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 مجالي مرابط املكلف بتسيري شؤون قسم الرتبية احلركية/   دـــــــاىل السي                 

 

 القائمـــــة اإلمسية للطلبة املوجهني إىل السنة الثانية ليسانس ختصص الرتبية وعلم احلركة: املوضوع

 

ليسانس املوجهني حنو السنة بالقائمة اإلمسية لطلبة السنة األوىل ة ــــــــــــــم احملرتمـــــــــدم اىل سيادتكــــــــــــنتق      

 . الرياضي الرتبوي ختصص الرتبية وعلم احلركةالبدني الثانية ليسانس شعبة النشاط 

 مكان االزدياد تاريخ االزدياد اللقب اإلسم رقم التسجيل رقم

22 020220232202 
 22/22/0222 بن جنوع عبد الرؤوف

 بسكرة-ليشانة

20 02022222020282 
 23/20/0222 سلمــــــي حممد السعيـــــد

 بسكرة-طولقة

22 020222220202 
 00/22/2000 معمــــــر إلياس

 بسكرة-طولقة

20 020220202022 
 00/22/2008 عامـــــري سيف الدين

 بسكرة-سيدي عقبة

22 020220200282 
 00/20/0222 رأس النعامة حممد االمني

 غرداية

23 020220200032 
 20/20/0220 قوي أميــــــن

 توقرت

20 020222222232 
 20/22/0222 تابرحــــــة إســـالم

 بسكـــــرة

28 020222222238 
 20/22/0222 تواتي عبد العزيز

 أوالد جالل

20 020222228322 
 02/20/2008 مفتاح إسحاق

 سوق أهراس-سدراتة

22 020220233220 
 22/23/0220 زبدي عماد

 الوادي

22 020222220822 
 22/22/2000 عشرينبو عبد النور

 بسكرة-احلاجب

20 020222220023 
 02/20/0222 سويرات أسامـــــة

 بسكرة-ليشانة

22 020222220220 
 02/20/0222 قريف احلاج

 بسكرة-طولقة

20 020222222000 
 02/28/0222 شعبوري حممد نزيم

 بسكرة

22 020222220200 
 22/22/0222 قربي أيوب

 املسيلة-سيدي عامر

23 020222202222 
 20/20/2002 العلمي محزة

 بسكرة-طولقة
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 نائب املدير املكلف بالبيداغوجيا واملسائل املرتبطة بالطلبةمراد خليل /   دـــــــاىل السي          

 

 ية للطلبة املوجهني إىل السنة الثانية ليسانس ختصص تدريب رياضي تنافسيالقائمـــــة اإلمس: املوضوع

بالقائمة اإلمسية لطلبة السنة األوىل ليسانس املوجهني حنو السنة ة ــــــــــــــم احملرتمـــــــــدم اىل سيادتكــــــــــــنتق      

 . لتنافسيالتدريب الرياضي االرياضي ختصص  التدريبالثانية ليسانس شعبة 

 مكان االزدياد تاريخ االزدياد اللقب اإلسم رقم التسجيل رقم

22 020222222200 
 22/20/0222 عايسي مسيل

 بسكرة

20 020222222003 
 23/20/2000 حرز اهلل عيسى

 أوالد جالل-سيدي خالد

22 17/35048294 
 00/28/2000 حبري زكرياء

 بسكرة

20 020220203022 
 20/22/2000 عفيصة عبد الكريم

 أوالد جالل-سيدي خالد

22 020222222832 
 22/28/0222 هيلوف عبد القادر

 باتنة

23 020222222023 
 20/22/0222 أوختدجيت حممد رامي

 بسكرة-القنطرة

20 020222220002 
 02/22/0220 بن عاشور حممد سيف اإلسالم

 بسكرة-طولقة

28 020222220002 
 22/20/0220 رمحون صالح الدين

 بسكرة-قةطول

20 020222220283 
 02/20/0220 ساعد حممد وليد

 بسكرة-طولقة

22 020222223003 
 02/22/0222 مزروع بدر الدين

 أوالد جالل-سيدي خالد

22 020222222228 
 08/20/0220 عاشور صابر

 بسكرة-طولقة

20 020222222232 
 20/20/0222 عزوزة عبد الرؤوف

 بسكرة-متليلي

22 020222222230 
 22/22/0222 زراري بد اهللع

 بسكرة

20 020222222200 
 23/22/0222 جيدل زياد

 الوادي

22 020222220223 
 22/20/0220 بلكحلة أمين

 بسكرة-طولقة

23 020222222300 
 22/20/2002 عجال عبد الغين

 بسكرة-عني الناقة

20 020222202800 
 22/20/2000 كرابعية نوي

 بسكرة-سيدي عقبة
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