
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 11انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 جاَفي 19 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــس اٌزاتــــرئــــٍ تٓ حٍّدٚش اٌعّزي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍدــعثد اٌحّشٍىٛش عًٍ 

 نجنت انتنظيم انرياضي تٓ اٌذٌة عثد اٌحٍّد

 رئيس انهجنت انطبيت رلٍك تزج عثد اٌحٍّد

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــعٌٕٛح عثـــد اٌم

 عضـــــــــــــــــــو  رفاْ   احّد

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 م انرياضيرئيس نجنت انتنظي فىـــطـٍدي ِصـــِٙ

 عضـــــــــــــــــــو تٍثــــــــــاي إتزاٍُ٘

 
        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 يهي

 15انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2012/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ نقسًا يقابالثتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 02

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 

 
 
 



 
  01/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٚعزضـٙا عٍـى ـعـــ اة ِىرـة اٌزاتــــطح ذـــّد اٌّصـادلح         15ٍّح رلـــُ  إٌشـزٌح اٌز ـ   تعــد لـــزاةج          
 عٍٍٙا تاإلجّاع

 

  لاَ اٌّدٌز اإلداري ٚاٌّاًٌ ٌٍزاتطح تمزاةج اٌثزٌد اٌٛارد ٚاٌصادر واَذً:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت   
 ِزا ٍح ب/خ ِماتٍح ٔجَٛ ِجدي ٚشثاب اٌشرسٚر -

 ال ٌٛجد:  حادٌت انجزائرٌت نكرة انقذوبرٌذ االت 
 
  ال ٌٛجد :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فاوس  -    17/01/2015ٚ 16ذعٍٍٕاخ اٌحىاَ اٌجٌٍٙٛٓ ًٌٍِٛ  -
 31/01/2015 ٚ 30 ٌَٛ االذرثار اٌثدًٔ ٌٍحىاَ اٌجٌٍٙٛٓ ِزحٍح اٌعٛدجِزا ٍح ب/خ  -
 االشرزان اٌسٕٛي ٌٍجّعٍح اٌعاِح ٌٍزاتطح اٌجٌٙٛح.ِزا ٍح ب/خ  -
 01/02/2015ِزا ٍح ب/خ ا ردعاة ٌٍجّعٍح اٌعاِح اٌعادٌح ٌٍزاتطح اٌجٌٙٛح ٌَٛ  -

   برٌذ انُىادي:
 ذعٍٍك جّاعً ٌّثارٌاخ اٌثطٌٛح. ب/خ  إ. ِجدي/ ذاِسح / ش.ِجدي/  ٍٍُ فزقِزا ٍح  -
 31/01/2015ذأوٍد اٌّشاروح ٌٍجّعٍح اٌعاِح ٌٍزاتطح اٌٛالئٍح ٌَٛ  ب/خ تأٍِٛزا ٍح فزٌك  -

 برٌذ يختهف :  
ِزا ٍح رئـٍس اٌّجٍـس اٌشـعثً اٌثٍـدي ِٕاعـح ب/خ دٍـة ذـدذً ٌٕمـً ِماتٍـح ٔجـَٛ ِجـدي ٚشـثاب اٌـشرسٚر               -

 ٌٍّعة ِحاٌد
 ِزا ٍح رئٍس دائزج ِجدي ب/خ دٍة ٔمً ِماتٍح ٔجَٛ ِجدي ٚشثاب اٌشرسٚر ٌٍّعة ِحاٌد -
 30/01/2015ِزا ٍح راتطح اٌفْٕٛ اٌمراٌٍح تاٌّسٍٍح ب/خ دٍة ا رغالي لاعح االجرّاعاخ ٌَٛ  -
 

 انبرٌذ انصادر -

 
ا ردعاة ٌٍجّعٍح ب/خ  فًرؤ اة اٌفزق ٌٍمسٍّٓ اٌشزفً ِٚا لثً اٌشز  إٌى 13/01/2015 ِزا ٍح ترارٌد -

 31/01/2015اٌعاِح اٌعادٌح ٌٍزاتطح ٌَٛ 
 ذغٍٍز ٍِعة ِماتٍح األواتز ب/خ  ْ.ِجدي ٚش.سرسٚرفزق  إٌى 13/01/2015 ِزا ٍح ترارٌد -
  ذأجًٍ ِماتٍح األصاغزب/خ   إ. ٍدي عٍسى ٚج.خ.ٚإٌى  14/01/2015ِزا ٍح ترارٌد  -
دٍــة ذــدذً ٌرــٛفٍز اٌرغطٍــح  ب/خ  ح اٌشــثاب ٚاٌزٌاضــح اٌّســٍٍح ِدٌزٌــإٌــى  14/01/2015ِزا ــٍح ترــارٌد  -

 .األٍِٕح ٌّماتٍح ْ.ِجدي ٚش.اٌشرسٚر
ً    إٌى  19/01/2015ِزا ٍح ترارٌد  -  ذأجٍـً اٌثطٌٛـح   ب/خ   رؤ اة اٌفزق ٌٍمسٍّٓ اٌشـزفً ِٚـا لثـً اٌشـزف

 ًٌٍِٛ23 ٚ24/01/2015 
 

   : 0102/0101 سىنهًى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍنقسًا يقابالثتحهٍم /  10
 

ِا عدا ِماتٍح  ٍدي عاِز  ـحسٓ اٌظزٚف،ٌٍمسُ اٌشزفً فً  13ٌعثد ِماتالخ اٌجٌٛح           

ـِـا ِمـاتالخ   ٚـٚالد  ٍدي اتزاٍُ٘ ٌُ ذٍعة تسثة ٔمـ  عـدد العثـٍٓ فزٌـك ـٚالد  ـٍدي اتـزاٍُ٘،       

ــح  ً   08اٌجٌٛ ــً اٌشــزف ــٛجٍٓ  ٌٍمســُ ِــا لث ــاب فــزق ش.ِجــد     A  ٚBٌٍف ــد  ــجٍد غٍ ي ٚ ــٍٍُ فم

 ٚذاِسح ٚـحفاد اٌحّادٌٍٓ وذٌه غٍاب األِٓ فً ِماتٍح ٔجَٛ ِجدي ٚش.اٌشرسٚر.



  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

  
 لزئ ٚصٛدق عٍٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشزٌح 13ِح ز رلُ  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً:

 .درا ح اٌم اٌا -                            
                            

 لزئ ٚصٛدق عٍٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشزٌح 10ِح ز رلُ  -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 31/01/2015ذح ٍز االذرثار اٌثدًٔ ٌٍحىاَ اٌٛالئٍٍٓ ٌَٛ  -                                   
 31/01/2015ٚ 30ذح ٍز ذزت  اٌحىاَ اٌّرزشحٍٓ ًٌِٛ  -                                   

 FAF1ذح ٍز ذزت  اٌّدرتٍٓ  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان
 
 لزئ ٚصٛدق عٍٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشزٌح 13ِح ز رلُ  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 ..............   :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً
 

 --------:شؤوٌ يختهفت /11
 
 
 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                        انمدير اإلداري وانماني                            
      انعمري بن حميدوش         بوغازي محسن                                                                  

 


