
 -2-جـامعــــة الشهيـــــد مصطفـــــى بــــن بولعيــــد باتنــــــة 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

8202/2022السنة الجامعية       قسم التدريب الرياضي                                                                              

اختصاص تنافسيتدريب رياضي  ائمة االسمية لطلبة السنة الثالثةالق  

 كــــــــــرة القــــــــدم

              رئيس القسم
 
 
 
 

  

 الفوج األول

 مالحظة االسم اللقب الرقم

  فارس بوعبد هللا 02

  عيسى براهيمي 02

  جهاد افريظ 00

  وليد رناخي  00

  بجاد خبثان 00

  زكرياء خالدي 00

  بوبكر بن زرافة 00

  يوسف بلعطار 08

  صالح الدين بليل 02

  عبد الكريم بلوم 20

  قادري بن عربية 22

  شكري سرحاني 22

  نذير عبدالصمد 20

  سفيان مزهود 20

  الياس بن رحلة 20

  معاذ فغرور 20

  زين الدين نيبوش 20

  شمس الدين بايع راسو 28

  هشام دواس 22

  فايز بوعلي 20
  إسكندر بوالشعير 22
  عبد المجيد سعد هللا 22
  سيف الدين رحموني 20
  أسامة سحوان 20
  رمزي حيمر  20
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 الفوج الثاني

 مالحظة االسم اللقب الرقم

  حسام الدين سلطاني 02

  منصف بطاط 02

  خالد بويضان  00

  عيسى بولعراس 00

  هشام بوراس 00

  رامي سطيفي 00

  الطاهر عبدلي 00

  رامي بوساحة 08

  أحمد بوزيد 02

  صالح الدين بريكة 20

  حمزة شايب عينو 22

  لقمان طالبي 22

  خليل دحمان 20

  عالء الدين زقاد 20

  يونس تاوليليت 20

  أسامة دلهوم 20

  عبد الحليم ضيافي 20

  عبد الرحمان جابا هللا 28

  أنس نور اإلسالم جبار 22

  احمد امين فقراوي 20
  ايمن زندر    22
  زكيمحمد  بحري 22
  عمران فروجي 20
  عزيز جبابرة 20
  جالل بن حصير 20
  أسامة بن رحال 20
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 الفوج الثالث

 مالحظة االسم اللقب الرقم

  صالح الدين لمين جار هللا 02

  نور الدين معمري 02

  خليل دحمان 00

  يوسف حجيرة 00

  بلقاسم عبد الرؤوف ةزقاد 00

  جمال زقار 00

  والء الدين نوفل زهواني 00

  سهيل بلومي 08

  سفيان صغير بوعلي 02

  أحمد قدور 20

  محمد امين قالم 22

  عبد الجليل قنفود 22

  يوسف بن خالف 20

  رضا عبد الجليل خاوة 20

  احمد لكحل  20

  كريم لطرش 20

  رمزي موزة 20

  انيس نجاي 28

  الياس مغراوي 22

  خليل مشوط 20
  وائل رداسيم 22
  أسامة دريعي 22
  بهاء الدين لوشان 20
  عبد السالم أنصر 20

 


