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 2018 نوفمبر 15يـوم الخميـس  اجتمـاع

  رئيس الرابطة السيـد علــي بــاعمــرةتحت رئاس
 

 : السادةن وضرااألعضاء الح
 غانم فخر الدٌن عبد الرؤوف  – كحلول جلول  –ٌوسف عزوز  –شرع محمد عبد الحلٌم 

 حسٌن بن ختو  – معراج برحال – بوغابة محمد  – محمد لوزي – ٌوسف لعوٌرات 
  غدامسً محمد  – محمد االخضر نملً – هواري ادرٌس – منٌر طوٌل – اسكندر عشً 

 

 
ـوارد ـد الــالبـري

 
االتحاد الجزائري لكرة القدم 

طلب تنشٌط كرة القدم داخل القاعة و أخذ التدابٌر الالزمة فٌما ٌخص الفرق الجدٌدة لالنخراط فً الموسم - 
 2019 / 2018الرٌاضً 

 

 سنة المعنٌة بالدور الوطنً لتصفٌات كاس الجمهورٌة 15 و 17، 19حصص فرق صنف أقل من - 
 حسب كل رابطة 

 

  مع دخول فرق الرابطة الوطنٌة الهواةةبرنامج تحدٌد توارٌخ آخر األدوار الجهوٌة لكأس الجمهوري- 
 

 أكتوبر 31دعوة إلى مدٌر التقنً الجهوي لحضور جلسة  عمل المدٌرٌة التقنٌة الوطنٌة ٌوم األربعاء - 
  بمدٌنة البلٌدة 2018

 

 طلب إرسال الوضعٌة المالٌة للرابطة شهرٌا- 

   

 لنسويةالرابطة الوطنية لكرة القدم اال

 2018 نوفمبر 02برنامج مقابالت الجولة الرابعة صنف أكابر المبرمجة ٌوم الجمعة - 
 

 2018 نوفمبر 10 صنف الشابات المبرمجة ٌوم السبت ىبرنامج مقابالت الجولة األول- 
 

 نوفمبر 17 و 16 الجمعة  و السبت يبرنامج مقابالت الجولة الثانٌة صنف الشابات المبرمجة ٌوم- 
2018 

وفمبر  ن24  و 23 الجمعة  و السبتيبرنامج مقابالت الجولة الثالثة صنف الشابات المبرمجة ٌوم- 
2018 



بين الجهات لكرة القدم ا رابطة م

 نوفمبر 03 و 02 الجمعة و السبت يبرنامج مقابالت الجولة الثامنة صنف أكابر المبرمجة ٌوم- 

2018 
 

الرابطات الوالئية  

  2019 / 2018ال على تحضٌر وانطالق بطولة الموسم الرٌاضً ح عرض رابطة تمنراست،- 
 

القائمة االسمٌة للحكام المعنٌٌن بتربص الخاص بكرة القدم داخل القاعة  رابطة الوادي،  - 
 

المرحلة األولى لفائدة المدربٌن لوالٌة غرداٌة  DFE1طلب فتح تربص ، رابطة غرداية- 

 2018 دٌسمبر 20 إلى غاٌة 16ن ٌوم م
 

 المرحلة األولى لفائدة المدربٌن لوالٌة ورقلة  DFE1طلب فتح تربص ، رابطة ورقلة- 

 2018 دٌسمبر 27 إلى غاٌة 23من ٌوم 
 

الشباب و الرياضة  ات مديري

استدعاء رئٌس الرابطة لحضور جلسة عمل بمقر مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة مديرية والية ورقلة، - 
   2018 نوفمبر 22ٌوم الخمٌس 

  2019 /2018طلب قائمة النوادي الجهوٌة المنخرطة فً بطولة الموسم غرداية، مديرية والية  -
 لكرة القدم داخل القاعة

 

 خالصة االجتماع

 البطوالت الوالئٌة 

 انخراطات الفرق الوالئٌة 

 المدارس الكروٌة 

 المنتخبات الوالئٌة 

 اجتماع المدراء الفنٌٌن الوالئٌٌن 
 حكام الفئات الشبانٌة 

 ًالملعب البلدي متلٌل 

 التحضٌر الحتفالٌة الذكرى الثالثٌن 
 

 رئيس الرابطة                                                                  األميـــــن العـــــام 
 علـــي باعمـــر                                                               محمد يحي بن سـاســي

 


