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  م2018 –م 2017لسنة اجلامعة ل ل.م.د هادكتور الطور الثالث قة مساب

  فرع  النشاط البدين الر"ضي املكيف

  هندسة ممارسة األنشطة البدنية و الصحة تخصص ال

  سابقة الكتابيةللمشاركة يف املاملقبولني قائمة الطلبة 

  

  ترتيب  ؤسسةامل  التخصص  شهادة  مكان امليالد  Tريخ امليالد  اللقب  االسم الرقم

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  معسكر  1970مارس  01  كرمي بلجياليل 1

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  غليزان  م1959مارس  13  عبد القادر بلهواري 2

 A  جامعة مستغامن  ين املكيف و الصحةالنشاط البد  ماسرت  النعامة  م1992جويلية  21  حممد األمني عمراين 3

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  سيدي بلعباس  م1992جويلية  14  سفيان سايح 4

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تيارت  م1991جويلية  27  يونس بوكريشة 5

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  معسكر  م1976مارس  15  جياليل عمري 6

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  النعامة  م1989سبتمرب  16  جالل الدين عنرت 7

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1985جانفي  12  حاج حممد عكريش 8

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تلمسان  م1978جانفي  06  حممد قورين 9

 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين الر"ضي املكيف و الصحة  ماسرت  (تنة  م1988سبتمرب  03  إسحاق محديين 10
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 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  سعيدة  م1974أفريل  27  بلقاسم جالط 11

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تلمسان  م1991أفريل  09  حممد عبد اجلليل بومديين 12

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تلمسان  م1992نوفمرب  17  خري الدين بودواية 13

 A  جامعة مستغامن  نشاط البدين املكيف و الصحةال  ماسرت  سيدي بلعباس  م1985ماي  15  عبد هللا موسكي 14

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  1967فرباير  22  مصطفى بوارس 15

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  سعيدة  م1987سبتمرب  22  عبد اwيد عمراين 16

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تيارت  م1990أفريل  16  سفيان بلجياليل 17

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  النعامة  م1993مارس  19  عبد اإلله زوجي 18

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  غليزان  م1982فرباير  20  عابد بن عامر 19

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  عني متوشنت  م1983أوث  26  حممد جعيدر 20

 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين الر"ضي املكيف و الصحة  ماسرت  املسيلة  م1984أوث  05  أمحد عبد الكرمي 21

 A  جامعة مستغامن  خوخةالر"ضة و الصحة يف املرحلة الشي  ماسرت  مستغامن  م1977ديسمرب  23  حممد جرورو 22

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  سيدي بلعباس  م1984نوفمرب  28  عبد القادر زيتوين 23

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1980فرباير  25  حاج بلعسل 24

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تلمسان  م1989نوفمرب  24  حممد بلعباس 25

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1991أكتوبر  18  مراد أيت و علي 26

 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  املسيلة  م1989سبتمرب  16  سيف اإلسالم عريوة 27
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 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين الر"ضي املكيف و الصحة  ماسرت  املسيلة  م1992جوان  17  عبد اللطيف سحنون 28

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  سعيدة  م1982مارس  14  حليمة مزوزي 29

 A  جامعة مستغامن  الصحةالنشاط البدين املكيف و   ماسرت  سعيدة  م1982ديسمرب  17  حممد عدادي 30

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  سعيدة  م1975سبتمرب  22  جياليل قاضي 31

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  عني متوشنت  1992سبتمرب  04  أمحد سامي بن بوهة 32

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  دةسعي  م1975نوفمرب  05  عبد القادر هبار 33

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  غليزان  م1993جويلية  27  إبراهيم بصايف 34

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1978ماي  16  "سني ز~يت 35

 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين الر"ضي املكيف و الصحة  ماسرت  برج بوعريريج  م1983مارس  18  خالد �لويل 36

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تلمسان  م1983جويلية  29  لطفي بن عبد الرمحن 37

 A  جامعة مستغامن  دين املكيف و الصحةالنشاط الب  ماسرت  الشلف  م1982نوفمرب  22  عبد القادر لكحل 38

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  الشلف  م1985جوان  17  علي العبيد 39

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  معسكر  م1980فرباير  08  علي شعبان 40

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  يارتت  م1980ديسمرب  14  بن هدية غايل 41

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تيارت  م1983جانفي  15  علي فارس 42

 A  جامعة املسيلة  النشاط البدين الر"ضي املكيف و الصحة  ماسرت  املسيلة  م1993أوث  25  سيف الدين حدييب 43

صر 44  A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تلمسان  م1976مارس  08  ميلود بنا
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 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1973أكتوبر  30  لعيد نعماوي 45

 A  جامعة مستغامن  لة الشيخوخةالر"ضة و الصحة يف املرح  ماسرت  عني متوشنت  م1992جانفي  03  إكرام طاهر 46

 A  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1975مارس  01  حممد زموش 47

 A  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  سعيدة  م1974أفريل  03  موسى سويدي 48

 A  جامعة اجللفة  ة التأهيل بواسطة النشاطات البدنية املكيفةإعاد  ماسرت  األغواط  م1990مارس  18  وهيبة صامي 49

 A  جامعة اجللفة  إعادة التأهيل بواسطة النشاطات البدنية املكيفة  ماسرت  اجللفة  م1992ديسمرب  10  عبد الرحيم طهراوي 50

 A  جامعة الشلف  النشاط البدين املكيف  ماسرت  غليزان  م1991سبتمرب  01  حممد األمني توايت 51

 A  جامعة اجللفة  إعادة التأهيل بواسطة النشاطات البدنية املكيفة  ماسرت  اجللفة  م1970أفريل  07  عامر حماد 52

حلسني زغاري 53  B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تيسمسيلت  م1991فرباير  16  ا

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تيارت  م1983أكتوبر  15  بن داود سي عبد اهلادي 54

حلميد زو(ي 55  B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1993أفريل  23  عبد ا

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  غليزان  م1988مارس  03  مصطفى سفيان بن امحد 56

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  معسكر  م1990ماي  11  أيوب مساهل 57

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  النعامة  م1990جويلية  18  مرمي ز"ين 58

 B  ة املسيلةجامع  الر"ضي املكيف و الصحة النشاط البدين  ماسرت  املسيلة  م1990نوفمرب  02  لطيفي قرة 59

 B  جامعة املسيلة  الر"ضي املكيف و الصحة النشاط البدين  ماسرت  املسيلة  م1990سبتمرب  14  زكر"ء حرمة 60

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  معسكر  م1991جوان  09  حممد سعيدي 61
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 B  جامعة مستغامن  حة يف املرحلة الشيخوخةالر"ضة و الص  ماسرت  غليزان  م1976أوث  10  طيب شويح 62

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  وهران  م1991جانفي  10  فتحي قناوي 63

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  أدرار  م1985ديسمرب  07  إبراهيم مصطفى 64

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  متوشنتعني   م1992ماي  10  امحد منديل 65

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1982فرباير  16  عبد الرمحان شليلي 66

 B  غامنجامعة مست  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  غليزان  م1989نوفمرب  06  عبد اwيد عامل 67

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  سطيف  م1987ديسمرب  27  نبيل إسعادي 68

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تيارت  م1987فرباير  24  حممد األمني بوفادنية 69

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  متوشنتعني   م1994أفريل  08  عبري فاطمة الزهراء بوكرمة 70

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  مستغامن  م1978أكتوبر  06  عمر بن عبد هللا 71

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1978ماي  08  عبد القادر لوايف 72

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1983جانفي  28  كمال بلكبري 73

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  البيض  م1976أفريل 19  حسني بن (رك 74

 B  معة مستغامنجا  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1989ديسمرب  24  خالد عدة 75

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  معسكر  م1979جوان  08  مصطفى العروسي 76

حلاج بلحريزي 77  B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  غليزان  م1992أوث  09  ا

 B  جامعة مستغامن   املكيف و الصحةالنشاط البدين  ماسرت  مستغامن  م1975جوان  03  عسري بن شاعة 78
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 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  عني متوشنت  م1982جويلية  28  مراد ز~قي 79

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1978أفريل  18  العيد بوزيدي 80

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  سعيدة  م1975أوث  11  علي حيتالة 81

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  معسكر  م1986مارس  19  إبراهيم دقدوق 82

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  غليزان  م1988جانفي  07  سيد امحد براضية 83

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1981بر أكتو  04  حممد منصر 84

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1978أوث  30  محو عمار داين 85

 B  جامعة املسيلة  الر"ضي املكيف و الصحة النشاط البدين  ماسرت  املسيلة  م1985ديسمرب  20  خلضر ميمون 86

 B  جامعة املسيلة  الر"ضي املكيف و الصحة النشاط البدين  ماسرت  املسيلة  م1993جانفي  29  الياس عزوز 87

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تيسمسيلت  م1989ماي  21  عبد القادر زمور 88

 B  جامعة مستغامن  ين املكيف و الصحةالنشاط البد  ماسرت  سعيدة  م1990جانفي  11  عالء الدين خياطي 89

 B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تيارت  م1990جانفي  09  عبد القادر بن حليمة 90

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  جباية  م1984أفريل  14  عبد القادر بدحوش 91

حلميد الفضه 92  B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  أدرار  م1988يلية جو  25  عبد ا

 B  جامعة مستغامن  الر"ضة و الصحة يف املرحلة الشيخوخة  ماسرت  تيارت  م1982ديسمرب  12  سيد أمحد رزايقية 93

 B  ة مستغامنجامع  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  مستغامن  م1985نوفمرب  25  حممد بن يوسة 94

حلميد محدي 95  B  جامعة مستغامن  النشاط البدين املكيف و الصحة  ماسرت  تيارت  م1990مارس  01  عبد ا
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