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 7102 – 7102د للسنة الجامعية .م . مسابقة الطور الثالث دكتوراه ل
 التدريب الرياضي فرع

 .كتابيةمسابقة الفي ال للمشاركةالمقبولين  المترشحين قائمة 

 ترتيب المؤسسة التخصص شهادة مكان الميالد تاريخ الميالد اللقب االسم الرقم
 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر وهران م0821جانفي  01 بن أحمد محمد 0

 A جامعة الشلف التدريب الرياضي النخبوي ماستر الشلف م0822جانفي  72 اليةعشيرة الع يوسف 7

 A جامعة مستغانم التدريب الرياضي ماستر معسكر م0887فبراير  00 رضوان خالدي 2

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0882أفريل  72 عبد القادر فريح 4

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر وهران م0821نوفمبر  02 محمد ساسي 5

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة 0887جانفي  08 عيسى سعودي 1

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر تيارت م0880ديسمبر  17 أحمد ثوامرية 2
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 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0882نوفمبر  74 حسين صدام بورقدة 2

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0822مارس  01 علي النعاس طحشي 8

 A جامعة الجلفة بدانيالتدريب و التحضير  ماستر الجلفة م0887جوان  18 احمد بوخالفة 01

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822جانفي  14 صادق بن حمو 00

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر المسيلة م0881جانفي  72 مختار بن عبد الرحمان 07

 A جامعة مستغانم تحضيرات بدنية تدريبات و ماستر معسكر م0828سبتمبر  72 عبد القادر ريغي 02

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0824جوان  70 عابد كليش 04

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0828نوفمبر  14 محمد بورابح 05

 A جامعة الجلفة بداني التدريب و التحضير ماستر الجلفة م0822جوان  02 فؤاد سايحي 01

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0822سبتمبر  72 خدير سعدي 02

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0880جوان  74 محمد األمين شيلي 02
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 A جامعة الجلفة انيالتدريب و التحضير بد ماستر الجلفة م0822ديسمبر  72 خالد حاشي 08

 A جامعة الجلفة التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0882جويلية  02 فيصل حوافي 71

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0881جوان  77 محمد مدوني 70

 A شلفجامعة ال التدريب الرياضي النخبوي ماستر الشلف م0880ماي  78 وليد بودري 77

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0824جانفي  02 كلثوم منصور 72

 A جامعة مستغانم التدريب و التحضير بداني ماستر المدية م0821نوفمبر  74 سمير العيدي 74

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0825جويلية  74 نوال دحماني 75

 A جامعة الشلف التدريب الرياضي النخبوي ماستر الشلف م0880جويلية  08 حمزة بوطيبة 71

 A جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تيارت م0882مارس  18 كريمة لعرشي 72

 A جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0822جوان  71 منصور بوبطانة 72

 A جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0822سبتمبر  14 عبد العزيز بوعيشة 78
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 A جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر الجزائر م0822ماي  77 مروان اقنيني 21

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822جويلية  78 كريم مداح 20

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0887نوفمبر  10 محمد عبد الجليل سعيدي 27

 A جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0881مارس  01 احمد موساوي 22

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر وهران م0882جانفي  17 محمد سباعي 24

 A جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0887أفريل  00 أحمد دعبال 25

 A جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0881جانفي  05 إسحاق بن دنيدينة 21

 A نمجامعة مستغا تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822أفريل  00 عبد الحليم غالمية 22

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0880سبتمبر  07 عبد اهلل سوداني 22

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0882فبراير  08 عبد المالك شويح 28

 A معة البويرةجا التدريب الرياضي النخبوي ماستر المسيلة م0828نوفمبر  01 الفوضيل بوسعيد 41
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 A جامعة البويرة التدريب الرياضي النخبوي ماستر البويرة م0822فبراير  71 عبد المجيد سعيدي 40

 A جامعة خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة ماستر مليانة م0822جويلية  12 بوزيان عبلة زيان 47

 A جامعة أم البواقي ر البدني الرياضيالتحضي ماستر أم البوقي م0884جانفي  15 إسماعيل أمجوج 42

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0882أوث  02 محمد األمين بن دعماش 44

 A جامعة الجزائر التدريب الرياضي النخبوي ماستر سكيكدة م0882مارس  17 محمد لمين حمودة 45

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر نوهرا م0827جويلية  05 محمد حمزة بلعمري 41

 A جامعة خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة ماستر الشلف م0822فبراير  71 ياسين زبيري 42

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر سعيدة م0827جوان  72 شيخ ناصري 42

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تتيار  م0882ماي  00 سماح زاهية العربي 48

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0881فبراير  12 محمد كوردورلي 51

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر سيدي بلعباس 0827أفريل  08 عبد القادر القاضي 50
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 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0821توبر أك 02 محمد األمين سيفي 57

 A جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822دسيمبر  02 حبيب بوديدة 52

 A جامعة سوق أهراس تدريب رياضي عالي المستوى ماستر سوق أهراس م0882جانفي  12 خير الدين بوشهيدة 54

 A جامعة بومرداس تدريب رياضي عالي المستوى ماستر تيزي وزو م0884سبتمبر  08 خالد يحموان 55

 A جامعة خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة ماستر مليانة م0828سبتمبر  12 نور الدين أوهرار 51

 A يجامعة أم البواق التحضير البدني الرياضي ماستر جيجل م0882أكتوبر  75 نذير بوحبيلة 52

 A جامعة خميس مليانة التدريب الرياضي للمنافسة ماستر تيمزريت م0822جوان  72 سمير بن يديري 52

 A جامعة أم البواقي التحضير البدني الرياضي ماستر جيجل م0882جانفي  70 عباس زليش 58

 A قيجامعة أم البوا تدريب وتحضير بدني ماستر أم البوقي م0822فيفري  04 سمير منصوري 11

 A جامعة الجلفة تدريب وتحضير بدني ماستر المسيلة م0887مارس  78 محمد األمين سبخة 10

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0822أفريل  02 عمر بوعزة 17
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 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر النعامة م0880فبراير  17 ياسر حتيت 12

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0882أفريل  72 أسامة زين العابدين غريش 14

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر وهران م0822ديسمبر  71 سيد علي بزار 15

 B تغانمجامعة مس تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0887مارس  14 محمد أمين فعفاع 11

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0828جوان  07 محمد خروس 12

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0828أكتوبر  78 مليكة قواس 12

 B مجامعة مستغان تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر سعيدة م0821جويلية  07 عبد القادر زاوي 18

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0821جويلية  74 جمال قانة 21

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تيارت م0881أكتوبر  02 ايمان بغدادي 20

 B نمجامعة مستغا تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر تسمسليت م0880جويلية  05 محمد بن حلوية 27

 B جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0881فبراير  01 فاروق بهاء الدين حسن 22
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 B جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر المسيلة م0881ماي  10 كمال الدين بن شبحة 24

 B جامعة مستغانم ت بدنيةتدريبات و تحضيرا ماستر غليزان م0882فبراير  71 محمد األمين بويكني 25

 B جامعة البويرة التدريب الرياضي النخبوي ماستر البويرة م0828نوفمبر  05 يوسف بحار 21

 B جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر الجلفة م0820افريل  01 محمد جايلي 22

 B جامعة تيسمسلت يالتدريب الرياضي النخبو  ماستر تسمسليت م0828سبتمبر  01 جمال راوي 22

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0822ماي  12 عبد القادر عبد الالوي 28

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0827جانفي  70 بوتمرة خريس 21

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0827ماي  02 خليفة سليماني 20

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0820ديسمبر  07 إسماعيل مولياط 27

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0881جويلية  71 هيشام حمداد 22

 B معة مستغانمجا التدريب و التحضير بداني ماستر مستغانم م0825ماي  11 أبوبكر بلكحل 24
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 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0880فبراير  71 بوزيري عبد الحجار 25

 B جامعة الجزائر التدريب الرياضي النخبوي ماستر عين الدفلة م0822أكتوبر  01 محمد بلعلياء 21

 B جامعة تيسمسلت بويالتدريب الرياضي النخ ماستر تيارت م0884مارس  10 فايزة قدور 22

 B جامعة مستغانم التدريب و التحضير بداني ماستر مستغانم م0821جوان  12 رمضان بن مومن 22

 B جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0880نوفمبر  00 فريد بوشامة 28

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0881افريل  71 طيب بوبكر 81

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0822فبراير  01 سيد احمد مطرق 80

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0828جويلية  05 محمد سعيداني 87

 B جامعة تيسمسلت يالتدريب الرياضي النخبو  ماستر تيارت م0881نوفمبر  75 عبد القادر وحميش 82

 B جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0887فبراير  00 خالد فراجي 84

 B جامعة مستغانم التدريب و التحضير بداني ماستر تيارت م0822سبتمبر  18 رضوان بن تومية 85
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 B جامعة الجلفة يالتدريب و التحضير بدان ماستر المسيلة م0822جوان  04 عباس سحنون 81

 B جامعة بسكر محضر بدني ماستر المسيلة م0828سبتمبر  12 لخضر لقليب 82

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0828ديسمبر  20 محمد األمين سدير 82

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر تيارت م0827أكتوبر  08 يحي طاعو 88

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822نوفمبر  02 امحمد دعرة 011

 B جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0887جانفي  75 عبد القادر خليف 010

 B غانمجامعة مست تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0887ديسمبر  12 محمد بن جياللي 017

 B جامعة الجلفة التدريب و التحضير بداني ماستر األغواط م0822فبراير  12 عبد اللطيف ثامري 012

 B جامعة البويرة التدريب الرياضي النخبوي ماستر البويرة م0887فبراير  17 توفيق بوكليلة 014

 B جامعة أم البواقي التحضير البدني الرياضي ماستر أم البوقي م0824جوان  00 الطاهر لعور 015

 B جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0821فبراير  02 رشيد سوفي 011
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 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822جانفي  02 أحمد بن عطية 012

 B جامعة مستغانم بدنيةتدريبات و تحضيرات  ماستر وهران م0822ماي  20 أمير محي الدين 012

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر معسكر م0880ديسمبر  74 جمال بطاهر 018

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0881 ميلود عداوي 001

 B معة مستغانمجا تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0821أوث  01 نور الدين ميلود 000

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822ماي  74 سنوسي حدوش 007

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0822جانفي  17 مغنية منصورية شيخ 002

 B جامعة مستغانم دنيةتدريبات و تحضيرات ب ماستر مستغانم م0881سبتمبر  07 ابراهيم لكحل 004

 B جامعة تيسمسلت التدريب الرياضي النخبوي ماستر تسمسليت م0881ماي  72 أحمد قابس 005

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر غليزان م0882جويلية  21 سمير مداح 001

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0824ديسمبر  78 ميلود بحري 002
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 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر مستغانم م0821نوفمبر  71 كمال الدين بن بكار 002

 B جامعة مستغانم تدريبات و تحضيرات بدنية ماستر سعيدة م0820فبراير  01 مخطار موساوي 008

 B جامعة مستغانم رات بدنيةتدريبات و تحضي ماستر تلمسان 0881أفريل  02 الماحي غادي 071

 B جامعة مستغانم التدريب و التحضير بداني ماستر مستغانم م0821نوفمبر  75 رشيد بلحاج 070

 B جامعة الجزائر التدريب الرياضي النخبوي ماستر الجلفة م0887ديسمبر  00 معتصم باهلل مختاري 077

 B جامعة خميس مليانة ب الرياضي للمنافسةالتدري ماستر مليانة م0880ماي  21 ياسين محايلية 072

 B جامعة الجزائر التدريب الرياضي النخبوي ماستر الطاهير م0887سبتمبر  08 محمد عبد الحي سويعد 074

 B جامعة أم البواقي التحضير البدني الرياضي ماستر جيجل م0882مارس  08 عماد العقون 075

 B جامعة أم البواقي التحضير البدني الرياضي رماست جيجل م0880نوفبر  10 أمين عيش 071

 B جامعة تيسمسلت التحضير البدني الرياضي ماستر الشريعة م0828سبتمبر  12 وليد الحمزة 072

 B جامعة الشلف تحضير رياضي نخبوي ماستر الشلف م0828ماي  70 سمير بن يمينة دومة 072
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 B جامعة عنابة تدريب رياضي ماستر سكيكدة م0887فيفري  72 سيف الدين بن سعيد 078

 B جامعة أم البواقي تدريب وتحضير بدني ماستر جيجل م0880ماي  05 عبد الحكيم زعرور 021

 B جامعة الجلفة تدريب وتحضير بدني ماستر المسيلة م0887جويلية  12 بالل بن الطاهر 020


