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 تخصص التدريب الرياضي 
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 الرقم االسم و اللقب تاريخ و مكان الميالد الجامعة الشعبة الصنف

A عمورة امينة  10/10/0991 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
0.       

  

A خذير سعدي 82/19/0921 الجلفة تدريب و تحضير بدني 
7.       

  

A قاسي يوسف  01/10/0929 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
3.       

  

A بولتواق نسيم 10/12/0922 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
4.       

  

A سايحي فؤاد 03/11/0921 الجلفة تدريب و تحضير بدني 
5.       

  

A بوكاف يونس 11/19/0998 عنابة التدريب الرياضي 
6.       

  

A زاوي عبد الحليم  01/12/0928 المسيلة تحضير بدني وذهني 
2.       

  

A خنيش معاد 80/11/0990 سوق اهراس تدريب عالي المستوى 
2.       

  

A تليلي كهينة 11/11/0990 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
9.       

  
A 01 اوهرار نور الدين 13/19/0929 خميس مليانة التدريب الرياضي التنافسي.     
A 00 بوطهرة موسى  10/18/0929 ام البواقي تدريب و تحضير بدني.     

A 07 بولخراشف محمد امين 11/12/0993 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي.     
A 03 حسام يوسف خوجة 00/18/0929 ام البواقي تدريب و تحضير بدني.     
A 04 بوطيبة حمزة  09/11/0990 الشلف تدريب رياضي نخبوي.     
A 05 بوشهيدة خير الدين 12/10/0993 سوق اهراس تدريب عالي المستوى.     

A 06 الصادق بن حمو 10/10/0923 مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية.     

A 02 نوي العربي 03/10/0998 18باتنة  التدريب الرياضي القاعدي 
A 02 موساوي أحمد 01/13/0991 تيسمسيلت التحضير البدني الرياضي 
B 09 وحل فايز 01/10/0928 بومرداس التدريب الرياضي النخبوي 

B 71 بومدين عبد النور 83/00/0990 3 الجزائر التدريب الرياضي النخبوي 

B 70 قدار يوسف 88/01/0998 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
B 77 عزوزي مختار 88/10/0920 الجلفة تدريب و تحضير بدني 
B 73 حاشي خالد 72/07/0922 الجلفة تدريب و تحضير بدني 

B 74 يزيد لورسي 70/10/0997 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 75 عروس عما الدين 74/16/0993 3الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 76 قاسمي توفيق 17/13/0922 13الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 
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B 
صحة في مرحلة , رياضة

 72 شويح الطيب 01/12/0926 مستغانم الشيخوخة
B 72   قاسم عبد الرؤوف 09/12/10997 عنابة التدريب الرياضي 

B 79 مرفود عبد الحق 73/00/0922 13الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 33 لوابدية عبد النور 17/15/10994 سوق اهراس تدريب عالي المستوى   

B 30 عشي يزيد 79/00/0922 ام البواقي تدريب وتحضير بدني 

B 33 بن سعيد سيف الدين 73/17/0997 عنابة التدريب الرياضي   
B 33 مانع عبد هللا 79/16/0991 ام البواقي تدريب و تحضير بدني 
B 33  فيجل ثامر 12/15/0995 المسيلة تحضير بدني وذهني   

B 35 تومي محمد 01/00/0993 المسيلة تحضير بدني وذهني 

B 36 بزيو عبد الرؤوف 02/17/0990 بسكرة التدريب الرياضي النخبوي 

B 32 لخضر لقليب 13/19/0929 بسكرة محضر بدني 

B 32 بلقاسمي ابراهيم 00/12/0997 الشلف التدريب الرياضي النخبوي 

B 39 عزيز سفيان 17/17/0997 خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة 

B 41 قليزي جياللي 03/16/0929 تيسمسيلت التحضير البدني الرياضي 

B 40 جالل ياسين 11/11/0922 ام البواقي تدريب و تحضير بدني 

B 47 عوفي فيصل 72/10/0990 17باتنة  التدريب الرياضي القاعدي 

B 43 ولد طالب تسعديت 02/14/0929 بومرداس التدريب الرياضي النخبوي 

B 44 حملة رمزي 00/00/0990 ام البواقي تدريب و تحضير بدني 

B 45 العباسيعامر  16/10/0990 المسيلة تحضير بدني و ذهني 

B 46 محايلية ياسين 31/15/0990 خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة 

B 42 سويسي هشام 10/12/0924 مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية 

B 42 وحميش عبد القادر 75/00/0991 تيسمسيلت التدريب الرياضي النخبوي 

B 49 روابحية عبد الغفور 12/00/0993 13الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 51 سريج احمد 15/01/0991 13الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 50 بداوي لبنى 17/13/0994 13الجزائر  التدريب الرياضي النخبوي 

B 57 بوبكر الطيب 71/14/0991 تيسمسيلت التحضير البدني الرياضي 

B 53 شاوش حسين 76/07/0990 بسكرة محضر بدني 

B 54 سعيداني محمد 05/12/0929 تيسمسيلت التحضير البدني الرياضي 

B 55 مطرق سيد احمد 01/17/0923 تيسمسيلت التحضير البدني الرياضي 
 


