
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 60انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4602 َىفًبز 03 اإلثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انطاثــــضئــــٛ ثٍ حًٛسٔش انعًط٘
 وائب رئيس بــــىــيـــت مـحـــمـــد

 وائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســه

 ـطتـانمديــر انتـقـــىي نهرابــ به حميدوش رفــيــق

 نجىت انتىظيم انرياضي س انحًٛسثٍ انصٚت عج

 رئيس نجىت انتىظيم انرياضي فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 رئيس نجىت انقواويه وانتأهيم ٛســشٛكٕش عجس انحًعهٙ 

 عضـــــــــــــــــــو ضفـــــــــــبٌ أحًس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 رئيس نجىت انتحكيم بزضــــعُٕٚخ عجـــس انم

 عضـــــــــــــــــــو ىثهجــــــــــب٘ اثطاْٛ

 رئيس انهجىت انطبيت ضلٛك ثطح عجس انحًٛس

 
        انتت ي رحتتب   ، عمتتري بتته حميتتدوش  انافتتحتتا انجهستتت متته يتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

بانحاضريه ثم أحال انكهمت إني انستيد بوغتازي محسته انمتدير اإلداري وانمتاني انت ي  تر         

 في قراءة وقاط جدول األعمال.

 
 : كًا يهيجذول األعًال 

 60انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 60

 و انصادر / انبزيذ انىارد 64

  4602/4600نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 62

   شؤوٌ يختهفت/ 60

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعطضـٓب عهـٗ أعـــ بة يكزـت انطاثــــطخ رـــًذ انًظـبزلخ         05طٚخ انطسـًٛخ ضلـــى   انُشـ  ثعــس لـــطاةح          
 عهٛٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٚط اإلزاض٘ ٔانًبنٙ نهطاثطخ ثمطاةح انجطٚس انٕاضز ٔانظبزض كبٜرٙ:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٕٚجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٕٚجس : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 
  ال ٕٚجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 
  –فبكس  -    01/11/2014ٔ 31/10رعُٛٛبد انحكبو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -
 CAWنطئٛس  03/11/2014نٕٛو  CRA/ CAWيطاسهخ ثرظٕص اجزًبع عًم  -
 نهسٛس ثٍ عٛسٗ انًٍٛٛ 03/11/2014و نٕٛ CRA/ CAWيطاسهخ ثرظٕص اجزًبع عًم  -

 برٌذ انُىادي:  
   

 رأجٛم يمبثهخ األكبثط ثرظٕص 22/10/2014 دثزبضٚ َجٕو يجسلفطٚك  يطاسهخ -
 رأجٛم يمبثهخ األكبثطثرظٕص  22/10/2014ثزبضٚد  شجبة يجسليطاسهخ فطٚك  -
  فٛف عمٕثخانزًبس ررثرظٕص  02/11/2014ثزبضٚد  إرحبز عٍٛ انر طاةيطاسهخ فطٚك  -

 ال ٕٚجس : برٌذ يختهف 

 

 انبرٌذ انصادر/ 

 
يسٚطٚخ انشجبة ٔانطٚبضخ ثرظٕص ٔضعٛخ انُٕاز٘ انًُرططـخ نهًٕسـى   إنٗ  22/10/2014ثزبضٚد  يطاسهخ -

2014/2015 
 .فطق ثهسٚخ يجسل ة/خ ٔضعٛخ انًهعتإنٗ  22/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 ة/خ ٔضعٛخ انًهعت إرحبز عٍٛ انر طاةفطٚك إنٗ  22/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 ضفض رأجٛم يمبثهخ األكبثطثرظٕص  َجٕو يجسل ٔشجبة يجسلفطق إنٗ  22/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 ٔضعٛخ انًهعتة/خ  فطٚك ربيسخإنٗ  22/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 االكبثط.إنغبة يمبثهخ ة/خ  فطق سهٛى ٔإرحبز أٔالز َبٚمإنٗ  22/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
رأجٛــم ثطٕنــخ انشــجبة انًســزٕٖ انمــبَٙ نٛــٕو ة/خ  انمســى انشــطفٙإنــٗ فــطق  22/10/2014يطاســهخ ثزــبضٚد  -

02/11/2014 
 ة/خ رسرٛط ي ًبض انًهعت. إنٗ انًطكت انًزعسز انطٚبضبد انًسٛهخ 30/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 رسرٛط سٛبضح إسعبف. ة/خ إنٗ انحًبٚخ انًسَٛخ انًسٛهخ 30/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 
 
 
 
 
 
 
 



نهًىسللى  نهقسللى يللا قبللم انشللرفً 10وانجىنللت  هقسللى انشللرفًن 10 نللتتحهٍللم يقللابلث انجى/  10
0100/0100 :   

 

 خأيـب يمـبثالد انجٕنـ   ، عـسا  نهمسى انشطفٙ فٙ أحسـٍ انرـطٔف   04 خيمبثالد انجٕننعجذ           

انزـٙ   سـهٛى ٔ أٔالز َبٚـم  ب عـسا يمبثهـخ  جطد فٙ ظطٔف حسُخ يـ  Bانفٕج  نهمسى يب لجم انشطفٙ 03

  غبئجب نهًطح انمبَٛخ. ٔٚعزجط  إلجبظاد انالعجٍٛ، فطٚك أٔالز َبٚم سحتأنغٛذ ثسجت عسو 

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
 انًظبزلخ عهٗ انُزبئج انزطرٛت -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 ٔطٕزق عهّٛ ذالل  ْصِ انُشطٚخلطئ  04يح ط ضلى  -                                    

                              
 زضٔس ثٛساغٕجٛخ نهحكبو + رسضٚجبد انحكبو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 رح ٛط االذزجبض انجسَٙ االسزسضاكٙ -رعُٛٛبد انحكبو -                                   
   لطئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْصِ انُشطٚخ 03يح ط ضلى  -                                   

    نفئخ انشجبة ضذض انالعجٍٛإَجبظ  - : ٍمــــــنجُت انقىاٍٍَ وانتأه

 
 لطئ ٔطٕزق عهّٛ 04يح ط ضلى  -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 انًسزٕٖ انمبَٙ ثطيجخ انشجبة -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 ٔطٕزق عهّٛلطئ  04يح ط ضلى  -

 :   شؤوٌ يختهفت/ 10
فطٚـك أٔالز َبٚـم إلجـبظاد انالعجـٍٛ      سـحت ٔشنـ  ثسـجت عـسو     ٔسـهٛى رى إنغـبة يمبثهـخ أٔالز َبٚـم     -

 .ٔٚعزجط غبئجب ٔلطض يكزت انطاثطخ ثأٌ ٚرسط انًمبثهخ ثسجت عسو ٔجٕز اإلجبظاد
 
-           ٌ ٔيزبثعـخ األعًـبل    رى إزذبل اإلَزطَـذ عهـٗ يسـزٕٖ يمـط انطاثطـخ ْٔـصا يـب سٛسـٓم عًـم انهجـب

 ٔرحسٚث كم انًحبضط فٙ أحسٍ انرطٔف.  
 
 .تقرر  راء مواد انتىظيف وانصياوت، وك نك دراست  راء خسان مائي -

 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
 

     انعمري به حميدوش                                                          بوغازي محسه                
 


