
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 12انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4201 ديسًبز 15 االثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــض انزاتــــرئــــٛ تٍ حًٛسٔع انعًز٘
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٛســعثس انحً شٛكٕععهٙ 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــاٌ أحًس

 رئيس نجنت انتحكيم ازرــــعُٕٚح عثـــس انم

 نجنت انتنظيم انرياضي تٍ انذٚة عثس انحًٛس

 رئيس انهجنت انطبيت رلٛك تزج عثس انحًٛس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نت انتنظيم انرياضيرئيس نج فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 عضـــــــــــــــــــو تهثــــــــــا٘ اتزاْٛى

 
        انتت ي رحتتب   ، عمتتري بتتن حميتتدوش  انافتتحتتا انجهستتت متتن يتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

بانحاضرين ثم أحال انكهمت إني انستيد بوغتازي محستن انمتدير اإلداري وانمتاني انت ي  تر         

 في قراءة نقاط جدول األعمال.

 
 : ل كًا يهيجذول األعًا

 11انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2014/2012نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 04

   شؤوٌ يختهفت/ 02

 

 
 
 
 



 
  00/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعزضـٓا عهـٗ أعـــ اة يكرـة انزاتــــطح ذـــًد انًظـازلح         11ُشـزٚح انزطـًٛح رلـــى    ان تعــس لـــزاةج          
 عهٛٓا تاإلجًاع

 

  لاو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًانٙ نهزاتطح تمزاةج انثزٚس انٕارز ٔانظازر كاٜذٙ:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت   
 -نإلعالو  -       2015انمسو  يزاطهح  كاص انجشائز يا تٍٛ األحٛاة فٙ كزج -
نرزلٛح يثازراخ شثاب ٔ انًًارطاخ انثسَٛح   ب/خ اجرًاع يجهض ذظٛٛز انظُسٔق انٕالئٙ -

 14/12/2014ٔانزٚاضٛح ٕٚو 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو  : 
 22/12/2014تانجشائز ٕٚو  FAF/LIGUESيزاطهح ب/خ اجرًاع ذُظٛمٙ  -

  انًحترفت نقذونكرة اانرابطت برٌذ:  

 13/12/2014ايز تًًٓح نهظٛس انعًز٘ تٍ حًٛسٔع كًحافظ نماة شثاب تاذُح / َاز٘ طٕق اْزاص  ٕٚو  -

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فاكض  -    13/12/2014ٔ 12ذعُٛٛاخ انحكاو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
  FAF/LIGUESيزاطهح ب/خ يكاٌ انًثٛد عشٛح االجرًاع انرُظٛمٙ  -

   برٌذ انُىادي:
      رز عهٗ اطرفظار انًسٚزٚح انرمُٛحترظٕص  يٕنٕزٚح تٕطعازج يزاطهح  -
 طُح 15يزاطهح أيم تٕطعازج ترظٕص ذمسٚى يماتهح ألم يٍ  -

 برٌذ يختهف :  
ب/خ سهــة ذعٛــٍٛ حكــاو ٚــٕو  14/12/2014ترــارٚد  انًجًٕعــح اإللهًٛٛــح نهــسرن انــٕسُٙ تانًظــٛهح  يزاطــهح -
15/12/2014 

 انبرٌذ انصادر -

 
ذأجٛـم يمـاتالخ انجٕنـح     ترظـٕص  رؤطاة انفزق انمظى يـا لثـم انشـزفٙ     إنٗ 10/12/2014يزاطهح ترارٚد  -

   انظازطح
   ذظرٛز انًهعة ب/خ  انًهعة انثهس٘ احًس ذهفح إنٗ  11/12/2014 يزاطهح ترارٚد -
   إشعار ترظى َمطح ب/خ  ٔزاز عٍٛ انحجم ك ٚفزإنٗ  14/12/2014 يزاطهح ترارٚد -
 إنٗ فزق يُاعح ٔانشرسٔر ب/خ تزيجح يماتهح األكاتز 15/12/2014يزاطهح ترارٚد  -

  : 0102/0102 نهًىسى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍهقسًنتحهٍم يقابالث /  10
 

انمظى انشزفٙ فـٙ راحـحأ أيـا يمـاتالخ انمظـى يـا لثـم انشـزفٙ ذـى ذأجٛهٓـا تظـثة تزيجـح                       

  ُٛح نهجُح انرحكٛى عهٗ يظرٕٖ انزاتطح.ذم

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12
  

 ---------  نجُت انتُظٍى انرٌاضً:

                               
 زرٔص تٛساغٕجٛح نهحكاو + ذسرٚثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 نًماتالخ األكاتز ٔانشثاب ذعُٛٛاخ انحكاو -                                   
 .12/12/2014ٕٚو  انٕالئٍٛٛذزتض نهحكاو  عزع حال عٍ -                                   
 لزئ ٔطٕزق عهًٛٓا ذالل ْذِ انُشزٚح  02يح ز رلى  -                                   

 ----- : انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان



 
 ----- -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚح 10يح ز رلى  -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 زراطح انم اٚا. -
  تزيجح يماتالخ انشثاب إنٗ َٓاٚح زٚظًثز -

 : شؤوٌ يختهفت/ 12
 
ــٕو       - ــٕالئٍٛٛ ٚــ ــاو انــ ــساغٕجٙ نهحكــ ــٕو انثٛــ ــٍ انٛــ ــال عــ ــٛى عــــزع حــ ــح انرحكــ ــٛض نجُــ ــسو رئــ لــ
 حكى ٔالئٙ حٛث ذى انركفم تاإلسعاو عهٗ عاذك انزاتطح. 32تح ٕر  12/12/2014
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