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 19الطاولة : الرابطات الوالئية لكرة   -1
 حق التصويت 

 
 الجزائر 1

 عين الدفلى 2

 البليدة 3

 بومرداس  4

 بسكرة  5

 الشلف 6

 قسنطينة  7

 تيبازة  8

 تيزي وزو  9

 غليزان 10

 المدية  11

 تيارت  12

 سطيف  13

 الوادى  14

 سيدي بلعباس  15

 ورقلة  16

 بجاية  17

 الجلفة 18

 المسيلة  19
 
 

 16:  النوادي الرياضية للقسم األول  -2
 حق التصويت 

 
 

20 R.C.Arba  رائد شباب االربعاء 

21 U.S.M.M.Hadjout  االتحاد الرياضي لمدينة الحجوط 

22 CSA EL ATTAF  النادي الهاوي للعطاف 



23 Wifakkhemis  نادي وفاق الخميس 

24 W.A.Rouiba  وداد امل الرويبة 

25 A.S.R.Khroub  جمعية رياضات المضرب الخروب 

26 C.R.A.P النادي الهاوي للشباب الرياضي الجزائر شاطئ 

27 A.J.Khroub  شبيبة الخروب جمعية 

28 A.C.Boudouaou  نادي اتليتيك بودواو 

29 N.R.C.L.S.Ouargla النادي الرياضي للهواة المركز الترفيهي العلمي حي النصر 

30 F.S.I.Bz  مشعل الرياضة الفردية بوزريعة 

31 A.S.F.T.T.Arba  الجمعية الرياضية النسوية لتنس الطاولة االربعاء 

32 I.C.Reghaia  اتحاد شبيبة الرغاية 

33 N.R.Zeralda   النادي الرياضي لزرالدة 

34 N.R.W.Alger  النادي الرياضي وفاق الجزائر 

35 E.S.Hammamet  النجم الرياضي الحمامات 

 
 

 09أعضاء المكتب التنفيذي :  -3
 صوت استشاري

 

 الرئيس  عيالم  توفيق  36

 الرئيس نائب  بوزيان خالد الرحماني  37

 نائب الرئيس  بتين سنوسي  38

 عضو عجابي مبروك  39

 عضو غرياني صالح 40

 عضو فاتحي محمد  41

 عضو عليش رشيد  42

 عضو ماضي عيسى  43

 عضو عمار طيب  44
 

 09 الرؤساء القداىم:  -4
 صوت استشاري

 

 واردي نور الدين 45

 منقالت بوعالم  46

 بوفروةمخطتار  47

 عروش بوبكر  48

 قاسي عبد النور  49

 بوزيان الرحماني خالد 50

 نويوة براهيم  51

 زيتوني كمال  52

 درقاوي شريف  53
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 صوت استشاري

 

 األمين العام بوصالح مصطفى كمال                     54

 المدير الفني الوطني  درقاوي شريف                    55



 امين المال  لمغربي عبد اللطيف                          56

 مدير التكوين  شروف احمد                              57

 مكلف بالتنظيم الرياضي  عتبة احمد بن عتبة            58

 طبيبة  شريفي نبيلة                                       59
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 صوت استشاري

 

 ممثل الرياضة العسكرية  60
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