
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 80انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4182 َىفًبز 17 اإلثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــض انزاتــــرئــــٛ تٍ حًٛسٔع انعًز٘
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي عثس انحًٛستٍ انذٚة 

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٛســشٛكٕع عثس انحًعهٙ 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــاٌ أحًس

 رئيس نجنت انتحكيم ازرــــعُٕٚح عثـــس انم

 ترئيس انهجنت انطبي رلٛك تزج عثس انحًٛس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 عضـــــــــــــــــــو تهثــــــــــا٘ اتزاْٛى

 
        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.

 
 : ل كًا يهيجذول األعًا

 80انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 82

 و انصادر / انبزيذ انىارد 81

  1824/1822نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 84

   شؤوٌ يختهفت/ 82

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعزضـٓا عهـٗ أعـــ اة يكرـة انزاتــــطح ذـــًد انًظـازلح         07ُشـزٚح انزطـًٛح رلـــى    ان تعــس لـــزاةج          
 عهٛٓا تاإلجًاع

 

  لاو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًانٙ نهزاتطح تمزاةج انثزٚس انٕارز ٔانظازر كاٜذٙ:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٕٚجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو  : 
 2014/2015يزاطهح انًسٚزٚح انرمُٛح انٕطُٛح ترظٕص إحظائٛاخ انًسرتٍٛ نهًٕطى  -
  ال ٕٚجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 18/11/2014يزاطهح ترظٕص اجرًاع يكرة انزاتطح انجٕٓٚح تاذُح ٕٚو  -
 18/11/2014ٕٚو  CRA / CAWيزاطهح ترظٕص اجرًاع عًم  -
  –فاكض  -    15/11/2014ٔ 14ذعُٛٛاخ انحكاو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -

   برٌذ انُىادي:
 يزاطهح فزٚك انٓايم ترظٕص طهة ذأذٛز يماتهح األكاتز -
 يزاطهح فزٚك إ عٍٛ انر زاة ترظٕص شكٕٖ تحكى نماة حًاو ان هعح -
 يزاطهح َجٕو يجسل ترظٕص إشعار تانح ٕر  -

 ال ٕٚجس : برٌذ يختهف 

 

 انبرٌذ انصادر/ 

 
 إنغاة يماتهح ب/خ  انشرسٔرك ٚفزإنٗ  11/11/2014ترارٚد  يزاطهح -
 إنغاة يماتهح األكاتزب/خ  شثاب يجسلك ٚفزإنٗ  11/11/2014يزاطهح ترارٚد  -
 خ انشثابيماتال ذمسٚىب/خ  يٕنٕزٚح حًاو ان هعح ٔشثاب انشٚرٌٕفزق إنٗ  11/11/2014يزاطهح ترارٚد  -
 إنغاة يماتالخ انشثابب/خ  شثاب يجسل ٔطهٛىإنٗ فزق  13/11/2014يزاطهح ترارٚد  -
 إنغاة يماتالخ انشثابب/خ  أٔالز طٛس٘ اتزاْٛى ٔتُٙ ٚهًاٌإنٗ فزق  13/11/2014يزاطهح ترارٚد  -
 

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

 04 حيماتالخ انجٕن كذنكنهمظى انشزفٙ فٙ أحظٍ انظزٔف،  06 حيماتالخ انجٕننعثد           

   .جزخ فٙ ظزٔف حظُح Aانفٕج  نهمظى يا لثم انشزفٙ

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
 ٔانرزذٛةانًظازلح عهٗ انُرائج  -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل  ْذِ انُشزٚح 06يح ز رلى  -                                    

                               
 زرٔص تٛساغٕجٛح نهحكاو + ذسرٚثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 نًماتالخ األكاتز ٔانشثاب ذعُٛٛاخ انحكاو -                                   
 ذح ٛز ذزتض نهحكاو انًرزتظٍٛ ذالل انعطهح انشرٕٚح. -                                   

    2014/2015إحظائٛاخ رذض انالعثٍٛ  - : ٍمــــــنجُت انقىاٍٍَ وانتأه



 
 لزئ ٔطٕزق عهّٛ 06يح ز رلى  -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

  أذزج ألطُاف انشثابانًماتالخ انًرتزيجح  -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ 06يح ز رلى  -
 .ٔانرزذٛة انًظرٕٖ األٔل انًظازلح عهٗ انُرائج -

 :   شؤوٌ يختهفت/ 12
 
 ذى شزاة ذشاٌ يائٙ نفائسج انزاتطح. -
 
 

 طتـــابيس انرـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
 

     انعمري بن حميدوش        بوغازي محسن                                                                  
 


