
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي

 –ذكور  الطائرةكرة  - غربللالجامعية البطولة الجهوية 

 60/60/0602الثالثاءالجولة األولى ٌوم 

 القاعة المتعددة الرٌاضات الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

 م خ سٌدي بلعباس  – جامعة تٌارت
06:66 

 صباحا

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 مستغانمجامعة  - المركز الجامعً غلٌزان
00:06 

 صباحا

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 المدرسة العلٌا فً الهندسة الكهربائٌة والطاقوٌة وهران –تلمسان م خ 
00:66 

 زواال

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 

 13/60/0602 الثالثاء الجولة الثانٌة ٌوم

 القاعة المتعددة الرٌاضات الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

 جامعة تٌارت – تلمسانم خ 
 صباحا 06:66

متعددة الرٌاضات "بن القاعة 

 منصور" الكٌفان

المدرسة العلٌا فً الهندسة الكهربائٌة والطاقوٌة  - مستغانمجامعة 

 وهران
 صباحا 00:06

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 م خ سٌدي بلعباس - المركز الجامعً غلٌزان
 زواال 00:66

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 

 20/60/0602ٌوم  الثالثاءالجولة الثالثة 

 القاعة المتعددة الرٌاضات الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

 صباحا 06:66 م خ سٌدي بلعباس – تلمسانم خ 
القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

المركز  - المدرسة العلٌا فً الهندسة الكهربائٌة والطاقوٌة وهران

 الجامعً غلٌزان
 صباحا 00:06

القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 زواال 00:66 مستغانمجامعة  - جامعة تٌارت
القاعة متعددة الرٌاضات "بن 

 منصور" الكٌفان

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعيمديرية 

 – الطائرة إناثكرة  - غربللالجامعية البطولة الجهوية 

 

 60/60/0602الجولة األولى ٌوم 

 القاعة المتعددة الرٌاضات الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

 "القطب الجدبد60منصورةقاعة الرٌاضات  صباحا 06:66 م خ سٌدي بلعباس وسط  – جامعة تٌارت

"القطب الجدبد60قاعة الرٌاضات منصورة صباحا 00:66 مستغانمجامعة  -م خ معسكر   

"القطب الجدبد60قاعة الرٌاضات منصورة زواال 00:66 م خ وهران بئر الجٌر - تلمسانم خ   

 (66-أشواط 03نقطتٌن وبنتٌجة  60فائز بالقرعة على البساط  ) سعٌدةم خ 

 

 13/60/0602 الثالثاء الجولة الثانٌة ٌوم

 القاعة المتعددة الرٌاضات الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

"القطب الجدبد60قاعة الرٌاضات منصورة صباحا 06:66 جامعة تٌارت – تلمسانم خ   

الجدبد"القطب 60قاعة الرٌاضات منصورة صباحا 00:66 م خ وهران بئر الجٌر -مستغانم جامعة   

"القطب الجدبد60قاعة الرٌاضات منصورة زواال 00:66 م خ سٌدي بلعباس وسط - سعٌدةم خ   

 (66-أشواط 03نقطتٌن وبنتٌجة  60فائز بالقرعة على البساط  ) م خ معسكر

 

 20/60/0602ٌوم  الثالثاءالجولة الثالثة 

 الرٌاضاتالقاعة المتعددة  الساعة فرق المتأهلة من الوالٌات

 

 م خ سٌدي بلعباس وسط – تلمسانم خ 
 صباحا 06:66

"القطب 60قاعة الرٌاضات منصورة

 الجدبد

 صباحا 00:66  م خ معسكر - سعٌدةم خ 

"القطب 60قاعة الرٌاضات منصورة

 الجدبد

 زواال 00:66 مستغانمجامعة  - جامعة تٌارت

"القطب 60قاعة الرٌاضات منصورة

 الجدبد

 (66-أشواط 03نقطتٌن وبنتٌجة  60فائز بالقرعة على البساط  ) بئر الجٌرم خ وهران 

 


