
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 11انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 5201 فٍفزي 23 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس الزاثــــرئــــٍ ثي حوٍسّش العوزي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي عجس الحوٍسثي الذٌت 

 رئيس نجنت انتحكيم بزرــــعٌٌْخ عجـــس الق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍســشٍكْش عجس الحوعلً 

 عضـــــــــــــــــــو سبلن هحوس

 عضـــــــــــــــــــو  رفبى   احوس

 رئيس انهجنت انطبيت رقٍق ثزح عجس الحوٍس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي هصـــهِ

 
        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/ انًصادقح عهى انُششٌح انشسًٍح سقى 10

 

ّعزضـِب علـى ـعـــ بة هكزـت الزاثــــطخ رـــوذ الوصـبزقخ         18الٌشـزٌخ الزسـوٍخ رقـــن     ثعــس قـــزاةح          
 علٍِب ثبإلخوبع

 

  قبم الوسٌز اإلزاري ّالوبلً للزاثطخ ثقزاةح الجزٌس الْارز ّالصبزر كبَرً:: انىاسد انثشٌذ /10
 
 :ال ٌْخس  تشٌذ يذٌشٌح انشثاب وانشٌاضح 
 

 ال ٌْخس : تشٌذ االتحادٌح انجضائشٌح نكشج انقذو 
 
  ال ٌْخس :انًحتشفح نكشج انقذوح انشاتطتشٌذ 

 

  تاتُح  نكشج انقذو انشاتطح انجهىٌحتشٌذ: 

  –فبكس  -    21/02/2015ّ 20رعٌٍٍبد الحكبم الدٌٍِْي لٍْهً  -
 ثجبرٌخ 25/02/2015هزاسلخ ة/خ اخزوبع رٌسٍقً الدٌخ الدٌِْخ للزحكٍن ّاللدٌخ الْالئٍخ للزحكٍن ٌْم  -
 ثجبرٌخ. 25/02/2015اثطخ الدٌِْخ لكزح القسم ثبرٌخ ٌْم هزاسلخ ة/خ اخزوبع هكزت الز -

   تشٌذ انُىادي:
 طلت رأذٍز هقبثلخ األكبثزة/خ  17/02/2015ثزبرٌد   ثزُْم ـهلهزاسلخ  -
ة/خ طلت اعزذار عي الوشبركخ فً اخزوبع الٌْازي الزً  23/02/2015هزاسلخ رئٍس فزٌق ربهسخ ثزبرٌد  -

  شزفً.قبطعخ ثطْلخ القسن هب قجل ال
 

 ال ٌْخس : تشٌذ يختهف

 

 انثشٌذ انصادس -

ردوــ  ة/خ  ABS-MBS-WRM-MCM-FLN-ESSAH-MBTفــز   إلــى 17/02/2015هزاســلخ ثزــبرٌد   -
  28/02/2015ٌْم  سٌخ 15فئخ اقل هي ل الوٌزرت الْالئً

 إلغبة هقبثلخ األكبثز.ة/خ  إرحبز عٍي الر زاةإلى  17/02/2015هزاسلخ ثزبرٌد  -
 هقبثلخ األكبثز  رأذٍزـهل ثزُْم  ة/خ ّ شزفبة الِبهلإلى رؤسبة الٌْازي  17/02/2015هزاسلخ ثزبرٌد  -
طلــت اســزغلم الولعــت ٌــْم ة/خ   الولعــت الجلــسي ـحوــس ذلفــخ ثبلوســٍلخإلــى  23/02/2015هزاســلخ ثزــبرٌد  -

   سٌخ. 15لزدو  الوٌزرت الْالئً لفئخ ـقل هي  28/02/2015
 
 

   : 0102/0102 نهًىسى يا قثم انششفً انششفً ٍٍنقسًا يقاتالختحهٍم /  10
 

 11ـهـب هقـبثلد الدْلـخ     ـحسـي الرـزّ    للقسن الشزفً فً  16لعجذ هقبثلد الدْلخ           

الثبلث ّثبلزبلً ) الغٍبة ّسلٍن إرحبز هدسم  فقس سدلذ غٍبة فز   A للفْج للقسن هب قجل الشزفً

   .(لقسن هب قجل الشزفًاالًسحبة العبم هي ثطْلخ ا

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 قزئ ّصْز  علٍَ ذلم ُذٍ الٌشزٌخ 16هح ز رقن  -  نجُح انتُظٍى انشٌاضً: 

 .زراسخ الق بٌب -                            
 Bهب قجل الشزفً الفْج الوصبزقخ على الٌزبئح ّالززرٍت للقسن  -                            

 



 رعٌٍٍبد الحكبم ـكبثز ّشجبة -    ٍى :ـــــــُح انتحكــــــــجن

                                   
 FAF1رح ٍز رزثص الوسرثٍي  -: انتقٍُـــــــــــــحح ــــهجُان

 سٌخ 15رح ٍز ردو  الوٌزرت الْالئً لفئخ ـقل هي  -                            
 قزئ ّصْز  علٍَ ذلم ُذٍ الٌشزٌخ 16هح ز رقن  -  : ثاطـــــُح االَضــــــنج
 

 زراسخ الق بٌب -  :شثاب نجُح انتُظٍى انشٌاضً
 قزئ ّصْز  علٍَ ذلم ُذٍ الٌشزٌخ 14هح ز رقن  - 

 
 

   :شؤوٌ يختهفح /12
 
فزٌق ّزاز ربهسخ اعزذار عي طزٌق هزاسلخ عـي هشـبركزَ فـً اخزوـبع الٌـْازي الزـً       قسم رئٍس  -

 خ القسن هب قجل الشزفً.قبطعذ ثطْل
 
 – 07 – 06ٌزفق فً ُذٍ الٌشـزٌخ الزقزٌـز الٌِـبئً لزـزثص الحكـبم الـْالئٍٍي الوززثصـٍي ـٌـبم          -

13  ّ14/02/2015. 
 
 رن ردسٌس رأهٍي ـع بة هكزت الزاثطخ ّـع بة اللدبى ّالحكبم ّكذلك هقز الزاثطخ ثعس اًق بة األخل. -
 

ا اهلل نهس ٍذ ت ٍ ان زٌة عث ذ انحًٍ ذ عض ى يكت ة        عهى إثش وفاج انعًح انكشًٌح سحًه   -
انشاتطح، ٌتقذو سئٍس وأعضاء يكتة انشاتط ح ول م انحك او تتع اصٌهى انخانص ح  س شج       
انفقٍ  ذج سان  ٍٍ ي  ٍ انً  ىنى ع  ض ون  م أٌ ٌت ً  ذسا تشحًت  ا انىاس  عح وٌس  كُها فس  ٍ     

 نُاتا وٌههى روٌها نًٍم انصثش وانسهىاٌ  " إَا هلل وإَا إنٍا سانعىٌ "
 

 
 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                        انمدير اإلداري وانماني                            
      انعمري بن حميدوش         بوغازي محسن                                                                  

 


