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عشر، وعلى الساعة العاشرة صباحا  تسعة و عام ألفان اكتوبرمن شهر  والعشرون السادسفً الٌوم 

السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً  براسة بمقر الرابطة الوالئٌة التقنٌة المدٌرٌة اعتمإج( انعقد 10:00)

 بحضور الســادة :و الوالئً

 ةـــب الجلسـكاتحلٌلو ٌوسف      -
 عضو      بوطة حمزة      -
 عضو    سعادي حسٌن   -
 عضو     دٌدٌش الٌاس   -
 عضو  القادرعدوان عبد  -
 
 

 األعمالجدول 
 

  

 DEF 1دراسة الملفات الخاصة بطلب المشاركة فً تربص المدربٌن الجدد  -
 تقرٌر النصف ٌوم دراسً -
 تحضٌر تربص المدربٌن   -
 دعوة المدٌر الفنً الوالئً  -
 دراسة نظام البطولة الوالئٌة للمدارس الرٌاضٌة  -
 سنة  13تحضٌر اجتماع مع مسؤولً النوادي المنخرطة بفئة اقل من  -

 

 DEF 1الجدد  دراسة الملفات الخاصة بطلب المشاركة فً تربص المدربٌن -0
 التالً :ملفات وكانت حسب الجدول  02 تمت دراسة الملفات وعددها

 المالحظة القرار اللقب واالسم الرقم
 فً انتظار اتمام الملف مقبول زٌد احمد امٌن 10

 فً انتظار اتمام الملف مقبول عطٌة عبد العزٌز  10

 

 

 

 

 

 



 

 بٌداغوجًتقرٌر النصف ٌوم   -9

الخاص بالمدربٌن  جًالنصف ٌوم ببٌداغو قدم المدٌر التقنً عرض حال حول
 على الساعة الثانٌة والنصف بمقر الرابطة 0102-00-00المتربصٌن ٌوم الثالثاء 

وتم االفتتاح من طرف السٌد المدٌر الفنً الوالئً رفقة اعضاء  متربص 02وحضره 
مع الشرح باستعمال وسائل  باإللقاءالمدٌرٌة كل حسب المهام الموكلة له ودالك 

" الداطاشو" وكانت الشروحات حول كٌفٌة استعمال دفتر التربص حٌث  حاإلٌضا
السٌد مسعً لزهاري باعطاء لمحة عن كٌفٌة تنظٌم  تدخل المدٌر الفنً الوالئً

التربص ثم تدخل السٌد دٌدٌش الٌاس عضو المدٌرٌة الفنٌة الوالئٌة بشرح كٌفٌة تدوٌن 
المتربصٌن  ثالعملٌة وحاعطاء بالغ االهمٌة لهدة  وملئ هدا الدفتر مع الحرص على
هدا الدفتر الدي ٌعتبر بمثابة ثمرة المجهود  فًعلى االلمام بكل كبٌرة وصغٌرة 

 تربص لعمله .المبذول من طرف الم
وعملٌة  ثم تدخل السٌدان سعادي حسٌن وحلٌلو ٌوسف وشرح كٌفٌة اجراء االختبارات

  التقٌٌم مع مناقشة عامة .
 

 واختتم النصف ٌوم البٌداغوجً علً الساعة الخامسة مساء
 

   الحاضرونالمدربٌن المتربصون 
 

 التربص اللقب  واالسم ترتٌب التربص اللقب  واالسم ترتٌب

 DEF 2 بلخٌري عبد العالً DEF 1 01 قاقً عبد الكرٌم 10

 DEF 2 اونٌس مصطفً DEF 1 02 بوعزٌز عمار 19

 DEF 2 محبوب اسماعٌل DEF 1 03 حبٌلز عبد الحق 10

 DEF 2 بوضٌاف حمزة DEF 1 04 جهرة طارق 10

 DEF 2 مغزي حب هللا محمد لخضر DEF 1 91 شتوح براهٌم  10

 DEF 2 سً العابدي ٌاسٌن DEF 1 90 عبود طارق 11

 DEF 2 رحاب كمال DEF 1 99 باشا احمد امٌن 12

 DEF 2 بوسعٌد توفٌق DEF 1 90 شتٌر عامر 13

 DEF 2 طهراوي عبد الحكٌم DEF 1 90 مرغادي خالد 14

 DEF 2 علٌة بوجمعة DEF 1 90 جودي محمد 01

 DEF 2 مرابطً محمد علً DEF 1 91 بحري بالل 00

 DEF 2 حجوري فاتح DEF 1 92 فكرون رابح 09

 DEF 2 بن مجدل ٌاسٌن DEF 1 93 غرارة اكرم 00

 DEF 2 معزوز ناصر الدٌن DEF 2 94 مرخً بوزٌد 00

    DEF 2 سبع النوي 00

 

 تحضٌر تربص المدربٌن :تقرٌر  -0
بالنسبة  2012دٌسمبر 05 غاٌة الً 01ٌوم  من تطرق الحضور لتربص المدربٌن الذي سٌجري

 .  DEF 1ل 

دٌسمبر و علٌه تمت مراسلة السٌد مدٌر  12الً غاٌة  15والدي سٌجري من ٌوم   DEF 2اما 

 .اعاله  المذكورةالمدرسة الجهوٌة للرٌاضات االولمبٌة مكان اجراء التربصات 

 

 



 مراسلة المديرية الفنية الجهوية : -0
الالعبٌن لفائدة المنتخب  النتقاءلعملٌة امن طرف المدٌر الجهوي المدٌر الفنً الوالئً  تعٌٌن تم       

نوفمبر  23ٌوم السبت وهدا سنة  14الجهوي من خالل الدورة المقامة بملعب برٌكة لفئة اقل من 

 .حسب البرنامج 2012

 
 
 دراسة نظام البطولة الوالئية للمدارس الرياضية  -0

 
فرٌق حٌث تم تقسٌمها  24سنة وكان عددها  13تم احصاء النوادي المنخرطة بفئة اقل من          

 مجموعات كل مجموعة بها اربع فرق وتم تشكٌل المجموعات حسب الجدول التالً :  06على  

 
 

 سنة  00النوادي المنخرطة بفئة اقل من تحضير اجتماع مع  -1
سنة وهدا لتحضٌر انطالقة  13تقرر عقد اجتماع مع مسؤولً النوادي المنخرطة بفئة اقل من 

الثانٌة على الساعة  2012دٌسمبر  2وهدا ٌوم االثنٌن منافسات كاس الوالٌة والبطولة الوالئٌة 

 .زواال بمقر الرابطة الوالئٌة لكرة القدم بسكرة
 

   

 

   فً نفــس الٌــوم والشهـــر والتارٌــخ   زواال دةالواحعلً الساعة  رفعــت الجلسـة    

 

 المدٌر التقنً الوالئً        كاتب الجلسة

 

 مسعً لزهاري                 حلٌلو ٌوسف

 

 الفرق التوقيت الملعب

 الملعب البلدي بريكة
09H30 امل برهوم امل بريكة 

10H30 اتحاد اوالد جالل اتحاد بسكرة 

 المجموعة السادسة المجموعة الخامسة المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانٌة المجموعة االولً

 مستقبل راس المٌعاد سرٌع فوغالة ترجً البرانٌس التضامن بسكرة اتحاد بسكرة نجم سٌدي عقبة

 شباب اوالد جالل شباب فوغالة شباب جمورة ن الشعلة بسكرة اتلٌتٌك بسكرة وفاق سٌدي عقبة

 اكادٌمٌة س خالد ا برج بن عزوز ش عٌن زعطوط الرٌان بسكرة مستقبل بسكرة الشباب العقبً

 نادي ا اوالد جالل هالل اورالل وفاق القنطرة النخٌل بسكرة مشعل الزٌبان نسر مشونش


