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ـوارد ـد الــالبـري

 
 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 .تذكري فما خيص تعيني احلكام لألصناف الشبانية- 

 الحكــــــام

 ، تقرير مفصل حول أحداث مباراة برتول حاسي مسعود مع احتاد النزلة الوادي صنف األكابر تقــرتي السعيــد- 
. 2019 نوفمرب 30 ، طلب عدم التعيني ملباراة يوم األخضر بـــازيـــن- 
.  طلب عدم التعيني ملدة شهريوسف عاشـــور- 
. ، اقرتاح فما خيص تكوين ثالثي التحكيمالحاج احمد شعيــب- 

 

 تقـاريـر المنـدوبيـن

.  2019 نوفمرب 09 ، تقرير حول مقابلة قلتة سيد ساعد مع احتاد عني البيضاء  صنف أكابر ليوم محمد لــــوزي- 
.  2019 نوفمرب 14 ، تقرير حول مقابلة وفاق املغري مع احتاد ورقلة صنف أكابر ليوم محمد حسين شيخــة- 

 النــــــــوادي

. 2019 نوفمرب 30، فيما خيص تعيني احلكام ملباراة شباب إيليزي يوم مستقبل الحمادين- 



.  2019 نوفمرب 14، تقرير حول مقابلة احتاد بلدية ورقلة ليوم وفاق المغير- 
 . 2019 نوفمرب 21، تقرير حول املقابلة اليت مجعتهم مع احتاد النزلة ليوم بترول حاسي مسعود- 
. 2019 نوفمرب 30، تعيني حكام موفلون متنراست ليوم االتحاد الرياضي حاسي الدالعة- 
. ، فما خيص تعيني احلكاممـولـوديـة شبـاب سيـدي سليمـان- 
. ، طلب لقاء مع اللجنةوفـاق الـريـاضـي الـدبـدابال- 
. ، تقرير مباراة احتاد الزقم مع شباب عني القدميةشباب عين القديمة- 
. ، تقرير مباراة احتاد حاسي الدالعة مع مولودية البيضاءاتحاد حاسي الدالعة- 
 

عرض حـــــال 

حكم مابني - ، مدير املديرية التقنية اجلهوية للتحكيم، على جمريات اللقاء الذي جرى مع احلكام املقبلني على االمتحان من السيد منير طويل
و على الرتبص الثاثي يف شهر نوفمرب لفائدة حكام . 2019 فيفر 24 مبلعب 2019 نوفمرب 01 و 2019 اكتوبر 31يومي  - الربطات 

.   فيفري ورقلة24 مبلعب 2019 نوفمرب 30 و 29داخل القاعة الذي نظمته يومي 
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