LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL ANNABA
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

برمجة تربص المدربين ـ شهادة "فاف  "3ـ
ـ تنظم المديرية التقنية الجهوية التابعة لرابطة عنابة الجهوية لكرة القدم الدورة الثانية من برنامج
التكوين و الرسكلة لفائدة دفعة المتربصين المسجلين للحصول على شهادة تدريب "فاف  ،"3و ذلك وفق
المعطيات التالية:
مكان اجراء التربص :دار الشباب الشهيد مسعود عالط بضاحية  5جويلية بمدينة عنابة.
عدد المتربصين 43 :متربصا
انطالق التربص :يوم  16ديسمبر  2017على الساعة الثامنة صباحا ( 08سا).
اختتام التربص :يوم  23ديسمبر .2017
حقوق التسجيل و المشاركة :عشرة آالف دينار جزائري ( 10.000.00دج) ،المبلغ يتم ضخه في الحساب
البنكي للرابطة  ، BNA N° : 00-100-811-0200-036-804/66و كل متربص ملزم بتقديم وصل التسديد األصلي إلى الرابطة.

و فيما يلي قائمة المتربصين المعنيين بالمشاركة
الرقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

اللقب و اإلسم
بوعديلة محمد الصالح
بريبش حسام
أومدور رجم
قرفي عبد الرزاق
شتيتي عبد الحفيظ
بوزيد نورالدين
رميلي رمزي
ميهوب عالء الدين
سويسي طــارق
الحمزة جمال
جنّـــان خالد
بلعسلي جمــال
لغليمي نجيــب
دادة رؤوف
جـــواد حسان
ّ

الرقم
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اللقب و اإلسم
بن عطيــة محمــد الشريف
بوســـالم فاتــح
بـــونــور أحســـــن
بوعيشـــة لخضـــر
العايــــب ياسيــــن
نويصــر أحمــد
بعــــداش زكريـــاء
صــاولي محمــد الهادي
سالمــة نصرالدين
بن ساسي عبد الرزاق
عبد الصمد فاتح
قريشـي أحمـــد
حــواس محمد أميـــن
ّ
حــريد محمـــد هاشــم
شكيـــوي ميلــود

الرقم
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اللقب و اإلسم
زدوري كريـــــم
بورصاص مربــاح
عبد النبي الساسي
مشطــر منيــــــــر
غنــاي عبد الروؤف
نايلي نصر الدين
دردار عبد الرحيـــم
دردار بالل
جــــاهل عبد الســالم
جـــــاهل إبـــراهيم
محامديـــة سميـــر
بورجيبــــة علـــــي
سعـــدان رضــا

لمزيد من المعلومات أو استفسارات يمكن االتصال بالمدير التقني الجهوي السيد عبد الصمد ناصر ()0661-97-97-17

مع أخلص التحيات الرياضية
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