
ةة الوطنيّ اإلدارة الفنيّ      جديفة للتّ ونسيّ الجامعة التّ   

ياف الفضّ دالمجة  هادشحصول على  لل  ختباراإل نتائج    

جمعّية املالحظة ادي/ا
ّ
قب الن

ّ
جمعّية املالحظة ع/ر اإلسم والل ادي/ا

ّ
قب الن

ّ
 ع/ر اإلسم والل

ا  يــــنـــجـــح سية  يــــنـــجـــح 14 عــــمــــر املوله الوط بصالمبو لألمنالنادي الر  1  يوسف بّيوض  النادي البحري للبحرة التو

ا  يــــنـــجـــح سية تــــنـــجـــح 15 إلــيــاس الّسماوي الوط بصالمبو لألمنالنادي الر  2 سـلـ بـــّيـــار النادي البحري للبحرة التو

ا  يــــنـــجـــح سية تــــنـــجـــح 16 أحــــمــد رجــائــ الوط بصالمبو لألمنالنادي الر ور  النادي البحري للبحرة التو
ّ
جـمـ  3 آمـنـة ا

رقة تــــنـــجـــح ري بط سية يــــرســـب 17 شــيــمــاء الهــذلــي مدرسة الصيد البح  4 أحمد سليم بو صالح النادي البحري للبحرة التو

رقة تــــنـــجـــح ري بط سية يـــــنـــجـــح  18 لــيــالــي الغــفــران مدرسة الصيد البح  5 سـلـيـم دالــــــي النادي البحري للبحرة التو

رقة يــــنـــجـــح ري بط ــ مدرسة الصيد البح سية يــــنــــجـــح  19 ــعــقـــوب غر ـزي  النادي البحري للبحرة التو  6 حـمـزة عــز

رقة يــــنــــجـــح ري بط سية يــــرســـب 20 أشـــرف ســاليــمّية مدرسة الصيد البح  7 صـائب الـّسـعـيـدي النادي البحري للبحرة التو

رقة يـــــرســـب ري بط سية تــــرســـب 21 مـحـّمــد لـؤي خذراوي مدرسة الصيد البح  8 ــاجــر الــّداودي النادي البحري للبحرة التو

رقة يــــرســـب ري بط سية يــــرســـب 22 فـهـمـي الهـــــال مدرسة الصيد البح  9 عـالء الـّدين مراد النادي البحري للبحرة التو

رقة يــــنـــجـــح ري بط ــــان الــــــّزواوي مدرسة الصيد البح سية يــــنـــجـــح 23 رّ ــش النادي البحري للبحرة التو  10 أحمـــد قــلــد

رقة يــــنـــجـــح ري بط سية يــــنـــجـــح  24 أســامـة الـيـحـيـاوي  مدرسة الصيد البح  11 حّسان الــحــــاج النادي البحري للبحرة التو

رقة يــــرســـب ري بط رابلس مدرسة الصيد البح
ّ
سية تــــرســـب 25 محّمد عزز الط ــة بــجــاوي النادي البحري للبحرة التو ّ  12 فــوز

رة تــــرســـب اضّية للبح جمعّية الّر ا  يــــنـــجـــح 26 آيــــة الـخــيـــــاري  ا اب الوط بصالمبو لألمنالنادي الر
ّ
 13 محّمد خليل الث

شأ  2017فيفري  26األحد  رة.بم  الوط حازم                                                                                                                                  البح
ّ
شار الف مباركي.املس  


