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2102/2102السنة الجامعية                قسم التدريب الرياضي                

  تدريب رياضي نخبوي –ماستر  األولىالقائمة االسمية لطلبة السنة 

متعتبر هده القوائم مؤقتة الى غاية استكمال إجراءات التسجيل                        رئيس   القس مالحضة :              
 

  

 الفوج األول

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  محمد الحسن بورزان 10

  اسامة زقادة  10

  حسام صاولي 10

  شوفاوي حمزة 10

  مرزوقي اسالم 10

  مناصر جمال الدين 10

  غرارة سارة 10

  زغدار حسام 10

  كواشي  أسماء  10

  ابركان اكرم 01

  بوسمينة ايمن 00

  سيدي علي عصام 00

  بارو عيسى 00

  طالبي عبد الرحمن 00

  باز عبد الجليل 00

  زريمش نبيل 00

  موده رمزي 00

  بن زيد صدام 00

  عتوتة خير الدين 00

  قرماط امير 01

  بن عمارة علي 00

  جيتي عبد هللا  00

  يحي الشريف إسماعيل 23

  بن شعيرة  صالح الدين 00

  بوحريك عبد الباسط 00

  خنشالي عبيدة 00

  مهدي ريان 00

  اوحباب شعيب 00

  بويزة سامي 00

  العايب ايمن 01

  عليوي عبد الرحمن 00

  عبابسة الياس 00

  زيتون عبد الغني 00

  رحاحلية اكرام 34

  مالك عادل 00

  عوين نصرالدين     00

  مقران عزيز بسين 00
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 الفوج الثاني

 مالحظة اللقب و االسم الرقم
  عزوزي فيصل 10
  لعالوي أسامة 12
  مزوزي يزيد 10
  حوحاش الربعي 10
  عزوز زكرياء 10
  مسعودان حسام 10
  مزاحم إيهاب بهاد الدين 10
  دريس محمد منير 12
  بشوش اليامين 12
  جعريط باديس 01
  نجار عماد الدين 00
  بن معمري مروان 02
  بزوح سامي 00
  لخضر إبراهيم 00
  بشنون عالء الدين 00
  مالكي الهيثم 00
  عجيسي سامي 00
  هالل سيف الدين 02
  يلوز سيف الدين 02
  وازع ايمن 21
  زراق محمد منير 20
  خالفة محمد 22
  تباني عبد الحكيم 20
  جيالني وليد 20
  بوفنار وائل 20
  محمودي زكرياء 20
  بلة مصعب 20
  عيشور عبد الرحمن 22
  اونيسي السعيد 22
  ريحاني رمزي 01
  ضيافي يعقوب 00
  نجاع عبد هللا 02
  حساين حسين 00
  شرقي عبد الفتاح 00
  عمرون عبد الغفور 00
  بن مخلوف صالح الدين 00
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 الثالثالفوج 

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  بن بيشة يوسف 10

  شوشان عبد الرحيم 10

  كرم بدر الدين 10

  بوعافية اسامة 10

  بودن عبد الباقي 10

  بونحاس سيف الدين 10

  لبير إبراهيم 10

  عيشور محمد الصالح 10

  براهيمي فتحي 10

  بوزكري خالد 01

  عواشرية سفيان 00

  سخرية نوح بن 00

  يحي الشريف فاتح 00

  سعدي ادم 00

  منصوري عبد هللا 00

  زروال محمد زين العابدين 00

  مرابطي عامر 00

  صغير صالح الدين 00

  بوقطوشة شعيب 00

  مزعاش فاتح 01

  عبد العزيز أسامة 00

  ربوح خليل 00

  بطاهر تقي الدين 23

  بوزغاية محمد رضا 00

  بلقاسمي طارق 00

  سلوق انور 00

  قهطار عالء الدين 00

  صديقي بدر الدين 00

  حمزة جهاد 00

  عزاب امير 01

  بلدية سعد الدين 00

  بلعريبي سيف الدين 00

  بن حصير نذير 00

  مقدر لقمان 00

  شتن حمدي 00

  بن دعموش منصف 00

  برو جالل 00
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 الفوج الرابع

 مالحظة االسم اللقب و الرقم

  اعراب عبد الرؤوف 10

  بوخويط رمزي 10

  بوتة بلعيد 10

  بلخير موراد 10

  بعطيش رضا 10

  بوحارة ياسين 10

  بوزيدي اسالم 10

  العمري يوسف 10

  تافرونت عبد الحليم 10

  قريش عبد الرزاق 01

  حصاد نجيب 00

  قلقول محمد اسالم 00

  بوهالي راشدة 00

  بن قسمي إسحاق 00

  رجم حسام 00

  رابحي تقي الدين 00

  بن ناصر عيصام 00

  دعه أسامة 00

  حديد اسمهان 00

  شوفي اسالم 01

  عشوب برهان 00

  براكتة نجود 00

  بعيطي احمد 23

  بن عبد هللا امين 00

  لبيد احميدة 00

  يدشصاولي ر 00

  بلحاج هشام 00

  نايلي زكرياء 00

  شاوش محمد رضا 00

  بواللحم رابح 01

  سراوي أيوب 00

  توام جمال 00

  عالوي حمزة 00

  عبعوب لخضر أسامة 00

  اخلف عبد الرحمان 00

  بلخير محمد سامي 00

  شاوش عبد السالم 00

 

 


