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  31/10/2017:خميس مليانة                 السنة الثالثة ليسانس                                                             
  تخصص تدريب 

   )كــــرة القدم( 01الفوج
  
  
  

    
                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  

                       
                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس القسم                                                                                                      
  
  

 الرقم اإلسم واللقب
 01 خليفة محمد امين

 02 هشام بورباحي
 03 بزيو علي

 04 إسالم بونجار
 05 بلقاسم عابد
 06 هشام هوادف
 07 توفيق لوزة

 08 محمد أمين مخلدي
 09 لعربي بالل

 10 جمال قسوس
 11 نورالدين  بن عيني
 12 بن ديلمي أمين

اج موسىأسامة ح  13 
 14 محمد أخصر مرزوقي

 15 سفيان إسماعيل بوكريطاوي
 16 عزالدين تامر

 17 ضياءالدين راهن
 18 محمد بشوطة

 19 عبد القادر العايب
 20 عبدالوهاب خليج
 21 مداني بسموش
 22 جابر بن شاوي
 23 كمال سلماني
 24 توفيق شبوي
 25 أحمد قوري

 26 عبد القادر بخات
خليفيجلول   27 
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البدنية والرياضية  لنشاطاتمعهد علوم وتقنيات ا  
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تخصص تدريب    

ـــوى( 01الفوج ــــ ـــعاب القـ ) ألـــ  
  
  
  

    
                                                                                              

  
  
  
  
  
  
  

                       
                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس القسم                                                                                                     

 الرقم اإلسم واللقب
 01 خليفة محمد امين

 02 هشام بورباحي
 03 بزيو علي

 04 إسالم بونجار
 05 بلقاسم عابد

هوادفهشام   06 
 07 توفيق لوزة

 08 محمد أمين مخلدي
 09 لعربي بالل

 10 جمال قسوس
 11 نورالدين  بن عيني
 12 بن ديلمي أمين

 13 أسامة حاج موسى
 14 محمد أخصر مرزوقي

 15 سفيان إسماعيل بوكريطاوي
 16 عزالدين تامر

 17 ضياءالدين راهن
 18 محمد بشوطة

 19 عبد القادر العايب
بدالوهاب خليجع  20 

 21 مداني بسموش
 22 جابر بن شاوي
 23 كمال سلماني
 24 توفيق شبوي
 25 أحمد قوري

 26 عبد القادر بخات
 27 جلول خليفي

 28 محمد بومهدي
 29 عبد الرؤوف بن صيفية

 30 بلقاســــــــــــــم قـــــاري
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةجامعة الجياللي بونعامة ب  

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
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ـــوى( 02الفوج ــــ ـــعاب القـ ) ألـــ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  رئيس القسم                                                                              

  

 الرقم اإلسم واللقب
 01 محمد أمین عیسي

 02 محمد یزید كریداوي
 03 أیمن سیدومو
 04 بالل ھیدش
 05 محمد خمالي
 06 أیوب شبیلي

 07 شكیب حمیدي
 08 محمد لمین لشھب

 09 تیخربین أیمن

 10 سداوي یزید

 11 صحراوي بوعالم

أیت حمودة محمد اغیالس  12 

 13 عبد النور صدوقي

 14 عبدالرحمن بن طیبة

 15 محمد یوسف سعیدي

 16 محمد بن كحل

 17 عماد صدوقي

 18 میسوم زبیري

 19 خالد موساوي

 20 عبد السالم حجاج

 21 محمد أمین حمدوش

 22 أمین حسین

 23 شمس الدین زروقي
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةجامعة الجياللي بونعامة ب  

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
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  )السباحة( 01الفوج
  
  
  
  
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رئيس القسم                                                                    

  
  
  

  

 الرقم اإلسم واللقب

 01 طلحة بلحاج

 02 محمد تقي الدین سیلیني

 03 موسى بواردو

 04 عبد اللطیف محمودي

 05 أیت وعراب عبد الرحمن

 06 أحمد مروك

 07 حمزة عبد المومن

 08 عبد الرزاق عیاد

 09 أیمن بن موسى

 10 مقران عدالن بن زمران

 11 محمد عبد اللطیف بن لحسن

 12 ولید بوھندي

 13 المھدي بن ستو

 14 عبدالقادر موزعیكة

 15 عبدالمجید بن فریحة

 16 حمزة معلق

 17 فیصل بوكراتم

 18 مروان جمعي

 19 أیوب غراربة

 20 یحي خالص

عادل رابر المعیزي  21 

 22 تریر عبد القادر
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةالجياللي بونعامة ب جامعة  

البدنية والرياضية  لنشاطاتمعهد علوم وتقنيات ا  
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  تخصص تدريب  

    )كرة القدم( 02الفوج  
  
  
  
  
  

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ئیس القسمر                                                                                       
                       

  
  
  

 الرقم اإلسم واللقب

 01 طلحة بلحاج

 02 محمد تقي الدین سیلیني

 03 موسى بواردو

 04 عبد اللطیف محمودي

 05 أیت وعراب عبد الرحمن

 06 أحمد مروك

 07 حمزة عبد المومن

 08 عبد الرزاق عیاد

 09 أیمن بن موسى

 10 مقران عدالن بن زمران

 11 محمد عبد اللطیف بن لحسن

 12 ولید بوھندي

 13 المھدي بن ستو

 14 عبدالقادر موزعیكة

 15 عبدالمجید بن فریحة

معلق حمزة  16 

 17 فیصل بوكراتم

 18 مروان جمعي

 19 أیوب غراربة

 20 یحي خالص

 21 رابر المعیزي عادل

 22 تریر عبد القادر
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
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  رئيس القسم                                                                                                   

  
  
  

 الرقم اإلسم واللقب

 01 تریر عبد القادر

 02 مروى مالخي

 03 خیر الدین لداك

 04 فاطمة الزھراء عمار

 05 بن رویسي عبد الرحیم

 06 جالل كرداد

 07 صالح الدین بونقاب

 08 رشید خوجة

 09 سفیان شافعي

 10 إیمان ماس

 11 خلیل العربي

 12 راضیة بغداد

 13 سلیم بلكبیر

 14 یحي بن سعدة

 15 فوزي خلیفي

 16 أیمن حمرات

 17 خیرالدین بن عیسى

 18 أسامة حمرات

 19 عبد الرزاق أحمد بن علي

 20 عبد المجید بلعقیل

 21 محمد عبد الجلیل دوایدیة
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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البدنية والرياضية  لنشاطاتمعهد علوم وتقنيات ا  
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تخصص تدريب   

  )كــــرة السلة( 02الفوج
 الرقم اإلسم واللقب

 01 محمد أمین عیسي

 02 محمد یزید كریداوي

 03 أیمن سیدومو

 04 بالل ھیدش

 05 محمد خمالي

 06 أیوب شبیلي

 07 شكیب حمیدي

 08 محمد لمین لشھب

 01 تریر عبد القادر

 02 مروى مالخي

 03 خیر الدین لداك

 04 فاطمة الزھراء عمار

 05 بن رویسي عبد الرحیم

 06 جالل كرداد

 07 صالح الدین بونقاب

ید خوجةرش  08 

 09 سفیان شافعي

 10 إیمان ماس

 11 خلیل العربي

 12 راضیة بغداد

 13 سلیم بلكبیر

 14 یحي بن سعدة

  رئيس القسم                                                                                                       
  
  
  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةجامعة الجياللي بونعامة ب  

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
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  )دــــكــــرة الي( 01الفوج
لقباإلسم وال  الرقم 

 01 تیخربین أیمن

 02 سداوي یزید

 03 صحراوي بوعالم

 04 محمد اغیالس أیت حمودة

 05 عبد النور صدوقي

 06 عبدالرحمن بن طیبة

 07 محمد یوسف سعیدي

 08 محمد بن كحل

 09 عماد صدوقي

 10 میسوم زبیري

 11 خالد موساوي

 12 عبد السالم حجاج

 13 محمد أمین حمدوش

حسین أمین  14 

 15 شمس الدین زروقي

 16 خلیفي فوزي

  رئيس القسم                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةالجياللي بونعامة ب جامعة  

البدنية والرياضية  لنشاطاتمعهد علوم وتقنيات ا  
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  )كــــرة الطائرة( 01الفوج
 الرقم اإلسم واللقب

 01 محمد بومهدي
 02 عبد الرؤوف بن صيفية

 03 بلقاســــــــــــــــم يقــــار

 01 أيمن حمرات

 02 خيرالدين بن عيسى

 03 أسامة حمرات

 04 عبد الرزاق أحمد بن علي
 05 عبد المجيد بلعقيل

 06 محمد عبد الجليل دوايدية

  رئيس القسم                                                                                                       
 

 

 

                                                                                                                             

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
خمـيس مليـانــةالجياللي بونعامة ب جامعة  

البدنية والرياضية  لنشاطاتهد علوم وتقنيات امع  
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