
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 11انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 1201 جاَفي 12 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــش انزاثــــرئــــٛ ثٍ حًٛسٔط انعًز٘
 نائب رئُس بــــنــُـــت يـحـــًـــد

 نائب انرئُس يـقـــرٌ اندراجـــــٍ

 انًدَــر اإلدارٌ وانًانــــٍ بىغازٌ يحـــــســن

 ـطتـانًدَــر انخـقـــنٍ نهرابــ بن حًُدوش رفــُــق

 رئُس نجنت انقىانُن وانخأهُم ٛســعجس انحًشٛكٕط عهٙ 

 رئُس نجنت انخنظُى انرَاضٍ فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 نجنت انخنظُى انرَاضٍ ثٍ انذٚت عجس انحًٛس

 رئُس انهجنت انطبُت رلٛك ثزح عجس انحًٛس

 رئُس نجنت انخحكُى بزرــــعُٕٚخ عجـــس انم

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 ــــــــىعضـــــــــــ  رفبٌ   احًس

 عضـــــــــــــــــــى إثزاْٛىثهجــــــــــب٘ 

 
        انتت ٌ رحتتب   ، عًتترٌ بتتن حًُتتدوش  انافخخحتتج انجهستتت يتتن يتترل رئتتُس انرابطتتت انستتُد

بانحاضرَن ثى أحال انكهًت إنٍ انستُد بىغتازٌ يحستن انًتدَر اإلدارٌ وانًتانٍ انت ٌ  تر         

 فٍ قراءة نقاط جدول األعًال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 11انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2011/2011نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ هقسًن يزحهت انذهابتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 01

 شؤوٌ يختهفت/ 01

 

 

 
 
 



 
 

  01/ انًصادقت عهى انُشزٌت انزسًٍت رقى 10
 

ٔعزضـٓب عهـٗ ـعـــ بة يكزـت انزاثــــطخ رـــًذ انًظـبزلخ         11خ انزصـًٛخ رلـــى   انُشـزٚ  ثعــس لـــزاةح          
 عهٛٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًبنٙ نهزاثطخ ثمزاةح انجزٚس انٕارز ٔانظبزر كبٜرٙ:: انىارد انبزٌذ /10
 
 :ال ٌىجذ  بزٌذ يذٌزٌت انشباب وانزٌاضت 
 

 بزٌذ االتحادٌت انجزائزٌت نكزة انقذو  : 
 يزاصهخ ثرظٕص زفع االشززان انضُٕ٘ نهجًعٛخ انعبيخ نالرحبزٚخ -

  ال ٕٚجس :انًحتزفت نكزة انقذوانزابطت بزٌذ 

 

  باتُت  نكزة انقذو انزابطت انجهىٌتبزٌذ: 

  –فبكش  -    10/01/2015ٔ 00رعُٛٛبد انحكبو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
 20/01/2015ٕٚو يكزت انزاثطخ انجٕٓٚخ اجزًبع يزاصهخ ة/خ  -
 صُخ يزحخ انٕالٚخ. 15يزاصهخ ة/خ ثطم كأس انجزائز فئخ ـلم يٍ  -

   بزٌذ انُىادي:
 ة/خ شكٕٖ حًبو ان هعخيزاصهخ فزٚك إرحبز  -
 يهعت انضٕايع يعبُٚخيزاصهخ فزٚك انضٕايع ة/خ طهت  -

 ٕٚجس ال : بزٌذ يختهف 

 

 انبزٌذ انصادر -

 
-WAH-USAH-EBS-WRBT-CSH-MBT -رؤصبة انفزق   إنٗ 00/01/2015 يزاصهخ ثزبرٚد -

USA-CAB-CHCH-ESAK-UOSB-NM-ABB-MBS-IBM-CHM   اعذار نزضسٚس ة/خ
 انغزايبد

 .ٔضعٛخ انًهعت ة/خ فزٚك انزبيضخ  إنٗ 00/01/2015 يزاصهخ ثزبرٚد -
 انًهعت  ٔضعٛخ ة/خ   ـيجسل/ شجبة  ـيجسل/َجٕو  ـيجسلارحبز إنٗ  00/01/2015يزاصهخ ثزبرٚد  -
 رغٛٛز يهعت يمبثهخ األكبثز.ة/خ  فزق انضٕايع / ثبَٕٛ إنٗ  11/01/2015زبرٚد يزاصهخ ث -
إنــٗ فــزق ـٔالز صــٛس٘ إثــزاْٛى  / صــٛس٘ عــبيز  ة/خ رغٛٛــز يهعــت يمبثهــخ   11/01/2015يزاصــهخ ثزــبرٚد  - 

 األكبثز
 

  : 0101/0102 نهًىسى يا قبم انشزفً انشزفً ٍٍهقسًن يزحهت انذهابتحهٍم /  10
 

ــخ              ــبثالد انجٕن ــذ يم ــٙ    12نعج ــبو    ـحضــٍ انوزٔ  نهمضــى انشــزفٙ ف ــخ حً ــب عــسا يمبثه ي

  ان هعخ ٔانضٕايع شٓسد اجزٛبح انًهعت ثعس َٓبٚخ انًمبثهخ.

  

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 11
  

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚخ 12يح ز رلى  -  نجُت انتُظٍى انزٌاضً:

 انًظبزلخ عهٗ انُزبئج. -                            
                            



 زرٔس ثٛساغٕجٛخ نهحكبو + رسرٚجبد انحكبو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 نًمبثالد األكبثز ٔانشجبة رعُٛٛبد انحكبو -                                   

 FAF1 رح ٛز رزثض انًسرثٍٛ -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان
 
 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚخ 12يح ز رلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

  لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْذِ انُشزٚخ 12يح ز رلى  -   :شباب نجُت انتُظٍى انزٌاضً

 C  ٔDانُزبئج ٔانززرٛت نهفٕجٍٛ  -                                                     

 ثزيجخ انشجبة شٓز جبَفٙ -                                   
 :شؤوٌ يختهفت /12
 
قدو رئتُس انرابطتت عترا حتال عتن زَتارة انًعاَنتت نهًهعتب انبهتدٌ نبهدَتت انًعاضتُد بطهتب يتن               -

 وان ٌ  هد بداَت األ غال. 00/01/2012رئُس انًجهس انشعبٍ انبهدٌ انًعاضُد َىو 

 

دراجٍ عترا حتال عتن زَتارة انًعاَنتت نهًهعتب انبهتدٌ نبهدَتت         نائب رئُس انرابطتت يقترٌ انت   قدو  -

بطهتتب يتتن رئتتُس فرَتتق اننتتادٌ نهىقتتىل عهتتً يتتدي رفتتي انخح ظتتاث     11/01/2012انستتىايي َتتىو 

 انًسجهت وحًج انًصادقت عهً انًهعب الجراء انًنافساث انرسًُت. 

 

 
 طتـــُس انرابـرئ                                        انًدَر اإلدارٌ وانًانٍ                            

      انعًرٌ بن حًُدوش         بىغازٌ يحسن                                                                  
 


