
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 14انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 جاَفي 05 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــش اٌزاتــــرئــــ١ تٓ ح١ّسٚط اٌعّزٞ
 َائب رئٍص بــــُــٍـــت يـحـــًـــد

 َائب انرئٍص يـقـــري اندراجـــــً

 انًدٌــر اإلداري وانًانــــً بىغازي يحـــــطــٍ

 ـطتـانًدٌــر انخـقـــًُ نهرابــ بٍ حًٍدوظ رفــٍــق

 رئٍص نجُت انقىاٍٍَ وانخأهٍم ١ســعثس اٌحّ ش١ىٛطعٍٟ 

 رئٍص نجُت انخُظٍى انرٌاضً فٝـــطـ١سٞ ِصـــِٙ

 نجُت انخُظٍى انرٌاضً تٓ اٌذ٠ة عثس اٌح١ّس

 رئٍص انهجُت انطبٍت رل١ك تزج عثس اٌح١ّس

 عضـــــــــــــــــــى رفـــــــــــاْ أحّس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 رئٍص نجُت انخحكٍى ازرــــع٠ٕٛح عثـــس اٌم

 عضـــــــــــــــــــى تٍثــــــــــاٞ اتزا١ُ٘

 
        انتت ي رحتتب   ، عًتتري بتتٍ حًٍتتدوظ  انافخخحتتج انجهطتتت يتتٍ يتترل رئتتٍص انرابطتتت انطتتٍد

بانحاضرٌٍ ثى أحال انكهًت إنً انطتٍد بىغتازي يحطتٍ انًتدٌر اإلداري وانًتانً انت ي  تر         

 فً قراءة َقاط جدول األعًال.

 
 : ل كًا يهيجذول األعًا

 13انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2014/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ هقسًن يزحهت انذهابتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 04

 2014وانتقزيز انًاني  2013/2014انًصادقت عهى انتقزيز األدبي / 05

   شؤوٌ يختهفت/ 06

 

 
 
 



 
 

  01/ انًصادقت عهى انُشزٌت انزسًٍت رقى 10
 

ٚعزضـٙا عٍـٝ أعـــ اة ِىرـة اٌزاتــــطح ذـــّد اٌّصـازلح         13إٌشـز٠ح اٌزصـ١ّح رلـــُ     تعــس لـــزاةج          
 ع١ٍٙا تاإلجّاع

 

  لاَ اٌّس٠ز اإلزارٞ ٚاٌّاٌٟ ٌٍزاتطح تمزاةج اٌثز٠س اٌٛارز ٚاٌصازر وا٢ذٟ:: انىارد انبزٌذ /10
 
 ال ٌىجذ  ذٌزٌت انشباب وانزٌاضت:بزٌذ ي 
 

 بزٌذ االتحادٌت انجزائزٌت نكزة انقذو  : 
 30/12/2014تاٌجزائز ٠َٛ  FAF/LIGUESاجرّاع ذٕض١مٟ  ذأذ١زِزاصٍح ب/خ  -

  ال ٠ٛجس :انًحتزفت نكزة انقذوانزابطت بزٌذ 

 

  باتُت  نكزة انقذو انزابطت انجهىٌتبزٌذ: 

  –فاوش  -    27/12/2014ٚ 26ذع١١ٕاخ اٌحىاَ اٌج١٠ٛٙٓ ١ٌِٟٛ  -
 ٠28/12/2014َٛ  LNFA/LIGUESاجرّاع ِزاصٍح ب/خ  -
 صٕح 18ذٛل١د ِثاراج الً ِٓ ِزاصٍح ب/خ  -
 30/12/2014تاٌجزائز ٠َٛ  FAF/LIGUESِزاصٍح ب/خ االجرّاع اٌرٕض١مٟ  -

   بزٌذ انُىادي:
 ِزاصٍح فز٠ك إذحاز ِجسي ب/خ شىٜٛ -
 طٍة اٌّٛافمح عٍٝ االصرمثاي فٟ ٍِعة اٌضٛاِعِزاصٍح فز٠ك اٌضٛاِع ب/خ  -

 بزٌذ يختهف :  

 ٠25/12/2014َٛ  ذع١١ٓ ثالثٟ ذحى١ُب/خ طٍة  آِ ٚال٠ح اٌّض١ٍح ِزاصٍح -
 05/01/2015ِزاصٍح اٌّجّٛعح اإلل١ّ١ٍح ٌٍسرن اٌٛطٕٟ ب/خ طٍة ذع١١ٓ ثالثٟ ذحى١ُ ٠َٛ  -
 ٍة ِعا٠ٕح اٌٍّعة اٌثٍسٞ اٌّعاض١سِزاصٍح رئ١ش اٌّجٍش اٌشعثٟ اٌثٍسٞ اٌّعاض١س ب/خ ط -

 انبزٌذ انصادر -

 
ذــأذ١ز ِمــاتالخ  ب/خ اٌــٝ اٌضــازج شــزفاة اٌٙاِــً ٚاذحــاز صــ١سٞ عــاِز  إٌــٝ 23/12/2014ِزاصــٍح ترــار٠د  -

  اٌشثاب 
-WRM-CAB-USA-CHCH-FLN-MBBIرؤصاة اٌفزق   إٌٝ 24/12/2014 ِزاصٍح ترار٠د -

SLIR-MHD-SMB-CSAZ-UOSB-WRBT-MBS   ٠َٛ  ٌٍّسرت١ٓ ٔصف ٠َٛ ت١ساغٛجٟب/خ
31/12/2014 
ً   رؤصــاة اٌفــزق   25/12/2014 ِزاصــٍح ترــار٠د  - ذغ١١ــز ٍِعــة ِماتٍــح    ب/خ صــ١سٞ عــاِز ٚ شــزفاة اٌٙاِــ

 .األٚاصط
 . 29/12/2014إٌٝ اٌٍّعة اٌثٍسٞ اٌّض١ٍح ب/خ ذضر١ز اٌٍّعة ٠َٛ  25/12/2014ِزاصٍح ترار٠د  -
إٌٝ رئ١ش لثاضح تز٠س اٌجزائز اٌّضـ١ٍح ب/خ طٍـة وشـف اٌحضـاب اٌثز٠ـسٞ       04/01/2014ِزاصٍح ترار٠د  -

 اٌجارٞ ٌٍزاتطح.

  : 0102/0103 نهًىسى يا قبم انشزفً انشزفً ٍٍهقسًن يزحهت انذهابتحهٍم /  11
 

ٌجٌٛــح   ِمـاتالخ ا  هأحضـٓ اٌرـزٚ ك وـذٌ   ٌٍمضـُ اٌشـزفٟ فــٟ    11ٌعثـد ِمـاتالخ اٌجٌٛـح              

ــح إ.ِجــسي  جــزخ فــٟ  ــزٚ  حضــٕح  A  ٚBاٌفــٛج١ٓ ٌٍمضــُ ِــا لثــً اٌشــزفٟ   07 ك ِــا عــسا ِماتٍ

 اجر١اح اٌٍّعة ِٓ طز  األٔصار تعس ٔٙا٠ح اٌّماتٍح. ٚذاِضح شٙسخ

  



  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12
  

 لزئ ٚصٛزق ع١ٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشز٠ح 11ِح ز رلُ  -  نجُت انتُظٍى انزٌاضً:

 ذزذ١ة ِزحٍح اٌذ٘اب ٌٍمض١ّٓ اٌشزفٟ ِٚا لثً اٌشزفٟ -                             
 تزِجح اٌّماتالخ شٙز جأفٟ ٌٍمض١ّٓ. -                            

 زرٚس ت١ساغٛج١ح ٌٍحىاَ + ذسر٠ثاخ اٌحىاَ -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 ٌّماتالخ األواتز ٚاٌشثاب َذع١١ٕاخ اٌحىا -                                   

 صٕح 15ذجّع إٌّررة اٌٛالئٟ أللً ِٓ  عزض حاي عٓ -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان
 ٔصف ٠َٛ ت١ساغٛجٟ ٌٍّسرت١ٓعزض حاي عٓ  -                            
 لزئ ٚصٛزق ع١ٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشز٠ح 04ِح ز رلُ  -                             

 لزئ ٚصٛزق ع١ٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشز٠ح 11ِح ز رلُ  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

  لزئ ٚصٛزق ع١ٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌشز٠ح 11ِح ز رلُ  -   :شباب نجُت انتُظٍى انزٌاضً

 A  ٚBإٌرائج ٚاٌرزذ١ة ٌٍفٛج١ٓ  -                                                     

 زراصح اٌم ا٠ا -                                    
 : 0102وانتقزٌز انًانً  0101/0102انًصادقت عهى انتقزٌز األدبً / 13

عٍـٝ أع ـاة ِىرــة    2013/2014ٚاٌرمز٠ـز األزتــٟ   2014* تعـس عـزض اٌرمز٠ـز اٌّــاٌٟ ٌضـٕح     
اٌزاتطح ٌٍّصازلح ٚتعس ِٕالشح ِررٍف فصٌٛٗ ذّد اٌّصازلح ع١ٍٗ ِٓ طز  األع اة تاإلجّاع 

 .  31/01/2015رار عزضٗ عٍٝ اٌجّع١ح اٌعاِح اٌّمزر إجزاؤ٘ا فٟ فٟ أر
 شؤوٌ يختهفت :/ 14
قدو رئٍص انرابطت عرض حال عٍ اجخًا  انرابطاث يع رئٍص نجُت حُظتٍى أتأش انجسائتر بباحُتت      -

وانخً حضًُج عهى أٌ انرابطتاث انىئئٍتت حتُظى حات ٍاث أتاش انجسائتر  ت ل         22/12/2014ٌىو 

وان رٌقٍٍ انًخأههٍٍ نهُهائً ٌشارأاٌ انًىضى انًقبم فً انخات ٍاث انجهىٌتت نكتأش     انًىضى انرٌاضً

   فً إيار حشجٍع ان رق عهى انًشارأت فً أأش انجسائر.انجسائر يبا رة 

 

ضتتتُت ٌتتتىو   15قتتتدو انًتتتدٌر انخقُتتتً عتتترض حتتتال عتتتٍ حجًتتتع انًُخ تتتب انتتتىئئً ن  تتتت أقتتتم يتتتٍ        -

يتتع يعاقبتتت انيتتائبٍٍ يبقتتا     31/12/2014ىو وَاتتي ٌتتىو بٍتتداغىجً نهًتتدربٍٍ ٌتت     22/12/2014

 نهقىاٍٍَ انعايت.

 

قدو رئٍص انرابطت عرض حتال عتٍ اجخًتا  حُطتٍقً نر ضتاء انرابطتاث يتع ائححادٌتت انجسائرٌتت           -

 بانجسائر. 30/12/2014نكرة انقدو ٌىو 

 

قتتدو رئتتٍص انرابطتتت عتترض حتتال عتتٍ فعانٍتتاث ا خختتاو انختتربس انجهتتىي نهحكتتاو ببطتتكرة ٌتتىو             -

02/01/2015  

 

حقتترر إجتتراء زٌتتارة يعاٌُتتت نهًهعتتب انبهتتدي نبهدٌتتت انًعاضتتٍد حبعتتا نطهتتب رئتتٍص انًجهتتص انشتتعبً     -

 انبهدي نبهدٌت انًعاضٍد.

 

 31/01/2015حقتترر إجتتراء انجًعٍتتت انعايتتت انعادٌتتت نهرابطتتت انىئئٍتتت نكتترة انقتتدو انًطتتٍهت ٌتتىو         -

  2014وانًانً  2013/2014نهًاادقت عهى انخقرٌرٌٍ األدبً 

 
 طتـــٍص انرابـرئ                                        انًدٌر اإلداري وانًانً                            

      انعًري بٍ حًٍدوظ         بىغازي يحطٍ                                                                  



 


