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 الفوج االول

 مالحظة  الرقم

  بن عمارة أنيس 22

  ايت الصديق سفيان 22

  بدغيو عبد النور 20

  بن النوي رياض 20

  بن حيزية حسام 20

  بن حيزية عبد المجيد 20

  بن جاب هللا زكريا 20

  خرور صالحبن  20

  عداد فادي 20

  محمودي زكريا 10

  عبد الصمد سامي 11

  بوزيداوي ايمن 12

  نيبوش زين الدين 13

  بوقطوشة عبد الودود 14

  عبدلي الطاهر 15

  لبيد احميدة 16

  نفيسي ماسينيسا 17

 حكار ايمن 18

 انصر عبد السالم 19

 

 

 

 

 

 

 



 -2-جـامعــــة الشهيـــــد مصطفـــــى بــــن بولعيــــد باتنــــــة 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

  2222/2222قسم التدريب الرياضي                                                    السنة الجامعية 

تدريب رياضي نخبوي –ماستر  األولىالقائمة االسمية لطلبة السنة   

 

  

 الفوج الثاني

 مالحظة واالسم اللقب الرقم

  بن عمارة اسعد نور الدين 22

  بلحاج هشام 22

  حفصاوي عبد الحليم 20

  سرار يوسف الصديق 20

  زيدي شهاب ولي الدين 20

  صيد طه عبد الواحد 20

  صغير بوعلي سفيان 20

  عبد العزيز أسامة 20

  معوش ادم 20

  عشوري رشا 22

  عكسة عبد السالم 22

  عبير فورار 22

  مرقاجي يوسف 20

  حبشي روميسة 20

  حيمر رمزي 20

  بوساحة رامي 20

  حموتة عبد الحكيم 20

 شينار عبد الرحيم 20

 خالدي زكريا 20
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 الفوج الثالث

 مالحظة واالسم اللقب الرقم

  بوذهبة جمال 22

  هوادف زين الدين 22

  بخاخ زكريا 20

  بلعقون نسيم 20

  سدراتي سليم عبد الباسط 20

  سعيدي محمد السعيد 20

  عزوز بالل 20

  وازع ايمن 20

  ميموني عمار 20

  سباعي علي 22

  حمزة عبد الحق 22

  بعيرة يوسف 12

  زموري عادل 13

  بن عثمان ايمن 14

  بوراس هشام 15

  لمصارة بلقاسم 16

  مختاري صالح الدين 17

  معروق ادريس 18

  رويمل تامر 20
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 الفوج الرابع

 مالحظة واالسم اللقب الرقم

  بوزيدي صابر 22

  قرورو عبد القادر 22

  عوام عبد الرؤوف 20

  بوجالل وليد 20

  بري سعد 20

  بن لعلى محمد امين 20

  منصر عبد القادر 20

  سحنوني صالح الدين 20

  بن سماعين عبد السالم 20

  سامعي محمد خليل 22

  يمكعقون ح 22

  ضراب وليد 12

  غالي حسام 13

  مقدم نجيب 14

  سلطان ناصر 15

  بن زايد محمد عبد الرحيم 16

  سعيدي عبد الرزاق 17

  رحالي شمس الدين 20
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 الفوج الخامس

 مالحظة واالسم اللقب الرقم

  بن حديد بلقاسم 22

  بن مسعود نصر الدين 22

  اعراب فاروق 20

  إسماعيل فاروق 20

  لشخب هشام 20

  بلحيواني عبد الباقي 20

  مخلوف إسماعيل 20

  بوزيد صالح 20

  شراد عبد الرحيم 20

  خراز عبد الحق 22

  ميحي آية 22

  بونحاس سيف الدين 12

  لوشان بهاء الدين 13

  خرشوش عبد الوهاب 14

  مهجور فريد 15

  بورابحة سارة 16

  بن خالف يوسف 17

  عوف شهاب 18

 

 

 


