
عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبة  الثانية ليسانس:السنة 

4ح3ح2ح1حاللقب واالسم الرقم
تواتي  أنور انيس1

جبار  عبد الرؤوف2

عمارنية  لزهر3

خميفة  عبد الحميد4

بورجيبة  عبد النور5

بوصاع  عبد الرحمان6

عبادة  ندى7

عطية  أسماء8

بمجهم  خالد9

ويشاوي  عمار10

لبدازي  زكرياء11

معالي  عبد الرحمان12

شعابنة  قيس13

غرس  رمزي14

بن زديرة  عبد الهادي15

شابي  وليد16

عموش  لقمان أيمن17

محيمدات  مرشد الدين18

منصوري  ناجي19

شمغيم  أيمن20

زروال  هيثم21

غنجيو  ياسين22

شارف  ندير23

سماسل  أنور عبد العالي24

بوفناز  عبد الرحمان25

بن جديد  منال26

عبداوي  بالل27

عيايشية  ندى28

فريكح  زكرياء29

مواس  أحمد األمين30
 الكريم عبد وراللي31

  شعبة التدريب رياض ي 

ًرجى إرجاع بطاقة الغياب للقسم عند نهاًة كل شهر



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

2: الفوج بطاقة متابعة  الطلبة  الثانية ليسانس:السنة 

4ح3ح2ح1حاللقب واالسم الرقم
بن عمر  أيمن1

لعبني  محمد لمين2

بن جامع  إسكندر3

نبالي  حسام4

عمارة ماضي  محمد أمين5

بايوط  عبد الرؤوف6

أبوقبرين  جالل7

بودرهم  محمد8

ونداجي  هيثم9

خمفة  أيوب10

بودشيش  أحمد11

زغبة  عبد الرؤوف12

بو السميو  صالح الدين13

قريد  منجي14

ميمي  شعيب15

مقالتني  جالل16

شويعل  بوبكر17

عبداوي  أسامة18

بوشيهب  أيمن19

شغيب  أيمن20

فرج اهلل  سيف الدين21

مرداسي  فخر االسالم22

رفاس  هارون23

لعالونة  إسالم24

قادري  طارق25

فتح اهلل  أسامة26

حمودي  فؤاد27

نوادرية  أيمن مروان28

درواش  وليد29
منذر بوخدنة30

أيمن العربي بن31

امين محمد مارس32

  شعبة التدريب رياض ي 

ًرجى إرجاع بطاقة الغياب للقسم عند نهاًة كل شهر



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبة  الثانية ليسانس:السنة 

4ح3ح2ح1حاللقب واالسم الرقم
نقناق  نسيم1

ساخر  عقبة2

سالمي  محمد3

طرطار  عالء الدين4

سواني  منير5

ثميجان  عقبة6

حساينية  نصر الدين7

شيهاب  ادم8

عطوي  عبد النور9

عطوي  المنتصر باهلل10

شتوم  حاتم أكرم11

خرواع  رامي12

هادف  محمد أمين13

بودادة  أيمن14

ماضي  إسحاق15

بوشمال  محمد رامي16

توهام  أيمن17

بودواب  سارة18

بوغاغة  جالل19

جقريف  محمد أمين20

بوشاقور  وائل21

بودخانة  نصر الدين22

بوشميق  عبد الوهاب23

سايح  زكرياء24

ميمي  أيوب25

مساعدية  إيمان26

نوار  كوثر27

خزناجي  بالل28

سعدي أميرة 29

 شعبة النشاط البدني الرياض ي التربوي

ًرجى إرجاع بطاقة الغياب للقسم عند نهاًة كل شهر



عنابة-  مختار باجي جامعة

 االجتماعية و االنسانية العلوم و االداب كلية

الرياضية و البدنية التربية قسم

2: الفوج بطاقة متابعة  الطلبة  الثانية ليسانس:السنة 

4ح3ح2ح1حاللقب واالسم الرقم
شاوش  حسين1

بمباشة  عبد الرحيم2

حمودة  جاسر3

رجيمي  محمد رفيق4

حشمفي  إلياس5

ضياف  أيمن6

دابمي  ضياء الدبن7

زتيو  زين الدين8

حومر  عبد الكريم9

لونيس  درار10

تواتي  تقي الدين11

قوارطة  إدريس12

درغوم  هيثم13

بوشحدان  وجدي14

بوعائشة  هيثم15

بوشمال  أسامة16

سباق  محمد السعيد17

تريعة  عبد الرزاق18

بوعافية  محمد توفيق19

مخالفة  محمد نجيب20

بومازة  سامي21

مرزوق  خالد22

بن فيالة  شرف الدين23

خريسي  عبد الرفيق24

بوطربوشة  أيمن25

عبرازي  نعيم26

 ظافري عبد الجميل 27

ثميجان عقبة 28

 شعبة النشاط البدني الرياض ي التربوي

ًرجى إرجاع بطاقة الغياب للقسم عند نهاًة كل شهر


