
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 10انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5102 أكتىبز 10 انخًيسست نيىو ــانجه
 

  َتّيقمز   اٌزاتعيح سوا  عشيز عٍيً اٌسياعح    وذّسيح  أٌفيُٓ   َعاأورىتز ِٓ شهز اٌثآِ فٍ َى
طح ٌٍّىسيُ  ققققيق اٌزات ِىرية  األوي ألعضيا  ا جرقيقّا   مس ققيق أع اٌزاتطح ٌىزج اٌميسَ ٌى َيح اٌّسيٍُح   

 .2016/ 2015 اٌزَاضٍ
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 قققحطقققققققققس اٌزاتققققرئققققُ تٓ حُّسوش اٌعّزٌ

 عضـــــــــــــــــــو بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 عضـــــــــــــــــــو مـقـــري الدراجـــــي

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 المديــر التـقـــني للرابــــطت بن حميدوش رفــيــق

 خبير فدراليت تٓ اٌذَة عثس اٌحُّس

 ممثل التحكيم ازرققققعىَٕح عثقققس اٌم

 ممثل النوادي رفقققققققققققاْ أحّس

 ممثل النوادي ساٌُ ِحّس

 عضو رقيق برة عبد الحميد

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 خبير فدراليت ُسققشُىىش عثس اٌحّ

 خبير فدراليت فًقققطقُسٌ ِظقققِه

 
      افتتحتتتج الةلستتتت متتتن اتتترط راتتتي  الرابطتتتت الستتتيد بتتتن حميتتتدوش ال متتتري التتت ي رحتتت

حاضرين وال  من الةميع االستمراريت في أعمتالمم وبت م مةمتوداث أ ثتر لستير أحستن       بال

ثم أحام الكلمت إلي السيد بوغازي محسن المدير  2012/2012ألعمام الرابطت لم ا الموسم 

 اإلداري و المالي ال ي شرع في قراءة نقاط جدوم األعمام.
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حُيير رحيية رئييُس اٌزاتطييح ت عضييا     2015/2016/ أوي اذظيياي ٌّىريية اٌزاتطييح ٌٍّىسييُ  01
 ، وحييثهُ عٍييً تساَييح اٌعّييً تجسَييح ؤ يياَ. اٌٍجيياْ عٍييُهٌُزؤسييا  وأعضييا  ّهيياَ اٌووس   اٌّىريية

 حسة اٌجسوي اٌراٌٍ:
 فحــــــانىظي قةــــوانه االســــــــى ُــــحـــــــانهج

 يىـــــــُح انرحكــــــنج

 رئُس اٌٍجٕح عىَٕح عثس اٌمازر

 أُِٓ اٌٍجٕح سَرىٍٔ عّز

 ِىىْ حىاَ تٓ عُسٍ ِحّس ٌُّٓ

 عضى حجاب عثس إٌىر

 عضى ضزتٓ عٍٍ ٌر

 االَضــــثاطُح ــــنج

 رئُس اٌٍجٕح ِمزٌ اٌسراجٍ

 واذة عٍىأٍ حسُٓ

 عضى حثًُ عُسً

 أكاتر اضيـيى انريـُح انرُظـنج
 رئُس اٌٍجٕح ِهُسٌ ِظطفً

 واذة تٓ اٌذَة عثس اٌحُّس

 يى انرياضي نهشثابــُح انرُظــنج

 رئُس اٌٍجٕح تٓ حُّسوش رفُك

 عضى تىروَس تىسَس

 عضى ك تزج َحٍرلُ

 رئُس اٌٍجٕح عٍٍ شُىىش عثس اٌحُّس يمــٍ وانرأهــُح انقىاَيـــنج

 يحــــح انرقُــــريــــانًذي
 ِسَز ذمٍٕ تٓ حُّسوش رفُك

 عضى تٓ حُّسوش ِزاز

 ثيحـــُح انطــــانهج
 رئُس اٌٍجٕح رلُك تزج عثس اٌحُّس

 طثُة اٌزاتطح سرَك وّاي

 رئُس اٌٍجٕح ُسعىَٕح سع نجُح اإلجازاخ

 نجُح األخالق انرياضيح
  ساٌُ ِحّس

  رفاْ أحّس
 

  لاَ اٌّسَز اإلزارٌ واٌّاٌٍ ٌٍزاتطح تمزا ج اٌثزَس اٌىارز واٌظازر واِذٍ:: انىارد انثريذ /20
 
 :ال يىجذ تريذ يذيريح انشثاب وانرياضح 
 

 تريذ االذحاديح انجسائريح نكرج انقذو 

 

 2015/2016ّالعة ٌٍّىسُ ِزاسٍح ترظىص ِعإَح اٌ -
 .2015/2016ِزاسٍح ترظىص إحظائُاخ اٌّىسُ  -

 
  انًحررفح نكرج انقذوانراتطح تريذ: 

 
 .ب/خ اِز تّهّح ٌسُس :اٌعّزٌ تٓ حُّسوش 09/09/2015ترارَد  ِزاسٍح -
 

  تاذُح  نكرج انقذو انراتطح انجهىيحتريذ: 

 
 اَ اٌجهىَُٓ اٌفحض اٌطثٍ وا ذرثار اٌثسٍٔ ٌٍحىِزاسٍح ترظىص  -
اجرّا  ِىرة اٌزاتطيح اٌجهىَيح وعٍُّيح اٌمزعيح ٌٍجهيىٌ      زعىج ألعضا  اٌزاتطح ٌحضىر ترظىص  ِزاسٍح -

  2و1
  .اٌّهُز  -ِحّس تىضُاف –تٓ سزورب/خ ِعإَح اٌّالعة  ِزاسٍح -
 2و1ذعُُٕاخ اٌحىاَ ٌرظفُاخ و س اٌجّهىرَح واٌثطىٌح اٌجهىٌ ب/خ  ِزاسٍح -
 



 

 تريذ انُىادي:  
 
 طٍة ِعإَح اٌٍّعة ترظىص 30/09/2015 دترارَ ِسرمثً ذارِىٔد ِزاسٍح -
 ِعإَح اٌٍّعةطٍة  ترظىص 07/10/2015 دترارَ وزاز عُٓ اٌحجً ِزاسٍح -

 َىجس تريذ يخرهف   : 

 

 انثريذ انصادر/ 

 
 ٌٍمسُّٓ اٌشزفٍ وِا لثً اٌشزفٍ ترظىص ِعإَح اٌّالعة.ِزاسٍح إًٌ اٌسازج رؤسا  اٌفزق  -
رؤسيييا  اٌفيييزق اٌشيييزفٍ وِيييا لثيييً اٌشيييزفٍ ترظيييىص تزِجيييح اٌجىٌيييح األوٌيييً ٌٍثطىٌيييح َيييىَ    إٌيييًِزاسيييٍح  -

09/10/2015 . 
 
 

20  /   ً نهًىسييييى  ويييييا اثييييم انشييييرفي   انشييييرفي يٍذحضييييير اَطييييالق تطىنييييح انق يييي
0202/0202 :  

 

 شييزفٍوِييا لثييً اٌ  ٍقققييقزفققققاٌش ُّٓققققييقزق فييٍ تطىٌييح اٌمس قييقح أرييزاا اٌفققييقُ زراسققييقذ    

فيٍ اٌمسيُ ِيا    فزَيك   12 ٌٍمسيُ اٌشيزفٍ و    فزَيك   14و اٌرٍ ذضيُ   2015/2016ُ ققققٌٍّىس

تهيسف   03/09/2015حُر جزي اجرّا  ِع رؤسيا  اٌفيزق ٌٍمسيُ اٌشيزفٍ َيىَ       لثً اٌشزفٍ

إجزا  عٍُّح اٌمزعح ٌضثط رسٔاِح اٌثطىٌح واٌريٍ أجٍيد ِيٓ طيزف رئيُس اٌزاتطيح حريً َيرُ         

حُير جيزخ عٍُّيح اٌمزعيح ٌٍمسيُ       2014/2015عٍيً اٌفيزق ٌٍّىسيُ    ذسىَح اٌيسَىْ اٌّرزذثيح   

ٍ  09/10/2015وحييسز ذييارَد  12/09/2015اٌشييزفٍ َييىَ  ،  ٔطييالق تطىٌييح اٌمسييُ اٌشييزف

ٌضيثط رسٔاِيح اٌثطىٌيح     08/10/2015وذٌه اٌمسُ ِا لثً اٌشزفٍ جزخ عٍُّيح اٌمزعيح َيىَ    

 ِا لثً اٌشزفٍ.  ٔطالق تطىٌح اٌمسُ 24/10/2015فزَك. وحسز ذارَد  12تق 

 

 :  أعًال انهجاٌ/ 20
 

 2015/2016ظثط رسٔاِح اٌثطىٌح ٌٍمسُّٓ اٌشزفٍ وِا لثً اٌشزفٍ  - نجُح انرُظيى انرياضي:
 تزِجح اٌّماتالخ اٌجىٌح األوًٌ ٌٍمسُ اٌشزفٍ -                           

 ثسٍٔ ٌٍحىاَ اٌى ئُُٓاٌفحض اٌطثٍ وا ذرثار اٌ ذحضُز - يى :ــــــــــــــــنجُح انرحك

 زروس تُساغىجُح ٌٍحىاَ + ذسرَثاخ اٌحىاَ -                                  
 ذعُُٕاخ اٌحىاَ -                                

 إٔجاس رذض اٌالعثُٓ    -: نجُح انقىاَيٍ وانرأهيم

 2015/2016اب تزِجح ذظفُاخ و س اٌجّهىرَح ألطٕاف اٌشث - نجُح انرُظيى انرياضي:

 ذمسُُ األفىاج ألطٕاف اٌشثاب. -                       

 
 
 



 :  شؤوٌ يخرهفح/ 22
 
لسَ أعضا  ِىرية اٌزاتطيح عيزع حياي عيٓ سَياراخ اٌّعإَيح ٌٍّالعية اٌثٍسَيح اٌريٍ ذّيد لثيً              -

 أطالق اٌثطىٌح وّا ٍٍَ:
 

 انًالحظح انًهعة انثهذي انًالحظح انًهعة انثهذي

 ِظازق عٍُه عيٍ انريش ُز ِظازق عٍُهغ حًاو انضهعح

 ِظازق عٍُه انسرزور ِظازق عٍُه ذاريىَد

 غُز ِظازق عٍُه يُاعح ِظازق عٍُه تُي يهًاٌ

 غُز ِظازق عٍُه يجذل ِظازق عٍُه تاَيى

 ٌٍّعإَح عيٍ انحجم ِظازق عٍُه أوالد سهيًاٌ

 غُز ِظازق عٍُه وَىغح ِظازق عٍُه انهايم

 ِظازق عٍُه تٍ سرور ق عٍُهِظاز عيٍ انخضراء

 غُز ِظازق عٍُه ذاي ح عٍُه ِظازق سىايع

   ِظازق عٍُه ي يف

   ِظازق عٍُه سيذي عاير

   ٌٍّعإَح أوالد سيذي اتراهيى

 
تّعييسي  1/15وافييك اٌّىريية عٍييً أْ َىييىْ اجرّييا  ِىريية اٌزاتطييح ِييزج وييً ذّسييح عشييز َييىَ    -

 اجرّاعُٓ وً شهز.
 
ٍ      12/09/2015جرّا  َىَ ا عزع حاي عٓ أعّاي - ذيُ   حُير  ِيع رؤسيا  اٌفيزق ٌٍمسيُ اٌشيزف

 2015/2016إجزا  اٌمزعح ٌثطىٌح اٌمسُ اٌشزفٍ ٌٍّىسُ 
 
ُ     08/10/2015عزع حاي عٓ أعّياي اجرّيا  َيىَ     - ً   ِيع رؤسيا  اٌفيزق ٌٍمسي اٌشيزفٍ   ِيا لثي

 .2015/2016اٌشزفٍ ٌٍّىسُ ِا لثً اٌمزعح ٌثطىٌح اٌمسُ  عٍُّح حُر ذُ إجزا 
 

زج ألعضيا    500وافك ِىرة اٌزاتطح عًٍ ذحسَس ِثٍي  ا شيرزان ٌٍجّعُيح اٌعاِيح ٌٍزاتطيح تيق:        -
 زج ٌٍفزق إٌّرزطح، ذسسز لثً اٌجّعُح اٌعاِح اٌعازَح.  2000اٌّىرة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي  الرابطتالمدير اإلداري والمالي                                                                        را
 

     بوغازي محسن                                                                          بن حميدوش ال مري
 


