
عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

:األستاذالرياضية و البدنية التربية قسم
: مقياس 

.................بطاقة متابعة  الطلبة لشهر السنة األولى ماستر:السنة 
1: الفوج 

تخصص التدريب الرياضي النخبوي

الرقم 
1
2
3
مُاس ي   عهاب الذ4ًً

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
بىاملخ   اًمان24

صعُذي   رابح25

بىصتُل   عماد الذ26ًً

عابي   صُف الذ27ًً

بىلحبال   محمذ أمير28

بىدًىجت   حمسة29

ععبان   مىال30

علُىي   محمذ محض31ً

العباس ي   محمذ32

عبذاوي   ابراهُم33

ت أصماء34 عراًٍر

خالًفُت عمار35

غضابيُت   هادًت

كجاجت   ودٌع

عمىري   أًمً

حمادي   هُثم

بىركاب   راهُا

بىكرزازة   حضام الذًً

عمُار   اًمً

دهان   هصر الذًً

بىزٍان   عبذ الباصط

بسازل   عامر

عاطر   صُف الذًً

هامل   اًىب

بىصالح   أصامت

عاوي   عبذالغاوي

كباًلي   عبذ الىهاب

بً صالح   ًحى

بىدار   عذالن

كحلىظ   خيرالذًً

لعباس ي   عٍرف

بىغابت   أصامت

مىهىب   محمذ مهذي

بىصالح   للمان

مجموع الغيابات 
اللقب واالسم

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  الطلبة لشهر السنة األولى ماستر:السنة 

:األستاذ
: مقياس تخصص التدريب الرياضي النخبوي

الرقم 
1
2
3
4
5
مراح   عبذ الرحُم6

رفراف   ععُب7

ىِط   عبذ الىاصر8 بٍر

زاًذ أًىب9

صمىدي محمذ رضا10

هطىر هجُب11

حذاد بالل12

خغاهت عبذ الرحُم13

ك ععُب14 بٍر

مطالوي لطفي15

خاوة لطفي16

مراًحي عبذ الحكُم17

خرفان ٌضين18

بً حمادة عبذ الرزاق 19

عبذ الصمذ فاتح20

خمُلي عبذ الحلُم21

ذي عبذ الرزاق22 حٍر

عىن هللا مراد23

ربح هللا عبذ الرزاق24

زاز محمذ ملين 25

زواًذًت فاطمت26

كذري محمذ27

خروبي رمسي28

بىطالب عبذ الغاوي29

بعيرة وهاب30

س 31 هىي عبذ العٍس

32
33
34
35
36
معمري جمال الذًً 37

مجموع الغيابات 

براهُمي فراش

زراري عالء الذًً 

بىكضِبت   عادل

بىلحذًذ   صابر

م رزاقي   عبذ الكٍر
طىالبُت   عبذ الرؤوف
ت   عبذ الرحمً كىادٍر

بىعُطت   عالء الذًً

بىروبت هغام

بىروبت صُف الذًً

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

1: الفوج 
.................بطاقة متابعة  الطلبة لشهر    السنة األولى ماستر

:األستاذ:السنة 
: مقياس تخصص تحضير بدني الرياضي

اللقب و االسمالرقم 
1
2
لعىظ   احالم3

بائع راصى   محمذ أمين4

بىركُبت   معتز باهلل5

أوراًيُت   عبذ هللا6

هبال   بالل7

بىمذًً   اصالم8

حضين   صُف الذ9ًً

خلُفاتي   عبذ اللطُف10

مرزوقي   علي11

ملىعي   عمار12

ىت   مهذي13 عٍى

جىادي   عبذ الرزاق14
بً ًىوط   ًىصف15

زعالوي   بالل16

بىراش   فارش17

همامي   رفُم18

حبُلت   ًىصف19

س   عبذ هللا20 كٍى

كغرادي   معتز باهلل21

م22 كرباطى   مٍر

بىغرارو   غضان23

صبعىن   اهىر24

مُاس ي   محمذ اصامت25

26
بىرغذة ابراهُم27

خروبي أصامت28

مهيرة بالل 29

مجموع الغيابات 

بلحضُني   عبذ املالك

حروز   محمذ امير

كرش   عبذ الىهاب

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 
.................بطاقة متابعة  الطلبة لشهر 

:األستاذ  السنة األولى ماستر
: مقياس تخصص تحضير بدني الرياضي

اللقب و االسمالرقم 
1
2
بىكضران عبذ اللادر3

فراًجُت عامر4

كفُفي محمذ الامين5

ىِط عِس ى6 بٍر

فتىحي احمذ7

مخاوغت صلُم8

لىمي صمير9

جىذلي محمذ عهاب 10

جباري أحمذ11

بىالفىل صفُان12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
خروبي أصامت30

مجموع الغيابات 

صىعت مضعىد

دروَػ عادل

بهلىلي ًىوط

طالب حمسة

اًت عس الذًً بٍى

علىوي صميرة 

/
2ح  4ح 1ح  3ح 

///

ص ي محمذ  حَر

عابذي فارش

ىت هصر الذًً بىعٍى

بىلىىار صفُان

كاصِط صفُان

زغذودي حبِبت

علىن هُفاء امُىت

حمذي بثِىت
بللصير عامر

بىراوي صُف الذًً 
راهم ابتضام
جغادر صمير

هاصر احمذ صالح الذًً
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

1: الفوج الرياضية و البدنية التربية قسم
:األستاذالسنة األولى ماستر

: مقياس 
.................بطاقة متابعة  الطلبة لشهر 

تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي 
////////اللقب و االسمالرقم 

بىطىطً   هاجر1

خلُفي   خذًجت2

بىمذًري   اًت3

علىفي   جيهان4

فرجاوي   فاطمت السهراء5

لىحي   عبذ الجلُل6

بىصباع   رمسي7

بىثران   عبذ الرحُم8

9ً صمىدي   وضٍر

م10 بغاغت   عبذ الكٍر

بتُتي   محمذ11

بردودي   محمذ هذًر12

ولهت   محمذ13

كحلىش ي   صبري14

إبراهُمي بىجمعت   إبراهُم15

مىصر   عبذ الحم16

مىازل   عماد17

حروظ   صفُان18

بكىظ   صُف الذ19ًً

جابر   رمسي20

معاصمي   املىذر21
حمسة   ًاصمين22
عركرق   ًىوط23
صُاد   اصامت24
كغُذ   أصامت25
بىعامت   حضام26
ال27 مراد   فٍر
رمُلي   هذي28
حمروظ   الُاش29
مىباعُت   فاطمت السهراء30
لىدًني   محمذ الحض31ً
كُالوي   محمذ فىزي32
كرمىز   فتحي33
مرداس ي   خىله34
حمذاوي   فلت35

فاحم   صفُان36

معطى هللا   عماد37
38
39
40
41
42

بىعاهذ   عبذ الجلُل
صلُماوي   علي

لعذاٌضُت   اميرة
حركاش   صالح

7ح  5ح  3ح  مجموع الغيابات 1ح 

ني   ًاصين بٍس
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عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

2: الفوج الرياضية و البدنية التربية قسم

.................بطاقة متابعة  الطلبة لشهر   السنة األولى ماستر
:األستاذ

: مقياس تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي 

اللقب و االسمالرقم 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

مجموع الغيابات 

هاجي   صالح الذًً
زغاد   خالذ

ت   محمذ بلٍر
بىحسام   صُف الذًً

بىشحُط   نهاد

خغيرم   هجُب

غىُمي   بالل
حركاش   عبذ املؤمً

4ح  3ح  2ح  1ح 
/ / / /

عابي   مهذي
غت   مىصف بىعَر

عىادي   حضام الذًً
زهير   هاوي

فىهاش   عالء الذًً
بً عباش   جمال

العابذ ولُذ
بىعارب بىلىداوي هىر الذًً 

مىس ى الُاش

مخىاظ هغام 
صاصان أحمذ

بىطالبت   ًىصف اصالم
حافي   عبذ الرزاق

صحراوي   بهاء الذًً
دراجي   محمذ الصالح

بىعالغم   محي الذًً
بىذًر   فارش

عماري   أحمذ صابر
بىعربت   حضين

بىزردوهت فتحي

بىحالصت معار

بىكجاوي   عذالن

بً حمسة   محمذ ًاصين

بىترعت تلي الذًً
بىحىظ احمذ امين 

مت حذادة كٍر
ععبان عاوظ حمسة

علىن ًىوط
ضُاف اصامت

بىزطىط   اًىب
غىطي   هضال
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