
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 50انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 3502 َىفًبز 18 اإلثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري
 نائة رئٍس تــــنــٍـــح يـحـــًـــد

 انًدٌــر اإلداري وانًانــــً توغازي يحـــــســن

 ـطحـانًدٌــر انتـقـــنً نهراتــ تن حًٍدوش رفــٍــق

 رئٍس نجنح االنضثاط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئٍس نجنح انتنظٍى انرٌاضً فىـــطـدي مصٌـــمه

 رئٍس نجنح انتحكٍى ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 رئٍس نجنح انقوانٍن وانتأهٍم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 عضو نجنح االنضثاط علوانً حسٌن

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 ة انرئٍسنائ يـقـــري اندراجـــــً

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 
  انتت ي رحتتة  ، العًتتري تتتن حًٍتتدوشافتتحتتد انجهستتح يتتن طتترل رئتتٍس انراتطتتح انستتٍد

تانحاضرٌن ثى أحال انكهًح إنً انسٍد توغتازي يحستن انًتدٌر اإلداري وانًتانً انت ي  تر  

 فً قراءج نقاط جدول األعًال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 50انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 05

 و انصادر / انبزيذ انىارد 53

  3503/3502نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

  أعًال انهجاٌ/ 50

  شؤوٌ يختهفت/ 50

 

 
 
 
 



 
  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

وعرضــها علــى أعــــضا  مكاــب الرابـــــطة اــــم  المصــادـة  04رـــــم  النشــرٌة الرســمٌة بعــــد ـــــرا           
 علٌها باإلجماع

 

  ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد والصادر كاآلاً:: الوارد البرٌد /10
 
 :ال ٌوجد  برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 

 ال ٌوجد برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم : 
 
 ال ٌوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة رٌد ب 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
   14/11/2013لٌوم  ٌوم اكوٌنً للحكام الجهوٌٌن بباانةبخصوص  06/11/2013باارٌخ  مراسلة -
   مداولة االماحان الاطبٌقً للحكام الناجحٌن. بخصوص 17/11/2013 خباارٌ مراسلة -
 .21/11/2013اجاماع عمل الحكام الجهوٌٌن بباانة ٌوم بخصوص  18/11/2013ٌخ مراسلة باار -

 برٌد النوادي:  
    

 احاجاج بخصوص 10/11/2013 خباارٌ برهومفرٌق  مراسلة -
 اقرٌر حول مقابلة عٌن الخضرا / برهومبخصوص  17/11/2013باارٌخ  برهوممراسلة فرٌق  -
   طلب اأخٌر مقابلة األكابر.بخصوص  18/11/2013باارٌخ  برهوممراسلة فرٌق  -
 

 برٌد مختلف : 

 
موافقـة اسـال ل الملعـب بخصـوص  06/11/2013باـارٌخ  الـررروررئـٌس المجلـس الشـعبً البلـدي  مراسلة -

 لفرٌق الرررورالبلدي بن سرور
رد علــى طلبــا  النــوادي بخصــوص بخصــوص  07/11/2013باــارٌخ  مدٌرٌــة الحماٌــة المدنٌــة  مراســلة -

 ٌة الصحٌة.الالط
ــة المســٌلة مراســلة - ــً الوالٌ ــارٌخ  وال ــوم  18/11/2013با بخصــوص  21/11/2013بخصــوص اجامــاع ٌ

 الالطٌة الصحٌة أثنا  الاظاهرا  الرٌاضٌة.
 

 البرٌد الصادر/ 

 
ــــارٌخ  مراســــلة - ــــى  06/11/2013با  CHCH-KBS-USA-MBS-WAH-SMB-UOSB-USAKرؤســــا  إل

 إعذار لاسدٌد اللراما .بخصوص 
 اأجٌل مقاب   الشباب.بخصوص  رؤسا  الفرق للقسمٌنإلى  07/11/2013مراسلة باارٌخ  -
 برمجة مقابلة ماأخر  لألكابر.بخصوص  رؤسا  الفرق اامسة والمعذرإلى  07/11/2013مراسلة باارٌخ  -
 اقدٌم مقابلة الشباب.بخصوص  رؤسا  الفرق الرٌاون والمطارفةإلى  12/11/2013مراسلة باارٌخ  -
 
 
 
 
 



للقسم ما قبلل  10و10و10والجولة  لقسم الشرفًل 10و10و10 تتحلٌل مقابالت الجوال/  10
  : 0100/0100للموسم  الشرفً

 

مـا عـدا مقابلـة للقسم الشرفً فً أحسن الظروف، 07و06و05مقاب   الجوال  لعب            

ومقابلـة عـٌن الخضـرا   الاً شـهد  اعاـدا  علـى الحكـم 06مسٌف وأوالد سٌدي إبراهٌم الجولة 

للقسـم مـا  04و03و02أمـا مقـاب   الجـوال   الاـً شـهد  بعـال االحـدا ، 07وبرهوم الجولة 

الاـً شـهد   04ـبل الشرفً جر  فـً ظـروف حسـنة مـا عـدا مقابلـة اارمونـ  وونولـة الجولـة 

 لٌاب الطبٌب.

   : مال اللجانـــــــأع/ 10
 للقسمٌن   المقاببرمجة  -    لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                      
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                               

 دروس بٌدالوجٌة للحكام + ادرٌبا  الحكام -    ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنا  الحكام. -                                      
    عرال حال عن نصف ٌوم بٌدالوجً للحكام الوالئٌٌن -                                    

     لفئة الشباب رخص ال عبٌنإنجار  - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

 وما ـبل الشرفًالشرفً  ٌنالقسمدراسة ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 ة الجولة الثانٌة ألصناف الشباببرمج -    لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراسة القضاٌا -                                            

 :  شؤون مختلفة/ 10
ـامـــ  لجنـــة الاحكـــٌم ببرمجـــة اـــدرٌبا  الحكـــام الجهـــوٌٌن  2013/2014منـــذ بداٌـــة الموســـم  -

لرٌاضــا  بالمســٌلة، والــوالئٌٌن : الحكــام الجهــوٌٌن كــل ٌــومً إثنــٌن وأربعــا  بالمركــب الماعــدد ا
 والحكام الوالئٌٌن كل ٌومً أحد وأربعا  بالملعب البلدي المسٌلة.

 
نصف ٌـوم بٌـدالوجً للحكـام الـوالئٌٌن بمقـر الرابطـة ـدم رئٌس لجنة الاحكٌم عرال حال عن  -

 والاكفل بالمصارٌف على عااق الرابطة الوالئٌة لكر  القدم. 14/11/2013ٌوم 
 
ـــدم  - ـــة الاحكــــ ـــٌس لجن ـــةعـــرال حـــال عـــ ٌمرئ ـــوم الاكـــوٌنً للحكـــام الجهـــوٌٌن بباان ـــوم  ن الٌ ٌ

14/11/2013.   
 
 –عـٌن الخضـرا   –ثـ   لجـان اقنٌـة لمعاٌنـة الم عـب البلدٌـة: السـوام  رئٌس الرابطـة  عٌن -

 ونولة. –سٌدي عامر  –مجدل  –اامسة 
 

عهى انستٍرورج انحستنح الخ رٌاضٍح نفائدج انحكاو انوالئٍٍن كتشجٍع \وافق انًكتة عهى  راء ب -

 فً انتكوٌن انًثريج ين طرل نجنح انتحكٍى.

 
 طحـــٍس انراتـرئ                                     انًدٌر اإلداري وانًانً                            

 
     انعًري تن حًٍدوش                                     توغازي يحسن                                      

 


