
 
 
 
 

,+ا()لا مسوملا
- 201922020  

 06:مقر ,4حملا
     11/0222020:خــــ(راتب ةدقعنملا ةسلجلا 

 

 

 ا+اضقلا ةسارد
78طولا مسقلا ةع-ارلا ةلوجلا تال-اقم

8;اثلا 9
   - بونج – 9

 

    
 :) 07/02J2020 مويل رباQألا ةئف  دوعسم M9اح مجن J   روصقلا لعشم (ةل-اقم 13 مقر ةAضقلا 

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

Gءارفص ةقاط MسNغ ف4ت بST ا(ر+,
 ,4خألا دمحم -[\ نب    روصقلا لعشم 1912365 -

Gءارفص ةقاط MسNوم نب    روصقلا لعشم 1912366 نشخلا بعللا بa ساوح دمحم 
 

 :) 07/02J2020 مويل رباQألا ةئف ءاضAبلا kl8ع ة+دولوم Aj9 Jلتم ةhضg( ةل-اقم 14 مقر ةAضقلا

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

Gءارفص ةقاط MسNغ ف4ت بST ا(ر+,
 ضا(ر رمن ءاضiبلا ,gTع ة\دولوم 1912276 -

Gءارفص ةقاط MسNضه 1912008 نشخلا بعللا بoلتم ةip- اوهزr,
 دiلو -

Gءارفص ةقاط MسNضه 1912058 نشخلا بعللا بoلتم ةip- م روشاعoكرا 

Gءارفص ةقاط MسNغ ف4ت بST ا(ر+,
 قازرلا دoع -pسرم -ipلتم ةoضه 1912002 -

wلسiع جد 1000 اهردق ةمارغ طp ضه ق()فoلتم ةip- عفدت },
  اقoط 2020/02/15 خــــ(رات نم ءادتبا رهش لجأ -

                  .) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةلوطhل مظنملا نوناقلا نم 127 ( ةداملا صنل
 

 

 :) 08/02J2020 مويل رباQألا ةئف نا|}ب دجم باhش J تاسyورلا قافو( ةل-اقم 15 مقر ةAضقلا
 

 :درطلا- ة^[قع
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

Gءارمح ةقاط MسNع لوصحلا بp GتقاطgT, 
 ءارفص

 -�و�)ق مiحرلا دoع نا()ب دجم باoش 1912071

                  .) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةلوطhل مظنملا نوناقلا نم 101 ( ةداملا صنل اقoط ةدفان ةدحاو ةلGاقمل ءاصقإلاG بقاع\

 
 

 مدـــــــــــــــــــــــقلا ةرــــــــــــــــ/ل يرــــــــــــــــئازــــــــــــــــجلا داــــــــــحتالا

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 

 ةلقرو مدقلا ةر/ل ة89هجلا ةـط4ارلا
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL OUARGLA 

COMISSION DE FUTSAL 

 ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجل



 
  :تا^[قعلا نم ةAلاخلا تال-اقملا

 
,rاسح ش ر  ( ةلGاقم -

 بعلت مل )07/0222020 مويل ربا�ألا ةئف  STغملا ش ا 2	م()�لا دoع -
 )07/0222020 مويل ربا�ألا ةئف  -ipلتم ق ش ا 2  ةعiنملا ر و  ( ةلGاقم -
 )07/0222020 مويل ربا�ألا ةئف   دوعسم -aاح -pهأ 2   ةعماج ةoي�ش   ( ةلGاقم -
 )08/0222020 مويل ربا�ألا ةئف ةلقرو ر ت م ر ن 2   تاس�ورلا س   ( ةلGاق -

 
 
 

                                          ) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجل( طاhضنالا مسق
 


