
 -2- باتنةمصطفى بن بولعيد  الشهيدجـامعة 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 2020/2012السنة الجامعية                      وي        النشاط البدني الرياضي الترب قسم                               

 

  مدرسيرياضي نشاط بدني  ماستر نشاط مدرسيأولى  السنةقائمة االسمية لطلبة ال

              :رئيس القسم              مالحظة : تعتبر هذه القوائم مؤقتة الى غاية استكمال إجراءات التسجيل              

  

 االسم الرقم

 مشومة خولة 10
 محرزي اميمة 12
 مخلوفي خلود 10
 سفوحي شيماء ريان 10
 بن  الطيب فاطمة 10
 بالوافي هناء 10
 رميلي شمس 10
 عزوز ريمة 10
 كابرين عبد الناصر 10
 حقاص نبيل  01
 براهيمي المعتز باهلل 00
 اقالل محمد مصطفى 02
 دفداف رشيد 00
 مسرحي سيف االسالم 00
 فرحي فاتح 00
 الصالح مهدي 00
 سالمة محمد 00
00  
00  
21  
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 االسم الرقم

 مجوج أسامة 10
 ناصر سليم 12
 صحراوي فارس 10
 شيباني احمد 10
شاكر شاطر 10  
 شنة موسى 10
 سفوحي خالد 10
 كحاحلة محمد علي 10
 غنيمي ثابت 10
 بوجمعة علي 01
 قيدوم زين الدين 00
 قسيمة وائل 02
 غسكالي امين 00
 توكة يونس 00
 سيد احمد محمد لمين 00
 بوضياف لطفي 00
 قنفود مصطفى 00
00  
00  
21  
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 واالسم اللقب الرقم

 حنفوق احمد نصر الدين 10
 يعالوي فاروق 12
 مراح ايمن 10
 محبوبي محمد الطاهر 10
 قنفود نصر الدين 10
 زقادة ايمن 10
 دكاكن مجيب هللا 10
 جحيش اشرف 10
 بومعراف حمزة 10
 بيطام يسين 01
 بوذيبي أسامة 00
 بوقرن امين 02
 دغو سليمان 00
 بو مجان محمد ايمن 00
سيف الديننجاي  00  
 بو عبد هللا كمال 00
 عرعار شرف الدين 00
00  
00  
21  



 -2- باتنةمصطفى بن بولعيد  الشهيدجـامعة 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 2020/2012السنة الجامعية                      وي        النشاط البدني الرياضي الترب قسم                               

 

  مدرسيرياضي نشاط بدني  ماستر نشاط مدرسيأولى  السنةقائمة االسمية لطلبة ال

              :رئيس القسم              مالحظة : تعتبر هذه القوائم مؤقتة الى غاية استكمال إجراءات التسجيل              

  

 واالسم اللقب الرقم

 بن عقون اسالم 10
 بحري مهدي 12
الحليم عبد حربوش 10   
 بن جحا حسام 10
 احمد امزيان عماد 10
 العلمي عبد الحق 10
 اقضي خليل 10
 قاسمي كمال 10
ايمنعواج  10  
 لونانسة فرحات 01
 عزوز عبد الحميد 00
 موساوي عبد الناصر 02
 حماز عاصم سفيان 00
 خلدون اميرخالد 00
 اطويري عادل 00
 بوبشير عبد العالي 00
 معاش عبد اللطيف 00
00  
00  
21  
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 واالسم اللقب الرقم

 منصوري عبد القادر 10
 بن بوزة سهيل 12
 بن ام السعد خالد 10
 عبد الحق نور الدين 10
 عواشرية لزهر 10
رابحعبد السالم  10  
 وناسي محفوظ 10
 لوشن عمار 10
 دراجي سليم 10
 بري مدني 01
 عزيل محمد 00
 قطافي فيصل 02
 بش محمد 00
 شروف عبد القادر 00
 ر ابح عبد السالم 00
 حاشي محمد تقي الدين 00
 معلم رضا 00
00  
00  
21  
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 واالسم اللقب الرقم

 بعيطي يوسف 10
 خنفر يوسف 12
 دعاس إبراهيم 10
 بودراس محمد 10
 اوراغ سمير  10
 زوقار كمال الدين 10
 ناصر الهادي 10
 رزيقة الخير 10
 جبابلية خالد 10
 عقابي مخلوف 01
 بن ضيف هللا عبد الحميد 00
 لعروسي عبد الكريم 02
 صغيري عبد المالك 00
 موهوبي فيصل 00
 سعادي مصطفى 00
 بخوش رمزي 00
 دبي لحسن 00
 سامعي خالد 00
00  
21  

 

 


