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 الفوج االول 
 اللقب االسم الرقم

 بولزازن   امال 10
12 

 بلعابد   وداد
10 

 فرحات بثينة
10 

 شيحة رونق
10 

 رميلي   شمس
10 

 بركة   حكيمة
10 

 رحموني نسرين
10 

 عبد العزيز نسرين
12 

 بوعزيز اشواق
01 

 خنيو   مريم
00 

 خادم فادية
02 

 اردير هيام
00 

 اوسكورت   سيراج الهدى
00 

 بن كيموش بشرى
00 

 بلحاج خولود
00 

 حشالف   فايزة
00 

 بو خلط خديجة
00 

 خلدون  امير خالد
02 

 هدار عبد الرؤوف
21 

 رباش خير الدين
20 

 زيان حمزة
22 

 حامدي عبد المجيد
20 

 رزقي لقمان
20 

 بوجنيفة عبد هللا
20 

 عباد بالل
20 

 بن رقرق  عبد الغاني
20 

 منذر وفاء
20 

 فروج ريمة
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 الفوج الثاني
 اللقب االسم الرقم

10 
 بدلة   صهيب

12 
 بن شايبة   الياس

10 
 رمضاني عمر

10 
 بوسالم اسامة

10 
 بالوصيف   بالل

10 
 قنيفي حسام

10 
 دغو   سليمان

10 
 مسرحي   سيف اإلسالم

12 
 شمالل   نور الدين

01 
 حماز عاصم سفيان

00 
 بوسالم اسامة

02 
 بويزار جابر

00 
 لعريبي عبد الباقي

00 
 بخوش ابراهيم

00 
 مصنف محمد االمين

00 
 خليفة لكبير

00 
 حاجي شعيب

00 
 غسكالي امين

02 
 عياش خالد 

21 
 دواجي محمد االمين

20 
 بن دردوخ ضياء الدين

22 
 بن فرحي انور

20 
 مكموش بوبكر

20 
 رجوح خالد

20 
 بوشامة  زكرياء

20 
 روابحية بالل

20 
 زراري  بدر الدين

20 
 توكة يونس
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 الثالث الفوج
 اللقب االسم الرقم

 فرحي فاتح 10
 يخلف سهيل 12
 بخوش يوسف 10
 محامدي فؤاد 10
 بقور عمر 10
 راقدي شوقي بهاء الدين 10
 شقروني كمال 10
 بوراس بهاء الدين 10
 علي بوعصيدة اسالم 12
 دفداف رشيد 01
 معمري  خالد 00
 دبوز وائل 02
 غنام هشام 00
 موساوي  عبد الكريم 00
 بوقنة عادل 00
 بالح محمد امزيان 00
 حمادي حسين 00
 عزوار محمد 00
 لعبي عصام 02
 بلبج رياض 21
 كامل وليد 20
 صالح زكرياء 22
 جبار اسالم 20
 بن حمانة عبد الحق 20
 درارجة موسى 20
 توتي محمد عبد الباسط 20
 بوزعتر حمو 20
 لموشي بوزيد 20

 
 


