
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 11انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4201 ديسًبز 08 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 انتنظيم انرياضي فىـــطـيظٍسي ـــيٓ

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍســشٍكٕط ػثس انحًػهً 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــاٌ أحًس

 رئيس نجنت انتحكيم ازرــــػٌُٕح ػثـــس انم

 نجنت انتنظيم انرياضي تٍ انذٌة ػثس انحًٍس

 ترئيس انهجنت انطبي رلٍك تزج ػثس انحًٍس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 عضـــــــــــــــــــو تهثــــــــــاي اتزاٍْى

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

بانحاضرين ثم أحال انكهمت إني انسيد بوغازي محسن انمدير اإلداري وانماني ان ي شرع 

 في قراءة نقاط جدول األعمال.

 
 : ل كًا يهيجذول األعًا

 10انًصادقت 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

 



  01/ انًصادقت عهى اننشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔػزضٓا ػهى أػــضاء يكرة انزاتــــطح ذـــًد انًظـازلح     10ُشزٌح انزصًٍح رلــى ان تؼــس لــزاءج         
 ػهٍٓا تاإلجًاع

 

لاو انًسٌز اإلزاري ٔانًانً نهزاتطح تمزاءج انثزٌس انٕارز ٔانظازر : انىارد انبرٌذ /10

  كاَذً:
 
 :ال ٌٕجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٌٕجس:  برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 

  ال ٌٕجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتنت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فاكش  -    06/12/2014ٔ 05ذؼٍٍُاخ انحكاو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
 

   برٌذ اننىادي:
  طهة ذاجٍم يماتالخ انشثابترظٕص  ٔفاق تٍ صزٔريزاصهح  -
 ة انرًاس ذرفٍف ػمٕتحطهترظٕص  ذاريَٕديزاصهح فزٌك  -

 

 برٌذ يختهف :  

  اصرغالل انماػحب/خ طهة  07/12/2014انًضٍهح ترارٌد  راتطح كزج انٍسيزاصهح  -
 

 انبرٌذ انصادر -

 
ــارٌد   - ــى  02/12/2014يزاصــهح تر ــسي   إن ــش انشــؼثً انثه ــٍش انًجه ــسْٕرج  ب/خ  ذايضــحرئ انٕضــؼٍح انًر

 انرايضحنهًهؼة انثهسي 
انٕضــؼٍح انًرــسْٕرج   ب/خ انثهــسي يجــسل ًرئــٍش انًجهــش انشــؼث إنــً  02/12/2014يزاصــهح ترــارٌد  -

 نهًهؼة انثهسي يجسل 
ــارٌد   - ــى  02/12/2014يزاصــهح تر ــح ٔ   إن ــزق صــٍسي حًه اػــذار نرضــسٌس   ترظــٕصانحجــم  ٍٔزاز ػــٍف

  انغزاياخ 
   بذأجٍم يماتالخ انشثاب/خ  فزق انؼذر ٔ و.حًاو انضهؼحإنى  03/12/2014 يزاصهح ترارٌد -
   ذأجٍم يماتالخ انشثابب/خ   فزق ط.انزٌرٌٕ ٔ ٔفاق تٍ صزٔرإنى  03/12/2014 يزاصهح ترارٌد -
ػٍ ذجًغ  ٍاصرفضار ػٍ غٍاب انالػثٍ  ب/خ يٕنٕزٌح تٕصؼازج فزٌك إنً 07/12/2014يزاصهح ترارٌد  -

 صُح   15يُررة الم يٍ 
 

 نهًىسى   نهقسى يا قبم انشرفً 51وانجىنت  هقسى انشرفًن 10 نتتحهٍم يقابالث انجى/  10
0102/0105 :   

 

 حيماتالخ انجٕنـ  كذنك  نهمضى انشزفً فً أحضٍ انظزٔف، 09 حيماتالخ انجٕننؼثد           

   .جزخ فً ظزٔف حضُح Aانفٕج  نهمضى يا لثم انشزفً 05



  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12
  

 ج انًظازلح ػهى انُرائ -    نجنت انتنظٍى انرٌاضً:

 لزئ ٔطٕزق ػهٍّ ذالل  ْذِ انُشزٌح 09يحضز رلى  -                                    

                               
 زرٔس تٍساغٕجٍح نهحكاو + ذسرٌثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــنت انتحكــــــــنج

 اتز ٔانشثابنًماتالخ األك ذؼٍٍُاخ انحكاو -                                   
 .شٓز زٌضًثزذحضٍز ذزتض نهحكاو انًرزتظٍٍ ذالل  -                                   
 ذؼٍٍٍ يزالثً انحكاو نهًماتالخ. -                                   
 لزئ ٔطٕزق ػهًٍٓا ذالل ْذِ انُشزٌح  08يحضز رلى  -                                   

 ----- : انتقنٍـــــــــــــت تــــهجنان
 
 ذالل ْذِ انُشزٌح لزئ ٔطٕزق ػهٍّ 09يحضز رلى  -        : باطـــــنت االنضــــــنج
 

 لزئ ٔطٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌح 09يحضز رلى  -    :شباب نجنت انتنظٍى انرٌاضً

 زراصح انمضاٌا. -
  

 -----------:  شؤوٌ يختهفت/ 15
 
 

 
 طتـــيس انرابـرئ                                                      انماني       انمدير اإلداري و

 
    انعمري بن حميدوش                                                           بوغازي محسن         


