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République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

 

 

 

  02/01/2017:مليانة في خميس                                    

 

القائمة االسمیة للطلبة المعنیین بالتربص في مادة التربیة البدنیة والریاضیة في 
  المؤسسات التربویة لوالیة عین الدفلى

  بلدية سيدي لخضر -1

  المؤسسة  رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم

  خلضرثانوية حشامة بن عودة سيدي   4432140001  بن عبد القادر رفيق  01
  متوسطة امحد مسعودي سيدي خلضر  4432140149  زنتو عباس  02
  ثانوية حشامة بن عودة سيدي خلضر  4432140106  وايل عبد احلفيظ  03
  متوسطة امحد مسعودي سيدي خلضر  443140006  برشو كمال  04
  متوسطة اجلديدة سيدي خلضر   4432140041  مجعي الطيب  05

  
  دلــــة جنــبلديــ -2

  المؤسسة   رقم التسجيل  االسم و اللقب  الرقم
  متوسطة عبد اهللا بن مسعود جندل  4432140048  سلطاين رشيد  01
  ثانوية البشري اإلبراهيمي جندل  4432140017  ملوك ميلود  02
  متوسطة بن سيدي عيسى جندل  4432140102  بن ميينة حيدر   03
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  بلديــة خميس مليانة -3

  المؤسسة  التسجيل رقم  االسم و اللقب  الرقم
  متوسطة احممد رايس 4432140133 رواط محزة  01
  متوسطة احممد رايس  4432120148  بن ديب أمحد  02
  متوسطة ابن باديس  4432110341  مداح أمني  03
  متوسطة ابن باديس  4432140134  مالل يوسف  04
  متوسطة خرية ماجن  4432140138  عباسي اسالم  05
  متوسطة خرية ماجن  4432140145  بوعداين خلضر  06
  متوسطة حممد غريب 4432140152 عبد الباقي عبد الرمحن  07
  متوسطة حممد غريب 4432140159 تافزي حممد اسالم  08
  متوسطة عبد اللطيف عبد املؤمن 4432140174 جاليلي عبد الفتاح  09
  متوسطة عبد اللطيف عبد املؤمن 4432140039  فالق علي  10
  متوسطة حممد بوشريب 4432140056  عالءفراحي   11
  متوسطة حممد بوشريب 4432140066  بوحوة زكرياء  12
  متوسطة بن يوسف احلروري 4432140140  فتحوي عبد اجلليل  13
  متوسطة بن يوسف احلروري 4432140141  بن رابح سليم  14
  متوسطة عبد الرمحن طالب 4432140151  شيتة عبد القادر  15
  متوسطة عبد الرمحن طالب 4432120082  حمفوظتيزان   16
  متوسطة حي بوطان  4432140163  بن سعادة دمحان 17
  متوسطة حي بوطان  4423130055  حممد زايدي  18
  ثانوية ايب ذر الغفاري  4432140033  جياليل خريي  19
  ثانوية ايب ذر الغفاري  4432140037  لعروسي عبد النور  20
  ثانوية ايب ذر الغفاري  4432140035  عمران عبد ااحلق  21
  ثانوية االمري عبد القادر  4432140046  مالكي علي  22
  ثانوية االمري عبد القادر  4432140109  عمارة سيدي حممد   23
  ثانوية االمري عبد القادر  4432140055  مسعودي البشري  24
  ثانوية محزة عبد املطلب  4432140112  قناد حمفوظ  25
  ثانوية محزة عبد املطلب  4432140177  الرمحنعيسي عبد   26
  ثانوية سي حممد بوقرة  4432140020  بوكرة عباسي حممد  27
  ثانوية سي حممد بوقرة  4432140119  بوكرة عباسي مصطفى  28
  ثانوية حممد قويدري  4432140074  ليسري نور الدين  29
  ثانوية حممد قويدري  4432140188  حلواين مهدي   30
  ثانوية حممد قويدري  4432140178  بوقفطان عبد العزيز   31
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  بلديــة عين الدفلى -4

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة ابن سينا    4432140183  بربارة رياض  01
  ثانوية عبد الرمحن ابن خلدون    4432140142  مناد حممد  02
  متوسطة زيدوك بن شرقي    4432140003  لندار عبد الرمحن  03
  متوسطة بسكري فتيحة    4432140105  شكيكن زكرياء  04
  متوسطة االخوة خمالدي  4432140171  كريو حممد  05
  متوسطة اجلياليل بودرنان    4432140022  العريب الصادق  06
  ثانوية مالك بن نيب   4432140070  قاضي عماد الدين  07
  عبد احلميد مهري حي مازوين ثانوية  4432140002  لكال نذير  08
  متوسطة ماجن حممد  4432120080  جناري بن حاج علي منال 09
  متوسطة صدوقي الصادق  432140031  بوركايب عبد اجلليل  10
  ديسمرب الفغايلية 11متوسطة   4432140131  يونس شقاليل  11
                                                                            

  بلديــة العطاف -5

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة ايب حامد الغزاليب  4432140130  الكرتوسي هشام  01
  متوسطة مخيسيت   4432140143  رايب سامي  02
  متوسطة مالك بن نيب  4432140144  بغداوي رابح  03
  راسم سيدي بوعبيدةمتوسطة عمر   4432140117  ازيان صالح الدين  04
  متوسطة مرابط العطاف  4432152001  جمامعية حسني  05
  ثانوية ايب بكر الصديق   4432110063  شكيكن الياس  06
  ثانوية ايب بكر الصديق   4432140187  محايدية حمفوظ  07
  ثانوية اجلياليل بونعامة  4432140189  عبة سفيان  08
  اجلياليل بونعامةثانوية   4432140007  بومدين مصطفى  09
  ثانوية املصاحلة الوطنية  4432140027  محيدي أمني  10
  ثانوية ايب بكر الصديق   4432140114  الدين عماد غامل بن  11
  متوسطة مالك بن نيب  4432140006  مصطفى طه بومدين   12
  نوفمرب  01ثانوية   4432140158  عزالة عالء الدين  13
  ثانوية ايب بكر الصديق   4432140176  تليجان عبد القادر  14
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  بلدية عريب -6
  المؤسسة  رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم
  ثانوية امحد زهانة  4432140126  عيسي بلعيد  01
  ثانوية امحد زهانة  4432120172  علي ماحني يوسف  02
  متوسطة البشري االبراهيمي   4432140116  طاهر ابراهيم  03
  متوسطة البشري االبراهيمي   4432140182  حاج جيالين رضا  04
  متوسطة بوهين عبد اهللا  4432140135  بزيو حممد 05
  متوسطة بوهين عبد اهللا  4432140157  عتصمان حممد  06
  متوسطة زيان بوزيان بدى  4432140182  رضا حاج جياليل  07
  متوسطة زيان بوزيان بدى  4432140126  عيسى بلعيد  08

  
  بلدية العبادية-7

  
  تاشتةبلدیة  -8

  المؤسسة   رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم
  متوسطة حممد خمطاري  4432140191  بوطالب بوعالم  01
  ثانوية سليماين جلول  4432140185  بقواسي كمال  02

  

  

  

  

  

  المؤسسة   رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم
  متوسطة مداد   4432140169  تقرورت هشام  01
  متوسطة الشهيد عبان رمضان  4432140131  يونس شقاليل 02
  متوسطة الشيخ العريب التبسي  4432140191  بوطالب بوعالم  03
  ثانوية فاحتة احممد   44432140085  عز الدين منادي  04
  ثانوية عبد القادر واضحة  4432140088  اهلاديحسايين عبد   05
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  بلديــة بومدفع -9

  

  بلديــة مليانة - 10

  

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة بلعباس نيب ليلى  4432140064  عباس كبري حمفوظ  01
  متوسطة ابن بطوطة  4432140099  بوقار حسني   02
  ثانوية مصطفى فروخي  4432140101  لبوزي اعمر  03
  ثانوية حممد عبده   4432130098  شرابلي حممد  04

  
  بلديــة جليدة -11

  جمعة أوالد الشيخبلديــة - 12

  

  

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة بن سيدي عيسى حممد  4432140103  بن سيدي عيسى أسامة  01
  متوسطة رمضاين موسى  4432140124  حاج ادريس وليد  02
  متوسطة خالد بن الوليد احلوسينية  4432140019  بن خدجية ياسني 03
  متوسطة واد الزبوج  4432140129  سلطاين بالل  04
  متوسطة بن سيدي عيسى حممد  4432140137  براهيمي احسن  05
  ثانوية احلسينية  4432140148  عبد اهللا احلرتسي حممد  06
  ثانوية االخوة فروجي  4432140121  محيسي أسامة  07
  ثانوية االخوة فروجي  4432140095  رامي طاهر شاوش  08

  المؤسسة   رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  القادرمتوسطة سحنون عبد   4432140180  بسكري ياسني  01
  متوسطة حممد مغراوي  4432140042  بن حاج جياليل مقراوي عبد القادر  02

  المؤسسة  رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة حممد زواتين  4432140104  محداوي عبد احلق  01
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  بلديــة بئر ولد خليفة - 13

  المؤسسة    جيلسرقم الت  اإلسماللقب و   الرقم
  متوسطة مجال الدين االفغاين  4432140011  مبدوع صاحل  01
  متوسطة اجلديدة  4432140113  سالمي عبد اهلادي  02
  ثانوية بوزار بن عباد  4432140079  حيي حممد العيد  03
  ثانوية بوزار بن عباد  4432152003  اورياشي بالل  04

  واد الشرفاءبلدية  -14    
  المؤسسة  رقم التسجيل  االسم واللقب  الرقم

  ثانوية فراس امحد اللوحي  4432110204  طهراوي خالد  01
  

  حمام ريغةبلديــة  -15

  

  زدينبلديــة  -16

  
  عين السلطانبلديــة  -17

  المؤسسة  رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  ثانوية عني السلطان  4432140190  بن سونة لعجال  01

  

  بوراشدبلديــة  - 18

  المؤسسة  رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  بوشارب الطاهرثانوية   4432140110  بشارف الطيب  01
  قلواز موسىمتوسطة   4432140094  كريو قادر الياس  02

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  ثانوية محي جمدوب  4432140172  عبد احلميد بوثلجة  01

  المؤسسة  رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  ثانوية االمل   4432140005  بلخوص حممد  01
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  نيةيالحسبلديــة  - 19
  المؤسسة  رقم التجيل  اللقب و اإلسم  الرقم
  ثانوية احلسينية  4432140168  خميدس حممد  01
  متوسطة خالد ابن الوليد  44321401222  بن زهرة بوعالم  02

  الروينةبلديــة  - 20

  المؤسسة  رقم التجيل  اإلسماللقب و   الرقم
  ثانوية هواري بومدين  4432140120  حشماوي أمحد  01
بن قويدر صحراوي   02

  امساعيل
  متوسطة بلقاسم زينيين  4432140038

  متوسطة بغداد عبد القادر  4432140047  ملياين عبد اهللا  03
  متوسطة بن رابح عبد اهللا السعايدية  4432140153  ملياين عبد احلكيم  04
  ثانوية هواري بومدين  4432152002  خمانق عبد احلق  05
  متوسطة بغداد عبد القادر  4432140154  بطاهر عبد الباسط  06

  

  عين األشياخبلديــة  -21

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  ثانوية بن دوحة بوعالم  4432140021  مرزوقي خالد  01
  متوسطة عمر ابن اخلطاب  4432140173  حممد الزين حممد  02
  متوسطة اجلديدة  4432120144  محر الراس حممد  03

  

  عين بويحيبلديــة  -21

  المؤسسة  جيلسرقم الت  اللقب و اإلسم  الرقم
  متوسطة العقيد لطفي  4432140136  ختوش عبد الغين  01
  متوسطة شرير بوعالم  4432140123  طرفة اسحاق   02

  

  بالدراساتالمدير المساعد المكلف 


