
 -2-جـامعــــة الشهيـــــد مصطفـــــى بــــن بولعيــــد باتنــــــة 

 والرياضيةمعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية 

2102/2121قسم التدريب الرياضي                             السنة الجامعية   

  تدريب رياضي نخبوي –القائمة االسمية لطلبة السنة األولى ماستر 

                                             
 

  

 الفوج األول

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  ن عربية قادريب 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

  قليل رامي 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

  بريكة صالح الدين 00

  نيبوش زين الدين 00

  بوالشعير إسكندر 00

  فقراوي احمد امين 01

  باي كريمةيحي  00

  خير الدين كاميليا 00

  لونيس يسرى 23

  الزين سارة 00

  حليم حفصة 00

  سلطان ايمان 00

  بلقاسم عامر ليلى 00

  مهدي ريان  00
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 الثاني الفوج

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  بوساحة رامي 10

  موزه رمزي 10

  ضيافي عبد الحليم 10

  بونعاس محمد 10

  بطاط  منصف 10

  زهواني والء الدين نوفل 10

  بولعراس عيسى 10

  بلغليفي بدر الدين 10

  بويضان خالد 10

  قنفود عبد الجليل 01

  لعاللي عنتر 00

  بوراس هشام 00

  بوزيد احمد 00

  عبدلي الطاهر 00

  سطيفي رامي 00

  طالبي لقمان 00

  بوزيد محمد العربي 00

  حجيرة يوسف 00

  بن رحلة الياس 00

  دحمان خليل 01

  عالوي حمزة 00

  مناري براهيم 20

  لمباركية عبد الغني 00

  بلوم عبد الكريم  00

  مغراوي الياس 00

  ابركان اكرم 00

  خنشالي عبيده 00

  عبابسة الياس 00
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 الفوج الثالث
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 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  ضياء الدين مخالدي  10

  نجاي انيس 10

  خالدي زكريا 10

  عيساوي مروان 10

  اشرف بوسليماني  10

  سماعيل ايمن 10

  حساني بلقاسم 10

  عينو حمزةشايب  10

  جاب هللا عبد الرحمن 10

  بلخير موراد 01

  ربوح خليل 00

  رناخي وليد 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

  بوهناف فارس 00

  بن سخرية نوح 00

  بعيطيش رضا 00

  جيتي عبد هللا 00

  اعميري لطفي 00

  دعه اسامة 00

  بن ناصر عصام 00

  زكراوي أسامة  00
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 الرابعالفوج                                                            

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  قالم محمد امين 10

  لطرش كريم 10

  سرحاني شكري 10

  ظافري جهاد 10

  دباش حسام الدين 10

  تاوليليت يونس 10

  سماش اسالم 10

  كبابي خالد 10

  دراحي اسالم 10

  سحوان أسامة 01

  حيمر رمزي 00

  حامدي صالح الدين 00

  عالء الدينمغالوي  00

  فغرور عالء الدين 00

  معمري نور الدين 00

  لوشان بهاء الدين 00

  رابحي تقي الدين 00

  فروجي عمران 00

  دراعي أسامة 00

  اوحباب شعيب 01

  بقاقة باديس 00

  بوناب عبد الرؤوف 00

  مجاني سيف الدين 23

  جبابرة عزيز 00

  زيتون عبد الغني 00

  اونيسي السعيد 00

  سعد هللا عبد المجيد 00

  عطال عادل 00
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 خامسالفوج ال                                                           

 مالحظة اللقب و االسم الرقم

  بن رقرق عبد الغني 10

  شوره عصام 10

  بعيرة يوسف 10

  بوحرة محمد  10

  بن زرافة بوبكر 10

  محمدي مناد 10

  صغير بوعلي سفيان 10

  معوش ادم 10

  زقار جمال 10

  لكحل احمد 01

  دلهوم أسامة 00

  جبار انس نور اإلسالم 00

  حسام الدينسلطاني  00

  بلومي سهيل 00

  خاوه رضا عبد الجليل 00

  بوقرة عماد 00

  قدور احمد 00

  بن معمري مروان 00

  زموري عادل 00

  بن رحال أسامة 01

  سبع نوفل 00

  بحري محمد زكي 00

  عوف شهاب 23

  بن عثمان ايمن 00

  عجة جمال الدين 00

  غبغوب رمزي 00

  الرزاقسعيدي عبد  00

  حصاد نجيب 00

 

 

 رئيس القسم                                                                                                   


