
ـــة ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبي ــ  الجمـــهوريـــة الجزائري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
سثالثةسنة: املستوى  سا وي ل اضة: تخصص       تر ا: مقياس           فرديةر امعية      لقوى العاب ا   2017/2018: السنة

  ول :  الفوج

لقب  الرمق   مس وا
ٔسامء  01   محميش 
ٔمني  02 ني محمد    يل ما
ن  03   هامل نور ا
ب  04 ري زی   محمد بلك
  شعبان سلمي  05
ريت جامل  06   تت
اج  07   ساوي بل
  هديل رؤوف  08
  لعریيب یوسف  09
  عبد القادرعباس   10
ان جعیلب  11   سف
يس عبد القادر  12   بوس
ٔمني  13   اج صدوق محمد 
ن  14   قريش فا
  دواجيیة بالل  15
  رویديم ف  16
ید  17   ٔولعريب عبد ا
ايش جامل  18   ح
  خواص صاحل  19
ا  20   شاليل 
  فرج معر  21
اش احلاج  22   خ
  رویديم ف  23
اة  24   ٔوقایدة ح
  ىس محمد  25
ءن حراكت ز  26   ر

  
  

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

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

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 



ـــة ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبي ــ  الجمـــهوريـــة الجزائري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                

  
سثالثةسنة:املستوى  سا وي ل اضة: تخصص       تر القوى  :سمقيا             فرديةر امعية      العاب ا   2017/2018: السنة

  :الثاينالفوج 
لقب  الرمق   مس وا
غنية  01 محمود   محمد

خديجة  02   بونجمة

محمود  03   نجوم

ميد  04 ا عبد   كيفوش

حميد  05   جباري

الفتاح  06 محمد ار   مل

ن  07 حس سعدي   سعدي

خالد  08 حسان   محمد

ة  09   بونباب

جم  10   البلعطش

أحمد  11   ندة

حنان  12 عالل   بن

الرحمن  13 عبد   صبايحية

الدين  14 عالء   قا

حمزة  15   شنوي

ق  16 ا عبد محمود در   قو

فايزة  17   مطمورة

معمر  18 ي   جرمو

الفاتح  19 محمد ار   مل

محمد  20   خلوف

خليل  21 الدين عماد   بحري

جلول   22 أكرم در   قو

حمزة  23   فاضل

  سرى بوقفطان  24

ميلود  25   فرا

ن  26 أم يوي   سب

النور   27 عبد م سيد   رابح

ديق  28 ص أعمر   محمد

ن  29 ياس   با

سم  30   عياد

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

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

وتقنيات علوم د اضيةمع والر البدنية شاطات    ال

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



فت  31 ي تو   ز

 الجمـــهوريـــة الجزائريـــــة ا لديمقراطيـــة الشعـبيـــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
سثالثةسنة: املستوى  سا وي ل اضة: تخصص       تر القوى : مقياسفرديةر امعيةالعاب ا   2017/2018: السنة

  :الثالثالفوج 
لقب  الرمق   مس وا
بالل  01   حمادو
مراد  02 سعدية   بن
ن  03 أم محمد ن   بوقر
  سيدعم  04
د  05 فر   ندة
رحاب  06   لزرق
د  07 فر   خليفي
ن  08 أم محمد ن ماح   ع
شكيب  09 أمحمد حاج   بن
جالل  10   دروق
الدين  11 حسام   مجدوب
الدين  12 صالح   أفغول
د  13 يز عتبة بن   عتبة
عباس  14 ش   قعر
محمد  15 صدوق   حاج
النور   16 عبد   فرحون
أيمن  17   شكيكن
ول   18   محمدبل
هللا  19 بوعبد   بوراس
محمد  20 ات حر   بن
اض  21 ر   كوماس
الرحيم  22 عبد   سعدون
ن  23 أم محمد   ديلمي
الدين  24 خ ر الطا زارة   بن
هللا  25 عبد ال   ش
الرحيم  26 عبد   بولنوار
رضا  27   را
أسامة  28   بلقاسم

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

ع بو يال ا ـــــــامعة مليـانــةجـــــــ س ـــــــمـ ـــــ بخــ امة  

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 



دي  29 م يمي   برا
أسامة  30   يخلف

ـــةالجمـــهوريـــة الجز  ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبي ــ  ائري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
سثالثةسنة:املستوى  سا وي ل اضة: تخصص               تر امعية            سباحة: مقياس            فرديةر ا   2017/2018: السنة

  
  :الثاينالفوج 

لقب  الرمق   مس وا
  دراعي محمد هشام  01
  لیفريك مصطفى  02

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العا ـــــــتعليم ـــــ الــــ ـــــــــيوزارة ـــــ ـــــ ــــــ العلمــ  والبحث

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

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 



  



ـــة ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبي ــ  الجمـــهوريـــة الجزائري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
سثالثةسنة:املستوى  سا وي ل اضة: تخصص             تر امعية            سباحة:مقياس             فرديةر ا   2017/2018: السنة

  :ولالفوج 
لقب  الرمق   مس وا
الدين  01 خ   والش
شام  02 أحمد   بن
يوسف  03   روابح
وائلب  04 ليل و   ن
مصعب  05 عتو   حاج
سيدع  06 لكب ب   محمد
الدين  07 سيف   صودا
محمد  08   ميلودي
ي  09 ديبرا   م
حمزة  10   مقدم
ن  11 حس ي   برا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

شاط ال وتقنيات علوم د اضيةمع والر البدنية    ات

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



ـــة ـــة ا لديمقراطيـــة الشعـبي ــ  الجمـــهوريـــة الجزائري
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                                                 

  
سثالثةسنة: املستوى  سا وي ل اضة  :تخصص              تر امعية            سباحة: مقياس             فرديةر ا   2017/2018: السنة

  
  فوج البنات

لقب  الرمق   مس وا
  عریيب نور الهدى  01
رام  02   زیدور ٕا
  سام مسیة  03
ة فاطمة الزهراء  04   بوسام
  قوراري سلمية  05

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

مليـانــة س ـــــــمـ ـــــ بخــ عامة بو يال ا ـــــــامعة  جـــــــ

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 



  


