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 ثقافـــــــــــة بدنيـــــة

 الفوج األول

 مالحظة االسم اللقب الرقم

  كميليا رالدينخي 02

  إيمان سلطان 02

  كريمة يحي باي 00

  ليلى بن دريهم 00

  أيمن بوزيداوي 00

  عيسى براهيمي 00

  زكرياء خالدي 00

  عبد الكريم أوشن  08

  محمد العربي بوزيد 02

  أسامة حفظاوي 20

  يسرى لونيس 22

  احمد قويدر 22

  احمد بلحمر 20

  يوسف بلعطار 20

  بدرالدين بلغليفي 20

  عبد الكريم بلوم 20

  لخضر بن عشي 20

  محمد قاسم بن عثمان 28

  يوسف الصديق سرار 22

  مروان عيساوي 20

  محمد لمين قادري  22

  سفيان مزهود 22

  وائل عبد الرؤوف بن دحمان 20

  ياسين بن نحاس  20

  الياس بن رحلة 20

  معاذ فغرور 20

  شمس الدين بايع راسو 20

  هشام دواس 28

  حسام الدين سلطاني 22

  آدم معوش 00

  عبد الجليل قنفود 02

  أحمد لكحل 02
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 ثقافـــــــــــة بدنيـــــة

 الفوج الثاني

 مالحظة االسم اللقب الرقم

  عبد الودود بوقطوشة 02

  أشرف بوسليماني 02

  رامي بوساحة 00

  بوعالم بوزراع 00

  أحمد بوزيد 00

  عالء الدين مغالوي 00

  صالح الدين بريكة 00

  لقمان طالبي 08

  أنس نور اإلسالم جبار 02

  ايمن زندر    20

  صالح الدين لمين جار هللا 22

  نور الدين معمري 22

  خليل دحمان 20

  تامر رويمل 20

  جمال زقار 20

  والء الدين نوفل زهواني 20

  سهيل بلومي 20

  عبد المجيد سعد هللا  28

  أسامة سحوان 22

  عمران فروجي 20

  رامي قليل 22

  شهاب عوف 22

  أيمن سماعيل 20

  سفيان صغير بوعلي 20

  عالء الدين زقاد 20

  صالح الدين حامدي 20

  شكري سرحاني  20

  سارة الزين 28

  ليلى بلقاسم عامر 22

  بهاء الدين لوشان 00

  إلياس مغراوي 02
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