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الرابطــــة الجهويـــــة لكـــــرة القــــــدم ورقلـــــــــة 
 

 المديرية الفنية الجهوية ورقلة
 

  005/2021جلسة رقم المحضر                                                  

/ الحاضرون

رئٌس الرابطة الجهوٌة  = باعمر علً / 01    

 نائب الرئٌس = شرع عبد الحلٌم / 02              

رئٌس الرابطة الوالئٌة  = كحلول جلول / 03    

رئٌس لجنة كرة القدم داخل القاعة = عشً اسكندر / 04              

مدٌر فنً جهوي = روٌغً مسعود / 05              

مسؤول التكوٌن  = برقوق عبد القادر / 06              

مدٌر فنً والٌة الوادي  = عبٌد فتحً رضا / 07              

مدٌر فنً والٌة ورقلة  = شتٌوي لخضر / 08              

مدٌر فنً والٌة تمنراست  = بن علً محمد / 09              

مدٌر فنً والٌة االغواط  = مٌهوبً ابراهٌم / 10              

/ الغائبون

.  المدٌر الفنً لوالٌة غرداٌة و الٌزي  -

  بعد افتتاح الجلسة من طرف رئٌس الرابطة السٌد باعمر علً والترحٌب باألخوة الحاضرٌن و شكرهم على 

. المجهودات المبذولة فً إطار تطبٌق البرنامج المصادق علٌه تمت المصادقة على جدول األعمال اآلتً

 .قراءة تقرٌر االجتماع األخٌر مع المدٌرٌة الفنٌة الوطنٌة -01

 .تقارٌر األٌام الدراسٌة المنتهٌة عبر الوالٌات -02

 .تقرٌر حول األدوار األولى لكاس الوحات -03

 .كٌفٌة و طرٌقة توزٌع الشهادات للمدربٌن عبر الوالٌات -04

 .ضبط تارٌخ تصفٌات و كٌفٌة تنظٌم دورة كوك كوال -05

 .ضبط توارٌخ األٌام الدراسٌة المتبقٌة عبر الوالٌات -06



 .إفادة المدراء الوالئٌٌن بأسماء المدارس المنخرطة فً االتحادٌة  -07

 . تدخل مسؤؤل التكوٌن و الوضعٌة الحالٌة  -08

. تناول الكلمة بعد ذلك كل من شرع عبد الحلٌم و كحلول جلول شاكرٌن الحضور متمنٌٌن لهم النجاح فً عملهم

بعد عرض شامل من المدٌر الفنً الجهوي تقدٌم نتائج االجتماع األخٌر مع المدٌر الفنً الوطنً بالبلٌدة 

تطرق إلى ما وصل إلٌها تطبٌق البرنامج الجهوي شاكرا الحاضرٌن على مجهوداتهم بعد ذلك تطرق 

الحاضرون لدراسة كل النقاط المسجلة فً جدول األعمال و بعد نقاش مع المدراء الفنٌٌن الوالئٌٌن و تبادل 

 :اآلراء تم االتفاق على ماٌلً

 05/07/2021 انطالق تصفٌات كوك كوال عبر الوالٌات وإفادتنا باألول لكل والٌة قبل  -01

 .10/07/2021 تحدٌد تارٌخ التصفٌات الجهوٌة سٌكون ٌوم  -02

 . تحدٌد توارٌخ األٌام الدراسٌة المتبقٌة عبر الوالٌات  -03

 . كٌفٌة توزٌع الشهادات للمدربٌن بالوالٌات بملء االستمارات لكل مدرب مع اإلمضاء -04

 . تنصب مدربٌن لكل مدرسة التابعة للوالٌات وإفادتنا باألسماء -05

 . تارٌخ النصف نهائً والنهائً لكاس الواحات سٌحدد الحقا -06

 . تسلٌم قوائم المدارس المنخرطة باالتحادٌة للمدراء الفنٌٌن  -07

 .  الموافقة على البرنامج المسطر للتكوٌن  -08

 

 14:00وبعد ذلك تمت المصادقة على قوائم المدربٌن الناجحٌن والقوائم المرفقة مع محضر الجلسة وعلى الساعة 

. رفعت الجلسة 

 2021 جوان 09.                                                             ورقلة فً 

 

 رئيس الرابطة الجهوية                                          المدير الفني الجهوي

   مسعود رويغي        علي باعمر


