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( انعقد 31:00) زواال الواحدةعشر، وعلى الساعة  تسعة و عام ألفان دٌسمبرمن شهر  العاشرفً الٌوم 

بحضور و السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً الوالئً براسة بمقر الرابطة الوالئٌة التقنٌةاللجنة  اعتمإج

 الســادة :

 ةـــب الجلسـكاتحلٌلو ٌوسف      -
 عضو      بوطة حمزة      -
 عضودٌدٌش الٌاس        -

 
 رالغائبون بعذ 
 عضوسعادي حسين       -

 عضو  القادرعدوان عبد  -
 

  األعمالجدول 
 البرٌد الوارد  -
 DEF 1دراسة الملفات الخاصة بطلب المشاركة فً تربص المدربٌن الجدد  -

 التجمع الثالث    DEF 1تقٌٌم تربص المدربٌن المتربصٌن  -
  التجمع الثالث   DEF 2تربص المدربٌن  تحضٌر  -
   سنة 31تجمع مع رؤساء النوادي المنخرطة بفئة اقل من  -

 :  البريد الوارد -0
 

 DEF 1دراسة الملفات الخاصة بطلب المشاركة فً تربص المدربٌن الجدد 

 ملفات وكانت حسب الجدول التالى 01تمت دراسة الملفات وعددها 

 المالحظة القرار اللقب واالسم الرقم

  مقبول لعجال عبد الرؤوف 01

  مقبول جودي عبد الحمٌد 02
 عدم اكتمال الملف - شودار اٌهاب 03

 
 : التجمع الثالث   DEF 1تربص المدربين المتربصين  متقرير تقيي -9

 

دٌسمبر   00الى03المنعقد من التجمع الثالث    DEF 1جرى تربص المدربٌن المتربصٌن

    . الجمٌع  وهدا بشهادةفً ظرف حسنة  9032

وتم فً الٌوم االخٌر توزٌع الشهادات وهدا بحضور السادة عبد القادر شعبان رئٌس الرابطة 

الوالئٌة والسٌد صالح لعطٌري االمٌن العام للرابطة السٌد  عن المجلس الوالئً ونائب مدٌر الشباب  

 والرٌاضة السٌد احمد ٌحٌاوي 



  DEF 1القائمة النهائٌة للمتربصٌن  
 

 

 

 الثبلث:التجمع    DEF 2المذربين المتربصين  تحضير تربص -3
مدٌر المدرسة الجهوٌة للرٌاضات  تمت مراسلة جمٌع المتربصٌن لحضور التربص واشعار

 االولمبٌة ومراسلة المدٌر التقنً الجهوي بموعد ومكان اجراء التربص
 قائمة المتربصٌن 

 رقم اللقب االسم

 01 معزوز نصرالدٌن

 02 سً العابدي ٌاسٌن

 03 رابحً ولٌد

 04 بوسعٌد توفٌق

 05 بلخٌري عبد العالً

 06 درٌهم فاتح

 07 رحاب كمال

 08 بن الدٌب نجٌب محمد

 09 بن مجدل ٌاسٌن

 10 علٌة بوجمعة

 11 اونٌس مصطفً

 12 طهراوي عبد الحكٌم

 13 مرخً بوزٌد

 14 سبع النوي

 15 هٌبة جمال

 16 محبوب اسماعٌن

 17 عطاهللا ٌسٌن

 18 حجوري فاتح

 19 مرابطً محمد علً

 رقم اللقب االسم

 01 كرد الواد ضالح

 02 شتوح براهٌم

 03 فوضٌل فٌصل

 04 فكرون رابح

 05 غرارة اكرم

 06 جودي محمد

 07 عبود طارق

 08 مرزوق رضوان

 09 قاقً عبد الكرٌم

 10 جهرة طارق

 11 زروقة هشام

 12 مرغادي خالد

 13 هادف محمد اسامة

 14 حبٌلز عبد الحق

 15 حبشً عبد السالم

 16 نقار المٌة

 17 شتٌر عامر

 18 طالب      فارس

 19 لهاللً       براهٌم

 20 بحري      بالل

 21 بوعزٌز      عمار



 
 

 سنة  31مع رؤسبء النوادي المنخرطة بفئة اقل من  المذيرية التقنية الوالئية تجمع -4
 

 سنة 13اجتماع تنسٌقً مع النوادي المنخرطة بفئة اقل من  00/12/2010ٌوم االثنٌن تم فً 
الوالئٌة وهدا لدراسة نظام المنافسة والتحضٌر انطالقة  ةمقر الرابطبعلً الساعة الثانٌة بعد الزوال 

 البطولة الوالئٌة لهذة الفئة 

 الحاضرةالنوادي 

 -مشعل الزٌبان -مستقبل بسكرة  -شباب سٌدي بركات  -النخٌل -الشعلة  -المواهب الشابة  -التضامن  -
 -اكادٌمٌة سٌدي خالد  -شباب فوغالة  -سرٌع فوغالة  -الشباب العقبً  -اتحاد مخادمة  -نجوم الزٌبان 

 شباب جمورة -ترجً البرانٌس  -شباب هالل اورالل 

 

 
  

 فً نفــس الٌــوم والشهـــر والتارٌــخ   بعد الزوال الثالثة والنصفعلً الساعة  رفعــت الجلسـة           

  

 المدٌر التقنً الوالئً        كاتب الجلسة

 

 

 مسعً لزهاري                 حلٌلو ٌوسف

 


