
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 70انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4702 َىفًبز 10 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس الطاثــــضئــــٍ ثي حوٍسّش الؼوطي
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي س الحوٍسثي الصٌت ػج

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي هػـــهِ

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٍســضٍكْش ػجس الحوػلً 

 عضـــــــــــــــــــو ضفـــــــــــبى أحوس

 رئيس نجنت انتحكيم بزضــــػٌٌْخ ػجـــس الم

 رئيس انهجنت انطبيت ضلٍك ثطح ػجس الحوٍس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 عضـــــــــــــــــــو ثلجــــــــــبي اثطاٍُن

 
        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.

 
 : كًا يهيجذول األعًال 

 70انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 70

 و انصادر / انبزيذ انىارد 74

  4702/4702نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 72

   شؤوٌ يختهفت/ 72

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10

 

ّػطضـِب ػلـى أػـــ بة هكزـت الطاثــــطخ رـــوذ الوػـبزلخ         06طٌخ الطسـوٍخ ضلـــن   الٌطـ  ثؼــس لـــطاةح          
 ػلٍِب ثبإلجوبع

 

  لبم الوسٌط اإلزاضي ّالوبلً للطاثطخ ثمطاةح الجطٌس الْاضز ّالػبزض كبَرً:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت   
 ٌبضخ.هطاسلخ ثرػْظ ثطهجخ ظٌبضاد رفزٍص إلطبضاد الط -

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

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 
  –فبكس  -    08/11/2014ّ 07رؼٌٍٍبد الحكبم الجٌٍِْي لٍْهً  -

 ال ٌْجس  برٌذ انُىادي:
   

 ال ٌْجس : برٌذ يختهف 

 

 صادرانبرٌذ ان/ 

 
 فطق ثطُْم ّثًٌ ٌلوبى ة/خ رغٍٍط رْلٍذ همبثلخ الطجبةإلى  04/11/2014ثزبضٌد  هطاسلخ -
 .رأجٍل همبثالد الطجبةة/خ  سٍسي حولخ ّضطفخ الِبهلفطق إلى  10/11/2014هطاسلخ ثزبضٌد  -
 رمسٌن همبثالد الطجبةة/خ  MCM-MBS-OM-ESSAHفطق إلى  10/11/2014هطاسلخ ثزبضٌد  -
 

نهًىسللى  نهقسللى يللا قبللم انشللرفً 10وانجىنللت  هقسللى انشللرفًن 10 نللتتحهٍللم يقللابلث انجى/  10
0102/0100 :   

 

 03 خهمبثالد الجْل كصلكللمسن الططفً فً أحسي الظطّف،  05 خهمبثالد الجْللؼجذ           

 ً  أّالز ًبٌـل  هزـأذطح  همبثلـخ إلغـبة  جـطد فـً وـطّف حسـٌخ هـب ػـسا        Bالفـْ    للمسن هب لجل الطـطف

غبئجــب ٌّؼزجــط  إلجــبظاد الالػجـٍي،  فطٌــك أّالز ًبٌـل  سـحت الزـً ألغٍــذ ثسـجت ػــسم   ّإرحـبز هجــس   

الثبلثـــخ حٍـــم لـــطض هكزـــت الطاثطـــخ إلػـــبةٍ هـــي ثطْلـــخ المســـن هـــب لجـــل الطـــطفً للوْســـن   للوـــطح 

2014/2015  .  

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12
 الوػبزلخ ػلى الٌزبئج  -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 لطئ ّغْزق ػلٍَ ذال   ُصٍ الٌططٌخ 05هح ط ضلن  -                                    

                               
 زضّس ثٍساغْجٍخ للحكبم + رسضٌجبد الحكبم -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 طجبةلومبثالد األكبثط ّال رؼٌٍٍبد الحكبم -                                   
   لطئ ّغْزق ػلٍَ ذال  ُصٍ الٌططٌخ 04 هح ط ضلن  -                                   

    لفئخ الطجبة ضذع الالػجٍيإًجبظ  - : ٍمــــــنجُت انقىاٍٍَ وانتأه



 
 لطئ ّغْزق ػلٍَ 05هح ط ضلن  -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

   جخ ثطْلخ الطجبة لجوٍغ الوسزٌْبدثطه -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 لطئ ّغْزق ػلٍَ 05هح ط ضلن  -
 الوػبزلخ ػلى الٌزبئج. -

 :   شؤوٌ يختهفت/ 10
 
ــخ   - ــن إلغــبة همبثل ــلإرحــبز هجــس   ر ــأذطح أّالز ًبٌ ــك ثســجت ػــسم   الوز ــل   ســحتّشل ــك أّالز ًبٌ فطٌ

ٌّؼزجـط   اإلجـبظاد إلجبظاد الالػجٍي ّلطض هكزـت الطاثطـخ ثـأى ٌرسـط الومبثلـخ ثسـجت ػـسم ّجـْز         
 هي المْاًٍي الؼبهخ ثمطاض اررص هي ططف ٍُئخ الزسٍٍط. 65. طجمب للوبزح ، للوطح الثبلثخغبئجب

 */ ًّظطا لؼسم ّجْز أي ضز فؼل إٌجبثً هي فطٌك أّالز ًبٌل.
هــي  إقصللاف فرٌللال أوالد َاٌللم هــي المــْاًٍي الؼبهــخ لالرحبزٌــخ 62ّطجمــب للوــبزح  حٍــم لــطض الوكزــت

 . 2014/2015هب لجل الططفً للوْسن  ثطْلخ المسن
 
لسم ضئٍس لجٌخ الزحكٍن ػطؼ حب  ػي اجزوبع ػول لجٌخ الزحكـٍن الْالئٍـخ هـغ اللجٌـخ الجٌِْـخ       -

ــٍن ٌـــْم  ــن     03/11/2014للزحكـ ــخ للوْسـ ــٍن الجٌِْـ ــخ الزحكـ ــبهج ػوـــل لجٌـ ّالـــصي زاض حـــْ  ثطًـ
2014/2015. 
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