
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 21انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 5201 يارس 09 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 غــــخــــــــض الزاثــــرئــــٍ ثي حوٍسّع العوزي

 نائة انسئُس يـقـــسٌ اندزاجـــــٍ

 انًدَــس اإلدازٌ وانًانــــٍ تىغاشٌ يحـــــســن

 ـطحـانًدَــس انرـقـــنٍ نهساتــ تن حًُدوش زفــُــق

 نجنح انرنظُى انسَاضٍ ثي الذٌت عجس الحوٍس

 زئُس نجنح انرحكُى بزرــــعجـــس الق عٌٌْخ

 زئُس نجنح انرنظُى انسَاضٍ فىـــغـٍسي هصـــهِ

 عضـــــــــــــــــــى طبلن هحوس

 عضـــــــــــــــــــى  رفبى   احوس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائة زئُس تــــنــُـــح يـحـــًـــد

 هُمزئُس نجنح انقىانُن وانرأ ٍســشٍكْع عجس الحوعلً 

 زئُس انهجنح انطثُح رقٍق ثزح عجس الحوٍس

 
     انتتترٌ زحتتتة   ، عًتتتسٌ تتتتن حًُتتتدوش انافررحتتتد انجهستتتح يتتتن اتتتسط زئتتتُس انساتطتتتح انستتتُد

تانحاضسَن شى أحال انكهًح إنٍ انسُد تىغاشٌ يحسن انًتدَس اإلدازٌ وانًتانٍ انترٌ  تس  فتٍ      

 قساءج نقاط جدول األعًال.

 
 : جذول األعًال كًا ٌهً

 20قت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى انًصاد / 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
 

عزضِب على أعــضبء هكزت الزاثــــغخ رـــوذ الوصـبزقخ علٍِـب     ّ 20الٌشزٌخ الزطوٍخ رقــن  ثعــس قــزاءح         
 ثبإلجوبع

 

  قبم الوسٌز اإلزاري ّالوبلً للزاثغخ ثقزاءح الجزٌس الْارز ّالصبزر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت   
 هزاطلخ ة/خ رقزٌز ًشبط الزاثغخ -
 2015 هزاطلخ ة/خ الوظبعساد الوبلٍخ لظٌخ -

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو :  
 .طٌخ 15قبًْى ثغْلخ الوزحلخ الْعٌٍخ لصٌف أقل هي هزاطلخ ة/خ  -
هزاطــلخ ة/خ اجزوــبع لاٌــخ الزحكــٍن الفسرالٍــخ ّالحكــبم الٌــبجحٍي الاــسز هــب ثــٍي الزاثغــبد ٌــْم             -

10/03/2015 
  ال ٌْجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو طت انجهىٌتانراببرٌذ: 

  –فبكض  -    07/03/2015ّ 06رعٌٍٍبد الحكبم الاٌٍِْي لٍْهً  -
  ثجبرٌخ 14/03/2015ّ 13 12لوزحلخ الوٌغقخ ٌْم الالعجٍي الوكزشفٍي هزاطلخ ة/خ  -
 جبرٌخ.ث 07/03/2015ٌْم  طٌخ 15السّرح الاٌِْخ هب ثٍي الوٌزرجبد الْالئٍخ لفئخ أقل هي هزاطلخ ة/خ  -

 برٌذ انُىادي:   
 هزاطلخ فزٌق شجٍجخ هٌبعخ ة/خ رقسٌن رْقٍذ هقبثلخ صٌف األّاطظ.  -

 برٌذ يختهف :  
ــخ       - ــز ال  قبعـ ــت اطـ ــٍلخ ة/خ علـ ــٍخ ثبلوظـ ــسارص الزٌبضـ ــٌْي ّالوـ ــخ للزكـ ــخ الْالئٍـ ــلخ الاوعٍـ هزاطـ

 07/03/2015االجزوبعبد ٌْم 
 

 انبرٌذ انصادر -

ــبرٌد   - ــى 03/03/2015هزاطــلخ ثز ــز  إل ة/خ  USAK-MCM-WRM-MBS-ABS-CHCH-ESSAH-FLN ف
طـٌخ   15هي أجل السّرح الاٌِْخ هب ثـٍي الوٌزرجـبد الْالئٍـخ لفئـخ أقـل هـي        طٌخ 15فئخ اقل هي ل اطزسعبء الالعجٍي

 ثجبرٌخ  07/03/2015ٌْم 
 ط الزاثغخجسّ  إرطب  رقزٌز ًشبة/خ  هسٌزٌخ الشجبة ّالزٌبضخ الوظٍلخإلى  05/03/2015هزاطلخ ثزبرٌد  -
 إلى رؤطبء الٌْازي لكل األقظبم ة/خ ر ٍٍز فً ثزهاخ الشجبة لكل الوظزٌْبد.  09/03/2015هزاطلخ ثزبرٌد  -
 

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

 11أهــب هقــبثالد الاْلــخ  أحظــي الوــزّ  للقظــن الشــزفً فــً  18لعجــذ هقــبثالد الاْلــخ           

األهـي فـً هقبثلـخ ّفـب  ثـي طـزّر ّهْلْزٌـخ حوـبم         فقس طالذ غٍـبة    B للفْج للقظن هب قجل الشزفً

ُّــً الوقبثلــخ  13للقظــن الشــزفً فقــس لعجــذ هقبثلــخ هزقسهــخ للاْلــخ    Aالضــلعخ  أهــب هقــبثالد الفــْج  

 د الزطوٍخ الظبثقخ.فً ُذا الفْج ثظجت اًظحبة العبم لوعون الفز  حظت الٌشزا األذٍزح

 

 

 



  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 قزئ ّصْز  علٍَ ذال  ُذٍ الٌشزٌخ 18هحضز رقن  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

                       .زراطخ القضبٌب -                            
 رعٌٍٍبد الحكبم أكبثز ّشجبة -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 الْالئٍٍي الوززشحٍي رحضٍز االهزحبى الاِْي للحكبم -                                  
 رحضٍز الززثص الاِْي للحكبم الاٌٍِْي ثبلوظٍلخ -                                  

 FAF1رحضٍز رزثص الوسرثٍي  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان

    طٌخ فً  15أقل هي هشبركخ الوٌزرت الْالئً لفئخ  عزض حب  عي -
 .07/03/2015ٌْم  السّرح الاٌِْخ هب ثٍي الوٌزرجبد ثجبرٌخ

 قزئ ّصْز  علٍَ ذال  ُذٍ الٌشزٌخ 18هحضز رقن  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 زراطخ القضبٌب -  :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 ثزهاخ الشجبة جوٍع الوظزٌْبد شِز هبرص ر ٍٍز فً  - 

   :هفتشؤوٌ يخت /12
 
 .  23/03/2015ٌْم أي ٌْم االثٌٍي  15االجزوبع القبزم لوكزت الزاثغخ طٍكْى ذال   -
 
ّإرطـبلَ إلـى هسٌزٌـخ الشـجبة ّالزٌبضـخ       04/03/2015رن اًابس رقزٌز ًشبط الزاثغـخ إلـى غبٌـخ     -

 ثبلوظٍلخ رجعب لوزاطلخ ُذٍ األذٍزح.
 
زٌـخ لالرحبزٌـخ الاشائزٌـخ لكـزح القـسم ٌـْم       قسم رئـٍض الزاثغـخ عـزض حـب  عـي الاوعٍـخ العبهـخ العب        -

ثفٌس  الشٍزاعْى  ثبلاشائز العبصوخ. كذلك قسم عزض حـب  عـي سٌبررـَ لحضـْر      05/03/2015
 ثجظكزح.   07/03/2015ًِبئً كأص الْالٌخ للزاثغخ الْالئٍخ لكزح القسم ثظكزح ٌْم 

 

 ستنح  15خ انىالئُتح نئةتح أقتم يتن     قدو انًدَس انرقنٍ عسض حال عن اندوزج انجهىَح يتا تتُن انًنراثتا    -
إنتً تاذنتح، وذتى انرقتاء شت ز       06/03/2015تثاذنح حُس ذنقم انًنراة انىالئٍ َتىو   07/03/2015َىو 

  عاشنىري يحًنذ   –بهباي أًٌنٍ  هى : و تثاذنح 14/03/2015و 13-12أَاو  العثُن نًسحهح انًنطقح 03

يتتن فسَتتق يىنىدَتتح  ٌاسننم يصننطفى  عتتة يتتن فسَتتق ذأسُستتُح جثهتتح انرحسَتتس انتتىانٍ تانًستتُهح وان    

   ، حُس سُرى انركئم ترنقم ان عثُن عهً عاذق انساتطح. تىسعادج
 

ذتتى استترق ل قاعتتح االجرًاعتتاخ نهساتطتتح يتتن اتتسط انجًعُتتح انىالئُتتح نهركتتىَن وانًتتداز  انسَاضتتُح    -

 07/03/2015تانًسُهح َىو 

 
 30-22ذنتح وانترٌ ستُجسٌ تانًستُهح أَتاو      َرى انرحضُس نهرستص انجهىٌ نهحكاو انجهىَُن نساتطتح تا  -

 فٍ إااز تسنايج انهجنح انجهىَح نهنحكُى. 31/03/2015و

 
ذى ذقُُس فٍ تسيجح انجىالخ نشهس ياز  ألصناط انشثاب نكم انًسرىَاخ وذنك حرً َرستنً ذعُتُن    -

 سنح نهىالَح نهًشازكح فٍ انًسحهح انجهىَح. 15تطم فةح أقم ين 

 
انًرعهقتح تكتم انرئاصتُم     2015/2016انشسوط انقانىنُح نثطىنح انهىاج نهًىسى  َسفق فٍ هره اننشسَح -

 نثطىنح انًىسى انقادو، وانرٍ ذنشس عهً يسرىي يىقع انساتطح 

 
 طحـــُس انساتـزئ                                        انًدَس اإلدازٌ وانًانٍ                            

     انعًسٌ تن حًُدوش                                                                  تىغاشٌ يحسن         


