
ــة  ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبيـ ــ ـــة الجزائري  الجمـــهوري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
س: املستوى  سا ل او ٔولالفوج                                  سنة امعية                                           :ا ا   2017/2018: السنة

واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

مصطفى  01  4432140108 يوسفي

املالك  02 عبد ا  4432150141 ر

م  03 الكر عبد وش  4432150150 در

ز  04 عز  4432150174 ضاري

ن  05 م محمد  4432150191 وا

بلقاسم  06 يكة  4432150248 ر

يوسف  07 بن ة  4432160013 م

أسامة  08  4432160023 عطا

الرحيم  09 عبد  4432160031 خشوش

د  10 يز سات  4432160038 ع

وسيم  11 سالم  4432160047 بن

مروان  12  4432160049 شامي

فادية  13  4432170001 رحمون

الدين  14 عماد  4432170002 بوقفطان

اء  15 زكر  4432170003 عبا

الدين  16 عماد  4432170004 بوغدة

ن  17 سر اوي  4432170005 ط

محمد  18  4432170006 لكحل

ع  19  4432170007 زحا

 4432170009 أيمنلزعر   20

خلود  21  4432170010 سلط

حاج  22 ش  4432170011 إقد

وئام  23  4432170012 عباد

سيدع  24  4432170046 حمري

صاب  25  4432170061 ميمون

أنور   26 محمد ب  4432170077 قر

ن  27 أم شة  4432170078 ش

حمزة  28 ار  4432170080 ب

ق  29 ا عبد وج  4432170081 ز

وليد  30 زمران  4432170082  بن

  

العلمـــــــــــــــــــــــــــي والبحث العا الــــــــــــــــتعليم  وزارة

س بخــــــــــــــمـ عامة بو يال ا مليـانــةجــــــــــــــامعة  

اضية والر البدنية شاطات ال وتقنيات علوم د    مع
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الشعـبيـــة لديمقراطيـــة ا ـــــة زائر ا ـــة ور مـــ  ا

République Algérienne Démocratique et Populaire 
                                                                 

  

  

او: املستوى  سسنة سا امعية                                              الثاين الفوج                                   ل ا   2017/2018: السنة
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

محمد  01  4432170014 شار

الدين  02 خ  4432170016 برادع

الدين  03 جمال  4432170017 حمادن

السالم  04 عبد ي  4432170018 الغ

أحمد  05  4432170019 شقوست

سفيان  06 ر الطا زارة  4432170020 بن

أحمد  07 مناد ش  4432170021 دم

ن  08 أم محمد  4432170022 غر

الصامد  09 عبد  4432170023 حمودة

اسامة  10 ي  4432170024 لعبدو

الرؤوف  11 عبد  4432170025 بطاش

اء  12 زكر مونة بة  4432170026 ش

الدين  13 عالء  4432170027 مراغة

أيوب  14 و  4432170028 بز

أيمن  15  4432170029 المي

ن  16 ياسم  4432170030 الركرمة

 4432170031 اسماعيلفرطاس  17

 4432170032 محمد  18

اسالم  19  4432170033 نون

ان  20 ز القادر  4432170034 عبد

عقوب  21 اد  4432170035 ز

محمد  22  4432170036 عبدي

ن  23 حس  4432170037 يحوي

اض  24 ر  4432170038 ازري

أسامة  25  4432170039 عكشة

م  26 كر س  4432170040 بومل

أيمن  27  4432170041 خراز

ن  28 ياس  4432170042 مسعد

رابح  29  4432170043 جندي

بالل  30  4432170054 بوقاسمي

اب  31 الو عبد  4432170069 داودي

ش  32 ي  4432170070 جوا

ـــي ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ العلمــ والبحث العا ـــــــتعليم ـــــ الــــ  وزارة

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

د اضيةمع والر البدنية شاطات ال وتقنيات علوم  
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الشعـبيـــة لديمقراطيـــة ا ـــــة زائر ا ـــة ور مـــ  ا
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او: املستوى  سسنة سا امعية                                       :الثالث الفوج                                                           ل ا   2017/2018: السنة
واللقب  الرقم يل  سم ال   رقم

د  01 يز محمد حيمود  4432170008 ع

الرحمان  02 عبد ي  4432170013 يما

سفيان  03 ع بن در  4432170015 قو

بومدين  04 ي  4432170044 سليما

مداح  05  4432170045 رابحبن

الدين  06 عالء  4432170047 دواح

هللا  07 عبد  4432170048 مقروس

اشرف  08  4432170049 مراح

محمد  09 سات  4432170050 ع

ع  10 دي  4432170051 بوز

يل  11 ن  4432170052 مرزو

سالم  12 أيمن  4432170053 لشمط

رضا  13 بخ  4432170055 بن

نروابة  14  4432170056 أم

عبدالرحيم  15 ة  4432170057 بوجنو

سالمة  16  4432170058 سواملية

ن  17 ياس سعسع  4432170059 بن

أسامة  18  4432170060 بوستة

اسامة  19  4432170062 قرنوق

نصرالدين  20  4432170063 والش

كمال  21  4432170064 حمايزي

فاروق  22  4432170065 مال

رضا  23 محمد  4432170066 شوشة

ن  24 أم محمد  4432170067 زمزم

شام  25  4432170068 مسدد

رفيق  26 هللا  4432170071 بوعبد

يثم  27  4432170072 ديلمي

محمد  28 الطيب  4432170073 بن

ضر  29  4432170074 عدو

الرحمان  30 عبد  4432170075 بور

ي  31 الدينتجا عماد  4432170076 ش

القادر  32 عبد لقواس ر  4432170079 طا

  

ــتعليم العالي والبحث العلمـــــــــــــــــــــــــــي  وزارة الــــــــــــــ
 جــــــــــــــامعة الجياللي بونعامة بخــــــــــــــمـيس مليـانــة
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
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