
االدارة الفنية الوطنية

2020-03-01 نتائج اختبار املجداف الفضي لسنة 2020 املجرى الدولي للبحيرة

املالحظات الصنف االجازة النادي تاريخ-الوالدة الجنس االسم-اللقب ع/ر

مقبول األكـابــر 4441-19 التجديف للجميع 2000-07-18 ذكر محمد مهدي الفوراتي 1

مقبول األواســط 4155-19 الجمعية الرياضية للبحيرة 2002-09-19 ذكر يوسف الكايف 2

غير مقبول األواســط 4494-20 الجمعية الرياضية للبحيرة 2003-08-02 ذكر محّمد أمين الشاذلي بن سويسي 3

مقبول األصـاغــر 4495-20 الجمعية الرياضية للبحيرة 2004-06-23 ذكر محّمد ريان حفصه 4

مقبول الصغريات 4505-20 الجمعية الرياضية للبحيرة 2005-06-27 أنثى نور التواتي 5

مقبول األصـاغــر 4153-19 الجمعية الرياضية للبحيرة 2005-11-30 ذكر محمد علي الهدار 6

مقبول األدانـي 4151-19 الجمعية الرياضية للبحيرة 2006-03-30 ذكر محمد طاهري 7

غائب الدنيوات 4506-20 الجمعية الرياضية للبحيرة 2006-06-25 أنثى يسر التواتي 8

مقبول صغار األدانـي 3792-18 الجمعية الرياضية للبحيرة 2008-02-14 ذكر اياد أحمد املدفعي 9

غائب صغار الدنيوات 4307-19 الجمعية الرياضية للبحيرة 2008-05-21 أنثى ياسمين قيقة 10

غير مقبولة صغار الدنيوات 3995-18 الجمعية الرياضية للبحيرة 2008-07-15 أنثى سلمى وشام 11

غائب صغار الدنيوات 4509-20 الجمعية الرياضية للبحيرة 2008-09-22 أنثى صفاء امللولي 12

مقبول األواســط 3656-17 املدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 2003-06-24 ذكر إلياس بوجلبان 13

مقبول األواســط 4518-20 املدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 2003-09-05 ذكر إياد بن ميمون 14

مقبول األصـاغــر 2895-15 املدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 2004-12-06 ذكر ماهر املعموري 15

غائب األدانـي 2955-16 املدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 2006-05-13 ذكر أحمد مالك العبدلي 16

مقبول الدنيوات 2950-16 املدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 2007-08-31 أنثى آالء فتوحي 17

غير مقبول الوسطيات 4429-19 النادي البحري السوسي 2003-11-22 أنثى شيماء اللطيف 18

مقبول األصـاغــر 4423-19 النادي البحري السوسي 2004-12-18 ذكر آدم العقربي 19

مقبول الصغريات 4530-20 النادي البحري السوسي 2005-11-08 أنثى مرام ابن جعفر 20

مقبول الدنيوات 4529-20 النادي البحري السوسي 2006-12-19 أنثى لينا اللطيف 21

مقبول األدانـي 4061-18 النادي البحري السوسي 2007-05-06 ذكر يوسف بوعصيدة 22

مقبول صغار الدنيوات 4430-19 النادي البحري السوسي 2008-02-01 أنثى رتاج الهريش 23

مقبول صغار األدانـي 4531-20 النادي البحري السوسي 2008-11-19 ذكر وجيه الزنطور 24

غير مقبول األواســط 2296-13 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2002-06-05 ذكر رّيان املرواني 25

غائب الصغريات 4386-19 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2004-07-15 أنثى أماني السعيدي 26

غير مقبول األصـاغــر 4421-19 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2004-12-11 ذكر مهيب بوسامي 27

مقبول األصـاغــر 4080-18 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2005-06-08 ذكر ضياء الّدين الّرويسي 28
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مقبول الدنيوات 3393-17 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2006-04-20 أنثى تسنيم باب الله 29

غير مقبول الدنيوات 3395-17 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2007-02-27 أنثى يلدس العثماني 30

غير مقبول األدانـي 4054-18 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2007-07-06 ذكر قصي البشاني 31

غير مقبول األدانـي 3423-17 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2007-07-17 ذكر فراس الرويسي 32

غير مقبول الدنيوات 3849-18 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2007-11-09 أنثى أروى العمري 33

غير مقبول صغار الدنيوات 3848-18 مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2008-02-06 أنثى مرام حمراني 34

مقبول الوسطيات 4402-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2002-04-17 أنثى زينب هذلي 35

مقبول الوسطيات 4403-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2003-12-25 أنثى مريم الهذلي 36

مقبول الصغريات 4404-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2004-01-31 أنثى رؤى الهذلي 37

مقبول الدنيوات 4401-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2007-11-29 أنثى نور الهدى هذلي 38

غير مقبول الصغريات 4400-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2005-02-25 أنثى جميلة الباجي 39

مقبول األواســط 4516-20 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2003-01-22 ذكر مالك املثلوثي 40

مقبول األواســط 4405-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2003-05-05 ذكر خالد العالم 41

مقبول األصـاغــر 4616-20 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2005-11-28 ذكر حمزة العالم 42

مقبول األصـاغــر 4000-19 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 2005-12-07 ذكر غّسان الجالصي 43

غائب األصـاغــر 4083-18 النادي البحري للبحرية التونسية 2005-06-03 ذكر عالء الدين القاسمي 44

مقبول األصـاغــر 4526-20 النادي البحري للبحرية التونسية 2005-06-08 ذكر الهادي منصور 45

غائب الوسطيات 4521-20 النادي البحري للبحرية التونسية 2002-06-18 أنثى إيناس منصور 46
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