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 السامية لمعالي وزير التعليم العالي و البحث العلميتحت الرعاية 
 تنظم 

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة  
 بالتعاون مع:

 مديرية الخدمات الجامعية  -
 مديرية الشباب و الرياضة  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحـــــــــــــــــت شعــــــــــــــار

 

 

 " ي الوسط الجامعي" من اجل تعميم و تفعيل الرياضة الجامعية ف
 

للكرة  الجامعية  الوطنية التظاهرة
 الحديدية 

 7102فيفري  77-71- 72 ايام 
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 كرة الحديدية رياضي متعلق بال:     طبيعة النشاط                
 ورقلـــة  :      مكـــــــــــان                  ال
  7102فيفري  77إلى غاية 72من   :        اريـــــــــخ                تال

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة   :        المنظـــــــــم                
 أكابر إناث و أكابر ذكور  :         الصنـــــــــف                

 مشارك  711  :       العدد المحدد للمشاركين    
  71  :        ــــــن                ظميمنال
 01:          حكـــــــــام                  ال
     71:        مدعويـــن                   ال

 مديرية جامعة قاصدي مرباح ورقلة :        مكان االستقبال             
 -جامعة ورقلة-القطب الثالث المطعم المركزي ب :         ـــــام          مكان االطع

 إقامة الملعب البلدي-بيت الشباب-مخيم رويسات-إقامة افري - :                مكان االيواء
   برنامـــج البطولـــــة
 المالحظــــــــــــــة التعييـــــــــــن التاريــــــــــــخ

 
 7102فيفري  77

 مديرية جامعة قاصدي مرباح ورقلة وصول
             المطعم المركزي بالقطب الثالث اءعش

 -جامعة ورقلة-
    قاعة االجتماعات بالقطب الثالث        اجتماع تقني

 -جامعة ورقلة -
 

 7102فيفري 72-71
 

 التصفيات
 

مديرية الملعب الخاص بالكرة الحديدية ب
 الجامعة

 
 7102فيفري  77

 

 
 مراسيم حفل االختتام 

 
 مديرية الجامعةقاعة المؤتمرات ب

 بطاقة تقنية
 للكرة الحديدية  الجامعية الوطنية التظاهرة 
  7102فيفري  77الى غاية 72ورقلة ، من  



 
 
 

 نقاط تنظيمية
 

 ذهابا و إيابا ، كما يستوجب عليه الوصولالمنظمة المدينة  نقل الىان يتحمل مسؤولية  ال على كل وفد مشارك       

 ؛بعد الزوال (  77/17/7102) يعني تاريخ  يوم قبل المنافسة

 مدرب، وثالث مرافقين ) رئيس وفد، ء ذكورا كانوا او إناثمن ستة العبين )ثالث ثنائيات( سوا وفد يتكون كل 

 ؛سائق(

 الثنائي (،1-2(،الثنائي الثاني )7-0الثنائي االول ) المرسل في استمارة المشاركة: يحدد الثنائي حسب ترتيب االرقام

 (69-7الثالث)

 إعتماد تاريخ إستقبال ب ةتكون االولويالعدد س هذا و في حالة تجاوز مشارك فقط، 711 ب عدد المشاركيند حد

 القوائم

 المشاركة في التظاهرة تتم بعد استالم الدعوة النهائية للمشاركة؛ 

 )؛ال تقبل اي قائمة دون إمضاء مدير المؤسسة)مدير الجامعة،مدير المدرسة العليا،مدير الخدمات الجامعية 

  07/17/7102يتم إرسال القوائم عبر البريد اإللكتروني المدون ادناه قبل تاريخ  

madjidiyacine@yahoo.fr 

 166772126-1666.26271- 16201271.7 :يرجى اإلتصال بلجنة التنظيم على االرقام التالية ألي إستفسار. 
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 التارخي :                                                                                     

مضا ء                                                                                               املؤسسة مدير ا 

 
 
 
 
  

 

 ستمارة المشاركةإ
 للكرة الحديدية الجامعية الوطنية التظاهرة

 9999999999999999999999999999999999999999المؤسسة999999999999
 999999999999999999999999999999خ9ج 999999999999999999999999م9

 99999999999999999999999999999999999999999المدرسة العليا9999999

 الشعبة الميالد ومكان تاريخ الجنس االسم واللقب الرقم
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 دـــــــــــــــــــــــــالوف تأطــــــــــير
 الصــــــــــفة بــــــم واللقــــــــــساال الرقم

 رئيس الوفد  10
 المدرب  17
 السائق  03


