
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجشائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو ببحُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 10انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 2110 أوث 24 انسبجست نيىو ــانجه
 

 
 الع رعر  بعب   شرعر شىعا العع ش   ث لع وألفعي   مشع  أوتمع  رع ر  الرابع  و شرعرو ي يوم ف 

   ط  لىموعم الري ضيـــــاألول ألشض ء الراباالجتــم ع قد ـــانع بمـقر الرابط  لكر  القدم لوالي  المعيى 
2013 /2014. 

 

 :األعضبء انحبضزوٌ

 
 

 طــــ ــــــــس الرابــــرئــــي ب   ميدوش العمري
 يـــــــــــعضى شزف بــــنــيـــت يـحـــًـــد

 نائــب رئــــيض يقزي اندراجي

 ـطتـانًديــز انخـقـــني نهزابــ بن حًيدوع رفــيــق

 رئيض نجنت انقىانين وانخأهيم ب  الذيب شبد ال ميد

 رئيض نجنت االنضباط يدــريكوش شبد ال م

 نخنظيى انزياضيرئيض نجنت ا فاـــطـيدي مبـــم 

 عضـــــــــــــــــــى رفـــــــــــ   أ مد

 عضـــــــــــــــــــى بىبــــــــــ ي ابراهيم

 

 :انغبئبىٌ بعذر

 
 

 انًديــز اإلداري وانًانــــي بىغاسي يحـــــظــن

 رئيض نجنت انخحكيى  درــــشوين  شبـــد الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للقسم ما قبل الشرفيقائمة الحضور النوادي الرياضية 

  4802 /42/80اجتماع ليوم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الحضور النوادي الرياضية للقسم الشرفي

 42/80/4802اجتماع ليوم: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفرق الغائبة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة في النادي االسم واللقب الفرق رقم

 الرئيس عقوني الشادلي  اوالد سليمان 80

 الرئيس عبد الرزاق زهير زرزور 84

 الرئيس علواني الهاشمي تارمونت 82

 أمين العام دحماني المحفوظ زيتون  82

 الرئيس عزيزمحمد  جيل الصاعد مناعة 80

 الرئيس معمري عبد الحي وداد عين الحجل  80

 أمين العام بختي حسين نجوم ونوغة  80

 الرئيس رفان احمد اتامسة  80

 الرئيس عبد القادر بري سريع المعذر  80

 الرئيس بلواضح عبد الحفيظ خبانة 08

 الوظيفة في النادي االسم واللقب الفرق رقم

 الرئيس سالم محمد امل بانيو 80

 الرئيس معمر لبادي اتحاد عين خضراء 84

 الكاتب العام دشيشة حمزة شبيبة الهامل 82

 بن عبد هللا بن يحي  مولودية بني يلملن 82
 أمين االمال

 محمد خالف إتحاد سيدي عامر 80
 الرئيس

 معيوف بلقاسم  اتحاد اوالد ماضي 80
 الرئيس

 عمران غانم  امل  برهوم  80
 أمين العام

  حمام الضلعة 
 الرئيس

 وليد  المطارفة 
 أمين العام

 القسم ما قبل الشرفي   رقم القسم الشرفي   رقم

 امل ع الملح 80 ك بن سرور 80

 مجدل 84 مولودية السوامع 84

 بطمات التامسة 82 س حملة 82

82 

 
 اوالد سيدي ابراهيم

 سيدي هجرس 82

 اوالد نايل 80

 شبيبة مناعة 80



  انذي رحبب مبى احبال انكهًبت انبي انظبيد  بنيت يحًدانظيد  عضى انشزفي افخخحج انجهظت ين طزف

ء انفببزب بوصببى  كببم راطببا انببيحىجيهبباث  اعطبب  انببذي بببن حًيببدوع ان ًببزيرئببيض انزبطببت 

 شزع في قزاءة نقاط جدول األعًال. انقىانين ان ايت نالححاديت و

 
 : جذول األعًبل كًب يهي

 و انصبدر انبزيذ انىارد / 10

 1102/1103نهًىسى  انفئبثعًهيت انقزعت نكبص انجًهىريت نكم /  11

 1102/1103نهًىسى انبطىنت انىالئيت في فسًييٍ انشزفي و يب فبم انشزفي  رسَبيتضبظ    /  03

 شؤوٌ يخخهفت/ 13

 
 :/ البريد الوارد84

  
 :بريد مديرية الشباب والرياضة 
 

 ال يوجد -      
 بريد االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

  ال يوجد -      
 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة بريد: 

  
ليوم   MSPB/NAHDب/خ امر بم م  لعيد :العمري ب   ميدوش 12/00/2013بت ريخ  مراعى  -

 بب تن  30/00/2013
 

ب/خ امر بم م  لعيد :العمري ب   ميدوش                     12/00/2013بت ريخ  مراعى  -
MCEE/JSSAOURA         العىم  03/00/2013ليوم 

 

  للهواة  لكرة القدم الرابطة الوطنيةبريد: 

  

 بمقر  ب/خ المب دق  شىا المىعب 12/00/2013بت ريخ  مراعى  -    
 

  الرابطة ما بين الجهاتبريد: 

  ال يوجد -    
  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهويةبريد: 

  

 ب/خ إثراء القواني  الع م  لبطول  ال وا  10/00/2013بت ريخ  مراعى  -    
 الفرق الج وي  تذكيرب/خ  12/00/2013بت ريخ  مراعى   -      
 و ف با الطبي لى ك م الج ويي  يخ اختب را لبدنب/ 12/00/2013بت ريخ  مراعى  -      
 لىفرق الن زل م  الرابط  الج وي    ذم ب/خ بريئ   12/00/2013بت ريخ  مراعى  -      

 

  الوالئية  الرابطات بريد 
 ال يوجد -

 بريد الفرق 
 دال يوج -

 / البريد الصادر



 
 2013/2014 انطالق البطول  لىموعمب/خ  12/00/2013بت ريخ  مراعى  -    

 ربرمج  المق بالت ك س الجزائر لبنف األك بب/خ  12/00/2013بت ريخ  مراعى  -    

   00/00/2013ليوم  

 20/00/2013األولا ليوم برمج  مق بالت الجول  ب/خ  12/00/2013بت ريخ  مراعى  -

 عمريإشف ء العيد ب   ميدوش الب/خ  20/00/2013الي الرابط  الم ترف  بت ريخ  مراعى  -

 MCEEJS SAOURA   العىم  03/00/2013ليوم الجمع 

 إشف ء العيد ب   ميدوش العمريب/خ  20/00/2013الرابط  الم ترف  بت ريخ  إلي مراعى  - 

 MSPB/ NAHD   بب تن   30/00/2013ليوم الجمع 

 

 4802/4802عملية القرعة لكاس الجمهورية لكل الفئات للموسم /  84

 
 كبص انجًهىريتانفزق انًُخزطت في  -

 

 صُف االصبغز صُف االشببل صُف االواسظ  صُف االكببز

 بزهىو  يجذل  انخبيست  اوالد سهيًبٌ

 انهبيم  انهبيم  يجذل ا بزهىو 

 يجذل    انًطبرفت ا عيٍ انخضزاء  

 انًطبرفت  انهبيم بٍ سزور 

    انسىايع 

    ش انهبيم 

    وَىغت

    سرسور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1102/1103زَبيج يقببالث نكبص انجًهىريت ب

 صُف األكببز 
 

 20/10/1102يىو انسبج 
 

 

 انىقج  انخبريخ  انًقببالث انًكبٌ  انزقى

 21سب03 10/1102/ 20انسبج انسىايع  –اوالد سهيًبٌ  أوالد سهيًبٌ 10

 21سب03 10/1102/ 20انسبج انهبيم –بزهىو  بزهىو  11

 21سب03 10/1102/ 20انسبج سرسور –اء عيٍ انخضز عيٍ انخضزاء 12

 21سب03 10/1102/ 20انسبج وَىغت   –بٍ انسزور  بٍ انسزور  13

 

 

 21سب03عهى انسبعت 10/1102/ 10يىو انجًعت  :انذور انثبَي

 انًخأهم ين انًقابهت األون  ضد انًخأهم ين انًقابهت  انزاب ت -0

 ن انًقابهت  انثانثتانًخأهم ين انًقابهت انثانيت ضد انًخأهم ي -2

 يجزا اندور انثاني نكاص انجًهىريت 

 

 

 21سب03عهى انسبعت  02/10/1102انجًعت  انذور انُهبئي :

 انًخأهم ين انًقابهت األون  ضد انًخأهم ين انًقابهت انثانيت                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يهتانزابطت انىالئيت نكزة انقذو نىاليت انًس

 1102/1103بزَبيج يقببالث نكبص انجًهىريت 

  انشببة صُف 

 

 

 

 

 

  10:00عه  انظاعت 00/2013/ 14 انظبجيىو   انذور انثبَي:

 
 انثانيتانًخأهم ين انًقابهت األون  ضد انًخأهم ين انًقابهت   - 0      
 

 

 :  شؤون مختلفة/ 80
 
عهبب  ب ببل انًببىاد نهقببىانين ان ايببت  طببزاثقببدو رئببيض انزابطببت حىضببيحاث عببن ب ببل انخ ببديالث انخببي  -

  .نالححاديت انجشائزيت نكزة انقدو

بيبت انقاعبدة انخبي حزفبق يهبع انالعبب كًا قدو رئبيض انزابطبت عهب  ح يبز طبزا عهب  نًبىاد انشبهادة انط -

 ىي عه  حأشيزة طبيب عاو و حأشيزة طبيب انقهب.وانخي حح

 22/00/2013نيىو  2013/2014حقزر انزابطت بطىنت انقظى انشزفي نهًىطى  -

 ي                                                                        رئيض انزابطتانًديز انخقني
 

     بن حًيدوع ان ًزي                                                                        بن حًيدوع رفيق

 

 

 انصُف  انىقج  انخبريخ  انًقببالث انًكبٌ  انزقى

 أشببل 00:11 10/1102/ 10انسبج انهبيم  –أيجذل  يجذل  10

 انصُف  انىقج  انخبريخ  انًقببالث انًكبٌ  انزقى

 أصبغز 01:11 10/1102/ 10انسبج انهبيم  –بزهىو  بزهىو   10

 أصبغز 10:11 10/1102/ 10انسبج انًطبرفت  –ايجذل  يجذل 11

 انصُف  انىقج  انخبريخ  انًقببالث انًكبٌ  انزقى

 أواسظ  01:11 10/1102/ 10انسبج انهبيم  –حبيست     حبيست  10

 أواسظ 02:11 10/1102/ 10انسبج انًطبرفت  –ايجذل  يجذل 11


