
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 22انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 يارس 23 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انطاثــــضئــــٍ ثٍ حًٍسٔش انعًطي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي جس انحًٍسثٍ انصٌت ع

 رئيس نجنت انتحكيم بزضــــعٌُٕخ عجـــس انم

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي يصـــيٓ

 عضـــــــــــــــــــو سبنى يحًس

 عضـــــــــــــــــــو  ضفبٌ   احًس

 

 :انغائبىٌ بعذر

 يمرئيس نجنت انقوانين وانتأه ٍســشٍكٕش عجس انحًعهً 

 رئيس انهجنت انطبيت ضلٍك ثطح عجس انحًٍس

 
        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.

 
 3 جذول األعًال كًا يهي

 21ت عهى اننشزيت انزسًيت رقى انًصادق / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

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

   أعًال انهجاٌ/ 02

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 

 
 
 



  21/ انًصادلت عهى انُشرٌت انرسًٍت رلى 01
 

ضـٓب عهـى ـعـــ بة يكزـت انطاثــــطخ رـــًذ انًصـبزلخ        ٔعط 21انُشـطٌخ انطسـًٍخ ضلـــى     ثعــس لـــطاةح          
 عهٍٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٌط اإلزاضي ٔانًبنً نهطاثطخ ثمطاةح انجطٌس انٕاضز ٔانصبزض كبَر3ً: انىارد انبرٌذ /02
 
 :ال ٌٕجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٌٕجس 3 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انمذو 
 
  3انًحترفت كرة انمذونانرابطت برٌذ  

 21/03/2015ٌٕو  MOB/CABBAايط ثًًٓخ نطئٍس انطاثطخ كًحبفظ نمبة  -
 

  3باتُت  نكرة انمذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ 

  –فبكس  -    21/03/2015ٔ 20رعٍٍُبد انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
  ٍهخ ثبنًس 31/03/2015ٔ 30 22ٌٕو  انزطثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓ يطاسهخ ة/خ  -
 ثجبرُخ. 14/03/2015ٌٕو  االيزحبٌ انجٕٓي نهحكبو يطاسهخ ة/خ  -
 ثجبرُخ 14/03/2015يطاسهخ ة/خ َزبئج االيزحبٌ انجٕٓي نهحكبو  ٌٕو  -
 

 برٌذ انُىادي:   
ٌح ثزبسٍس جًعٍخ شاد صجغخ يحهٍخ           ٔصم رسجٍم انزصطة/خ  انٓبيم يطاسهخ فطٌك  -
 يطاسهخ فطٌك ارحبز يجسل  ة/خ رمطٌط حٕل يمبطعخ انجطٕنخ . -
 يطاسهخ يٕنٕزٌخ حًبو ان هعخ ة/خ يمبثهخ عٍٍ انحجم . -

 3 برٌذ يختهف  
 22/03/2015ة/خ طهت اسزغالل لبعخ االجزًبعبد ٌٕو  ضاثطخ انكطارً زٔ انًسٍهخ يطاسهخ  -
 

 انبرٌذ انصادر -

   رغٍٍط رٕلٍذ يمبثهخ االٔاسطة/خ   ُبعخٔ َجٕو يجسل  ي فطق إنى 10/03/2015يطاسهخ ثزبضٌد  -
 اعزصاضة/خ  ضاثطخ كطح  انمسو انًحزطفخ إنى  11/03/2015يطاسهخ ثزبضٌد  -
 . ة/خ رمسٌى يمبثهخ انشجبة  ESAK/ESBS/AHZ/CASZانى  22/03/2015يطاسهخ ثزبضٌد -
 سرٍط انًهعت انجهسي.إنى يسٌط انًهعت احًس ذهفخ  ة/خ ر 23/03/2015يطاسهخ ثزبضٌد  -
 إنى يسٌط انحًبٌخ انًسٍَخ ة/خ رسرٍط ضجبل انحًبٌخ انًسٍَخ . 23/03/2015يطاسهخ ثزبضٌد  -
 

   : 2014/2015 نهًىسى يا لبم انشرفً انشرفً ٍٍنمسًا يمابالثتحهٍم /  03
 

يــب عــسا رســجٍم  ٍــبة  ـحســٍ انوــطٔ  نهمســى انشــطفً فــً  12نعجــذ يمــبثالد انجٕنــخ           

  B نهفـٕ   نهمسى يب لجم انشطفً 12ـيب يمبثالد انجٕنخ  طٌك إ.حًبو ان هعخ فً يمبثهخ ثًُ ٌهًبٌ ف

يمبثالد انجٕنـخ  ـيب   فطٌك ٔفبق عٍٍ انر طاة فً يمبثهخ يٕنٕزٌخ حًبو ان هعخفمس سجهذ  ٍبة 

فمــس ســجهذ  ٍــبة فطٌــك ســطٌي انًعــصض فــً يمبثهــخ ٔ.عــٍٍ     B نهمســى يــب لجــم انشــطفً نهفــٕ   13

 نر طاة.ا

 

 



  3 ًال انهجاٌـــــــأع/ 04 

 .لطئ ٔصٕزق عهٍّ ذالل ْصِ انُشطٌخ 20ٔ 12يح ط ضلى  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

                       .زضاسخ انم بٌب -                            
 رعٍٍُبد انحكبو ـكبثط ٔشجبة -   ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 رح ٍط انزطثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓ ثبنًسٍهخ -                                   

 FAF1رح ٍط رطثص انًسضثٍٍ  -3 انتمٍُـــــــــــــتت ــــهجُان

 
 لطئ ٔصٕزق عهٍّ ذالل ْصِ انُشطٌخ 20ٔ 12يح ط ضلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 زضاسخ انم بٌب -  :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً
  سُخ 15نفئخ ـلم يٍ  PLAY OFFيجخ ثط - 

   :شؤوٌ يختهفت /05
 

يييٍ انمييىاٍٍَ ان ايييت نالتحادٌييت انجزائرٌييت نكييرة انمييذو        131سييٍتى تطبٍييك انًييادة    -
ييٍ رييٍذ انفرٌيك شيم شيهر تينخٍر عيٍ تسيذٌذ ان رايياث           01وانًتضًٍ خصى َمطت 
 عهى انفرق انًخانفت. 

 
 طتـــيس انرابـرئ                                                 انمدير اإلداري وانماني                   

      انعمري بن حميدوش         بوغازي محسن                                                                  
 


