
F E D E R A T I O N   A L G E R I E N N E   F O O T B A L L 

LIGUE REGIONALE FOOTBALL DE BATNA 
 

COMMUNIQUE 
 

AUX ARBITRES (DIRECTEURS ET ASSISTANTS) 
INTER LIGUES – PROMOTION 2019-2020 

 

TEST PHYSIQUE D’APTITUDE 
LE VENDREDI 29.01.2021 A L’OPOW BATNA 

 

La DTRA de la LRF Batna informe les arbitres inter ligues de la 
promotion 2019-2020 que le test physique d’aptitude, en présence 
du staff de la CFA, est programmé le vendredi 29 janvier 2021 à 
BATNA (OPOW). L’accueil des arbitres est prévu le jeudi 28.01.2021 
à 16h00 au siège de la LRF Batna. L’hébergement est prévu à l’hôtel 
BENYAHIA. 
 

NB : 
 

• Se munir d’une pièce d’identité et des équipements sportifs.  
 

LISTES DES ARBITRES  
 

N° LIGUES MERES NOMS – PRENOMS FONCTIONS 
01 BATNA BOUTEGHMES N/EDDINE DIRECTEUR 
02 BOUDIDA YAAKOUB = 
03 BENAICHA A/DJALIL = 
04 RIHANI RAMZI = 
05 NEBILI HAMOUDI ASSISTANT 
06 KARECHE ISLAM = 
07 BBA DJAHNIT AYOUB DIRECTEUR 
08 BOUDJEMAA TAHAR = 
09 SAKHRAOUI DJ/EDDINE = 
10 GOUICHICHE A/KRIM = 
11 OUCHENE MASSINISSA ASSISTANT 
12 MSILA HADJAB RAMZI DIRECTEUR 
13 BOULAMIA N/EDDINE = 
14 BENYOUNES A/HALIM = 
15 CHELALI A/MALEK = 
16 KHALFALLAH A/NOUR = 
17 LADJEDEL N/EDDINE ASSISTANT 
18 KHADRAOUI MOHAMED = 
19 REDOUZI BILEL = 
20 BENNACER A/KADER = 
21 BISKRA DJOUDI MAHIEDDINE DIRECTEUR 
22  SAADI ABDELBASSET = 
23  GHAMRI AMIR N/EDDINE ASSISTANT 
 
 



 
  لكرة القدم الجزائري االتحاد

.باتنة.الرابطة الجهوية لكرة القدم  
 

  انـــــــــــــــــــــــــبي
البدني للحكام الناجحين االختبار  

بطاتتابي لنيل رتبة  حكم ما بين الراالك االختبارفي   
 

شحين لنيل رتبة حكم الحكام المر –باتنة  –جهوية التقنية للتحكيم بالرابطة الجهوية تعلم المديرية ال
   ـل م برمجة االختبار البدني يوم الجمعة الموافق 2020- 2019مابين الرابطات دفعة 

  .م بالمركب الرياضي أول نوفمبر بباتنة 2021جانفي  29
   –ة باتن –وعليه نحيط الحكام المعنيين علما أن االستقبال سيكون بمقر الرابطة الجهوية لكرة القدم 

يوم الخميس 28 جانفي 2021 في تمام الساعة الربعة عصرا – 16 سا.00 . كما نؤكد على السادة 
الذي  االختبارالحكام بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية للتأكد من بيانات صاحبها قبل الشروع في 

.تشرف عليه اللجنة الفيدرالية للتحكيم  
.يكون اإليواء بفندق بن يحي بطريق الوزن الثقيل في اتجاه والية خنشلةفيما   

 
 الرقم الرابطة األم اإلسم واللقب التخصص

 01 باتنة بوتغماس نصر الدين حكم
 02 بوديدة يعقوب حكم
 03 بن عائشة عبد الجليل حكم

 04 ريحاني رمزي حكم مساعد
 05 نيبيلي حمودي حكم مساعد
 06 قارش اسالم حكم مساعد

 07 برج بوعريريج جحنيط أيوب حكم
 08 بوجمعة الطاهر حكم
 09 صخراوي جمال الدين حكم
 10 قويشيش عبد الكريم حكم

 11 أوشن ماسينيسا حكم مساعد
 12 المسيلة حجاب رمزي حكم
 13 بوالمية نجم الدين حكم
 14 بن يونس عبد الحليم حكم
 15 شاللي عبد المالك حكم
 16 خلف هللا عبد النور حكم

 17 لجدل نور الدين حكم مساعد
 18 خضراوي دمحم حكم مساعد
 19 ردوزي بالل حكم مساعد
 20 بن ناصر عبد القادر حكم مساعد

 21 بسكرة جودي محي الدين حكم
 22 سعدي عبد الباسط حكم

 23 غمري أمير نجم الدين حكم مساعد
فيق للجميعمع تمنياتنا بالتو  

 


