
  -2ابتنة – بولعيد بن مصطفى الشهيد جامعة
 والرايضية البدنية النشاطات وتقنيات العلوم معهد

 2021/2022 اجلامعية السنة           نشاط البدين الرايضي الرتبوي                                ال قسم
 األوىل ماسرت نشاط بدين رايضي مدرسي السنة لطلبة االمسية القائمة

 (01الفوج األول )
 مالحظة االسم  اللقب الرقم
  هاجر زردوم 01
  تقي الدين دنداين 02
  أنور أمني الدين شافعي 03
  فريد خملويف  04
  مروان قرابعي  05
  عبد الرمحان لكحل 06
  محزة معطار  07
  جنيب عبد الرمحان منوين 08
  حممد شكيب محزاوي 09
  مىن أغرو  10
  هدين سحنون 11
  سلسبيل عماجي 12
  عبد الناصر بن خملوف 13
  عبد الرؤوف بن عمار  14
  زكرايء عبدو 15
  ضرار سوف  16
  أمني غسكايل 17
  سليمان دغو 18
  مهدي حبري  19
  يسني بيطام  20
  حسام بن جحا  21
  فاتح فرحي 22
  رشيد دفداف 23
  صاحل مهدي 24
  أسامة جموج 25
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 (02الفوج الثاين )
 مالحظة االسم  اللقب الرقم
  عنرت نصيب 01
  حممد الصغري جديدي 02
  نبيل رمضاين 03
  سفيان  وادفل  04
  عبد الغين  بورغدة 05
  أمحد زكرايء قرون 06
  احلميدعبد  خته 07
  حممد األمني وصاف 08
  عمر رمضاين 09
  أنور  بن فرحي 10
  عاصم سفيان محاز 11
  كمال بوعبد هللا 12
  مشس رميلي 13
  عادل طويري 14
  كمال الدين زقار  15
  حلسن  ديب 16
  وائل قسمية 17
   زين الدين  قيدوم 18
  نور الدين  عبد احلق 19
  عبد العايل   بوبشري 20
  عبد الناصر موساوي 21
  كمال قامسي 22
  سيف اإلسالم مسرحي 23
  حمي الدين بن محيدة 24
  موسى شنة 25
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 (03الفوج الثالث )
 مالحظة االسم  اللقب الرقم
  محزة عريس 01
  فوزي قراد 02
  هشام بودور 03
  محزة بالل  04
  سفيان سفاري  05
  عمار جامع 06
  عبد هللا بياضي 07
  هاين هوامل 08
  عمر مرازقة 09
  هشام حجازي  10
  صابر بغورة 11
  عبد اجلليل عبد العزيز 12
  أمحد كروي 13
  خليفة بن نصر 14
  أيوب نصيب 15
  محزة تيطاوين  16
  زوبري مشالل 17
  عبد احلليم سي حممد  18
  هشام حذفاين  19
  إلياس بوراس   20
  عبد احلليم عبد العزيز 21
  وليد بن عبيد 22
  محزة بركات 23
  فواز زعراط 24
  سليم بيطام 25
  سفيان بوترعة 26
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 (01)مج اجملموعة األوىل
 االسم اللقب الرقم االسم  اللقب الرقم
 يسني بيطام  20 هاجر زردوم 01
 حسام جحا بن  21 تقي الدين دنداين 02
 فاتح فرحي 22 أنور أمني الدين شافعي 03
 رشيد دفداف 23 فريد خملويف  04
 صاحل مهدي 24 مروان قرابعي  05
 أسامة جموج 25 عبد الرمحان لكحل 06
 عمر رمضاين 26 محزة معطار  07
 أنور بن فرحي  27 جنيب عبد الرمحان منوين 08
 سفيانعاصم  محاز 28 حممد شكيب محزاوي 09
 كمال بوعبد هللا 29 مىن أغرو  10
 مشس رميلي 30 هدين سحنون 11
 عادل طويري 31 سلسبيل عماجي 12
 كمال الدين زقار  32 عبد الناصر بن خملوف 13
 حلسن ديب  33 عبد الرؤوف بن عمار  14
 وائل قسمية 34 زكرايء عبدو 15
 زين الدين  قيدوم  35 ضرار سوف  16
 نور الدين عبد احلق  36 أمني غسكايل 17
 عبد العايل بوبشري   37 سليمان دغو 18
 عبد الناصر موساوي 38 مهدي حبري  19
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 (02اجملموعة الثانية )مج
 االسم اللقب الرقم االسم اللقب الرقم
 إلياس بوراس 20 محزة عريس 01
 عبد احلليم عبد العزيز 21 فوزي قراد 02
 وليد بن عبيد 22 هشام بودور 03
 محزة بركات 23 محزة بالل  04
 فواز زعراط 24 سفيان سفاري  05
 سليم بيطام 25 عمار جامع 06
 سفيان بوترعة 26 عبد هللا بياضي 07
 عنرت نصيب 27 هاين هوامل 08
 حممد الصغري جديدي 28 عمر مرازقة 09
 نبيل رمضاين 29 هشام حجازي  10
 سفيان وادفل   30 صابر بغورة 11
 عبد الغين بورغدة  31 عبد اجلليل عبد العزيز 12
 أمحد زكرايء قرون 32 أمحد كروي 13
 عبد احلميد خته 33 خليفة بن نصر 14
 حممد األمني وصاف 34 أيوب نصيب 15
 كمال قامسي 35 محزة تيطاوين  16
 سيف اإلسالم مسرحي 36 زوبري مشالل 17
 الدينحمي  بن محيدة 37 عبد احلليم سي حممد  18
 موسى شنة 38 هشام حذفاين  19
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