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 تقـاريـر المنـدوبيـن

 2019 ديسمرب 07 ، تقرير حول مقابلة نادي املقارين مع احتاد أنقوسة  صنف أكابر ليوم محمد لـــوزي- 
                   صنف  ، تقرير حول مباراة شباب بين ثور مع ىالل غرداية صنف أداين، وفاق املغري مع رائد املنيعة عمار بن ســاحــة- 

   .2019 ديسمرب 05أشبال و نادي التضامن السويف مع مولودية حاسي القارة أداين ليوم 
. 2019 نوفمرب 29، تقرير حول مقابلة احتاد بريان مع احتاد سوف صنف أكابر ليوم يوسف عزوز  -
. ، تقرير على مباراة احتاد الزاوية مع رائد املنيعةمحمد درواز- 

 

 الحكــــــام

 . 2019 ديسمرب 21، تقرير حول مباراة مولودية أوالد القعدة مع ترجي مرماد صنف أكابر ليوم داوود هواري- 
. ، طلب العودة إىل سلك التحكيمسليمان باسماعيل- 
. ، طلب عدم التعيني يف األسبوع املقبلعباس بن عومر- 
. ، طلب عدم التعيني يف بعض املقابالتمحمد قوادر- 



. ، طلب عدم التعيني يوم السبت املقبلمحمد لزهرحفصي- 
 . 2019 نوفمرب 28، تقرير حول مباراة شباب حاسي مسعود مع نادي املقارين ليوم عبد الغفار بن علي- 
. ، طلب عدم التعيني يف األسبوع املقبلعباس الهامل-
. 2019 ديسمرب 17، تقرير حول مباراة برتول حاسي مسعود مع نادي احتاد النزلة الوادي  ليوم محمد بالل- 
. 2019 ديسمرب 22 إىل يوم 19، طلب عدم التعيني من يوم محمد االمين طبشي- 
. 2019 ديسمرب 27، تربير غياب يف عبد الرزاق شاللي- 
. 2019 ديسمرب 27، تربير غياب يف عبد القادر ايمن- 
. 2019 ديسمرب 27،  ، تربير غياب يف العربي خروبي- 
 .2019 ديسمرب 27،  ، تربير غياب يف مرزوق عمومن- 

 

 النــــــــوادي

، تقرير عن توقيف املباراة  اليت مجعتهم مع شباب تني خامتة جانت مع مولودية التوارق ليوم  شباب تين خاتمة جانت- 
28/12/2019 .
، تقرير عن إيقاف املقابلة اليت مجعة بينو شباب تني خامتة جانت مع مولودية التوارق ليوم  مولودية التوارق- 
28/12/2019 .

، تقرير فيما خيص تعيني احلكام  اتحاد انقوسة-
. ، طلب لقاءنادي بوغفالة- 
                        ، تقرير عن املباراة اليت مجعت  النادي الرياضي وفاق بلدية بريدة مع رائد ثنية األحد النادي الرياضي وفاق بلدية بريدة- 

 .2019 نوفمرب 30متليلي صنف أكابر ليوم 
 .2019 نوفمرب 30، تقرير حول املباراة اليت مجعتهم مع احتاد النزلة الوادي ليوم نادي بوغفالة- 

 

هيئــات مختلفــة 

 .17/12/2019 استدعاء مدير التحكيم إىل جلسة عمل يوم ،مديرية الشباب والرياضة لواليــة ورقلــة- 
 طلب حكام لإلشراف على الدور الربع النهائي من كاس اجلمهورية مابني البلديات ،مديرية الشباب والرياضة لواليــة ورقلــة- 

 . مبلعب غرداية الذي سيجمع بني فريق والية ورقلة و فريق والية باتنة2019 ديسمرب 25املزمع إجراؤه يوم األربعاء 
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