
 ـــذَـــــــــاٌفٍذراٌٍـــــــــــــت اٌجزائزٌــــــــــــــت ٌىـــــــــــــــــزة اٌم

 ىٌت ٌىــزة اٌمـــــــذَ باتٕـــــــــتــــاٌزابطت اٌجه

 اٌزابطت اٌىالئٍت ٌىزة اٌمذَ  اٌّضٍٍـــت
 

 03اٌــٕشــزٌــت اٌــزصــٍّــت رلُ 

 2014 أوتىبز 13 االثٍٕٓضت ٌٍىَ ــاٌجٍ

 
 

 :األعضاء اٌحاضزوْ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري
 نائب الرئيس مـقـــري الدراجـــــي

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 ـطةـالمديــر التـقـــني للرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس لجنة االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس لجنة التنظيم الرياضي فىـــطـمص ٌديـــمه

 رئيس لجنة التحكيم ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 رئيس لجنة القوانين والتأهيل ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 ة الطبيةرئيس اللجن رقٌق برة عبد الحمٌد

 

 :اٌغائبىْ بعذر
 

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 
  الريي رحرب بالحاضررين  رم  ، برن حميردوش الرمرريافتتحت الجلسة من طرر  رئريس الرابطرة السريد

أحرراا الكلمررة الرري السرريد بوغررازي محسررن المرردير اإلداري والمررالي الرريي جررر  فرري  رررا   نقرراط جرردوا 

 األعماا.

 
 : ا ًٌٍجذوي األعّاي وّ

 02اٌّصادلت عٍى إٌشزٌت اٌزصٍّت رلُ  / 01

 و اٌصادر / اٌبزٌذ اٌىارد 02

  2014/2015ٌٍّىصُ  اٌمضُ اٌشزفً 01تحًٍٍ ِمابالث اٌجىٌت /  03

   أعّاي اٌٍجاْ/ 04

   شؤوْ ِختٍفت/ 05

 

 
 
 
 



  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

 وعرضها على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علٌها باإلجماع 02ة رقــم النشرٌة الرسمٌ بعــد قــراءة         
 

  قام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقراءة البرٌد الوارد والصادر كاآلتً:: الوارد البرٌد /10
 
 :ال ٌوجد  برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 

 ال ٌوجد برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 

 
 ال ٌوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة ٌد بر 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
  20/10/2014لٌوم  للحكام الجهوٌٌناستدراك اختبار البدنً بخصوص  13/10/2014بتارٌخ  مراسلة -
 

 برٌد النوادي:  
   

 صاغرطلب تأجٌل مقابلة األ بخصوص 00/10/2014 خبتارٌ وفاق المسٌلة مراسلة -
 تغٌٌر رقم الفاكسبخصوص  13/10/2014بتارٌخ  أمل بوسعادةمراسلة فرٌق  -

 برٌد مختلف : 

 

 البرٌد الصادر/ 

 
 الجولة الثانٌة للقسم الشررفًبخصوص برمجة مقابالت  رؤساء الفرق للقسم الشرفًإلى  02/10/2013بتارٌخ  مراسلة -

 05/10/2013لٌوم 
 

  : 0102/0102للموسم  سم الشرفًلقل 10تحلٌل مقابالت الجولة /  10
 

مررا عرردا تسررجٌل غٌرراب فرٌررق ، فررً ورررون حسررنةلعبررت مقررابالت الجولررة األولررى للقسررم الشرررفً           

 السوامع مع فرٌق حمام الضلعة.

 

  : مال اللجانـــــــأع/ 12
 برمجة الجوالت للقسمٌن الشرفً وما قبل الشرفً -    لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                    
 على النتائج  المصادقة -                              

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + تدرٌبات الحكام -    ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 تعٌٌنات الحكام.  -
  عرض حال عن الفحص الطبً واالختبار البدنً للحكام الوالئٌٌن -

    لفئة الشباب رخص الالعبٌنإنجاز  - : ٌلــــــنٌن والتأهلجنة القوا

 الشرفً  القسمدراسة قضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 برمجة مقابالت الدور األول تصفٌات كأس الجمهورٌة شباب -:للشباب لجنة التنظٌم الرٌاضً

 
 



 
 : تعٌٌن الحكام والمندوبٌن /12

 الجولة األولى بطولة األصاغر المستوى األولتعٌٌن الحكام لمقابالت 
 Aالفوج 

 
 

 
 
 
 

 Bالفوج 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :   شؤون مختلفة/ 12

، وكرذلك شاشرتٌن إعرالم للرً وافق المكتب على شراء جهازٌن إعرالم للرً بكامرل التجهٌرزات لفائردة اللجران -
 وصناعة ألواح بأسماء اللجان للمكاتب.

 
 .منح نصن منحة للمندوب والحكام فً حالة عدم إجراء المقابلة ) الغٌاب(كتب الرابطة م قرر -
 
قرردم أعضرراء مكتررب الرابطررة عرررض حررال عررن زٌررارات المعاٌنررة للمالعررب البلدٌررة التررً تمررت قبررل انطررالق  -

 كما ٌلً: البطولة
 

 المالحظة الملعب البلدي المالحظة الملعب البلدي

 مصادق مع بعض التحفوات سلٌم مصادق علٌه حمام الضلعة

 مصادق علٌه الزرزور مصادق علٌه تارمونت

 مصادق علٌه مناعة مصادق علٌه بنً ٌلمان

 للمعاٌنة مجدل مصادق علٌه بانٌو

 مصادق علٌه عٌن الحجل مصادق علٌه أوالد سلٌمان

 مصادق مع بعض التحفوات عٌن الملح مصادق مع بعض التحفوات الهامل

   مصادق علٌه ءعٌن الخضرا

   غٌر مصادق سوامع

   مصادق مع بعض التحفوات مسٌف

   للمعاٌنة سٌدي عامر

   للمعاٌنة أوالد سٌدي ابراهٌم

 

 
 طةـــيس الرابـرئ  /                                       المدير اإلداري والمالي                            

 
     مقري دراجي                                                                   بوغازي محسن               

 

 اٌحىاَ اٌتارٌخ  اٌّمابالث اٌّىاْ 

 ٔاوىري 10/10/2014اٌجّعت  ِىٌىدٌت بىصعادة —ٔجُ ِمزة ِمزة

 بٓ عًٍ أحّذ 10/10/2014اٌجّعت  َ.ط.اٌّضٍٍت —أًِ بىصعادة  بىصعادة

 بٓ ٌىٔش عبذ اٌحٍٍُ 10/10/2014اٌجّعت  ج.ث.اٌىطًٕ —إتحاد صٍذي عٍضى  صٍذي عٍضى 

 اٌحىاَ اٌتارٌخ  اٌّمابالث اٌّىاْ 

 حذٌبً خاٌذ 10/10/2014اٌجّعت  وفاق س.عٍضى —إتحاد عٍٓ اٌحجً عٍٓ اٌحجً

 بشٍزي صادق 10/10/2014اٌجّعت  وفاق اٌشالي —أٌّبٍه اٌّضٍٍت  اٌّضٍٍت

 ٔىر عّز 10/10/2014 اٌجّعت ن.بٓ صزور —صزٌع أ.بٍعاٌبت   بٍعاٌبت

 روٌبح عبذ اٌحك 10/10/2014ٌجّعت  ج.اٌّطارفت –ِحّذ بىضٍاف  ِحّذ بىضٍاف


