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 الرقم االسم و اللقب تاريخ و مكان الميالد الجامعة التخصص في الماستر الصنف

A الرياضي البدني التحضير تيسمسيلت جامعة   0821/10/77 أمحمد سيدي  مروان اقنيني   1.  

A بدني تحضير بسكرة جامعة   0880/18/11 العباس الوثري الوادى   2.  

A الرياضي البدني التحضير البواقي ام جامعة   0881/10/10 البواقي ام  سماعيل امجوج   3.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0881/10/71 الحواس محمد بغدادي بوسعادة   4.  

A 11/07/0887مسغانم  جامعة مستغانم تدريبات وتحضيرات بدنية محمد جالني بن   5.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0881/10/00 اسحاق دنيدينة بن الجلفة   6.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   72/10/0881 مختار الرحمان عبد بن المسيلة   7.  

A بدنية وتحضيرات تدريبات مستغانم جامعة   0821/10/07 أحمد عيطة بن مستغانم   8.  

A المنافسة الرياضي التدريب مليانة خميس جامعة   72/10/0822 سمير يديري بن بجاية   9.  

A الرياضي البدني التحضير البواقي ام جامعة   0881/01/70 نذير بوحبيلة جيجل   10.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0887/10/18 احمد بوخالفة الجلفة   11.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0881/00/71 صدام حسين بورقدة الجلفة   12.  

A الرياضي البدني التحضير تيسمسيلت جامعة   0821/18/11 العزيز عبد بوعيشة الرشايقة   13.  

A بدني تحضير و تدريب البواقي ام جامعة   70/01/0820 البواقي ام  عادل بوقندورة   14.  

A الرياضة في مطبقة علوم عنابة جامعة   0881/10/77 أيوب بولعبايز سكيكدة   15.  

A الرياضي البدني التحضير البواقي ام جامعة   0822/12/10 البواقي ام  مونية بوهالي   16.  

A الرياضي التدريب 7 باتنة جامعة   0881/00/72 الوادى راس  الصمد عبد تهامي   17.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0880/07/17 احمد ثوامرية حمادية   18.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0881/01/17 عزيز بني  الكريم عبد جامعي   19.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة  الجلفة72/07/0822  خالد حاشي   20.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0828/00/10 الدين نور حواطي الجلفة   21.  

A النخبوي الرياضي التدريب 1الجزائر جامعة   10/12/0880 خليل أحمد خباب قسنطينة   22.  

A 07/10/0828غليزان جامعة مستغانم تدريبات وتحضيرات بدنية محمد خروس   23.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0887/10/70 الدين عماد خلفة مسيف   24.  

A بدني تحضير و تدريب البواقي ام جامعة   01/00/0881 البواقي ام  حومر ربيع   25.  

A الجلفة 01/10/0822 جامعة الجلفة تدريب و تحضير بدني فؤاد سايح   26.  

A بدنية وتحضيرات تدريبات مستغانم جامعة   02/00/0820 محمد ساسي وهران   27.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0887/18/72 سليم سالمي المعاضيد   28.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0887/11/78 االمين محمد سبخة المسيلة   29.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0887/10/08 عيسي سعودي الجلفة   30.  

A بدني تحضير شلفجامعة ال  00/11/0822شلف   الحق عبد زروقي سعيد   31.  

A بدنية وتحضيرات تدريبات مستغانم جامعة  تيارت0887/00/10  الجليل عبد محمد سعيدي   32.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0881/01/02 عامر سيدي  ربيحة سويدي   33.  

A الرياضة في مطبقة علوم عنابة جامعة   0828/18/70 الحليم عبد شرايطية الشريعة   34.  
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A بدنية تحضيرات و تدريبات مستغانم جامعة   0881/17/08 المالك عبد شويخ معسكر   35.  

A الجلفة 0822/18/72 جامعة الجلفة تدريب و تحضير بدني خدير ساعدي   36.  

A القاعدي الرياضي التدريب 7 باتنة جامعة  سطيف77/17/0881  زكرياء صياح   37.  

A بدني تحضير و تدريب الجلفة جامعة   0821/11/00 النعاس علي طحشي الجلفة   38.  

A الرياضي البدني التحضير البواقي ام جامعة   10/10/0880 ساعد طنية جيملة   39.  

A القاعدي الرياضي التدريب 7باتنة جامعة  70/11/0881عين توتة  بالل الحق عبد   40.  

A النخبوي الرياضي التدريب 1الجزائر جامعة  الجزائر11/01/0881  حسان عرقوب   41.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0887/07/08 علي قاصد بئر  يعقوب عشاشة   42.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0821/01/10 منصور اوالد  حكيم غالب   43.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0881/10/01 هشام قندوز الجرف   44.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة  المسيلة02/12/0802  زيان مختار   45.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0828/10/01 ولمان عين  سميحة مخناش   46.  

A النخبوي الرياضي التدريب 1الجزائر جامعة   102/10/0822  برج 

 بوعريريج
لطفي مداسي  47.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   07/07/0822 براهيم مروش المسيلة   48.  

A الرياضي البدني التحضير البواقي ام جامعة   0822/17/01 البيضاء عين  سمير منصوري   49.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0821/11/00 النور عبد منصوري المسيلة   50.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0828/11/00 وليد ميهوبي المسيلة   51.  

A 1جامعة الجزائر التدريب الرياضي النخبوي 10/12/0881جيجل  بوكروم ناصر   52.  

A بدني تحضير و تدريب البواقي ام جامعة   71/10/0828 البواقي ام  الدين عز نوادري   53.  

A ذهني بدني تحضير المسيلة جامعة   0822/10/72 أحمد وردي المسيلة   54.  
A 55 بن عزيزة اسماعين 42/90/2004 جامعة ام البواقي التحضير البدني الرياضي.  

A 56 بن دعماش محمد أمين مستغانم 2001/90/21 جامعة مستغانم تدريبات وتحضيرات بدنية.  

A 57 توميات عبد الرزاق المسيلة 2001/92/41 جامعة المسيلة تحضير بدني ذهني.  


