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 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية
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 الفوج االول
 

ملوضوعا االسم اللقب رقم التسجيل  
  حممد األمني آفرن 171735036700

مفهوم االصاابت الرايضية 
 وتصنيفها

 

 صابر طويل 20044024158
 خالد مجايل 19064054184

 عماد الدين لبيض 171735051111
  النورعبد  برير 161639069326

التوزيع املومسي لإلصاابت 
 الرايضية

 عبد الوهاب شايب 161639076119
 اسالم عيساوي 171735042815
 عقبة مربوكية 171735042832
  عبدو بن جلول 171735042984

االسباب العامة حلدوث 
 االصاابت الرايضية

 محزة بن نعمية 171739073089
 أشرف تلي 171735037835
 عبد احلق جراف 19044024001

  بلقاسم حبشي 171735051066
االسعافات االولية لإلصاابت 

 الرايضية

 

 حمفوظ بوعزيز 151537039018
 عبد الرؤوف بودونت 10105029287

 حسام شايب 171735045466

 RACEبروتوكول  ميلود حسناوي 1993210913

 TOTAPSبروتوكول  قدور رغدي 171735050783

 

 اإلصاابت الرايضية واإلسعافات
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 الفوج الثاين
ملوضوعا االسم اللقب رقم التسجيل  

  يزيد خضراوي 151535046976
 اصاابت العظام

 

 صهيب ماصة 171735036821
 عبد اجلليل جدو 171735046489
 محادة فرحايت 161635039535
  حسان مصطفاوي 161635049203

 عبد الرمحان سامعي 161635035239 اصاابت املفاصل
 أمين كشرود 171735037182
 انجي ميلودي 20089064274

 االصاابت العضلية حممد األمني قطاف متام 171735038252
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 الفوج الثالث
 املوضوع االسم اللقب رقم التسجيل

  رابح اسيل 20054115761
 وليد دابيب 20064045996 اصاابت االربطة

 عمر بن عامر 171735037478
 عبد احلق بن يوسري 20085037735
 اصاابت االواتر سليمان ابي 171735035916

 االصاابت اجللدية عبد القادر بن سليمان 20115032109
  توفيق حنتات 171735039726

 اصاابت الراس والرقبة

 

 إسالم سعيدي 171735040856
 مربوك زيطوط 171735042518
 فتحي غربية 171735051372
  معاذ صيد 11114047577

 مفهوم االصاابت الرايضية وتصنيفها 

 

 امين حسونة 151535049486
 أسامة ثليب 171735035205
 فتحي قنيفي 151535036852
  أمين زريز 171735032139

ضيةالتوزيع املومسي لإلصاابت الراي  
 العايت 161635035507

حمسن تقي 
 الدين

 ايسني بن جمدل 20125033637
 يعقوب مجعي 151539062444
االسباب العامة حلدوث االصاابت  هيثم اثمر 161635039680

 نبيل جغبال 161635047843 الرايضية
ضيةاالسعافات االولية لإلصاابت الراي هيثم جنيدي 141439066143  
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 الفوج الرابع
 املوضوع االسم اللقب رقم التسجيل

  رفيقحممد  رمحة 131335034416
 RACEبروتوكول 

 

 خري الدين بعطوش 171735037310
 بالل قبقوب 151535042544
 حممد كمال سعدية 171735040438
  سيف الدين لعلواين 20044045647

 TOTAPSبروتوكول 

 

 بدر الدين أفرن 151535041322
 رمضان حريان 161635034900
 جيالين تبينة 171735045449

 العقيب قدور 151535045654
 اصاابت العظام
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 رابعال الفوج
 املوضوع االسم اللقب رقم التسجيل

 اصاابت املفاصل مسعود موساوي 1600441636
 مسري هالل 2091461311

 جوهر الدين جهاد ميلودي 171735033403
 االصاابت العضلية عبد الكرمي عبد الالوي 20085049701

 
 عمار هويوة 201335035216
 سليمان يور حيي 171735035917
 حممد السايح انصري 151535046145
 اصاابت االربطة أمين كودري 161635035991

 
 صالح الدين معاليم 141435018045
 عبد املالك هامل 171735037459
 سيف الدين ابملهدي 161639077532
  فارس جاطة 161635054353

 اصاابت االواتر

 

 جنم الدين بوسبيبيط 171735036876
 حواس قيزوط 161639078638
 السعيد غمري 20115040702
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