
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 11انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 5201 فٍفزي 09 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انزاثــــرئــــٛ ثٍ حًٛذٔش انؼًز٘

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطةـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنة انقوانين وانتأهيم ٛذــػجذ انحً شٛكٕشػهٙ 

 نجنة انتنظيم انرياضي ثٍ انذٚت ػجذ انحًٛذ

 رئيس نجنة انتحكيم بدرــــػُٕٚخ ػجـــذ انم

 رئيس نجنة انتنظيم انرياضي فٗـــطـٛذ٘ يصـــيٓ

 عضـــــــــــــــــــو سبنى يحًذ

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 ـــوعضــــــــــــــــ  رفبٌ   احًذ

 رئيس انهجنة انطبية رلٛك ثزح ػجذ انحًٛذ

 
  انديي رحدب بانحاضدرين     ، عمري بن حميددوش انافتتحت انجهسة من طرف رئيس انرابطة انسيد

ثم أحال انكهمة إندي انسديد بوغدازي محسدن انمددير اإلداري وانمداني انديي قدرء فدي طدرا   نقدا             

 جدول األعمال.

 
 : جذول األعًال كًا ٌهً

 11دقت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى انًصا / 01

 و انصادر / انبزٌذ انىارد 02

  2012/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفً انشزفًٍٍ نقسًا يقابالثتحهٍم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 02

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 



 
  16/ انًصادلح ػهً انُششَح انشسًُح سلى 01
 

ٔػزضهٓب ػههٗ ـػـهـ بء يكزهت انزاثــهـطخ رـهـًذ انًصهبدلخ ػهٛٓهب          16انُشزٚخ انزسًٛخ رلــى  ثؼــذ لــزاءح         
 ثبإلجًبع

 

  لبو انًذٚز اإلدار٘ ٔانًبنٙ نهزاثطخ ثمزاءح انجزٚذ انٕارد ٔانصبدر كبٜرٙ:: انىاسد انثشَذ /02
 
 :ال ٕٚجذ  تشَذ يذَشَح انشثاب وانشَاضح 
 

 ال ٕٚجذ:  تشَذ االتحادَح انجضائشَح نكشج انمذو 
 
  انًحتشفح نكشج انمذوح انشاتطتشَذ:  

 06/02/2015ٕٚو  MCEE / CSCـيز ثًًٓخ انسٛذ انؼًز٘ ثٍ حًٛذٔش كًحبفظ نمبء  -
 10/02/2015ٕٚو  ESS / USMEKـيز ثًًٓخ انسٛذ انؼًز٘ ثٍ حًٛذٔش كًحبفظ نمبء  -

  تاتُح  نكشج انمذو انشاتطح انجهىَحتشَذ: 

  –فبكس  -    07/02/2015ٔ 06رؼُٛٛبد انحكبو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
 ٚهههٕو -ثُٛهههخ  –يمهههز٘  –انجًؼٛهههخ انؼبيهههخ انؼبدٚهههخ نهزاثطهههخ انجٕٓٚهههخ نهسهههبدح ػُٕٚهههخ    يزاسههههخ ة/   -

01/02/2015 
 .01/02/2015نأليٍٛ انؼبو ٕٚو  نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انجٕٓٚخدػٕح يزاسهخ ة/   -
 انمذو ثبرُخ. جذٔل إرسبل انزمزٚز انًبنٙ ٔاألدثٙ نهزاثطخ انجٕٓٚخ نكزحيزاسهخ ة/   -
 01/02/2015يزاسهخ ة/  دػٕح نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انجٕٓٚخ ػًزٌٔ ْشبو ٕٚو  -
سُخ نكم األلسبو ٔرح ٛز انًُزخت انٕالئٙ أللهم يهٍ    15يزاسهخ ة/  إحصبئٛبد انالػجٍٛ ـلم يٍ  -

 سُخ 15
 سُخ نكم األلسبو  20سُخ ٔـلم يٍ  17يزاسهخ ة/  إحصبئٛبد انالػجٍٛ ـلم يٍ  -

   تشَذ انُىادٌ:
 . نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ انًشبركخ رأكٛذة/   20/01/2015سٛذ٘ ػبيز ثزبرٚخ  فزقيزاسهخ  -
 رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ ة/   21/01/2015ثزْٕو  ثزبرٚخ  ـيم يزاسهخ فزٚك -
 انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ ة/  رأكٛذ 26/01/2015يزاسهخ فزٚك انًؼذر   ثزبرٚخ  -
 ة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ 26/01/2015يزاسهخ فزٚك انشرسٔر  ثزبرٚخ  -
 ة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ 26/01/2015يزاسهخ فزٚك حًبو ان هؼخ   ثزبرٚخ  -
 ة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ 28/01/2015رثزبرٚخ يزاسهخ فزٚك ٔفبق ثٍ سزٔ -
 ة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ 29/01/2015يزاسهخ فزٚك يٕنٕدٚخ حًبو ان هؼخ ثزبرٚخ  -
 نهزاثطخ انٕالئٛخة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ  29/01/2015يزاسهخ فزٚك ٔفبق ػٍٛ انحجم   ثزبرٚخ  -
 ة/  رأكٛذ انًشبركخ نهجًؼٛخ انؼبيخ نهزاثطخ انٕالئٛخ 31/01/2015ثزبرٚخ   شجبة انٓبيم يزاسهخ فزٚك  -
 ة/  طهت رأجٛم يجبراح 01/02/2015يزاسهخ فزٚك ايم ثزْٕو  ثزبرٚخ  -
 07/02/2015ة/  طهت رأجٛم يمبثهخ األكبثزنٕٛو  05/02/2015يزاسهخ فزٚك سزٚغ انًؼذر  ثزبرٚخ  -

  : تشَذ يختهف

  07/02/2015اسزغالل انمبػخ ٕٚو ة/  طهت  راثطخ انكزح انحذٚذٚخ ثبنًسٛهخيزاسهخ  -
 07/02/2015اسزغالل انمبػخ ٕٚو انًسٛهخ ة/  طهت َشبطبد انٕٓاء انطهك ٔرجبدل انشجبة  يزاسهخ راثطخ  -
 
 
 
 



 انثشَذ انصادس -

  31/01/2015اسزغالل ي ًبر ٕٚو ة/  انًزؼذد انزٚبضبد  انًزكت إنٗ 25/01/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
 .31/01/2015رسخٛز سٛبرح اإلسؼبف ٕٚو ة/   انحًبٚخ انًذَٛخ إنٗ  25/01/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
ثؼمهذ انجًؼٛهخ انؼبيهخ انؼبدٚهخ      إشهؼبر ة/    يذٚز انشجبة ٔانزٚبضهخ انًسهٛهخ   إنٗ  26/01/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  - 

 . نهزاثطخ 
 A األٔلسهُخ انًسهزٕٖ    15إنٗ رؤسبء انفزق  ة/  رمذٚى يمبثالد فئخ الهم يهٍ    28/01/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
ٔ.B 
 .رئٛس انزاثطخ رؼذر ة/  راثطخ كزح انمذو انًحززفخ إنٗ  29/01/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
 .  األكبثزثزْٕو ٔ انسٕايغ ة/  رأخٛز يمبثهخ  ـيمإنٗ  01/02/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
 ٔاألدثٙ .انزمزٚز انًبنٙ – إرسبلانخشُٚخ انؼًٕيٛخ انًسٛهخ ة/  جذٔل  ـيٍٛإنٗ  03/02/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
انزمزٚههز انًههبنٙ  –جههذٔل إرسههبل   إنههٗ يههذٚز انشههجبة ٔانزٚبضههخ انًسههٛهخ   ة/     08/02/2015يزاسهههخ ثزههبرٚخ   -

 ٔاألدثٙ .
 اجزًبع انًكزت ٕٛ   ة/ إنٗ رئٛس َبد٘ ـيم ثبَ 08/02/2015يزاسهخ ثزبرٚخ  -
 

   : 2014/2015 نهًىسى يا لثم انششفٍ انششفٍ ٍُنمسًا يماتالختحهُم /  03
 

رسهجٛم انغٛهبة انلبنه     يب ػهذا   ـحسٍ انظزٔف،نهمسى انشزفٙ فٙ  14نؼجذ يمبثالد انجٕنخ           

َمه  ػهذد الػجهٍٛ    نهى رهؼهت ثسهجت     ٔثبنزهبنٙ االَسهحبة انؼهبو يهٍ انجطٕنهخ،      إثزاْٛىـٔالد سٛذ٘  نفزٚك

فمهذ سهجهذ     A  ٔBنهفٕجٍٛ  نهمسى يب لجم انشزفٙ 09ـيب يمبثالد انجٕنخ ، إثزاْٛىفزٚك ـٔالد سٛذ٘ 

كهذن    انغٛبة انلهبَٙ(  )  ٔربيسخ ٔـحفبد انحًبدٍٚٛش.يجذل ( ٔاألٔلإرحبد يجذل ) انغٛبة  غٛبة فزق

   .ٍٛ انحجمٔفبق ػٍٛ انخ زاء ٔٔداد ػفٙ يمبثهخ  سٛبرح اإلسؼبفغٛبة 

  : ًال انهجاٌـــــــأػ/ 04 

 لزئ ٔصٕدق ػهّٛ خالل ْذِ انُشزٚخ 14يح ز رلى  -  نجُح انتُظُى انشَاضٍ: 

 .دراسخ انم بٚب -                            
 ثزيجخ األكبثز انشزفٙ ٔيب لجم انشزفٙ شٓز فٛفز٘ -                            
 
 لزئ ٔصٕدق ػهّٛ خالل ْذِ انُشزٚخ 11يح ز رلى  -    ُى :ـــــــُح انتحكــــــــنج

 31/01/2015االخزجبر انجذَٙ نهحكبو انٕالئٍٛٛ ٕٚو  ػزض حبل ػٍ -                                   
 07/02/2015 06رزث  انحكبو انًززشحٍٛ ٕٚيٙ  ػزض حبل ػٍ -                                   

 
 FAF1رح ٛز رزث  انًذرثٍٛ  -: ُُـــــــــــــحانتمح ــــهجُان
 
 لزئ ٔصٕدق ػهّٛ خالل ْذِ انُشزٚخ 14يح ز رلى  -  : ثاطـــــُح االَضــــــنج
 

 E  ٔFانًصبدلخ ػهٗ انُزبئج ٔانززرٛت نهفٕجٍٛ  -  :شثاب نجُح انتُظُى انشَاضٍ
 ثزيجخ شٓز فٛفز٘ شجبة جًٛغ انًسزٕٚبد -
 ّ خالل ْذِ انُشزٚخلزئ ٔصٕدق ػهٛ 13يح ز رلى  -

 
 



   :شؤوٌ يختهفح /05
 
رحههت رئههٛس انزاثطههخ ثبنسههٛذ سههبنى يحًههذ رئههٛس ـيههم ثههبَٕٛ ٔػ ههٕ يكزههت انزاثطههخ كًًلههم نهُههٕاد٘   -

   .31/01/2015اثطخ انًُؼمذح ثزبرٚخ ٔانًؼٍٛ خالل انجًؼٛخ انؼبيخ انؼبدٚخ نهز
 
لههذو رئههٛس نجُههخ انزحكههٛى ػههزض حههبل ػههٍ االخزجههبر انجههذَٙ نهحكههبو انههٕالئٍٛٛ يزحهههخ انؼههٕدح نٛههٕو         -

ٔكهههذن  لهههذو ػهههزض حهههبل ػهههٍ انهههذٔرح   حكهههى ٔالئهههٙ. 36حكهههى يهههٍ  30ر ٔح هههٕ 31/01/2015
ثًمهز انزاثطهخ    07/02/2015ٔ 06ًززشحٍٛ نزرجخ حكى ٔالئٙ ٚهٕيٙ  انزحكًٛٛخ نهحكبو انًززثصٍٛ ان

 14/02/2015ٔ 13كههذٔر ـٔل ٔرسههزكًم انههذٔرح ٚههٕيٙ   حٛهه  رههى انزكفههم ثبنًشههبركٍٛ ) اإلطؼههبو (.   
 .ثبيزحبٌ َٓبئٙ

 
لههذو رئههٛس انزاثطههخ ػههزض حههبل ػههٍ انجًؼٛههخ انؼبيههخ انؼبدٚههخ نهزاثطههخ انجٕٓٚههخ نكههزح انمههذو ثبرُههخ         -

 ثجبرُخ 01/02/2015انًُؼمذح ثزبرٚخ 
 
لذو رئٛس انزاثطخ ػزض حبل ػٍ انجًؼٛخ انؼبيهخ انؼبدٚهخ نهزاثطهخ انٕالئٛهخ نكهزح انمهذو ثسهكزح ٚهٕو          -

 ح.ثجسكز 07/02/2015
 
رهى اسهزغالل لبػههخ االجزًبػهبد نهزاثطهخ يههٍ طهزف راثطزههٙ انكهزح انحذٚذٚهخ ثبنًسههٛهخ ٔكهذن  راثطههخ          -

 .07/01/2015َشبطبد انٕٓاء انطهك ٔرجبدل انشجبة ثبنًسٛهخ ٕٚو 
 

تزكُش نهفشق تخصىص إَذاع انتمااسَش انًانُاح وابدتُاح نهُاىادٌ ػهاً يساتىي انخضَُاح         -
حتاً تساتطُغ انفاشق انحصاىل      جىاٌ يٍ كم سُح 30ك لثم ورنانؼًىيُح نىالَح انًسُهح 

 .ػهً اإلػاَح انًانُح
 
ػهً إثش وفاج انىاناذج انكشًَاح سحًهاا ال نهساُذ سفااٌ أحًاذ سئاُو فشَاك وداد تايساح           -

بسشج انفمُاذج ساجاٍُ    َتمذو سئُو وأػضاء يكتة انشاتطح وكم انحكاو تتؼاصَهى انخانصح
تشحًتا  انىاساؼح وَساكُها فساُا جُاتا  وَههاى روَهااا       ياٍ انًاىنً ػاض وجام أٌ َتاًاذ ا      

 جًُم انصثش وانسهىاٌ  " إَا ل وإَا إنُ  ساجؼىٌ "
 
 
 

 طةـــيس انرابـرئ                                        انمدير اإلداري وانماني                            
     انعمري بن حميدوش                                    بوغازي محسن                                       


