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 تخصص النشاط البدني الرياضي المدرسي 

7102/7102  
 الصنف  الجامعة مكان الميالد تاريخ الميالد واالسم الللقب الرقم
3جامعة الجزائر حمام الضلعة 1986/10/01 مقران خالد  .1  A 

 السوقر 1993/06/12  نعيمي الياس  .2
جامعة 

 A تيسمسيلت

 السوقر 1993/04/30  امين شاشوة محمد  .3
جامعة 

 A تيسمسيلت

 تامالحت 1991/05/14 عديب بن شعيب  .4
جامعة 

 A تيسمسيلت

3جامعة الجزائر البرواقية 1888-03-03 مزيان موسى  .5  A 

3جامعة الجزائر عين بوسيف 1989/09/05 بن العيزة عادل  .6  A 

 تيسمسيلت 1988/01/09 بلخير عمر  .7
جامعة 

 A تيسمسيلت

 A جامعة قسنطينة سطيف 1992/05/20 خاوي عفاف  .8

 A جامعة شلف تنس 1987/11/07 خليفة محمد  .9

 A جامعة المسيلة بوسعادة 1987/07/20 شاكر بالواضح  .10

عبد الرحمن وادفل  .11 3جامعة الجزائر االربعاء 1991/04/01   A 

12.  
 سعد محمد عبد

 A جامعة مستغانم  عين الصفراء 1993/12/06 المجيد

 A جامعة الشلف تنس 1977/06/17 بوداحي رضوان  .13

3جامعة الجزائر تيزي وزو 1991/11/24  عمي علي سهيلة  .14  A 

3الجزائرجامعة  سور الغزالن 1988/02/14  دواجي محمد  .15  A 

3الجزائر  جيجل 1994/01/14 بلمرابط محفوظ  .16  A 

 A الشلف عين الدفلى 1986/11/02 عليلي حمزة  .17

 A تيسمسيلت تيسمسيلت 1992/12/01 بوحاج سباع  .18

 A االغواط الجلفة 1985/08/14 القيزي الهواري  .19

 A تيسمسيلت تيسمسيلت 1989/09/05 بعزي عماد الدين  .20

21.  
 بن لحسن محمد

 A بسكرة االبيار 1993/09/07 االمين

3الجزائر  البويرة 1972/03/06 حموش بوعالم  .22  A 

 A تيسمسيلت تيارت 1989/08/26 قيايدة علي  .23

 A تيسمسيلت تيارت 1989/01/24 براهيم نور الدين  .24

 A بومرداس تيزي وزو 1990/04/02  مزياني منوار  .25

3 الجزائر الجزائر 1992/04/15 بالعليا اكرام  .26  A 

3الجزائر  البليدة 1989/09/02 زموري اسامة  .27  A 

 A خميس مليانة خميس مليانة 1990/06/25 لراشيش محمد  .28

 A بسكرة بسكرة 1990/03/13  معطاهلل مروة  .29

 A البويرة تيزي وزو 1993/07/27  كريمة ناصر باي  .30

 A تيسمسيلت تيارت 1992/11/27  خباز ايمان  .31
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 A سوق اهراس تبسة 1992/07/11 بشوات جمال  .32

 A ورقلة ورقلة 1987/06/06 نوحة يوسف  .33

7891خالل  طوبال العربي  .34  A تيسمسيلت تيسمسيلت 

3الجزائر  جيجل 1992/01/23 هايف فريد  .35  A 

 A تيسمسيلت تيارت 1992/03/08 بناجي وفاء  .36

3الجزائر  المدية 1991/08/17 حمادي فاتح  .37  A 

3الجزائر  المدية 1993/01/26 رابعي عبد الحق  .38  A 

3الجزائر  الجزائر 1993/10/29 جدي نورة  .39  A 

3الجزائر  باتنة 1993/01/05 لعطاط خالد  .40  A 

41.  
 سالم عطية محمد

3الجزائر  بولوغين 1993/01/31 امين  A 

 A االغواط تيارت 1986/01/12 بوخد ساعد  .42

3الجزائر  سطيف 1992/10/31 بركان وليد  .43  A 

3الجزائر  الجزائر 1991/07/13 ضربان ابتسام  .44  A 

 A الشلف البليدة 1989/11/26 بن خدة خليل  .45

 A االغواط االغواط 1993/08/24 بن سعدة ايمان  .46

 A االغواط االغواط 1990/02/24 بن سعدة حليمة  .47

 A االغواط غرادية 1987/02/14 بن جدو لحسن  .48

 A الشلف الشلف 1990/08/25 بن دوخة صالح  .49

 A الشلف الشلف 1985/04/19 ثوالل سالم  .50

 A االغواط االغواط 1993/02/20 بن مويزة خليفة  .51

 A المسيلة المسيلة 1984/08/05 عبد الكريم احمد  .52

53.  
 A ورقلة مستغانم 1979/10/21 عصاد بلقاسم

54.  
 A الشلف الشلف 1993/11/29 دنين حمزة

 


