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 التاسعة صباحا بمقر الرابطة الجهوٌة لكرة 09:00 على الساعة 2021 جوان 13          فً ٌوم األحد 
 : القدم ورقلة و بحضور السادة 

 عبد الحلٌم شرع نائب رئٌس الرابطة الجهوٌة لكرة القدم

 حسٌن بن ختو نائب رئٌس الرابطة  و مكلؾ بالتحكٌم

 منٌر طوٌل المدٌر الفنً الجهوي للتحكٌم

 قوادر محمد ممثل الحكام

 محمد مدانً عاشور رئٌس اللجنة الوالئٌة للتحكٌم ورقلة

 شبٌحً بن عٌسى  رئٌس اللجنة الوالئٌة للتحكٌم ؼارداٌة

 ناٌبة لخضر نائب رئٌس اللجنة الوالئٌة للتحكٌم األؼواط

 محمد لوزي عضو المدٌرٌة الفنٌة الجهوٌة للتحكٌم

 أحمٌدة فلقت عضو المدٌرٌة الفنٌة الجهوٌة للتحكٌم

 افتتحت الجلسة 

 .دراسة ملفات الحكام الخاصة باالمتحانات لحكم جهوي.1

 دراسة األصداء الخاصة عملٌة التواصل مع الحكام عن طرٌق الرابطة الوالئٌة . 2

 لجمٌع الوالٌات التً تنشط تحت الرابطة الجهوٌة لكرة القدم بورقلة

 إلزامٌة االجتماع األسبوعً الخاص بالحكام لكل أسبوع بمختلؾ الرتب 3
 . كم و إلزامٌة  المبٌت400تسٌٌر المقابالت لتعٌٌنات أكثر من  4

 . نقص فً عدد المقابالت الخاصة بالحكام الفٌدرالٌٌن وتنسٌق ما بٌن الحكام5

 . تنسٌق ما بٌن الحكام على مستوى كل  الوالٌة6

 . إعادة تنظٌم الحكام على مستوى الرابطات الوالئٌة التابعة لرابطة ورقلة الجهوٌة7

 . انضباط الحكام على مستوى الوالٌة8

 . التحضٌر لالمتحان الكتبً لنٌل درجة حكم جهوي حسب كل والٌة9



 :تدخل السٌد شرع عبد الحلٌم 

  طلب تقرٌر حول كل اجتماع خاص برؤساء لجان التحكٌم

 .مصارٌؾ الخاصة بالحكام

 .مناقشة المقابالت الخاصة لكل أسبوع من أجل تصحٌح األخطاء

 .تخصٌص قاعة خاصة باالجتماعات فً كل والٌة

 .إشكالٌة التكوٌن و النقص الفادح فً عدد الحكام

 .مناقشة بعض حقوق و واجبات  الحكم

و قد دار النقاش على بعض النقائص و المشاكل التً ال زالت تشؽل اإلستدراك و اإلسراع فً وضع حلول 
 فورٌة

 إٌجاد حل فً ما ٌخص نقص الحكام فً منطقة إلٌزي و جانت -
مد المساعدة من طرؾ الرابطة الجهوٌة على مستوى الوالٌات و االتصال بمعاهد التكوٌن والجامعات  -

 إلستقطاب الحكام الجدد
 .خلق فضاء تحاوري بٌن الرؤساء اللجان و اإلبالغ المبكر على كل األمور التحكٌمٌة  -
مناقشة ملؾ الحكم قسموري جابر حكم ما بٌن الرابطات و الحكم  لعمامرة حمودة  حكم ما بٌن  -

 سنة أما 38 سنة فً حٌن سن الحكم 34الرابطات فً قضٌة ملؾ األول متجاوز  للسن المرخص 
 06 مباراة حٌث وجد لدٌه 12الثانً لم ٌستكمل فً ملفه عدد المبارٌات فً القسم الثانً المقدر 

 مبارٌات فقط
 .فً ما ٌخص التربصات نقص االنضباط من بعض الحكام -
 تحدٌد الشروط الخاصة بالحكام بخصوص االمتحانات المقبلة -

  تأخر فً التعٌٌنات وذلك بتأخر البرمجة 

 نقص تقارٌر الحكلم للتبلٌػ عن كل ما جرى حول المقابالت. 

 إنخراط الحكام بمختلؾ الرتب فً الوالٌة المنتسب إلٌها 

  (اإلمتحان التطبٌقً)تعٌٌن مرافق الحكم. 

 التدرٌبات  الخاصة بالحكام تنشٌط الجلسات األسبوعٌة الخاصة بالحكام. 

 إثراء القانون األساسً للحكام. 

 التحضٌر لإلمتحانات الجهوٌة. 

 ملفات الحكام. 

 إعادة التربصات خارج الجهة فً المدن الساحلٌة. 
 

 إعادة االعتبار للرابطة الوالئٌة. 

 إرسال كل القوائم الحكام للرابطة الجهوٌة. 
و إنتهى اإلجتماع بعد اإللمام تقرٌبا بجمٌع أمور التحكٌم و بمشاركة جمٌع األطراؾ الحاضرٌن آملٌن 
إٌجاد حلول جادة و سرٌعة و بحضور رئٌس الرابطة الجهوٌة شخصٌا إلعطاء دفع و دعم أكبر لهذا 

 السلك الهام و الحساس آملٌن أن ٌرفع عنا هللا هذا البالء و الوباء 

  الواحدة زواال من نفس الٌوم والشهر و السنة13:00و اختتمت الجلسة على الساعة 

  المدير الفني الجهوي للتحكيم

                                                                 منير طويل


