
اللقب بالفرنسية االسم بالفرنسية اللقب بالعربية االسم بالعربية خ االزدياد تاري     مكان االزدياد مكان االزدياد بالعربية مكان االودياد

CHIKH Salim شيخ سليم 17/03/1995 ksar chelala قرص الشاللة قرص الشاللة

AMRI Youcef عمري يوسف 30/05/1994 Djelfa الجلفة الجلفة

GAMAN Khalifa قمان خليفة 24/09/1992 DJELFA-DJELFA الجلفة الجلفة- الجلفة 

BENCHEIKH BOULANOUAR بن شيخ بولنوار 26/08/1994 Djelfa الجلفة الجلفة

DESSA Ahmed ismail داسة احمد اسماعيل 14/06/1989 Djelfa الجلفة الجلفة

KIHAL AHMED كيحل أحمد 02/08/1996 الجلفة الجلفة الجلفة

HAFFAF Naas حفاف نعاس 28/12/1995 Djelfa - Djelfa الجلفة الجلفة- الجلفة 

BEN MESSAOUD ZOHRA بن مسعود زهرة 24/06/1996 Djelfa الجلفة الجلفة

بن سعادة شفيق بن سعادة شفيق 07/09/1996 الجلفة

MAALMI AHMED MAALMI AHMED 30/04/1982 AIN RICH

SELT TAHAR سلت طاهر 27/03/1997 Djelfa الجلفة الجلفة

SADKI SERRAY ي
 
صادق رساي 29/12/1995 Djelfa الجلفة الجلفة

HAMLAOUI MOUSSA SEGHEIR حمالوي موىس  صغير 08/03/1998 الجلفة الجلفة الجلفة

ARBAOUI ARSELA SOUAD عرباوي أرسال سعاد 17/09/1998 DJELFA الجلفة الجلفة

BENAISSA AHMED RIDHA بن عيىس أحمد رضا 10/06/1975 الجلفة الجلفة الجلفة

DOKMANE Mohamed دقمان محمد 24/09/1984 Bousaada BOU-SAADA بوسعادة

LAHRECH ZAKARIA ABDELHAMID لحرش زكرياء عبد الحميد 22/11/1994 Djelfa الجلفة الجلفة

BERDJOUH ANTAR BERDJOUH ANTAR 17/11/1978 OUMETHIOUR

RAHMOUNE RACHID RAHMOUNE RACHID 18/12/1982 HASSI EL EUCH

BOUROUBA YASSER ISMAIL بوروبة يارس اسماعيل 01/05/1993 el guedide/djelfa el guedide/djelfa الجلفة- القديد 

ROUINA MOHAMED روينة محمد 13/10/1989 fid elboutma فيض البطمة فيض البطمة

BENATTIA MESSAOUD بن عطية مسعود 27/09/1989 Moudjbara المجبارة المجبارة

ي
شعران  عطية ي

شعران  عطية 16/03/1993 الجلفة

BOUTAIBA BRAHIM BOUTAIBA BRAHIM 07/06/1976  

BAGHDIR MOHAMED BAGHDIR MOHAMED 06/12/1986 KSAR EL BOUKHARI

TAIBI MEROUANE EL BAHRI ي طيب  مروان البحري 23/11/1997 Messaad مسعد مسعد

BEN AHMED ABDELAZIZ بن احمد عبد العزيز 12/09/1994 DJELFA الجلفة الجلفة

BENCHAOUANE FARID بن شعوان فريد 15/08/1993 عير  وسارة عير  وسارة عير  وسارة

OMRANE KHALED AYOUB عمران خالد ايوب 12/01/1987 الجلفة الجلفة الجلفة

BENGHARBI MOHAMED BENGHARBI MOHAMED 01/03/1978 ALGER

BEN CHOHRA OUALID بن شهرة وليد 02/09/1998 sid mhammed سيدي امحمد سيدي امحمد

اثانية ماستر تدريب



LAIB BACHIR LAIB BACHIR 11/01/1982 EL MENIAA

BERRABAH BOULANOUAR برابح بولنوار 27/02/1985 الجلفة الجلفة الجلفة

OUANOUKI BRAHIM OUANOUKI BRAHIM 20/08/1980 DJELFA

ARBAOUI ABD ELRAHIME عرباوي عبد الرحيم 29/07/1995 Ain Ouessara عير  وسارة عير  وسارة

BOUABDELLI MAKHLOUF بوعبدلي مخلوف 07/06/1990 MESSAAD مسعد مسعد

CHIBOUT HAMZA شيبوط حمزة 08/06/1987 hasi bahbah حاىسي بحبح حاىسي بحبح

NAIL LAKHDAR NAIL LAKHDAR 13/03/1982 HASSI BAHBAH

KEBIR SARA كبير سارة 25/09/1993 oargla ورقلة ورقلة

طمار الطيب طمار الطيب 21/01/1994 عير  وسارة

KIHAL YOUCEF كيحل يوسف 03/09/1996 djelfa الجلفة الجلفة

BAGHDADI Souhaib بغدادي صهيب 30/08/1988 áÝ½Òƒºí

BEN MESSAOUD YAHIA بن مسعود يحي 22/03/1976 El Idrissia االدريسية االدريسية

RABIE SAMIRE RABIE SAMIRE 16/04/1984  

ABDI LAWIN عبدي العوين 26/09/1995 عير  وسارة عير  وسارة عير  وسارة

BENNOUNA ABDERRAHMANE BENNOUNA ABDERRAHMANE 03/02/1980 TOUGOURT

RADJIMI HOSSAMEDDINE رجيمي حسام الدين 09/03/1999 had sahary حد الصحارى حد الصحارى

DJEKAOUA MEHDI SNOUCI DJEKAOUA MEHDI SNOUCI 14/06/1982 MENEAA

CHENNOUF MOHAMED ALAMINE شنوف محمد االمير  01/10/1999 Hassi bahbah حاىسي بحبح حاىسي بحبح

LETAIEF TEBR الطيف تي  15/10/1993 Djelfa الجلفة الجلفة

SAKHRI AHMED SAKHRI AHMED 01/01/1985 BERROUGHIA

OUBAH ABDELHADI OUBAH ABDELHADI 26/08/1986 DJELFA

BENGHARBI OTMANE BENGHARBI OTMANE 14/06/1983 ALGER

SALAH Makhlouf صالح مخلوف 08/10/1988 HASSI BAHBAH Ñƒ½´ áÑáÑ حاىسي بحبح

خزور الميلود خزور الميلود 06/03/1991 الجلفة

FACIH MENAD فصيح مناد 24/02/1990 الجلفة الجلفة الجلفة

MAAMRI TAMIM MAAMRI TAMIM 01/01/1978 MESSAAD

HEMIMI DJAMEL حميمي جمال 13/01/1982 biskra بسكرة 

AMOR LAKHDAR AMOR LAKHDAR 03/03/1980 DJELFA

رزيق أحمد لمير  رزيق أحمد لمير  20/09/1994 عير  وسارة

HADID MOHAMED IKRAM EDDINE حديد محمد اكرام الدين 17/10/1997 meskiana مسكيانة مسكيانة

بوخالفة حمزة بوخالفة حمزة 20/02/1993 الجلفة

خير سالم خير سالم 20/09/1994 بنهار بنهار بنهار

MOURACHDI HAKIM موراشدي حكيم 23/08/1994 DJELFA الجلفة الجلفة

ي
يوسف  عبد العزيز ي

يوسف  عبد العزيز 16/05/1990 الجلفة



ي غرن  علي ي غرن  علي 13/10/1985 الجلفة

BAIDELKOUL Lakhdar oussama بيض القول لخرص  أسامة 04/12/1994 Djelfa حاىسي بحبح الجلفة

REBHI AZEDDINE ربحي عزالدين 30/01/1995 Ain Ouessara عير  وسارة عير  وسارة

NAIL HOUSSAM EDIN نايل حسام الدين 12/04/1995 حاىسي بحبح حاىسي بحبح حاىسي بحبح

LAYADI IBRAHIM ي
لعياض  إبراهيم 18/05/1994 djélfa djélfa djélfa

مداح نجيب هللا محمد مداح نجيب هللا محمد 05/01/1995 حاىسي بحبح حاىسي بحبح حاىسي بحبح

BOUTALEB OUSSAMA LAMOURI بوطالب اسامة لعموري 05/10/1996 sidi laadjal سيدي لعجال سيدي لعجال

FADANE ADEL فدان عادل 01/01/1997 had elshari حد الصحارى حد الصحارى

AZZOUZI BEN YOUSSEF EL KHATEB عزوزي بن يوسف الخطيب 31/07/1998 djelfa الجلفة الجلفة

ي
بخب  ي سعد صي  ي

بخب  ي سعد صي  19/09/1994 الجلفة الجلفة الجلفة

وك مي  محمد وك مي  محمد 28/08/1994 عير  وسارة

LEMERKHI MOHAMED HOSSEM EDDINE ي
لمرخ  محمد حسام الدين 12/06/2000 عير  وسارة عير  وسارة عير  وسارة

حواش مصطف  عصام الدين حواش مصطف  عصام الدين 06/05/1996 حاىسي بحبح

LEHOUICHI Oussama ي
لحويىس  اسامة 27/03/1997 ain melah عير  الملح عير  الملح

SAHNOUNE MOHAMED ABDERRAHMANE سحنون محمد عبد الرحمان 24/01/1996 عير  وسارة عير  وسارة عير  وسارة

BELOUADAH HOUCEM EDDINE بلواضح حسام الدين 08/05/1995 DJELFA الجلفة الجلفة

LAGOUN TOUNSI ADEL لعقون تونىسي عادل 17/07/1997 الجلفة الجلفة الجلفة

BENDEKOUN ISMAIL بن دكون اسماعيل 03/05/1999 Ain Ouessara عير  وسارة عير  وسارة

BEN ACHOUR HOCINE بن عاشور الحسير  13/05/1999 Ain Ouessara عير  وسارة عير  وسارة

KHODIR MOHAMED خضير محمد 05/07/1998 Djelfa الجلفة الجلفة

MEBARKI AYMEN ALAA EDDINE مباركي أيمن عالء الدين 19/11/1999 HASSI BAHBAH حاىسي بحبح حاىسي بحبح

عريوة عبد الباسط عريوة عبد الباسط 21/04/1994 الجلفة

KASSI AISSA KASSI AISSA 01/01/1900 Ò´Ù Ý½ƒ®í

retimi tarek رتيمي طارق 04/02/1991

LAITOUTI DJALAL العيطوطي جالل 19/06/1991 ain ousara عير  وسارة عير  وسارة

مالح سفيان مالح سفيان 27/05/1995 الجلفة الجلفة الجلفة

TOUATI BACHIR ي
توان  البشير 01/03/1989 حاىسي بحبح حاىسي بحبح حاىسي بحبح

ZEKRAOUI DJAMEL زكراوي جمال 22/05/1995 ain boussif medea المدية عير  بوسيف المدية عير  بوسيف

BENABDALLAH AHMED بن عبد هللا أحمد 13/08/1994 djelfa djelfa الجلفة

BENAMARA ELHAOUAS بن اعمارة الحواس 23/07/1991 bou saada bou saada bou saada

DAHMANE ABDELKADER دحمان عبد القادر 26/08/1995 mesaad مسعد مسعد

BACHIRI BRAHIM EL KHLIL ي بشير ابراهيم الخليل 18/03/1992 djelfa djelfa djelfa

ي
شيبان  حمزة ي

شيبان  حمزة 12/03/1993 بن سليمان بن سليمان بن سليمان

BACHIRI ABDENNOUR ي بشير عبد النور 18/06/1996 DJELFA الجلفة الجلفة



سعيدي مصطف  سعيدي مصطف  15/04/1991 الجلفة

AHMIDAT NOUREDDIN CHERIF يف نور الدين رس  أحميدات 06/02/1993 el gueddid / djelfa el gueddid / djelfa el gueddid / djelfa

LEBIDI MAHDI EL ABBAS لبيدي مهدي العباس 21/05/1991 بوسعادة بوسعادة بوسعادة

ي بن غرن  عبد الهادي ي بن غرن  عبد الهادي 29/10/1988 فيض البطمة

HAMIDA LEMBARK حميدة لمبارك 07/12/1992 DJELFA الجلفة الجلفة

ة شبير الطيب ة شبير الطيب 27/08/1994 الجلفة

NAOURANI MOUNIR ي
النوران  منير 15/02/1996 DOuisse دويس دويس

KAREF Hamza قارف حمزة 06/08/1986 HASSI BAHBAH حاىسي بحبح


