
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 24انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 أفزيم 07 انثالثاءست نيىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انزاثــــرئــــٍ ثٍ حًٍسٔش انعًزي
 نائة رئٍس تــــنــٍـــح يـحـــًـــد

 نائة انرئٍس يـقـــري اندراجـــــً

 انًدٌــر اإلداري وانًانــــً تىغازي يحـــــســن

 ـطحـانًدٌــر انرـقـــنً نهراتــ تن حًٍدوش رفــٍــق

 نجنح انرنظٍى انرٌاضً عجس انحًٍس ثٍ انذٌت

 رئٍس نجنح انرنظٍى انرٌاضً فىـــطـٍسي يصـــيٓ

 رئٍس نجنح انرحكٍى بزرــــعٌُٕخ عجـــس انم

 عضـــــــــــــــــــى سبنى يحًس

 عضـــــــــــــــــــى  رفبٌ   احًس

 
 :انغائبىٌ بعذر

 أهٍمرئٍس نجنح انقىانٍن وانر ٍســشٍكٕش عجس انحًعهً 

 رئٍس انهجنح انطثٍح رلٍك ثزح عجس انحًٍس

 
        انتت ي رحتتة   ، عًتتري تتتن حًٍتتدوش  انافررحتتد انجهستتح يتتن يتترل رئتتٍس انراتطتتح انستتٍد

تانحاضرٌن ثى أحال انكهًح إنً انستٍد تىغتازي يحستن انًتدٌر اإلداري وانًتانً انت ي  تر         

 فً قراءج نقاط جدول األعًال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 23دقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى انًصا / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2014/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ نقسًا يقابالثتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 04

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 

 
 
 



  32/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

عزضـٓب عهـى ـعـــ بة يكزـت انزاثــــطخ رـــًذ انًصـبزلخ        ٔ 23انُشـزٌخ انزسـًٍخ رلـــى     ثعــس لـــزاةح          
 عهٍٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٌز اإلزاري ٔانًبنً نهزاثطخ ثمزاةح انجزٌس انٕارز ٔانصبزر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /13
 
 :ال ٌٕجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

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

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 31/03/2015إنى  22/03يٍ  انززثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓرشكزاد ٔرمسٌز عهى يزاسهخ ة/خ  -
 ثبنًسٍهخ

  04/04/2015ٔ 03رعٍٍُبد انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
 06/04/2015و يزاسهخ ة/خ اجزًبع يكزت انزاثطخ انجٌٕٓخ ٌٕ -
 سُخ  15يزاسهخ ة/خ ثطم انٕالٌخ نفئخ الم يٍ  -
  ال ٌٕجس :برٌذ انُىادي 
 
 ال ٌٕجس : برٌذ يختهف 
 

 انبرٌذ انصادر -

 اسزسعبة انززثص .ة/خ   FAF1 إجبسحانًسرثٍٍٍ انًززثصٍٍ  إنى 03/2015/ 31يزاسهخ ثزبرٌد -
   سُخ  . 15صُف  يزأذزحثزيجخ يمبثهخ ة/خ   IRBB/IIRBSAإنى  03/2015/ 31يزاسهخ ثزبرٌد -
 .سٍبرح إسعبفإنى يسٌز انحًبٌخ انًسٍَخ ثبنًسٍهخ  ة/خ رسرٍز  04/2015/ 01يزاسهخ ثزبرٌد  -
 إنى يسٌز انًهعت انجهسي احًس ذهفخ ة/خ رسرٍز انًهعت انجهسي . 04/2015/ 01يزاسهخ ثزبرٌد  -
 سُخ  15لم يٍ ألة/خ ثزيجخ يمبثهخ انُٓبئٍخ خ ـيم ثزْٕو /ش يُبعإنى  01/04/2015يزاسهخ ثزبرٌد -
      FAF1رزثص انًسرثٍٍ خ ة/ OPOWإنى  04/2015/ 05يزاسهخ ثزبرٌد - 
 سُخ  15الم يٍ  انٕالٌخثطم  ثبرُخ  ة/خنكزح انمسو إنى انزاثطخ انجٌٕٓخ  04/2015/ 07يزاسهخ ثزبرٌد -
 

   : 3102/3102 ًىسىنه يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍنقسًا يقابالثتحهٍم /  12
 

 .ـحسٍ انظزٔفنهمسى انشزفً فً  21نعجذ يمبثالد انجٕنخ           

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 .لزئ ٔصٕزق عهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 22يح ز رلى  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 .زراسخ انم بٌب -
 رعٍٍُبد انحكبو ـكبثز ٔشجبة -   ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 انززثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓ ثبنًسٍهخعزض حبل عٍ  -                                   

 FAF1رح ٍز رزثص انًسرثٍٍ  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان

 
 لزئ ٔصٕزق عهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 22يح ز رلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 صبزلخ عهى انُزبئج ٔانززرٍتانً -  :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً



   :شؤوٌ يختهفت /12
 

 22/03هح أٌتاو يتن   قدو رئٍس انراتطح عرض حال عن انررتص انجهىي نهحكتاو انجهتىٌٍن تانًستٍ    -

، حٍث  هد ذنظٍى جٍد قاتهره انراتطح انجهىٌح نكرج انقتدو تاذنتح ترلتانح ذاتكراخ     31/03/2015إنى 

 تهد اتررتاو انرترتص ذكترٌى انًت يرٌن نهت ا انرترتص        وذاجٍع عهى انرنظٍى انًحكى نهررتص، كت ن   

 تحضىر يدٌر اناثاب وانرٌاضح تانًسٍهح.

 

قتتدو رئتتٍس انراتطتتح عتترض حتتال عتتن اجرًتتا  يكرتتة انراتطتتح انجهىٌتتح نكتترج انقتتدو تاذنتتح ٌتتىو             -

عهتى انرنظتٍى انًحكتى وانجٍتد نهرترتص      تثاذنح، وان ي ذى تالنه ذكرٌى رئتٍس انراتطتح    06/04/2015

 تانًسٍهح. 31/03/2015/ إنى 22/03هحكاو انجهىٌٍن أٌاو ين انجهىي ن

 

لتتنح عهتتى و تتىنه نهًقاتهتتح   15قتتدو رئتتٍس انراتطتتح ذاتتجٍعاذه نبرٌتتق  تتثٍثح يناعتتح نب تتح أقتتم يتتن    -

وتستارذه تضترتاخ انجتساء     04/04/2015لتنح ٌتىو    15انبا هح نرعٍٍن تطم انىالٌح نب تح أقتم يتن    

    تإيعاو انبرٌق تعد انًقاتهح. أياو فرٌق أيم ترهىو، حٍث ذى انكبم

 
 

 طحـــٍس انراتـرئ                                        انًدٌر اإلداري وانًانً                            
      انعًري تن حًٍدوش         تىغازي يحسن                                                                  

 


