
 الرابطة الوالئية لكرة القدم بسكرة
 المديرية التقنية الوالئية

 الموسم الرياضي 0202/0202
 

 تجمع النتقاء المنتخب الوالئي فئة اقل من 31 سنة

سنة ليوم السبت  31فئة اقل من  لتجمع المنتخب الوالئيقائمة الالعبين المدعوين 
على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالملعب البلدي اورالل مع احضار  31/31/0303

اجباري مع الالعبين قوحضور المراف واللباس الرياضي رخصة الالعب  

 الفريق االسم واللقب ترتيب الفريق االسم واللقب ترتيب
 CRO سرسوب جهاد CRBOD 23 بن بوزيد محمد عبيد 10
 CRO قرين عبد الحميد CRBOD 22 بعاج عبد المالك 13

 CRO دريسي تقي الدين CCO 23 بن براهيم يونس 12
 CSAB فاسي بدر الدين CCO 23 فرحات ضياء الحق 13

 CSAB حاج شيخ محمد لمين ASK 23 بعيجي اسالم 13
 CSAB مراد احمد ASK 23 قاسم قويدر 13

 CSAB سعيدي عبد الرحمان ASK 23 مرغاد مهدي 13

 JTB دالمي عبد الحميد CRBF 23 حمداني طه ياسين 13
 JTB رقيم اسعد CRBF 31 موافق طه 13

 JTB فالح السعيد USB 30 بوريالة محمد اديب 01
 CRB غمري محمد انس USB 33 كشرود زيدان 00

 CRB بومزراق عالء الدين USB 32 معنصر محمد امين 03

 CRB شهاب الدين حساني USB 33 خان عبد الشافي 02
 NSO عمري انس USB 33 شيحي عثمان 03

 NSO مدوخ ايمن USB 33 دو عبد اللطيف 03
 NSO خريف هشام USB 33 قرقازي رمزي 03

 NNB هادف محمد بلقاسم MRM 33 دريس عبد المؤمن 03
 NNB بوغقال اكسل MRM 33 ليحي نصرهللا 03

 NNB قسمية انس NISR 31 شالة خليل 03

 NNB محمد حباجي NISR 30 لعمري يونس 31
 TSB صولي محمد NZ 33 حمزي عالء الدين 30

 TSB زنداقي رمزي  NZ 32 شين محمد زيدان 33
 TSB بن بركات يحي NZ 33 مسعودي محمد 32

 TSB بوزاهر ايمن NZ 33 عبيد عبد الرحمان 33

 IROD لعياضي معاذ CRD 33 فرحاتي عبدهللا 33
 IROD هويوة اسالم ESB 33 هادف لؤي 33

 IROD بن حورية اسالم ESB 33 البار سليم 33
اسالمشنوفي  33  ESB 33   

   ESB 31 ثامر ايمن 29
   NAM 33 سعيدي اكرم 21

   NAM 32 بن عبدهللا عبد المالك 20

الموجودين في القائمة فقط الالعبين المعنيين يجب حضور :  مالحظة  


