
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 22انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 2201 أفزيم 13 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انزاثــــرئــــٍ ثٍ حًٍدٔش انعًزي
 نبئب رئيس بــــنــيـــت يـحـــًـــد

 نبئب انرئيس يـقـــري اندراجـــــي

 انًديــر اإلداري وانًبنــــي بىغبزي يحـــــســن

 ـطتـانًديــر انخـقـــني نهرابــ بن حًيدوش رفــيــق

 نجنت انخنظيى انريبضي عجد انحًٍدثٍ انذٌت 

 رئيس نجنت انخنظيى انريبضي فىـــطـٍدي يصـــيٓ

 رئيس نجنت انخحكيى بدرــــعٌُٕخ عجـــد انم

 عضـــــــــــــــــــى سبنى يحًد

 عضـــــــــــــــــــى  رفبٌ   احًد

 
 :انغائبىٌ بعذر

 هيمرئيس نجنت انقىانين وانخأ ٍدــشٍكٕش عجد انحًعهً 

 رئيس انهجنت انطبيت رلٍك ثزح عجد انحًٍد

 
        انتت ي رحتتب   ، عًتتري بتتن حًيتتدوش  انافخخحتتج انجهستتت يتتن يتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

ببنحبضرين ثى أحبل انكهًت إني انستيد بىغتبزي يحستن انًتدير اإلداري وانًتبني انت ي  تر         

 في قراءة نقبط جدول األعًبل.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 22قت عهى اننشزيت انزسًيت رقى انًصاد / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2012/2012نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ نقسًا يقابالثتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 02

 شؤوٌ يختهفت/ 02

 
  42/ انًصادقت عهى اننشرٌت انرسًٍت رقى 10

 

عهـى ععـــءبة يكزـت انزاثــــطخ رـــًذ انًصـبدلخ        ٔعزضـٓب  24انُشـزٌخ انزسـًٍخ رلـــى     ثعــد لـــزاةح          
 عهٍٓب ثبإلجًبع

 



  لبو انًدٌز اإلداري ٔانًبنً نهزاثطخ ثمزاةح انجزٌد انٕارد ٔانصبدر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /14

 :ال ٌٕجد  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو :  
 سُخ   20ٔ 11 – 11مبثالد انًزحهخ انٕطٍُخ نفئبد علم يٍ ة/خ رُظٍى ي 33رعهًٍخ رلى  -
  ال ٌٕجد :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتنت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  11/04/2015ٔ 10رعٍٍُبد انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
 انًزحهخ انٕطٍُخ نفئخ انشجبة 33رعهًٍخ االرحبدٌخ انجزائزٌخ نكزح انمدو رلى يزاسهخ ة/خ  -

 ال ٌٕجد :برٌذ اننىادي 
 ال ٌٕجد : برٌذ يختهف 

 انبرٌذ انصادر -

ــخ فئــخ علــم يــٍ     إنــى 04/2015/ 13 يزاســهخ ثزــبرٌد - ســُخ عيــم   21راثطــخ كــزح انمــدو انًحززفــخ ة/خ يمبثه
 .ثٕسعبدح ٔإرحبد انجهٍدح

 

  : 4102/4102 نهًىسى انشرفً انجىنت األخٍرة نهقسى يقابالثم تحهٍ/  10
 

 .عحسٍ انظزٔففً  نهمسى انشزفًٔاألذٍزح  22نعجذ يمبثالد انجٕنخ           

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 .لزئ ٔصٕدق عهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 23يحءز رلى  -  نجنت انتنظٍى انرٌاضً: 

 صبدلخ عهخ انُزبئج ٔانززرٍت انُٓبئً نهمسًٍٍ انشزفً ٔيب لجم انشزفًانً -                       
 رعٍٍُبد انحكبو عكبثز ٔشجبة -   ٍى :ـــــــنت انتحكــــــــنج

 11/04/2015عزض حبل عٍ َصف ٌٕو ثٍداغٕجً نهحكبو انٕالئٍٍٍ ٌٕو  -                                   

 FAF1رحءٍز رزثص انًدرثٍٍ  -: انتقنٍـــــــــــــتت ــــهجنان

 
 لزئ ٔصٕدق عهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 23يحءز رلى  -  : باطـــــنت االنضــــــنج
 

 انًصبدلخ عهى انُزبئج ٔانززرٍت -  :شباب نجنت انتنظٍى انرٌاضً
 

   :شؤوٌ يختهفت /12
 

انجسائريتت نكترة انقتدو     سنت يبقب نخعهيًت االححبديت 20حنظيى يقببالث انًرحهت انىينيت نفئت اقم ين  -

   24/04/2015وانًسيهت يىو  11/04/2015في بىسعبدة يىو  33رقى 

قتتتدو رئتتتيس نجنتتتت انخحكتتتيى عتتترم حتتتبل عتتتن نمتتتو يتتتىو بيتتتداغىجي نهحكتتتبو انتتتىالئيين يتتتىو          -

11/04/2015  

عترم حتبل عتن دعتىة فريتق ايتم برهتىو نحفتم بًنبستبت يتعىد انفريتق انت              قدو رئيس انرابطتت   -

    11/04/2015ي انثبني يىو انقسى انجهى

 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                        انًدير اإلداري وانًبني                            
      انعًري بن حًيدوش         بىغبزي يحسن                                                                  

 


