
 

 االتحــــــــاد الجـــــزائـــــري لكـــــرة القـــــــــدم

الــرابطــة الجهــوٌــة لكــرة القــدم ورقلة 

         المــدٌــرٌــة التقنٌــة الجهــوٌــة للتحكٌــــم
 

 مسابقة الترقٌة من حكم والئً إلى حكم جهوي

 2019دورة شهر جوٌلٌة 

 :المداولة

 صباحا و بمقر الرابطة 10:00  عمى الساعة 2019 من عام ة جويمي11في يوم األربعاء      
: الجيوية لكرة القدم ورقمة و بحضور السادة

  لمرابطةاألمين العام: بن ساسي محمد يحي  -
 المدير التقني الجيوي لمتحكيم: منير طويل  -
 عضو مكتب الرابطة: عيساوي الساسي  -
 لجنة التحكيم الجيويةعضو : محجر موسى  -
 لجنة التحكيم الجيويةعضو : فمقت احميده  -

: و بعد المداوالت  رتبت النتائج كاآلتي 
 

 الرابطة المالحظة العالمة االسم و اللقب الرتبة

 ورقمة ناجح 15دواحي بدر الدين  01
 ورقمة ناجح 14أشرير ياسين  02
 ورقمة ناجح 13.5 جعفور مفتاح 03
 ورقمة ناجح 13.5 عصام محند أمقران 03
 ورقمة ناجح 13.5 الحاج لقواس ياسين 03
 غرداية ناجح 13بابكر مخمص  06
 ورقمة ناجح 12.5 بومادة  بالل 07
 ورقمة ناجح 12.5 بومادة محمد زياد 07
 غرداية ناجح 12.5 باعمي واعمر عمي 07
 غرداية ناجح 12.5 صنجل يوسف 07



 الوادي ناجح 12.5 أمان اهلل بالل 07
 الوادي ناجح 12.5 زين عبد القادر 07
 الوادي ناجح 12.5 زريق أحمد 07
 الوادي ناجح 12.5 عزي عبد الجبار 07
 األغواط ناجح 12.5 نقاز محمد 07
 ورقمة ناجح 12 بمخيره مصعب 16
 ورقمة ناجح 12 بوىريره أمير 16
 الوادي ناجح 12 مقدود عماد الدين 16
 ورقمة ناجح 11.5 حكيمعبدخروبي  19
 األغواط ناجح 11.5  ىشامختو 19
 الوادي ناجح 11.5 شريط مسعود 19
 ورقمة ناجح 11 أيمن عبد القادر 22
 ورقمة ناجح 11 فارورو  أنور 22
 ورقمة ناجح 11 بن ختو محمد 22
 ورقمة ناجح 11 نيو أحمد فؤاد 22
 ورقمة ناجح 11 الربيع عصام 22
 ورقمة ناجح 11 عمير الميدي 22
 غرداية ناجح 11 قالب مصطفى 22
 األغواط ناجح 11 بن صالح كمال 22
 األغواط ناجح 11 قندوزي نورالدين 22
 ورقمة ناجح 10.5دقعة عبد الباسط  31
 ورقمة ناجح 10بوخميفة حمزة  32
 ورقمة راسب 09 زكور محمد 33
 األغواط راسب 09 ىواري الطيب 33
 ورقمة راسب 8.5 شنوف محمد عمي 35
 األغواط راسب 07شالوشي عبد النور  36
 األغواط ـــــــ ـــــــ بن حفاف بشير 37
 الوادي ـــــــ ـــــــ بن عروس محمد الخامس 38
 الوادي ـــــــ ـــــــ دربالي يوسف 39
 األغواط ـــــــ ـــــــ سحنون يوسف 40
 األغواط ـــــــ ـــــــ قرادي بدرينو باديس 41

 


