
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 90انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4192 َىفًبز 24 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــحــــــــض انزاتــــرئــــٛ تٍ حًٛسٔع انعًز٘
 َائب رئيس بــــُــيـــت يـحـــًـــد

 انًديــر اإلداري وانًانــــي بوغازي يحـــــســٍ

 ـطتـانًديــر انخـقـــُي نهرابــ بٍ حًيدوش رفــيــق

 نجُت انخُظيى انرياضي تٍ انذٚة عثس انحًٛس

 رئيس نجُت انخُظيى انرياضي فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 رئيس نجُت انقواَيٍ وانخأهيم ٛســشٛكٕع عثس انحًعهٙ 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــاٌ أحًس

 رئيس نجُت انخحكيى ازرــــعُٕٚح عثـــس انم

 رئيس انهجُت انطبيت رلٛك تزج عثس انحًٛس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 َائب انرئيس ـــــييـقـــري اندراج

 عضـــــــــــــــــــو تهثــــــــــا٘ اتزاْٛى

 
        انتت ي رحتتب   ، عًتتري بتتٍ حًيتتدوش  انافخخحتتج انجهستتت يتتٍ يتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

بانحاضريٍ ثى أحال انكهًت إني انستيد بوغتازي يحستٍ انًتدير اإلداري وانًتاني انت ي  تر         

 في قراءة َقاط جدول األعًال.

 
 2 ل كًا يهيجذول األعًا

 90انًصادقت عهً انُشزيت انزسًيت رقى  / 92

 و انصادر / انبزيذ انىارد 91

  1924/1922نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 94

   شؤوٌ يختهفت/ 92

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعزضـٓا عهـٗ أعـــ اة يكرـة انزاتــــطح ذـــًد انًظـازلح         00ُشـزٚح انزطـًٛح رلـــى    ان تعــس لـــزاةج          
 عهٛٓا تاإلجًاع

 

  لاو انًسٚز اإلزار٘ ٔانًانٙ نهزاتطح تمزاةج انثزٚس انٕارز ٔانظازر كاٜذ2ٙ: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٕٚجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٕٚجس2  برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 

  ال ٕٚجس 2انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  2باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ 

  –فاكض  -    22/11/2012ٔ 21ذعُٛٛاخ انحكاو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -

   برٌذ انُىادي:
 ذجأس انحكاوترظٕص طهٛى يزاطهح فزٚك  -
 إشعار تظٕة انرحكٛىيزاطهح َجٕو يجسل ترظٕص  -
 زاطهح فزٚك إذحاز يجسل ترظٕص ذمسٚى يماتهح األكاتزي -

 ال ٕٚجس 2 برٌذ يختهف 

 

 انبرٌذ انصادر/ 

 
 يماتالخ انشثاب ذمسٚىب/خ تزْٕو ٔ يٕنٕزٚح تُٙ ٚهًاٌ  أيمفزق إنٗ  11/11/2012يزاطهح ترارٚد  -
 ح ٕر ان كشف االجرًاعٙ ب/خإنٙ يسٚزٚح انُشاط  20/11/2012يزاطهح ترارٚد  -
 ESSAH- USAH- OM- MCM- WRM- ABS- MBSإنـٗ فـزق    22/11/2012ح ترارٚد يزاطه -

 تانًظٛهح. 21/11/2012طُح نرجًع انًُررة انٕالئٙ ٕٚو  11ترظٕص اطرسعاة انالعثٍٛ ألم يٍ 
إنٗ فزق ذاريَٕـد ٔانٓايـم ٔأٔالز طـٛس٘ اتـزاْٛى ترظـٕص إعـذار نرظـسٚس         22/11/2012يزاطهح ترارٚد  -

 انغزاياخ.
 

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

 

يـا عـسا طـٕة ذُفـٛى فـٙ       نهمظى انشـزفٙ فـٙ أحظـٍ انفـزٔ       00 حيماتالخ انجٕننعثد           

 حيمـاتالخ انجٕنـ   كـذن   يماتهح ذاريَٕد ٔطٛس٘ عايز ٔذظجٛم غٛاب فزٚـك أٔالز طـٛس٘ اتـزاْٛى     

  يا عسا ذظجٛم إعرساة عهٗ انحكى فٙ جزخ فٙ ظزٔ  حظُح Bانفٕج  نهمظى يا لثم انشزفٙ 02

  .يماتهح شثاب انشٚرٌٕ ٔٔفاق عٍٛ انر زاة

  2 ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
  

 ٔانرزذٛةانًظازلح عهٗ انُرائج  -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً:

 لزئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل  ْذِ انُشزٚح 00يح ز رلى  -                                    

 تزيجح شٓز زٚظًثز نهمظًٍٛ انشزفٙ ٔيا لثم انشزفٙ. -                              
 



 زرٔص تٛساغٕجٛح نهحكاو + ذسرٚثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 ز ٔانشثابنًماتالخ األكات ذعُٛٛاخ انحكاو -                                   
 .شٓز زٚظًثزذح ٛز ذزتض نهحكاو انًرزتظٍٛ ذالل  -                                   
 ذعٍٛٛ يزالثٙ انحكاو نهًماتالخ. -                                   
 لزئ ٔطٕزق عهًٛٓا ذالل ْذِ انُشزٚح  00ٔ  01يح ز رلى  -                                   

    2012/2011إحظائٛاخ رذض انالعثٍٛ  - 2 ٍمــــــقىاٍٍَ وانتأهنجُت ان

 
 ذالل ْذِ انُشزٚح لزئ ٔطٕزق عهّٛ 00يح ز رلى  -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

  انًماتالخ ألطُا  انشثابتزيجح  -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 ذالل ْذِ انُشزٚح لزئ ٔطٕزق عهّٛ 00يح ز رلى  -
  اطح انم اٚا.زر -

 :   شؤوٌ يختهفت/ 12
 
 .عهٗ يظرٕٖ يمز انزاتطح يع ي رح ن د انًٛاًِائٙ انرشاٌ ان ذزكٛةذى  -
 

قدو رئيس نجُت انخحكتيى عترح حتال عتٍ اجخًتا  نجُتت انخحكتيى انججويتت ونجُتت انخحكتيى انو ئيتت             -

 بباحُت وان ي دار حول برَايج انخكويٍ نهحكاو.   20/11/2012نيوو 

 

 َجاز وحركيب نوحاث انًكاحب.حى ا -

 

قزر رئيس انزابطةت بًىافقةت انًكتةخ تخصةيا أيةاو نالسةتقبال بانُسةبت نة دارة أو انهجةاٌ عهةً            -

 كاآلتي: نتُظيى األعًال يستىي انزابطت

 22:99إنً          90:99يىو األحذ        يٍ انساعت 

 22:99إنً          90:99يىو االثُيٍ      يٍ انساعت 

 22:99إنً          90:99انثالثاء     يٍ انساعت يىو 

 

بًقتر   01/01/2012حقرر بريجتت اجخًتا  عًتم يتس ر اتاء اناترن واأليُتاء انعتايوٌ و نت  يتوو            -

 انرابطت.

 

 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انًدير اإلداري وانًاني                            
 

     انعًري بٍ حًيدوش        ي يحسٍ                                                                  بوغاز
 


