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 زواال الواحدة، وعلى الساعة عشرون  و عام ألفان جانفًمن شهر  ونعشرال الواحد وفً الٌوم 

السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً  براسة بمقر الرابطة الوالئٌة التقنٌةاللجنة  اعتمإج( انعقد 31:00)

 بحضور الســادة :و الوالئً

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

 األعمالجدول 
  

 لفائدة المدربٌن فئة الشباب لنوادي الرابطة الجهوٌة ًنصف الٌوم البٌداغوجتقرٌر  -3
 2020جانفً  23و  22مراقبة اوراق التحكٌم المقابالت ٌوم  -2

 تعٌٌن اعضاء المدٌرٌة التقنٌة لعملٌة اكتشاف المواهب للمنتخب الوالئً  -1

 برنامج مقابالت الدور الثانً للبطولة الوالئٌة للمدارس -2
 

 لفائدة المدربين فئة الشباب لنوادي الرابطة الجهوية يتقرير نصف اليوم البيداغوج -0

والدي انطلق عند الساعة االمكانٌات وهدا إلنجاح النصف ٌوم بٌداغوجً جمٌع تم تسخٌر  

بمقر الرابطة الوالئٌة لكرة القدم بتحضٌر قاعة االجتماعات وتحضٌر الداطاشو  صباحا الثامنة والنصف

وتوفٌر المٌاه المعدنٌة المرطبات والعصٌر لجمٌع الحاضرٌن وكان التأطٌر من طرف السادة : المدٌر 

لدٌن قطافً عضو المدٌرٌة التقنٌة الجهوٌة وهدا التقنً الجهوي السٌد نورالدٌن عبد الصمد والسٌد عزا

اما الرابطة الوالئٌة كان حضور المدٌر التقنً  الوالئً السٌد مسعً لزهاري عن الرابطة الجهوٌة باتنة 

والسٌد دٌدٌش الٌاس عضو المدٌرٌة التقنٌة الوالئٌة الفترة الصباحٌة تم تقدٌم حصة نظرٌة حتى منتصف 

جمٌع الى ملعب الرٌان وها لحضور الحصة التطبٌقٌة  بحضور فرٌق اتحاد بسكرة النهار وبعدها تحول ال

 سنة وشهد هدا التجمع نجاح وهدا باعتراف الحاضرٌن  31لفئة اقل من 

 9191جانفي  01و  01مراقبة اوراق التحكيم المقابالت يوم  -9

تمت عملٌة المراقبة ألوراق المقابالت جمٌع الفئات من طرف اعضاء المدٌرٌة وتم مالحظة 

غٌاب جل المدربٌن عن المقابالت المبرمجة وألجل اعطاء عملٌة تأطٌر الفئات الشابة وجب 

 23علٌنا الحرص تطبٌق القانون وهدا فً حالة غٌاب المدربٌن بتطبٌق القانون حسب المادة 

  2033قانون بطولة الشبان لالتحاد الجزائري لكرة القدم طبعة من  2الفقرة 

 

 



 9191جانفي  92-92تعين المستكشفين ليومي الجمعة والسبت  -3

 

 للبطولة الوالئية للمدارس برنامج مقابالت الدور الثاني -2

 

 

 

 س الٌــوم والشهـــر والتارٌــخ فً نفــ 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  ترجً البرانٌس –وداد لٌشانة  حلٌلو ٌوسف 42-10-4141 10

 01واقل من  01اقل من  الزٌبان طولقة –شباب فوغالة  بوطة حمزة 42-10-4141 14

 01واقل من  01اقل من  سرٌع فوغالة –اتحاد مخادمة  دٌدٌش الٌاس 42-10-4141 10

 الفئة  المقابلة  اللقب واالسم التارٌخ الرقم

 01واقل من  01اقل من  الشروق الشعٌبة –اتحاد العامري  سعادي حسٌن 41-10-4141 10

      الريانالملعب :  42/10/4141الجمعة 

 المقابلة التوقيت المالحظة
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    CRB 09H00 CABF CRB 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    TSB 00H30 NAM TSB 

      الملعب : سيدي عقبة 42/10/4141السبت 

 المقابلة التوقيت المالحظة
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    NSO 09H00 NNB NSO 
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    CRO 10H15 USB CRO 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    ESSO 11H30 NZ ESSO 
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    JSSO 12H30 MZ JSSO 

      الريانالملعب :  42/10/4141 السبت

 المقابلة التوقيت المالحظة
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    JTB 09H00 ESB JTB 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    FCB 10H15 CRD FCB 
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    CSAB 11H30 CSZT CSAB 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    JSSB 12H30 ESEK JSSB 

      سيدي خالدالملعب :  42/10/4141 السبت

 المقابلة التوقيت المالحظة
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    ASK 09H00 CRBF ASK 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    CRBOD 10H15 USJBBA CRBOD 

ملزم بإحضار الطاقم الطبً    NISR 11H30 CCO NISR 
ملزم بإحضار الطاقم الطبً    MRM 12H30 RSF MRM 


