
االذحاد الجزائري لكرج القذم 

الراتطح الجهىيح لكرج القذم ورقلح 
 

 01هحضر هكرــة الــراتطــح رقن 

2018 // 2019   
 

 2018 سثروثـر 27اجروـاع يـىم الخويـس 

ذحد رئاسح السيـذ علــي تــاعوــر رئيس الراتطح 

 

:   السادجىالحاضرواألعضاء 
  حسٍٍ ثٍ ختى -يؼراج ثرحبل   - يحًذ نىزي - ٌىسف نؼىٌراد   -ٌىسف ػسوز                

قرٌشً ػجذ انغفبر        -يحًذ االخضر ًَهً   -هىاري ادرٌس   -يٍُر طىٌم - اسكُذر ػشً              

 انسبسً ػٍسبوي  -                                             روٌغً يسؼىد 

 

الثـريــذ الــىارد 
 

 

االذحاد الجزائري لكرج القذم 

 . 2019 / 2018انقىاٍٍَ انًسٍرح نهجطىالد انهىاح نهًىسى انرٌبضً - 

:  كًبٌهً 2019 / 2018تًذٌذ يذح إٌذاع يهفبد و حقىق االَخراط  نهًىسى انرٌبضً - 

.     انفرق انىالئٍخ ثخًسخ ػشرح ٌىو ، وانفرق اندهىٌخ ثسجؼخ أٌبو 

 طهت إنى خًٍغ انراثطبد تىظٍف طجٍت حسجخ االتفبقٍخ انًرفقخ - 

 

الراتطاخ الىالئيح  

.  2019 / 2018 ثرَبيح تكىٌٍ انًذرثٍٍ نهًىسى انرٌبضً راتطح األغىاط،- 
 

هذيرياخ الشثاب و الرياضح  

. استذػبء رئٍس انراثطخ ندهسخ ػًم ثًُبسجخ اَطالق انًىسى انرٌبضً انحبنًهذيريح واليح ورقلح، - 

.  فًٍب ٌخص تسذٌذ حقىق االَخراط نفرق انقسى اندهىي األول و انثبًَهذيريح واليح ايليزي،- 

 25 و 24ثرَبيح زٌبرح يهؼت حبسً يسؼىد و انًركت اندىاري انحدٍرح ٌىو هذيريح واليح ورقلح، - 

.  ػهى انتىان2018ًسجتًجر 

. انًركت اندىاري انحدٍرح  تأهٍمهذيريح واليح ورقلح ،- 

. حبسً يسؼىد تأهٍم يهؼتهذيريح واليح ورقلح ،- 

 

الثلذياخ 

طهت زٌبرح ندُخ انراثطخ نرفغ انتحفظبد انًذوَخ فً انسٌبرح األونى نهًهؼت انجهذي تلذيح حاسي هسعىد، 

. حبسً يسؼىد



 

خالصح االجرواع 

 
  ًَفسه َظبو انصؼىد وانُسول نهًىسى 2019//2018َظبو انصؼىد وانُسول نهًىسى انرٌبض 

 .2018// 2017انرٌبضً 

 تسٍٍر ثطىنخ انشجبة 

 إخبزاد انفئبد انشجبٍَخ 

 تسذٌذ حقىق انحكبو 

 ورقخ انتحكٍى 

 اختًبع ندُخ انتحكٍى اندهىٌخ يغ انهدبٌ انىالئٍخ 

 نقبء يغ يكىًَ انحكبو 

  2019انًٍساٍَخ انتقذٌرٌخ نسُخ 

  زٌبرح انراثطبد انىالئٍخ نهًُطقخ 

 إػبدح انُظر فً يختهف االتفبقٍبد 

 يهف يقر انراثطخ 

 ًيهف تهٍئخ وتحسٍٍ يقر انراثطخ انحبن 

 انىضؼٍخ اإلدارٌخ وانًبنٍخ نهفرق 

 اندرد 

 ًتُظٍى ٌىو دراسً حىل انطت انرٌبض 

 استقجبل يًثهً انُىادي انرٌبضٍخ 

 
 

    األهيـــي العـــــام                  رئيس الراتطح                                                     

هحوذ يحي تي ساسي            علي تاعوــــر


