
 االتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم بسكرة   

 الوالئية التقنيةالمديرية 
 

   8102/  06رقم  محضر إجتماع
 التقنٌةاللجنة  ( انعقد إجتماع10:00) العاشرة صباحا، وعلى الساعة وثمانٌة عشر عام ألفان دٌسمبرمن شهر  العاشرفً الٌوم 

 ادة :ــبحضور السو  تحت إشراف السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً الوالئً الرابطةبمقر  الوالئٌة

 ةـــب الجلسـكاتحلٌلو ٌوسف      -
 بوطة حمزة      عضو   -
 سعادي حسٌن  عضو -
 

 الغائبون 
 
 بوطة حمزة      عضو   -
 عضو  دٌدٌش الٌاس   -
 

 األعمالجدول 

 
 سنة للمنتخب الجهوي 11و 11اقل من تقرٌر عن عملٌة انتقاء الالعبٌن فئة  -
 سنة للمنتخب الوالئً 11و 11تقرٌر عن عملٌة انتقاء الالعبٌن فئة اقل من  -
 االمتحان الخاص بالمدربٌن المتربصٌن تحضٌر  -
 شؤون مختلفة  -

 

 الالعبين عملية انتقاء تقرير -1

 .المكلفٌن باالنتقاء تقدٌم حوصلة عن عملٌة االنتقاء من جمٌع المستكشفٌنتم 

 انتقاء العبين للمنتخب الجهوي 8702ديسمبر  70يوم الجمعة  -

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

 UST - CRBB طولقة مسعً لزهاري 10
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 
 

 انتقاء العبين للمنتخب الوالئي 8702ديسمبر  70يوم الجمعة  -

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

  JSKAN - CRO عٌن الناقة  حلٌلو ٌوسف 02
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 

 

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

 CBO - USM مخادمة بوطة حمزة  03
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 

 

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

 CSEB-CSZT بنطٌوس حسٌن سعادي 04
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 

 
 
 
 



 
 8100دٌسمبر  10ٌوم السبت  -

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

 JSD - ESEK برانٌس مسعً لزهاري 01
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 
 

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

  NAM - MZEO عٌن الناقة  ٌوسفحلٌلو  02
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 

 
 

 الفئة المقابلة المكان المكلف باالنتقاء ترتٌب

 CCO-IROD بنطٌوس سعادي حسٌن 03
 سنة 01اقل من 

 سنة 01اقل من 

 
 

  تحضير االمتحان الخاص بالمدربيه المتربصيه -2
 01مراسلة المدٌر الفنً الجهوي بخصوص تارٌخ إجراء االمتحان الكتابً الشفهً والتطبٌقً حٌث تقرر االجراء ٌوم االثنٌن 

  .  بملعب الشهٌد نورالدٌن منانًوالتطبٌقً    بجناح استقبال الرٌاضٌٌنالكتابً والشفهً  8100دٌسمبر 
 

 
 
 

 فً نفــس الٌــوم والشهـــر والتارٌــخ   علً الساعة الثانٌة عشر زواال رفعــت الجلسـة

 

 

 

 

 المدٌر التقنً الوالئً        كاتب الجلسة

 

 

 مسعً لزهاري                 حلٌلو ٌوسف


