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The Date :72/11/2021 

Ref : ..72 .. / E.S/ 7221 

72/11/2021: م فيــــــــــمستغان  

 2021/     / م.ت ب ر/ 72الرقم: ....

Ministry of Higher Education and Scientific Research- 

University Abdelhamid Ibn Badis 

Institute of sports and physical education 

Mostaganem 

Sport Training Department  

 

 وزارة التـــعليـــــــــم العالـــــــــــــــي

 والبـحـــــــــث العــــلمــــــــــــي

 جامعــة عبد الحميـــد بن باديــس

 مستغــــانم.

 التربية البدنية و الرياضية معهد  

 التدريب الرياضي قــسم:
 

 

 باألرقامقسم التدريب الرياضي 

 و الدرجة العلمية  األساتذةعدد 
لدرجةا السما  للقبا   الرقم 

PROF 10 بن سي قدور حبيب 

PROF   10 أ.د/زرف   محمد 

PROF  10 أ.د/ صبان  محمد 

PROF  10 أ.د/ رياض  الراوي 

PROF  10 أ.د/ رمعون م محمد 

PROF   10 أ.د/ حجار   محمد 

PROF  10 أ.د/ بومسجد  عبد القادر 

PROF  10 أ.د/ بن لكحل منصور 

PROF  10 أ.د/ بن قوة  علي 

PROF  01 أ.د/ بن قالوز تواتياحمد 

PROF 00 أ.د/ بن برنو  عثمان 

PROF  00 أ.د/ بلكبيش  قادة 

PROF  00 أ.د/ أحسن  أحمد 

PROF  00 ا. د/ بن قناب  الحاج 

M.C.A  00 د.سنوسي  عبد الكريم 

M.C.A  00 د.حمزاوي  حكيم 

M.C.A  00 د.جغدم  بن ذهيبة 

M.C.A  00 د. مقدس  ادريس 

M.C.A 00 د. مسالتي   ي  لخضر 

M.C.A  01 د. فغلول  سنوسي 

M.C.A  00 د. غوال  عدة 

M.C.A  00 د. عامر عامر  حسين 

M.C.A   00 د. بلقاضي  عادل 

M.C.A  00 بن شهيدة  عبد القادر 

M.C.A  00 أ.د/ إدريس  رضا 

M.C.B  00 د. شرارة  العالية 

M.C.B 00 د/ ببوشة   وهيب 

M.C.B  00 د/ مناد  فوضيل 

M.A.B 00 بن شني  الحبيب 

M.A.A  01 د.صابر  جمال 

M.A.A  00 د. غزال محجوب 
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  رياضي  قسم التدريب االيداريين
 عباس عجال: بياناتالحجزعون 

 حري والمغ: رئيسي إدارةعون 

 بربش فضيلةم:رئيسي إدارةعون 

 

 
 

اإلحصائيات الخاصة بعدد الطلبة اإلجمالي لقسم التدريب 

 الرياضي)المسجلين فعليا(
 

 
  طالب 05:   عددهم عدد الطلبة  للسنة  الثانية تدريب رياضي تنافسي 

  طالب 82:    عددهم عدد الطلبة  للسنة  الثالثة تدريب رياضي تنافسي 

   طالب 83:  عددهماألولى ماستر  تحضير بدني رياضي عدد الطلبة  للسنة 

  طالب 85:  عددهمعدد الطلبة  للسنة  األولى ماستر  تحضير نفسي رياضي 

  طالب 14:  عددهمعدد الطلبة  للسنة  الثانية ماستر  تحضير بدني و رياضي 

  طالب 82:   عددهمرياضي  نفسي وعدد الطلبة  للسنة  الثانية ماستر  تحضير 
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