
  غردایة القدم الوالئیة لكرة
القدم

لمدربین الناشطین بالفرق 
والحاصلین على رخصة التدریب

Stage d’Entraîneur 

2020 فیفري 25: غردایة

 DFE 2فتح باب التسجي��ت لتربص المدربين

فيفري  09غاية  إلى جانفي 22

تم ملف، 11 المقدرة بو للعد القليل من الملفات التي تم استقبالها

كأخر أجل و  2020 مارس08إلى 

دفع ملفاتهم  في المشاركة بالتربص

متربص من مدينة  29كأخر فرصة ��تمام العدد ب

انط��ق التربص، ويقام التربص على حسب أغلبية 

الى   2020مارس  09من يوم ا��حد 

صلين على شهادة االح بالنسبة للمدربين

سنة الرياضة لرخصة المدرب ل

دج على مستوى أمانة  20.000.00

مع وصل ھمملفاتدفع لمدینة لمنیعة قائمة المتربصین 
  )2019/2020السنة الریاضیة (حقوق االشتراك 

   RAHMANI Abdelhamidرحماني عبد الحميد

            KOUIDRI  Mustaphaقويدري مصطفى

 BELHIRANE  Tayebبلحيران  الطيب

 ZAIDI  Abbdelkaderزايدي عبد القادر

 CHOUITER Bouhafsشويطربوحفص

                     GHERBI Moussaغربي  موسى

 MEHAFID  Abdelaliمحافيظ  عبد العالي
 HADJ KADDOUR Mohammedدمحمحاج قدور

                          LARBI Hocineالعربي حسين
                      ZEHAR  Moulayمواليزھار 

            BELLAKEHAL  Ahmedبلكحل  أحمد
  AMAR  Smailعمر   اسماعيل

مع المجموعة S1 -2FDEاالول قد شارك في التربص 

سيشارك في  .2018ديسمبر  13الى  09غرداية من
  .التربص الثاني مع مجموعة المنيعة عند برمجته الحقا

Ligue de Football Wilaya de Ghardaia

N° de compte :400

الوالئیة لكرة الرابطة  *** ورقلة القدم لكرة 
القدم لكرة الجزائري االتحاد  

الوالئیة ةالمدیریة الفنی  
لمدربین الناشطین بالفرق ل شھادة فیدرالیةتربص   
والحاصلین على رخصة التدریب أو الجھویة الوالئیة  

2019/2020لسنة الریاضیةل  

Stage d’Entraîneur DEF 2 à  EL-MENEA 

غردایة009/2020رقم تفصیليالثاني المنشور 

فتح باب التسجي��ت لتربص المدربينتالرابطة الو��ئية لكرة القدم لو��ية غرداية 

22تاريخ  من سابقاً،ابتداء FAF2يسمى 

للعد القليل من الملفات التي تم استقبالها

إلى  فيفري 10من  و ذلك28بــفترة التسجي��ت 

في المشاركة بالتربص فعلى المدربين الراغبين. الخاصة بمدربي المنيعة

كأخر فرصة ��تمام العدد ب  2020فيفري  29

انط��ق التربص، ويقام التربص على حسب أغلبية  تاريخيتم تحديد بعد ذلك س

  .لملفات سواء بمدينة المنيعة أو بمدينة غرداية

من يوم ا��حد لدفع ملفاتهم تعطى فرصة لفائدة مدربي غرداية 

بالنسبة للمدربينكأخر اجل  2020مارس  

رخصة المدرب للمستخرجين الالمدرب الفدرالي الدرجة ا��ولى و

20.000.00الملفات كاملة بوصل المبلغ المقدر بـــ

  .كرة القدم غرداية

قائمة المتربصین   :ھو كاآلتيملف المطلب 
حقوق االشتراك 

رحماني عبد الحميد - 1  طلب خطي مرفوق بالھاتف

قويدري مصطفى - 2  نسخة من شھادة تربص فاف

بلحيران  الطيب- 3  2020

زايدي عبد القادر - 4  2020شھادة مدرسية للطور الثانوي 

شويطربوحفص - 5  2019/2020نسخة من اجازة تدريب لسنة الرياضة 

غربي  موسى - 6  صور شمسية
محافيظ  عبد العالي - 7  

حاج قدور - 8  2020
العربي حسين - 9  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخيصة السياقة

زھار  -10  .دج للتجمع األول 20.000.00وصل حقوق االنخراط التربص 
بلكحل  أحمد -11  لسنوات السابقة رة الذاتية الرياضية 

عمر   اسماعيل -D.E.F.  12-2شھادة التسجيل لتربص المدربين

قد شارك في التربص يوم  بالنسبة لمدربي مدينة المنيعة سيتم غلق باب التسجيالت

غرداية من
التربص الثاني مع مجموعة المنيعة عند برمجته الحقا

Ligue de Football Wilaya de Ghardaia,Banque (CPA)Ghardaia

400 113 4180349411 Clés  
  

 الجھویة الرابطة

منشور ال  
  

الرابطة الو��ئية لكرة القدم لو��ية غرداية 

- S1 يسمى  الذي كان

للعد القليل من الملفات التي تم استقبالها نظرا. 2020

فترة التسجي��ت تمديد 

الخاصة بمدربي المنيعة

29قبل تاريخ كاملة 

بعد ذلك سغرداية، 

لملفات سواء بمدينة المنيعة أو بمدينة غردايةعددا

  

تعطى فرصة لفائدة مدربي غرداية 

 18ا��ربعاء غاية

المدرب الفدرالي الدرجة ا��ولى و

2019/2020.  

  

الملفات كاملة بوصل المبلغ المقدر بـــ تودع

كرة القدم غردايةلالرابطة الو��ئية 

ملف المطلب 

طلب خطي مرفوق بالھاتف - 1

نسخة من شھادة تربص فاف - 2

2020شھادة طبية    - 3

شھادة مدرسية للطور الثانوي  - 4

نسخة من اجازة تدريب لسنة الرياضة  - 5

صور شمسية03 - 6
  12شھادة ميالد  - 7

2020سوابق عدلية   - 8

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخيصة السياقة - 9

وصل حقوق االنخراط التربص  - 10

رة الذاتية الرياضية يالس - 11

شھادة التسجيل لتربص المدربين - 12

سيتم غلق باب التسجيالت:   مالحظة
  .2020مارس 08االحد 
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Fédération Algérienne de Football 
Ligue Régionale de Football d’Ouargla 
Ligue de Football Wilaya de Ghardaia 

Direction  Technique  de  Wilaya 
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE  

D’ENTRAINEURDFE2 
 

Nom :……………………………… Prénom :………….………….………  

Date de Naissance :………..………..… Lieu :…………………….…..… 

Nationalité : ………………………Algérienne…………………….……… 

Adresse :……………………………………………………….…………… 

Niveau  d’instruction secondaire :……………..…………………………. 

………………………………………………………………………..……… 

Diplôme scolaire :……………………………………….…………………. 

N° Tél Mobile :………………………………...…………….……………… 

Email :…………………………………….Taille vestimentaire :…...……. 

Diplôme sportif obtenu :………D.E.F.-1  ----   ex.  F.A.F.-1…………… 

Licence d’Entraineur (Obligatoire) N°……………….date ……………... 

Catégorie (e) …………………………………………………………..…… 

Saison sportive :…………………2019 / 2020 /2021 ……………..…… 

Club(s) :…………………………………………...………………………… 

 

 
 

 
 
 
Signature de l’Intéressé                 Directeur Technique de Wilaya 

 

 
 
 

PHOTO 

ENGAGMENT :   Je m’engage à participer au  stage de formation des 

Entraîneurs DFE2  (ex. FAF2) dans le  respect disciplinaire et le règlement 

des frais de participation en demi – pension, organiser par la Ligue de 

football Wilaya de Ghardaia. 


