
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 11انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 5201 فٍفزي 16 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــش الزاثــــرئــــٍ ثي حوٍسّط الؼوزي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي ػجس الحوٍسثي الذٌت 

 رئيس نجنت انتحكيم بزرــــػٌٌْخ ػجـــس الق

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي هصـــهِ

 عضـــــــــــــــــــو صبلن هحوس

 عضـــــــــــــــــــو  رفبى   احوس

 رئيس انهجنت انطبيت رقٍق ثزح ػجس الحوٍس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍســكْط ػجس الحوشٍػلً 

 
        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.

 
 : 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

 

 

 
 
 



 
  01/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10

 

ّػزضـِب ػلـى ـػـــ بة هكزـت الزاثــــطخ رـــوذ الوصـبزقخ         11الٌشـزٌخ الزصـوٍخ رقـــن     ثؼــس قـــزاةح          
 ػلٍِب ثبإلجوبع

 

  قبم الوسٌز اإلزاري ّالوبلً للزاثطخ ثقزاةح الجزٌس الْارز ّالصبزر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت  

  -  الْطٌٍخ ة/خ الزظبُزاد الزٌبضٍخ الورلسح لألػٍبز  15/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد
 ّالسٌٌٍخ

 : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو
 هي قْاًٍي ثطْلخ الشجبة . 52ة/خ رؼسٌل الوبزح 15/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
 .05/03/2015ة/خ الجوؼٍخ الؼبهخ لالرحبزٌخ ٌْم 15/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
   س الجوِْرٌخأة/خ هقبثالد الشجبة لك15/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
 
  ال ٌْجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فبكش  -    14/02/2015ّ 13رؼٌٍٍبد الحكبم الجٌٍِْي لٍْهً  -

 
   برٌذ انُىادي:

 . صلٍوبى  ـّالزالزحكٍن فً هقبثلخ ة/خ  15/02/2015ثزبرٌد  ثبًٍْ  ـهلهزاصلخ  -
 

 ال ٌْجس : برٌذ يختهف

 
 
 

 انبرٌذ انصادر -

 صٌخ  15فئخ اقل هي  إحصبئٍبدة/خ  الزاثطخ الجٌِْخ لكزح القسم ثبرٌخ إلى 00/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
 20Uّ11 Uفئخ اقل  إحصبئٍبدإلى الزاثطخ الجٌِْخ لكزح القسم ثبرٌخ ة/خ  10/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
ٌـْازي الرحـبز صـٍسي ػـبهز ـهـل ثزُـْم  ة/خ ثزهجـخ هقبثلـخ         إلـى رسصـبة ال   11/02/2015هزاصـلخ ثزـبرٌد    -

 األكبثز 
 إلى رسصبة صٍسي ػبهز شجبة صٍسي حولخ   ة/خ رأجٍل هقبثالد الشجبة   11/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
ة/خ إلغــبة  Bإلــى رسصــبة الٌــْازي القضــن الشــزفً ّهــب قجــل الشــزفً فــْ      11/02/2015هزاصــلخ ثزــبرٌد  -

 هقبثالد األكبثز
 
 إلى صزٌغ الوؼذر شجبة الزٌزْى  ة/خ ثزهجخ هقبثالد هزأذزح لألكبثز 11/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
 إلى هْلْزٌخ ربرهًْذ   ة/خ إلغبة هقبثلخ األكبثز 12/02/2015هزاصلخ ثزبرٌد  -
 
 
 
 
 
 
 



   : 0102/0102 نهًىسى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍنقسًا يقابالثتحهٍم /  10
 

 10ـهـب هقـبثالد الجْلـخ     ـحضـي الظـزّ    للقضن الشزفً فً  15هقبثالد الجْلخ لؼجذ           

ً إرحـبز هجـس) ا الغٍـبة     فقس صجلذ غٍـبة فـز     B للفْ  للقضن هب قجل الشزفً ط.هجـس)  ( ّالثـبً

   .(الثبلث ّثبلزبلً االًضحبة الؼبم هي ثطْلخ القضن هب قجل الشزفًا الغٍبة ّربهضخ 

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 قزئ ّصْز  ػلٍَ ذال) ُذٍ الٌشزٌخ 15هح ز رقن  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 .زراصخ الق بٌب -                            
 الوصبزقخ ػلى الٌزبئج ّالززرٍت للقضن الشزفً -                            

 
 ال) ُذٍ الٌشزٌخقزئ ّصْز  ػلٍَ ذ 12هح ز رقن  -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 14/02/2015ّ 13رزثص الحكبم الوززشحٍي ٌْهً  ػزض حب) ػي -                                    

 
 FAF1رح ٍز رزثص الوسرثٍي  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان
 
 قزئ ّصْز  ػلٍَ ذال) ُذٍ الٌشزٌخ 15هح ز رقن  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 زراصخ الق بٌب -  :شباب انرٌاضً نجُت انتُظٍى
 قزئ ّصْز  ػلٍَ ذال) ُذٍ الٌشزٌخ 14هح ز رقن  - 

 
 

   :شؤوٌ يختهفت /12
 
 ػي السّرح الزحكٍوٍخ للحكـبم الوززثصـٍي الوززشـحٍي لزرجـخ    قسم رئٍش لجٌخ الزحكٍن ػزض حب)  -

 13ْهً ٌـــ ثـــبًًثوقـــز الزاثطـــخ حٍـــث رـــن الزكفـــل ثبلوشـــبركٍي ا اإلطؼـــبم (.كـــسّر    حكـــن ّالئـــً
ّ14/02/2015.   
 
 

 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                        انمدير اإلداري وانماني                            
      انعمري بن حميدوش         بوغازي محسن                                                                  

 


