الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEURET
DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DJILALI
BOUNAAMA

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجيﻼلي بونعامة خميس مليانة

البطولة الوطنية الجامعية للكراتي دو
جامعة خميس مليانة من  27فيفري إلى  02مارس 2019

إستمارة المشاركة
"تخصص كيميتي "Kumite /

 الوﻻية الجامعية.......................................................................................................: :
 المؤسسة الجامعية...................................................................................................: :
 رئيس الوفد..................................................................................:
 مدرب الفريق ...............................................................................:
 السائق..........................................................................................:
الطلبة الرياضيين الذكور" MESSIEURSجماعي" " "Par Equipeو فردي " " "Individuel
اﻹسم و اللقب

الرقم
01

اﻷوزان
 60-كلﻎ

تاريخ و مكان الميﻼد

02

 67-كلﻎ

03

 75-كلﻎ

04

 84-كلﻎ

05

 84+كلﻎ

رقم التسجيل الجامعي)ضروري(

الطلبة الرياضيات إنات" DAMESجماعي" " "Par Equipeو فردي " " "Individuel
الرقم
01

اﻹسم و اللقب

اﻷوزان
 50-كلﻎ

تاريخ و مكان الميﻼد

02

 55-كلﻎ

03

 61-كلﻎ

04

 68-كلﻎ

05

 68+كلﻎ

رقم التسجيل الجامعي)ضروري(

البطولة الوطنية الجامعية للكراتي دو
جامعة خميس مليانة من  19إلى  21مارس 2019
لﻼتصال:

هاتف/فاكس(00213) 27 55 68 26 :

البريد

Tel/Fax :

Contact adresse:
اﻹلكترونيE-mail :champ_karate @univ-:

dbkm.dz

العنوان  :جامعة الجيﻼلي بونعامة خميس مليانة ،طريق ثنية الحد  ،خميس مليانة – وﻻية عين الدفلى
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"تخصص كاطا "KATA /

الطلبة الرياضيين الذكور " MESSIEURSجماعي" " "Par Equipeو فردي " " "Individuel
الرقم
01

تاريخ و مكان الميﻼد

اﻹسم و اللقب

رقم التسجيل الجامعي)ضروري(

02
03

الطلبة الرياضيات إنات" DAMESجماعي" " "Par Equipeو فردي " " "Individuel
الرقم
01

تاريخ و مكان الميﻼد

اﻹسم و اللقب

رقم التسجيل الجامعي)ضروري(

02
03

مﻼﺣﻈة  :يتكون كل وفد من  19عﻀوا كﺄقصى ﺣد.
مدير المؤسسة الجامعية أو مدير الخدمات الجامعية

لﻼتصال:

هاتف/فاكس(00213) 27 55 68 26 :

البريد

Tel/Fax :

Contact adresse:
اﻹلكترونيE-mail :champ_karate @univ-:

dbkm.dz

العنوان  :جامعة الجيﻼلي بونعامة خميس مليانة ،طريق ثنية الحد  ،خميس مليانة – وﻻية عين الدفلى

