
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 13انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4201 ديسًبز 22 االثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــش انزاتــــرئــــٍ تٍ حًٍسٔط انؼًزي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍســػثس انحً شٍكٕطػهً 

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي يظـــيٓ

 رئيس نجنت انتحكيم ازرــــػٌُٕح ػثـــس انم

 نجنت انتنظيم انرياضي تٍ انذٌة ػثس انحًٍس

 رئيس انهجنت انطبيت رلٍك تزج ػثس انحًٍس

 وعضـــــــــــــــــــ رفـــــــــــاٌ أحًس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 عضـــــــــــــــــــو تهثــــــــــاي اتزاٍْى

 
        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

 12انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2014/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 04

   شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 
 
 
 



 
  01/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔػزضـٓا ػهـى أػـــ اة يكرـة انزاتــــطح ذـــًد انًظـازلح         12ُشـزٌح انزصـًٍح رلـــى    ان تؼــس لـــزاةج          
 ػهٍٓا تاإلجًاع

 

  لاو انًسٌز اإلزاري ٔانًانً نهزاتطح تمزاةج انثزٌس انٕارز ٔانظازر كاَذً:: انىارد انبرٌذ /11
 
 :ال ٌىجذ  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو  : 
 30/12/2014تانجزائز ٌٕو  FAF/LIGUESاجرًاع ذُضٍمً  ذأذٍزيزاصهح ب/خ  -

  انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ:  

 21/12/2014ٌٕو   ٔفاق صطٍف/  لضُطٍُحتًًٓح نهضٍس انؼًزي تٍ حًٍسٔط كًحافظ نماة شثاب  أيز -

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فاكش  -    20/12/2014ٔ 19ٌٍٍٕ نٍٕيً ذؼٍٍُاخ انحكاو انجٓ -
 23/12/2014اجرًاع يكرة انزاتطح انجٌٕٓح ٌٕو يزاصهح ب/خ  -
 02/01/2015انى  31/12يزاصهح ب/خ ذزتض انحكاو انجٌٍٍٕٓ أٌاو يٍ  -

   برٌذ انُىادي:
      طهة ذأجٍم يماتالخ انشثابترظٕص اذحاز ايجسل يزاصهح  -

 برٌذ يختهف :  
 20/12/2014راتطح كزج انٍس تانًضٍهح ب/خ طهة اصرغالل لاػح اجرًاػاخ ٌٕو  يزاصهح -
ــٕػزٌزٌ       - ــز  ت ــسو ت ــىب/خ زػــٕج يزاصــهح راتطــح كــزج انم ــٕو      إن ــزتض ٌ ــاو ذ ــٍش انزاتطــح نح ــٕر افرر رئ
 تثٕػزٌزٌ  23/12/2014

 انبرٌذ انصادر -

 
ذظـحٍ    رظـٕص ت ABB –UOSB-MBS –MBT رؤصـاة انفـزق   إنـى  16/12/2014يزاصهح ترارٌد  -

 نهشثاب  Dفً تزَاي  فٕ  
ذٕلٍد  ذأذٍزب/خ   ABB- UOSB—MHD -EBSرؤصاة انفزق   إنى 17/12/2014 يزاصهح ترارٌد -

 .يماتالخ انشثاب 
 ذأجٍم يماتهح األكاتز. ب/خرؤصاة انفزق ٔفاق تٍ صزٔر أحفاز انحًازٌٍٍ  18/12/2014 يزاصهح ترارٌد -
  NRBOD-FLN-MCM-ABS-MBS-WRM-MBTاة انفزق رؤص 22/12/2014يزاصهح ترارٌد  -

  USAK-USAH ٍصُح . 15ب/خ ذجًغ انًُررة انٕالئً الم ي 
شثاب صٍسي حًهح ب/خ تزيجح يمـاتالخ   -شثٍثح شزفاة انٓايم رؤصاة انفزق 22/12/2014يزاصهح ترارٌد  -

 يرأذزج نهشثاب .

  : 1031/1104 نهًىسى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍهقسًنتحهٍم يقابالث /  12
 

نهمضى انشزفً فً أحضٍ انظزٔف،يا ػسا يماتهح صـٍسي ػـايز    10نؼثد يماتالخ انجٕنح           

ٔ تًُ ٌهًاٌ ذى ذضجٍم اجرٍاو انًهؼة يٍ طزف اَظـار تؼـس َٓاٌـح انًماتهح،كـذنا يمـاتالخ انجٕنـح         

 جزخ فً ظزٔف حضُح.   A  ٔBنهمضى يا لثم انشزفً انفٕجٍٍ   06

.  

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 13
  

 لزئ ٔطٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌح 10يح ز رلى  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً:



                               
 زرٔس تٍساغٕجٍح نهحكاو + ذسرٌثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 ألكاتز ٔانشثابنًماتالخ ا ذؼٍٍُاخ انحكاو -                                   

 صُح 15ذح ٍز ذجًغ انًُررة انٕالئً أللم يٍ  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان
 ذح ٍز َظف ٌٕو تٍساغٕجً نهًسرتٍٍ -                            
 لزئ ٔطٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌح 03يح ز رلى  -                             

 لزئ ٔطٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌح 10يح ز رلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 تزيجح يماتالخ انشثاب انًرأذزج.  -   :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً
  

 -------- : شؤوٌ يختهفت/ 14
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