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 الفوج األول

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  بن عربية قادري 10

  رحال أسامة عبد الرحمن 10

  خبثان بجاد 10

  زقادة بلقاسم عبد الرحمن 10

  بوعلي فايز 10

  بن عشي لخضر 10

  عبد الصمد نذير 10

  ربوح خليل 10

  مرداسي وائل 10

  صدراتي رندة 01

  بوعبد هللا فارس 00

  بوزراع بوعالم 00

  بوقطوشة عبد الودود 00

  مقهول فوزية 00

  شكوط نجود 00

  قرماش هناء 00

  ظافري جهاد 00

  نيبوش زين الدين 00

  بوالشعير إسكندر 00

  فقراوي احمد امين 01

  كريمةيحي باي  00

  خير الدين كاميليا 00

  لونيس يسرى 23

  الزين سارة 00

  حليم حفصة 00

  سلطان ايمان 00

  حمزة جهاد 00

  مهدي ريان 00

  بن شعيرة صالح الدين 00

  بن معمري مروان 01

  رجم حسام 00

  رناخي وليد 00
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 الثاني الفوج

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  رامي بوساحة 10

  الغني عبد لمباركية 10

  الحليم عبد ضيافي 10

  محمد بونعاس 10

  اكرم بركان 10

  نوفل الدين والء زهواني 10

  عيسى بولعراس 10

  الدين بدر بلغليفي 10

  خالد بويضان 10

  الجليل عبد قنفود 01

  عنتر لعاللي 00

  هشام بوراس 00

  احمد بوزيد 00

  الطاهر عبدلي 00

  رامي سطيفي 00

  لقمان طالبي 00

  العربي محمد بوزيد 00

  يوسف حجيرة 00

  مهديوي عبد المالك 00

  الياس عبابسة 01

  بوقنافد خليل 00

  عداد فادي 20

  قدور احمد 00

  جعريط باديس 00

  عوف شهاب 00

  محمودي زكرياء 00

  بحري محمد زكي 00

  جبار انس نور اإلسالم 00

  سلطاني حسام الدين 00

  بلومي سهيل 01

  خاوه رضا عبد الجليل 00

  بوقرة عماد 00
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 الفوج الثالث

 

 

 

 

 

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  مخالدي  ضياء الدين 10

  نجاي انيس 10

  خالدي زكريا 10

  عيساوي مروان 10

  بوسليماني  اشرف 10

  سماعيل ايمن 10

  طبة رضوان 10

  شايب عينو حمزة 10

  جاب هللا عبد الرحمن 10

  بلخير موراد 01

  ربوح خليل 00

  دحمان خليل 00

  نفيسي إسماعيل 00

  ناصري مراد 00

  مشوط خليل 00

  رويشي محمد الطاهر 00

  بليل صالح الدين 00

  براهيمي عيسى 00

  بونيبان صالح الدين 00

  شتوح حمزة 01

  بوحريك  عبد الباسط 00

  اوحباب شعيب 00

  بعيطيش رضا 00

  جيتي عبد هللا 00

  عيشور عبد الرحمن 00

  دعه اسامة 00

  بن ناصر عصام 00

  زكراوي أسامة 00

  مغراوي الياس 00

  بلوم عبد الكريم 01

  اسالمحويشي  00

  عبد العزيز أسامة  32

  الياس رحلة بن 33

  بوزغاية محمد رضا 34
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 الخامس + الفوج الرابع                                                           

 مالحظة اللقب و االسم الرقم
  بلحاج هشام 10
  لطرش كريم 10
  سرحاني شكري 10
  بن رقرق عبد الغني 10
  دباش حسام الدين 10
  تاوليليت يونس 10
  لبيد احميده 10
  كبابي خالد 10
  دراحي اسالم 10
  سحوان أسامة 01
  حيمر رمزي 00
  حامدي صالح الدين 00
  مغالوي عالء الدين 00
  فغرور عالء الدين 00
  معمري نور الدين 00
  سعد هللا عبد المجيد 00
  رابحي تقي الدين 00
  فروجي عمران 00
  دراعي أسامة 00
  عبيده خنشالي 01
  بقاقة باديس 00
  بن رحال أسامة 00
  مجاني سيف الدين 23
  جبابرة عزيز 00
  زيتون عبد الغني 00
  سعد هللا عبد المجيد 00
  بن عثمان ايمن 00
  عجة جمال الدين 00
  بعيرة يوسف 00
  بوحرة محمد  30
  بوبكربن زرافة  31
  غبغوب رمزي 32
  صغير بوعلي سفيان 33
  معوش ادم 34
  زقار جمال 35
  لكحل احمد 36
  دلهوم أسامة 37

 


