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( 31:00) زواال الواحدة، وعلى الساعة عشرون  و عام ألفان جانفًمن شهر  الرابع عشرفً الٌوم 

 السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً الوالئً براسة بمقر الرابطة الوالئٌة التقنٌةاللجنة  اعتمإجانعقد 

 بحضور الســادة :و

 ةـــب الجلسـكاتحلٌلو ٌوسف      -
 عضو      بوطة حمزة      -
 عضودٌدٌش الٌاس        -
 عضوسعادي حسين       -
 عضو  القادرعدوان عبد  -
 
 

 األعمالجدول 
  

 خاص بالمدٌرٌة التقنٌة الوالئٌة   9032تقرٌر النشاطات لسنة  -3
 المرمً بالجلوس فً مقعد البدالء لمدربً حراس ترخٌص بالسماح -9
 13/39/9032احصائٌات رخص المدربٌن الى غاٌة  -1
 لفائدة المدربٌن فئة الشباب لنوادي الرابطة الجهوٌة ًالٌوم البٌداغوج تحضٌر -4
  تعٌٌن اعضاء المدٌرٌة التقنٌة لعملٌة اكتشاف المواهب للمنتخب الوالئً -5

 

وتقدٌمه الً االمٌن العام للرابطة وهدا  9032تم اعداد تقرٌر نشاطات المدٌرٌة التقنٌة لسنة  -3

 بمقر الرابطة 9090جانفً  10مزمع اجرؤها ٌوم الخمٌس لتحضٌر الجمعٌة العامة العادٌة ال

 

بالسماح لهم بالجلوس  من االتحاد الجزائري لكرة القدم  لمدربً حراس المرمً  ترخٌص  -9

 علً مقعد البدالء

 

 مراسلة من الرابطة الجهوٌة بخصوص احصائٌات رخص المدربٌن  -1
 51وعددهم  13/39/9032احصاء رخص المدربٌن جمٌع الفئات الً غاٌة  حٌث تم

 رخصة تم اصدارها 
 

مراسلة من الرابطة الجهوٌة باتنة بخصوص تحضٌر النصف ٌوم بٌداغوجً لفائدة مدربً  -4
الفئات الشابة للرابطة الجهوٌة باتنة حٌث تقرر تحضٌر قاعة االجتماعات للرابطة الوالئٌة 

وتوفٌر المرطبات والعصٌر والماء جهاز الداطاشو  بتحضٌرنضري  وهدا الحتضان الجانب ال
المعدنً  لجمٌع المدربٌن اما الحصة التطبٌقٌة تقرر اجرؤها بملعب نادي الرٌان وتم االتصال 

  سنة للحصة التطبٌقٌة  32لتحضٌر فرٌق اقل من بالنادي الرٌاضً التحاد بسكرة 
 
 
 



 
 

 9090جانفً  31-31 والسبتالمستكشفٌن لٌومً الجمعة تعٌن  -5
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 المدٌر التقنً الوالئً        كاتب الجلسة

 

 

 

 مسعً لزهاري                 حلٌلو ٌوسف

 

 

 

 

  

 الفئة  المقابلة  اللقب واالسم التارٌخ الرقم

 01واقل من  01اقل من  شبٌبة العالٌة –الشباب العقبً  حلٌلو ٌوسف 01-10-0101  10

 الفئة  المقابلة  اللقب واالسم التارٌخ الرقم

 01واقل من  01 اقل من نجم الزرٌبة –شبٌبة سٌدي عقبة  حلٌلو ٌوسف 01-10-0101 10

 01واقل من  01اقل من  اتحاد اوالد جالل –امل البسباس  بوطة حمزة 01-10-0101 10

 01واقل من  01اقل من  نادي اوالد جالل –سرٌع فوغالة  سعادي حسٌن 01-10-0101 10


