
عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

:األستاذالرياضية و البدنية التربية قسم
: مقياس 

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةالثالثة ليسانس:السنة 

الرقم 
ابراهيم بوناب  عماد1
احمد هرقة  منذر2
العابد  ايمن3
العامري  محمد رضا4
العشي  لزهر5
بازين  أيوب6
براهيمي  هاني خير الدين7
بشير  خير الدين8
بعزيز  أيوب9

بكاي  زكرياء10
بلخامسة  عبد الكريم11
بلغربي  صالح الدين12
بن راضي  ابراهيم13
بن عمار  ياسر عبد الحي14
بن نخلة  أنيس15
بوالذهب  أكرم16
بوالزرد  طارق17
بوثلجة  أحمد18
بوستة  محمد الهادي19
بوسالمة  فاتن شريفة20
بوشارب  بوبكر21
بوطهرة  عبد الرؤوف22
بوطواطو  فادي23
بوعائشة  محمد األمين24
بوعسلة  هارون25
بوعشة  مصباح26
بوعالق  محمد27
بوكرفة  محمد االمين28
بوعاب محمد وسيم 29
بوخروبة أيوب30
توايمية عبد المطلب 31
سلطاني عبد الرزاق32
بولحجل محمد أمين 33
بوطريعة محمد أمين 34
عبدلي علي 35
هوام مروان36
جيجلي  أشرف37
38

التدريب الرياضي : الفرع 

اللقب واالسم

عقابي  هشام

1ح 
/

2ح 
/

3ح 
/

4ح 
/
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

2: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةالثالثة ليسانس:السنة 
:األستاذ

: مقياس التدريب الرياضي : الفرع 

الرقم 
جبابلة  بوجمعة1
جيجة  حسام2
حتحوت  نجيب3
حريدي  خالد4
خريف  طارق5
خيلوف  أسامة6
رفراف  شهاب7
رقام  شعيب8
ريشي  عامر9

زياني  عبد الغاني10
سعداوي  هشام11
سفير  صالح الدين12
سلوغة  منصف محمد الهادي13
شابور  يونس14
شحاط  صهيب15
شريط  أيمن16
شوفة  فارس17
صقسي  عبد الجليل18
صيفي  أحمد عبد الرحمان19
ناصر شويطر  ياسين20
مناع أسامة21
براحلية عبد الحق22
خلة عبد الرؤوف23
عثامنية عالء الدين24
مناجلية محمد لمين25
زقاري مصعب26
رحماني ايمان27
قابوش زكرياء محفوظ28
عوالي  ريام29
حمزاوي سمير30
ساكر رابح31
شراد أحمد 32
تيفوتي شعيب33
سايح رامي34
35
عريبي عبد السالم36

حسناوي  إسالم

اللقب و االسم
2ح  1ح 
/ /

4ح 3ح 
/ /
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

3: الفوج بطاقة متابعة  الطلبة   الثالثة ليسانس:السنة 
:األستاذ
: مقياس 

اللقب و االسمالرقم 
طورش تروبة  عاصم1
عمارة  علي2
عماري  حسام الدين3
عويسي  سيف الدين4
عياشي  حسام5
قرمان  أيمن6
قروف  يحي7
قطاف  برهان الدين8
قليل  أيمن9

لعموري  محسن10
لقصير  زين الدين11
لكحل  يعقوب12
مازري  محمد بالل13
مشحالك  رونق14
مقدم  تاج الدين15
مقرون  عماد16
منيغد  مريم مالك17
ميال  عامر18
نايلي  ناصر الدين19
نميس  محمد20
يخلف  سامي21
بن طبولة محمد أيمن22
عبادي أنور23
حمودة نور الدين المنير24
شابو يوسف25
عزوز منية 26
نيني أنس27
جامع محمد األمين 28
زروال  ابراهيم29
زروال أحمد أمين 30
بوطوطن زكرياء31
قراوة مهدي32
مدور محمد33
34
35
36

التدريب الرياضي : الفرع 

4ح 

/

3ح  2ح  1ح 

///

دوارة عبد اهلل 

ثابت باديس
شتوان عيسى 
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

1: الفوج   الثالثة ليسانس:السنة 
:األستاذ

: مقياس النشاط البدني الرياضي التربوي: الفرع 

اللقب و االسمالرقم 
العايب  عبد النور1
ايديري  ايهاب2
براق  عز الدين3
براهمية  حسام4
بن صالح  فارس5
بن علي  نسرين6
بن عيش  نسرين7
بوتوقة  فيصل8
بوجرود  أسامة9

بوحربيط  إسماعيل10
بوخاري  حليمة11
بوخاري  نصر الدين12
بوخبزة  أسامة13
بودبزة  أبوبكر الصديق14
بودليوة  أيمن15
بوديب  مروان16
بوذيبة  عبد النور17
بوزرنة  عنتر18
بوسلبة  نور االسالم19
بوشرك  عالء الدين20
بوشريخة  الحسين21
بوكرمة  أيوب22
بولبنان  حسناء23
بولقمة  محمد24
بومدين  فريال25
بوهالي  شعيب26
جنان  منصف27
لعبدي  خالد28
ميساوي  حسن29
بن غيدة  باديس30
مدور  محمد31
حرايرية  امال32
حراقة محمد زكرياء33
عايش محمد رفيق34
بن فوغال صهيب تقي الدين35
أيمنبوحبيب  أيمن36
بوغاغة أيمن 37

بطاقة متابعة  الطلبة

////
4ح  3ح  2ح  1ح 
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

2: الفوج الثالثة ليسانس:السنة 
:األستاذ

: مقياس النشاط البدني الرياضي التربوي: الفرع 

اللقب و االسمالرقم 
جنان  هند1
حمدي  فراس2
حمودة  أحمد3
خريف  معاد4
خليلي  شيماء5
خليلي  غزالن6
خنطول  منى7
خوضر  وليد8
دحسي  عبد القادر9

رفراف  يوسف10
رماش  جهينة يسرى11
زايدي  سعدية12
زروق  مروة13
زقاري  ايمان14
زيتوني  بالل15
سعداوي  أسامة16
شابي  محمد فريد17
شريف جامع  أيمن18
شريف جامع  وليد19
شوافة  ميلود20
شوفة  هيثم21
صرندة  عالء الدين22
طراد  محمد األمين23
عاتي  شيماء لينة24
عبد غرس  بالل25
شياخة  وليد26
بوحبيب  أيمن27
كحلوشي  محمد الشريف28
بوراس  سيف الدين29
زويني  هادية30
قرباطو  شيماء31
جنان  نسرين32
بوعطيط أسامة33

بطاقة متابعة  الطلبة

7ح  5ح  3ح  1ح 
////

 شهر كل نهاية عند للقسم الغياب بطاقة إرجاع الرجاء:  مالحظة



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

3: الفوج   الثالثة ليسانس:السنة 

:األستاذ
: مقياس 

النشاط البدني الرياضي التربوي: الفرع 

اللقب و االسمالرقم 
عساس  جمال الدين1
عقابي  لطيفة2
عيبود  عبد الرؤوف3
عيساوي  إسالم4
عيشوري  سليمان5
فاني  إسالم6
فكراش  حمزة7
قربوع  عالء الدين8
قند  عبد الحميد9

كحلول  عامر10
كريم  محمد11
لحلح  سيف الدين12
لشخب  هارون13
لطرش  عز الدين14
لطرش  عالء الدين15
لعوابدية سالمي  عبير16
لعور عوادي  صالح17
محمد أتني  أسامة18
مخلوفي  سيف الدين19
مشري  عبد الستار20
مطاطلة  عبد الوهاب21
مواسة  أيمن22
مومن  محمد لمين23
ميهوب  يوسف24
نويقس  خالد25
هادف  عالء الدين26
هتاك  عبد الحفيظ27
هيشور  سعيد28
يونس  غادة29
حريد  مريم30
خباطي عبد الرزاق31
زعدود  عبد الرحمان33
لعبانة شهرمان34
عافري محمد35
بن دايخة أحمد36

بطاقة متابعة  الطلبة

4ح  3ح  2ح  1ح 
/ / / /
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