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 01السنة الثالثة ليسانس :  في المحاضرة  الفوج

 التخصص الجماعي التخصص الفردي اإلسم اللقب الرقم

 1كرة القدم 1العاب القوى مؤمن ابوالهيجاء  .1

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية محمد العمراني  .2

 كرة اليد 1الثقافة البدنية ياسين بابوزي  .3

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية محمد أنيس بن تشقال  .4

 1كرة القدم 1العاب القوى عبد القادر بن كحلة  .5

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية شناز بودومة  .6

 2كرة القدم 1العاب القوى عبد الرحمان خناقة  .7

 اليدكرة  2الثقافة البدنية بلقاسم رحماني  .8

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية صالح قدوح  .9

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية مروان قنون  .10

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية محمد ياسين الشي  .11

 1كرة القدم 1العاب القوى محمد رمزي مختاري  .12

 الكرة الطائرة 1العاب القوى لينة صبرينة مسعودي  .13

 1القدمكرة  1السباحة فريال يحياوي  .14

 

  02:  السنة الثالثة ليسانس الفوج في المحاضرة

 التخصص الجماعي التخصص الفردي اإلسم اللقب الرقم

 كرة اليد 1العاب القوى محمد أمقود  .1

 كرة السلة 1الثقافة البدنية إنصاف بلخيرة  .2

 2كرة القدم 1العاب القوى عبد الباقي بن عامر  .3

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية إسماعيل بوشوك  .4

 كرة اليد 2الثقافة البدنية سامي محمد أمين بوصبيع  .5

 1كرة القدم 1السباحة ميلود تقزايت  .6

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية محمد رضا درديش  .7

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية عبد القادر جياللي رحوي  .8

 الكرة الطائرة 1الثقافة البدنية ايمان ضيف هللا  .9

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية ضياء الديناحمد  مشري  .10

 الكرة الطائرة 2الثقافة البدنية محمد امين مطاوي  .11

 1كرة القدم 1السباحة إسماعيل مقدم  .12

     محمد ناصر  .13

 كرة السلة 1السباحة وسيم وشن  .14
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 03السنة الثالثة ليسانس :  الفوج في المحاضرة

 الجماعيالتخصص  التخصص الفردي اإلسم اللقب الرقم

 1كرة القدم 1السباحة سليم العنابي  .1

 1كرة القدم 1العاب القوى عميروش تابتي  .2

 كرة السلة 1السباحة عماد الدين توازي  .3

 1كرة القدم 1السباحة زكريا خوالد  .4

 2كرة القدم 1العاب القوى يونس رمضاني  .5

 2كرة القدم 1الثقافة البدنية يونس روان  .6

 2كرة القدم 1الثقافة البدنية عيسى عبدالمجيد زوبة  .7

 2كرة القدم 1العاب القوى محمد لطفي شنون  .8

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية بسام عراضة  .9

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية قوسم رميساء قريدي  .10

 2كرة القدم 1الثقافة البدنية جابر لعالم  .11

 كرة السلة 1الثقافة البدنية قايا مدور  .12

 الكرة الطائرة 2الثقافة البدنية الزهراءفاطمة  مقراني  .13

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية زين الدين منزر  .14

 2كرة القدم 1السباحة نور الدين موهوب  .15

 1كرة القدم 1الثقافة البدنية العربي وهاب  .16
 

 04الفوج في المحاضرة السنة الثالثة ليسانس : 

 الجماعيالتخصص  التخصص الفردي اإلسم اللقب الرقم

 2كرة القدم 1العاب القوى حسام الدين براهيمي  .1

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية حكيم بلبشير  .2

 2كرة القدم 1العاب القوى عبد المؤمن اسالم بلورنة  .3

 2كرة القدم 1العاب القوى دحمان بوصبيع  .4

 كرة اليد 1السباحة محمد بوقمرة  .5

 كرة اليد 1السباحة وائل بومريجة  .6

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية محمد هشام رسول  .7

 كرة اليد 2الثقافة البدنية مهدي طوبال  .8

 كرة اليد 2الثقافة البدنية بالل عمروس  .9

 كرة اليد 2الثقافة البدنية مروان قارون  .10

 الكرة الطائرة 1العاب القوى شيماء قردوح  .11

 الكرة الطائرة 1العاب القوى خيرة كحلول  .12

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية الدينجليل نصر  لراري  .13

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية الحاج فارس محمودي  .14

 الكرة الطائرة 1السباحة تينهينان موهاب  .15

 2كرة القدم 2الثقافة البدنية ياسر يحيوش  .16

 


