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 الفوج األول

 الرقم

 
 مالحظة االسم واللقب

  فورار   عبير 01
  ايت صديق   سفيان 02

  عشوري   رشا 03
  سدراتي   سليم عبد الباسط 04

  لمصارة   بلقاسم 05

  بن عمارة   أسعد نور الدين 06

  عكسه   عبد السالم 07

  بدغيو   عبد النور 08

  حبشي   روميسة 09

  قرون   ايمن 10

  بوذهبة   جمال 11
  عبد الصمد   سامي 12

  بن النوي   رياض 13

  بن عثمان محمد قاسم 14

  زيدي شهاب ولي الدين 15

  سباعي علي 16

  نفيسي ماسينيسا 17

  قويدر أحمد 18

  وقالل أيمن 19

  سعيدي محمد السعيد 20

  سلماني نجم الدين 21

  جار هللا صالح الدين لمين 22
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 الفوج الثاني

 مالحظة  اللقباالسم و الرقم

  غجوتي   ناذر 01

  معروق   ادريس 02

  لهول   سفيان 03

  رحالي   شمس الدين 04

  بن حيزيه   عبد المجيد 05

  صيد   طه عبد الواحد 06

  خطاط   أسامة 07

  حمزة   عبد الحق 08

  بن خرور   صالح 09

  هوادف   زين الدين 10

  سخراوي   خالد 11

  عروج   بدرالدين عمار 12

  بن عمارة   أنيس 13

  بوزيداوي أيمن 14

  بخاخ زكرياء 15

  حقي زكري 16

  دعاس سفيان 17

  بن نحاس ياسين 18

  بوسعد علي 19

  عبد الباسطحميدة  20

  علوان يوسف 21

  دواس هشام 22
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ثالثالفوج ال  

 مالحظة  اللقباالسم و الرقم

  شينار   عبد الرحيم 01

  مرقاجي   يوسف 02

  حفصاوي   عبد الحليم 03

  بن حيزيه   حسام 04

  بن جاباهلل   زكرياء 05

  عولمي   محمد نجيب 06

  يعالوي   فاروق 07

  ميموني   عمار 08

  بلعقون   نسيم 09

  غنيمي   ثابت 10

  بالولي   فؤاد 11

  حكار   أيمن 12

  عزوز   بالل 13

  عواج ندير 14

  فني إسالم 15

  عبدلي عبد المالك 16

  منصوري أكرم 17

  حموته عبد الحكيم 18

  بن دحمان وائل عبد الرؤوف 19

  بلحمر أحمد 20

  أيوبخنفوسي  21

 

 


