
بمقر الرابطة الوالئية لكرة القدم    10:00الساعة وعلى  2020في يــوم السبت الموافق للسابع نوفمبر  

      2020/ 03/ 05دة يوم الوادي اجتمعت لجنة الترشيحات المعينة من طرف الجمعية العامة العادية المنعق

2024/ 2020  ةللعهدة األولمبي   ةمن اجل وضع جدول تنظيمي للعملية االنتخابي 

 أعضاء اللجنة:

رئيس مصيطفى لزهاري        .1

كاتبعبد خزان  .2 الحكيم   

الكاتب العام للرابطة مكلف بالسهر على التحضير المادي والتقني وتقديم كل التسهيالت الممكنة   •

 للجنة لعقد الجمعية العامة االنتخابية في أحسن في الظروف. 

: العام للرابطة وضع ملفات المترشحين بمقر الرابطة عند الكاتب -1
. 15:00الى  09:00من الساعة  2020/ 11/11 ربعاء الى يوم اال 08/11/2020 حد من يوم اال

: نشر قائمة المترشحين -2
. 14/11/2020نشر قائمة المترشحين يوم السبت 

وضع الطعون:  -3

من یوم االحد 2020/11/15 الى یوم االثنین 2020/11/16.
دراسة الطعون:  -4

. 17/11/2020يوم الثالثاء 

نشر القائمة النهائية للمترشحين:  -5
. 18/11/2020يوم األربعاء 

بالمركز الترفيهي   09:00على الساعة  11/2020/ 23الجمعية العامة االنتخابية ستعقد يوم االثنين الموافق 

 . العلمي بالشط 

 محضر اجتماع اللجنة االنتخابية

2020/2024للعهدة األولمبية   



*  المطلوب للمترشحين  الملف  *
( واضح ومقروءمملوءة بخط الترشح )استمارة   -

  12 ميالد  شهادة  - 

 صورة شمسية   -

     03 شهادة سوابق عدلية رقم  -

نسخة من بطاقة الهوية.  -

سنوات متتالية للنشاط الرياضي في هيئة رياضية. 03 تثبت ممارسة  وثيقة  - 

المستوى التعليمي ثانوي على األقل، أو شهادة عمل تثبت تقلد المسؤولية في القطاع الخاص أو   -

 العام. 

 مالحظة: 
أ عاله، وكل ملف یودع خارج ھذه    المحددةاآلجال   يف  القدم  لكرة  الوالئیة  للرابطة  العامة  األمانة  مستوى  عل   تودع  اكمل   الملفات* 

خذ بعین الاعتابرؤ اآلجال ال ی

بالمـــواد للقـــانون األساسي للرابطـــة الوالئیة لكرة القدم   تذكیــــر   

من القانون األساسي(  28الجمعية العامة للرابطة تتكون من: )حسب المادة *  

ن  م  بتفويض  النادي  في  منتخب  عضو  أو   الوالئية  بالرابطة  منخرط   نادي  لكل   المنتخب  الرئيس .1
 .رئيس النادي

 .خبراء فدراليين مصادق عليهم من المكتب الفدرالي  05خمس  .2

 . حكام والئيين منتخبين من مجموع الحكام الوالئيين الناشطين في الرابطة الوالئية  05خمس  .3
 .الئية لكرة القدمقدماء الرؤساء المنتخبين للرابطة الو  .4
 . طبيب الرابطة  -المدير التقني للرابطة  -األمين العام للرابطة  .5

:في محتوى ھذا القانون األساسي يعتبر كأعضاء مستقليين* 

 . خبراء الفدرالية الجزائرية لكرة القدم •

 . قدماء الرؤساء المنتخبين للرابطة الوالئية لكرة القدم •
. القدم لهم الحق في عضوية الجمعية العامة، ولهم الحق في االنتخاب والترشح خبراء الفدرالية الجزائرية لكرة  •



 


