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COMMISSION DES  ARBITRES 
PV N° 010 DU 17/01/2023 

Regroupement des Arbitres 

 الرقم اإلسم واللقب تاريخ الميالد مكان الميالد الصفة اإلمضاء

 01 بابنة أحمد  1975 /03/10 تقرت حكم والئي 

13/10/1970 ورقلة حكم والئي   02 بدة عبد الواحد 

11/06/1974 تقرت حكم والئي   03 بعضي عماد الدين 

12/12/2001 ورقلة حكم والئي   04 بن ختو محمد الصالح 

17/02/2000 ورقلة حكم والئي   05 بن شحيمة أحمد 

16/10/1996 ورقلة حكم والئي   06 بن عبد الواحد عبد الوافي 

30/06/1996 ورقلة حكم والئي   07 بوعكة محمد طه 

31/05/1992 ورقلة حكم والئي  فارسبوقفة    08 

08/02/1989 ورقلة حكم والئي   09 بوكري بوبكر 

15/05/2000 ورقلة حكم والئي   10 جميل محمد فؤاد 

 11 خميسي أحمد  تقرت حكم والئي 

16/07/1983 ورقلة حكم والئي   12 خنور محمد الفاتح 

01/01/4719 ورقلة حكم والئي   13 دادة موسى بلخير 

07/11/1992 ورقلة حكم والئي   14 دريد عبد الرزاق 

13/05/1982 تقرت حكم والئي   15 سبع فتحي 

27/03/1996 تقرت حكم والئي   16 شاشة عبد المنعم 

13/05/1982 تقرت حكم والئي   17 شرفي إسحاق  

24/04/2001 تقرت حكم والئي   18 شرقي لؤي 

27/07/2001 ورقلة حكم والئي   19 طرفاوي يوسف 

06/07/2001 تقرت حكم والئي   20 عمير فادي 

02/08/1996 ورقلة حكم والئي   21 عيساني وليد 

16/06/2000 ورقلة حكم والئي   22 غيالني بوبكر 

15/12/1976 تقرت حكم والئي   23 فاجي عادل 

19/11/1972 ورقلة حكم والئي   24 قنون أحمد 

10/06/1974 تقرت حكم والئي   25 قولي عبد الجبار 

25/03/1996 تقرت حكم والئي   26 قاضي عبد القادر 

01/06/2002 ورقلة حكم والئي   27 لوزي علي 

01/11/1977 تقرت حكم والئي   28 محلي خالد 

14/02/2000 ورقلة حكم والئي   29 مشري سليمان أشرف 

28/04/1979 ورقلة حكم والئي   30 مفتوح بشار 

30/03/1991 ورقلة حكم والئي   31 ميموني عز الدين 

19/06/1974 تقرت حكم والئي   32 نوحة محمد الصالح 

02/04/1993 تقرت حكم والئي   33 نيبوع أيوب 

16/09/2004 تقرت حكم متربص   34 بالحبيب محمد 
08/03/2007 تقرت حكم متربص   35 البدوي نور الدين 
06/12/2006 ورقلة حكم متربص   36 براهيمي محمد عبد السميع 
30/06/2006 ورقلة حكم متربص   37 بروبة صهيب 



19/09/2006 ورقلة حكم متربص   38 بن حميدة رمزي 
16/08/2004 ورقلة حكم متربص   39 بن عامر أحمد 
21/10/2008 تقرت حكم متربص   40 بن عبد الحفيظ عبد المهيمن 
02/01/2003 ورقلة حكم متربص   41 بوخليفة محمد عبد الرحمان 
13/07/2007 ورقلة حكم متربص   42 بورزيق محمد لزهر 
27/12/2006 ورقلة حكم متربص   43 بومادة حمزة 
15/03/2003 ورقلة حكم متربص   44 بومعزة صهيب 
30/07/2004 ورقلة حكم متربص   45 حمدي محمد البشير 
30/03/2005 ورقلة حكم متربص   46 خميس أحمد عمر خالد 
02/03/2006 تقرت حكم متربص  عز الدين خنفر   47 
27/06/2008 تقرت حكم متربص   48 دبة أكرم سيف الدين 
17/06/2006 تقرت حكم متربص   49 سرسوبي عياد فيصل 
17/11/2006 ورقلة حكم متربص   50 شتيوي عبد المعز 
28/01/2008 تقرت حكم متربص   51 شنوف محمد علي 
29/11/2004 ورقلة حكم متربص   52 شيحاني محمد زياد 
16/09/2006 تقرت حكم متربص   53 قاضي أحمد عبد المعز 
11/06/2006 تقرت حكم متربص   54 قاضي وليد 
16/02/2007 ورقلة حكم متربص   55 ميموني عبد الحي 
22/06/2005 ورقلة حكم متربص   56 نواني أمين جميل 
05/07/2007 تقرت حكم متربص   57 هباز يوسف 
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