
ة ب ة الشع ميقراط ریـــــة ا  ة اجلزا  امجلـــهوری
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 
  

س: املستوى  سا ل او كسنة مش                                                                                                جذع

  

سالثانيةسنة:املستوى  سا ركةل ا وعلم ية ول تر امعية                                           :الفوج ا   2017/2018: السنة

سم  الرقم و يل  اللقب ال   رقم

عماد  01  4432150043 نفراوي

 4432150050 أحمدخليفي  02

الياس  03 س  4432150053 حم

كمال  04 لقواس ر  4432150061 طا

اق  05 إ  4432150083 سعيد

راء  06 الز فاطمة  4432150128 بوسماحة

الدين  07 حسام  4432150195 زقاي

حمزة  08  4432150214 دوحة

ن  09 أم محمد  4432150234 محيوت

س  10 يو رب  4432150238 شو

بوعبدهللا  11  4432150288 قديري

ميد  12 عبدا مو  4432150302 حاج

محمد  13 ي  4432150314 بادا

يوسف  14 ي الرحما يم  4432160001 برا

كمال  15 م الكر  4432160011 عبد

م  16 مر  4432160016 زكراوي

خالد  17 لول  4432160018 ش

سة  18 بود  4432160019 درا

الرحمانم  19 عبد  4432160030 زروعة

عادل  20 ي  4432160032 سلطا

محمد  21  4432160034 عليوان

محمد  22 ة  4432172001 ب

اض 23 ر محمد زو  4432172002 عز

البا 24 عبد ع  4432172003 بن

حمزة 25 الدين م محمد  4432172004 بن

أسامة 26  4432172006 عقون

 4432172007 جمالعلي 27

الرحمان 28 عبد  4432172008 منصوري

جيال 29  4432172009 بوجلة

وثيق 30 ي  4432172013 توا

الرحمان 31 عبد  4432172014 أوفق

 

العلمـــــــــــــــــــــــــــي والبحث العا الــــــــــــــــتعليم  وزارة

مليـانــة س بخــــــــــــــمـ عامة بو يال ا  جــــــــــــــامعة

و  علوم د اضيةمع والر البدنية شاطات ال تقنيات  
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ة ب ة الشع ميقراط ریـــــة ا  ة اجلزا  امجلـــهوری
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 
  

س: املستوى  سا ل او كسنة مش                                                                                                جذع

  

سالثانيةسنة :املستوى     سا ركةل ا وعلم ية امعية                                                                                تر ا  2017/2018: السنة

ي الثا   :الفوج

سم  الرقم و يل  اللقب ال   رقم

حمزة  01 ين  4432160014 بوق

الفتاح  02 عبد سراندي  4432160035 عباس

حذيفة  03 سراندي  4432160036 عباس

ع  04 قة  4432160037 رز

ن  05 ام محمد  4432160040 محا

ياسر  06  4432160041 خلي

محمد  07  4432160042 مغ

سفيان  08 بوناب يم  4432160043 برا

الرزاق  09 عبد لقواس ي  4432160046 قرارو

بلقاسم  10 ة  4432160051 بنو

حميد  11  4432160052 عادل

الرزاق  12 عبد إسالم  4432160056 رقيق

محمد  13 ي  4432160062 درحما

اء  14 زكر عودة  4432160063 بن

الرزاق  15 عبد  4432160064 عمور

إسماعيل  16 إدير  4432160065 بن

محمد  17 سالم  4432160066 بن

كسيلة  18  4432160067 شعبان

ايمن  19 محمد  4432160068 بلقاس

يوسف  20 محمود  4432160069 لكحل

محمد  21  4432160070 سليمان

سارة  22  4432160071 شامة

وليد 23  4432160073 ساعد

إسالم 24  4432172016 بال

املالك 25 عبد قوفة  4432172017 بن

حمزة 26  4432172018 تومي

                                                       

  

العلمـــــــــــــــــــــــــــي والبحث العا الــــــــــــــــتعليم  وزارة

ا مليـانــةجــــــــــــــامعة س بخــــــــــــــمـ عامة بو يال  

اضية والر البدنية شاطات ال وتقنيات علوم د  مع

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE  DE KHEMIS-MILIANA 
INSTITUT  DES STAPS 



  

  

  

  

  

  

  

  


