
عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

:األستاذالرياضية و البدنية التربية قسم
: مقياس 

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةلثانية ماستر:السنة 

النشاط البدني الرياضي المدرسي : التخصص 

الرقم 
أكنوش عبد اهلل1
بريك رمزي2
بلعابد فارس 3
بلمذكور   محمد رضا4
بلواعر رمزي5
بن عمار   صدام6
بو الجدري   نصر الدين7
بوخنفرة   رميسة8
بوروبة   عماد شعبان9

بوزيان عادل10
بوشدق   عالء الدين11
بوفدح بديسي   ابراهيم12
بولحية   إسالم13
تشاشي   أسامة14
جدو   حسام15
جمال   عبد النور16
حتحوت   حسين17
حسيني عفاف 18
ساسان محمد19
حمادة   ابراهيم20
حيمري   حمزة21
خيروني   رامي22
دبابي   الطيب23
دغامنة   ربيعة24
رحيم فؤاد 25
زالي   خالد26
زهار   عبد الرحيم27
زواوي   إلياس28
زيبوش   أمين29
شلوفي   شعيب30

//
4ح  3ح 2ح 1ح 
/ / اللقب واالسم



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

:األستاذ
: مقياس 

2: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةالثانية ماستر:السنة 

النشاط البدني الرياضي المدرسي : التخصص 

الرقم 
سباغ   عادل1
سالمة الياس2
سوفي   أيمن عبد الرحيم3
شعابنية صابر4
شياب محمد5
ضيف اهلل   عبد الباسط6
طمين   عبد الرحمان7
عبدي   لبنى8
عرب الشعبة موسى9

عزوز   فاتح10
عزيبي   شمس الدين11
عمارة سيف الدين12
عميرات ياسين13
عوالمية مهدي14
عياش   حمزة15
كريبس   محمد أمين16
لوصيف   ياسر17
مخيبي   هشام18
مسعي   نور الدين19
مسيخ   حسين20
مصارح   خالد21
ميساوي عادل22
هادي   عبد اهلل23
واصل   بوبكر24
وناس   عبد اللطيف25
خنفر باسم26
بوالفلطيو رابح27
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اللقب و االسم



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

:األستاذ
: مقياس 

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةالثانية ليسانس:السنة 

///////اللقب و االسمالرقم 
1
بهلول العربي2
بوقرن وليد3
جراب عبد النور4
حامد محمد الطيب 5
حمودة أيمن 6
حناني محمد7
خرواع محمد األمين8
دراوش زهير9

درش محمد رفيق10
زيان محمد االمين 11
سعدي حمزة12
13
عثماني يعقوب14
عمارة محمد لخضر 15
غنجيو حمزة16
غنجيو سفيان17
قرفي ابراهيم 18
لبرش عبد الباسط19
لعالوي عمار 20
مرابط سيف الدين21

4ح  3ح 2ح 1ح 

سلطاني أحمد

تحضير بدني رياضي : تخصص 

أجغيم عبد اللطيف 



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

:األستاذ
: مقياس 

1: الفوج الثانية ماستر:السنة 

تدريب رياضي نخبوي : تخصص 

اللقب و االسمالرقم 
1
2
3
القرود رامي4
الكنز عدالن فيصل 5
برينيس   نصر الدين6
بلفريخ   زينب7
بلواهم   عامر8
بن الربيع   توفيق9

بن كريف   نصر الدين10
بوجناح   خالد11
بودينار جالل الدين12
بوشاقور   أسامة13
بوضفة   معاد14
بوكلوة   باسم15
بونعجة   زكرياء16
بونمول خالد17
بيلة   إلياس18
جراب بالل 19
جغادر   دنيا20
حدوش   صالح الدين21
حطاب   محمد نظال22
رابحي   وليد23
روابح   يوسف24
زطوطة   حاتم25
سبعون   زكرياء26
27
كرمي فتيحة28

4ح 3ح 2ح 1ح 
////

نخول   مريم

أحمد قايد   برهان الدين
العلوش   كمال
العواطي عامر

بطاقة متابعة  الطلبة



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

:األستاذ
: مقياس 

2: الفوج الثانية ماستر:السنة 

تدريب رياضي نخبوي : تخصص 

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

4ح 3ح 2ح 1ح 
////

وشنان   أنيس
ويشاوي   إسالم الدين

منيجل   مروان
مياسي   وثيق

بونعاس لخضر

ليمام عبد الجليل 
مشحود حسان 

مصدق   رضا
منصر عبد الغفور

كشوط   مليك
كالعي   عمر

لطرش   فخر الدين
ولطاش شمس الدين

لعدايسية   محمد

عاللي   توفيق
عالوة   أيمن

غالم   عالء الدين
كاتب   محمد اسالم

كحلوشي ابراهيم زكرياء 

شفارة ميسوم
شقطمي سيف الدين
صخري العرنان بالل 
طحار   عبد الناصر

طوابرية   حسين عبد الرحمان

سقواط عماد
سلطاني عبد الحميد

بن عياش أسامة
شباطة   طارق

شرقي   عبد الغفور

بطاقة متابعة  الطلبة

سحالية   أنور
سعيدي عبد السالم 


