
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 23انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5201 يارس 30 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انزاثــــرئــــٍ ثٍ حًٍسٔش انعًزي

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطةـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنة انتنظيم انرياضي جس انحًٍسثٍ انذٌت ع

 عضـــــــــــــــــــو سبنى يحًس

 عضـــــــــــــــــــو  رفبٌ   احًس

 
 :انغائبىٌ بعذر

 رئيس نجنة انقوانين وانتأهيم ٍســشٍكٕش عجس انحًعهً 

 رئيس انهجنة انطبية رلٍك ثزح عجس انحًٍس

 رئيس نجنة انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي يصـــيٓ

 رئيس نجنة انتحكيم بزرــــعٌُٕخ عجـــس انم

 
  انديي رحدب بانحاضدرين     ، عمري بن حميددوش انافتتحت انجهسة من طرف رئيس انرابطة انسيد

ثم أحال انكهمة إندي انسديد بوغدازي محسدن انمددير اإلداري وانمداني انديي قدرء فدي طدرا   نقدا             

 جدول األعمال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 22ت عهى اننشزيت انزسًيت رقى انًصادق / 01

 و انصادر / انبزيذ انىارد 02

  2014/2015نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ نقسًا يقابالثتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 04

 شؤوٌ يختهفت/ 05

 

 

 
 
 



  22/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ضهٓب عههى ـعـهـ بء يكزهت انزاثــهـطخ رـهـًذ انًصهبزلخ عهٍٓهب         ٔعز 22انُشزٌخ انزسًٍخ رلــى  ثعــس لــزاءح         
 ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٌز اإلزاري ٔانًبنً نهزاثطخ ثمزاءح انجزٌس انٕارز ٔانصبزر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /12
 
 :ال ٌٕجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٌٕجس : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 
  ال ٌٕجس :انًحترفت كرة انقذونانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 ثبنًسٍهخ 31/03/2015إنى  22/03يٍ  انززثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓيزاسهخ ة/خ  -
  22/03/2015ٔ 22رعٍٍُبد انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
  برٌذ انُىادي:  

 -  ان هعخ ة/خ رغٍٍز احززاس عهى العت إنى فزق يهٕزٌخ حًبو 03/2015/ 25يزاسهخ ثزبرٌد 
 ال ٌٕجس   : برٌذ يختهف 
 

 انبرٌذ انصادر -

   رغٍٍز رٕلٍذ يمبثهخ األكبثز رغٍٍز ة/خ  انًعذر ٔعٍٍ انحجم  فزق إنى 03/2015/ 25يزاسهخ ثزبرٌد -
 ًبنٍخ  ربريَٕذ  ة/خ اعذار نزسسٌس انغزيبد ان -ثبٍَٕ  –إنى فزق انسٕايع  03/2015/ 25يزاسهخ ثزبرٌد -
   

   : 2102/2102 نهًىسى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍنقسًا يقابالثتحهٍم /  10
 

 14يمههبثلد انجٕنههخ  ـيههب  ـحسههٍ انوههزٔ  نهمسههى انشههزفً فههً   20نعجههذ يمههبثلد انجٕنههخ            

 فمس سجهذ غٍبة فزٌك ٔ.عٍٍ انر زاء.  B نهمسى يب لجم انشزفً نهفٕج ٔاألذٍزح

  : هجاًٌال انـــــــأع/ 12 

 .لزئ ٔصٕزق عهٍّ ذلل ْذِ انُشزٌخ 21يح ز رلى  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 .زراسخ انم بٌب -
                       ثزيجخ االكبثز نهمسى انشزفً نشٓز افزٌم  -

 رعٍٍُبد انحكبو ـكبثز ٔشجبة -   ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 زثص انجٕٓي نهحكبو انجٌٍٍٕٓ ثبنًسٍهخانز -                                   

 FAF1رح ٍز رزثص انًسرثٍٍ  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان

 
 لزئ ٔصٕزق عهٍّ ذلل ْذِ انُشزٌخ21يح ز رلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 انًصبزلخ عهى انُزبئج ٔانززرٍت -  :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً
 سُخ  15فئخ الم يٍ رعٍٍٍ ثطم  - 

 ------- :شؤوٌ يختهفت /12 
 طةـــيس انرابـرئ                                          انمدير اإلداري وانماني                            

     انعمري بن حميدوش                                               بوغازي محسن                                                                  


