
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 22انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 أفزيم 27 االثُيٍست نيىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــس انزاتــــرئــــٛ تٍ حًٛسٔش انعًز٘
 َائب رئُس بــــُــُـــت يـحـــًـــد

 انًدَــر اإلدارٌ وانًانــــٍ بىغازٌ يحـــــســٍ

 ـطتـانًدَــر انخـقـــٍُ نهرابــ بٍ حًُدوش رفــُــق

 نجُت انخُظُى انرَاضٍ تٍ انذٚة عثس انحًٛس

 رئُس نجُت انخُظُى انرَاضٍ فٗـــطـٛس٘ يصـــيٓ

 عضـــــــــــــــــــى سانى يحًس

 
 :انغائبىٌ بعذر

 رئُس نجُت انقىاٍَُ وانخأهُم ٛســشٛكٕش عثس انحًعهٙ 

 رئُس انهجُت انطبُت رقٛق تزج عثس انحًٛس

 َائب انرئُس يـقـــرٌ اندراجـــــٍ

 عضـــــــــــــــــــى  رفاٌ   احًس

 رئُس نجُت انخحكُى ازرــــعُٕٚح عثـــس انق

 
        انتت ٌ رحتتب   ، عًتترٌ بتتٍ حًُتتدوش  انافخخحتتج انجهستتت يتتٍ يتترل رئتتُس انرابطتتت انستتُد

بانحاضرٍَ ثى أحال انكهًت إنٍ انستُد بىغتازٌ يحستٍ انًتدَر اإلدارٌ وانًتانٍ انت ٌ  تر         

 فٍ قراءة َقاط جدول األعًال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 25قت عهى انُشزيت انزسًيت رقى انًصاد / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2012/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ هقسًن َهايت انًىسىتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 02

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 
  52/ انًصادقت عهى اننشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

عزضـٓا عهـٗ ـعـــ اة يكرـة انزاتــــطح ذـــًد انًصـازقح        ٔ 22انُشـزٚح انزسـًٛح رقـــى     تعــس قـــزاةج          
 عهٛٓا تاإلجًاع

 



  قاو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًانٙ نهزاتطح تقزاةج انثزٚس انٕارز ٔانصازر كاٜذٙ:: انىارد انبرٌذ /15

 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت   
ُائٛح نزاتطح انكزاذٙ يزاسهح ب/خ طهة اسرغالل قاعح االجرًاعاخ ألشغال انجًعٛح انعايح االسث -

 انًسٛهح

 ال ٕٚجس : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
  انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ:  

 تًزٔاَح 11/00/2012ٕٚو  ABM/CRBAFـيز تًًٓح نهسٛس نعًز٘ تٍ حًٛسٔش كًحافظ نقاة  -
 ترٛش٘ ٔسٔ 22/00/2012ٕٚو  JSK/MOBـيز تًًٓح نهسٛس نعًز٘ تٍ حًٛسٔش كًحافظ نقاة  -

  باتنت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  22/00/2012ٔ 20ذعُٛٛاخ انحكاو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
 ـيز تًًٓح نهسازج يقز٘ انسراجٙ ٔعُٕٚح عثس انقازر اذرثار نهحكاو.يزاسهح ب/خ  -

 ال ٕٚجس :برٌذ اننىادي 
 برٌذ يختهف :  

 انًسٛهح ب/خ انرزتص انًٛساَٙ نهطهثح. يزاسهح قسى اإلزارج ٔانرسٛٛز انزٚاضٙ نجايعح -
يزاســـهح راتطـــح انفُـــٌٕ انقرانٛـــح نٕالٚـــح انًســـٛهح ب/خ طهـــة اســـرغالل قاعـــح االجرًاعـــاخ ٚـــٕو   -

01/02/2012 

 انبرٌذ انصادر -

جسٔل إرسال تطاقح ب/خ  قسى اإلزارج ٔانرسٛٛز انزٚاضٙ جايعح انًسٛهح إنٗ 00/2012/ 12 يزاسهح ترارٚد -
 ذقٛٛى انطهثح

إنــٗ راســاة انفــزم نهقســًٍٛ انشــزفٙ ٔيــا قثــم انشــزفٙ تانًســٛهح ب/خ يهــ    11/00/2012يزاســح ترــارٚد  -
 2012/2011االَرزاط نهًٕسى 

ــارٚد  - ــهح ترـ ــح      21/00/2012يزاسـ ــرغالل قاعـ ــٛهح ب/خ طهـــة اسـ ــح انًسـ ــح نٕالٚـ ــٌٕ انقرانٛـ ــح انفُـ ــٗ راتطـ إنـ
 –عسو انًٕافقح  –االجرًاعاخ 

ٔانرزذٛـة   2010/2012إنٗ انزاتطح انجٕٓٚح نكزج انقسو ب/خ تطم انًٕسى  21/00/2012يزاسهح ترارٚد  -
 انُٓائٙ نهقسى انشزفٙ.

   : 5102/5102 نًىسىاتحهٍم /  10
 

ٙ    2010/2012عهٗ انعًٕو جـزٖ انًٕسـى              ، كـذن   ـحسـٍ انرـزٔ   فـٙ   نهقسـى انشـزف

يـا سـاْى فـٙ     Aعـح فـزم فـٙ انفـٕ      تانُسثح نهقسى يا قثم انشزفٙ يا عسا ذسجٛم انغٛاب انعـاو ألرت 

 ذذتذب تطٕنح يا قثم انشزفٙ

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

  2010/2012انرقزٚز األزتٙ نهًٕسى  -  نجنت انتنظٍى انرٌاضً: 

 2010/2012انرقزٚز األزتٙ نهًٕسى  -   ٍى :ـــــــنت انتحكــــــــنج

 
 FAF1زتص انًسرتٍٛ ذ عزض حال عٍ -: انتقنٍـــــــــــــتت ــــهجنان

 قزئ ٔصٕزم عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚح 01يح ز رقى  -                            
 2010/2012انرقزٚز األزتٙ نهًٕسى  -                                 

 
 2010/2012انرقزٚز األزتٙ نهًٕسى  -  : باطـــــنت االنضــــــنج
 

 قزئ ٔصٕزم عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚح 11ز رقى يح  -  :شباب نجنت انتنظٍى انرٌاضً
 2010/2012انرقزٚز األزتٙ نهًٕسى  -                                          

 



   :شؤوٌ يختهفت /12
 

انتت ٌ جتتري يتتٍ  انتتدورة األونتتً  FAF1قتتدو انًتتدَر انخقُتتٍ عتتر  حتتال عتتٍ حتترب  انًتتدربٍُ     -

حُت  افختخا انخترب  يتٍ      ،يخترب   40/41بانًستُهت بًاتار ت    23/04/2015إنً  16/04/2015

، وجتري انخترب    يرل رئُس انرابطت واخخخى يٍ يرل يتدَر اناتباو وانرَاضتت نى َتت انًستُهت     

  فٍ ظرول حُظًُُت جُدة.     

 

 تتم اناتتكر وانخقتتدَر نًتتدَر دَتتىاٌ انًر تتب انًخعتتدد انرَاضتتاث بانًستتُهت ويتتدَر ير تتس إَتتىاء             -

نًقديت يٍ يرفهًتا ويستاهًخهًا فتٍ إَجتاب حترب  انًتدربٍُ       انرَاضٍُُ بانًسُهت عهً انخسهُالث ا

FAF1 . ووضعهًا ححج حصرل انرابطت  م يا اجخاجج إنُه فٍ حسُُر انخرب 

  

قتدو رئتُس انرابطتت حاتكراحه      2014/2015بًا أٌ ه ا ا جخًا  َعخبتر ا جخًتا  األخُتر نهًى تى      -

حُ  َعخبتر هت ا     اهى فٍ إَجاب انًى ىألعضاء انًكخب عهً انًجهىداث انًب ونت يُهت انًى ى يا 

  انًى ى أحسٍ بانًقارَت بانًى ى انفارط يا َعٍُ أٌ انرابطت انى ئُت نكرة انقدو فٍ حطىر يسخًر.  

 

 
 

 طتـــُس انرابـرئ                                        انًدَر اإلدارٌ وانًانٍ                            
      انعًرٌ بٍ حًُدوش                                                                    بىغازٌ يحسٍ       

 


