
ي مختار  عنابة- جامعة باج 

كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

بية البدنية و الرياضية :األستاذقسم التر
: مقياس 

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةأوىل  ماسرت  :السنة 

النشاط البدين الرايضي املدرسي : التخصص 

13ح 12ح 11ح 10ح 9ح 8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح 
/////////////الرقم 

أكنوش عبد هللا1
براك   عالء2
بريك رمزي3
بلعابد فارس 4
بلمذكور   دمحم رضا5
بلواعر رمزي6
بن عمار   صدام7
بو اجلدري   نصر الدين8
بوحزام ندير 9

بوخنفرة   رميسة10
بوروبة   عماد شعبان11
بوزاين عادل12
بوشدق   عالء الدين13
بوفدح بديسي   ابراهيم14
بوحلية   إسالم15
تشاشي   أسامة16
جدو   حسام17
مجال   عبد النور18
مجوعي صالح الدين 19
حتحوت   حسني20
حسيين عفاف 21
ساسان دمحم22
محادة   ابراهيم23
حيمري   محزة24
خريوين   رامي25
دابيب   الطيب26
دغامنة   ربيعة27
رحيم فؤاد 28
زالي   خالد29
زهار   عبد الرحيم30
زواوي   إلياس31
زيبوش   أمني32
شلويف   شعيب33

........................................

........................................

اللقب واالسم



ي مختار  عنابة- جامعة باج 

كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

بية البدنية و الرياضية قسم التر

:األستاذ
: مقياس 

2: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةأوىل ماسرت:السنة 

النشاط البدين الرايضي املدرسي : التخصص 

13ح 12ح 11ح 10ح 9ح 8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح 
/////////////الرقم 

سباغ   عادل1
سالمة الياس2
سويف   أمين عبد الرحيم3
شريف   حسام الدين4
شعابنية صابر5
شعيب دمحم رضا6
ساحيية مشس الدين 7
شياب دمحم8
حريري رضا9

ضيف هللا   عبد الباسط10
ضيف هللا   عبد الرزاق11
طمني   عبد الرمحان12
عبدي   لبىن13
عرب الشعبة موسى14
عزوز   فاتح15
عزييب   مشس الدين16
عمارة سيف الدين17
عمريات ايسني18
عواملية مهدي19
عياش   محزة20
كريبس   دمحم أمني21
لوصيف   ايسر22
خمييب   هشام23
مسعي   نور الدين24
مسيخ   حسني25
مصارح   خالد26
موسى   إلياس27
ميساوي عادل28
هادي   عبد هللا29
وادة نصر الدين 30
واصل   بوبكر31
وانس   عبد اللطيف32
زايين هشام33
خنفر ابسم34
بوالفلطيو رابح35

اللقب و االسم

........................................

........................................



ي مختار  عنابة- جامعة باج 

كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

بية البدنية و الرياضية قسم التر

:األستاذ
: مقياس 

1: الفوج بطاقة متابعة  الطلبةأوىل ليسانس:السنة 

13ح 12ح 11ح 10ح 9ح 8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح 

/////////////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
غنجيو محزة25
غنجيو سفيان26
قريف ابراهيم 27
لربش عبد الباسط28
لعالوي عمار 29
لقصري محزة 30
مرابط سيف الدين31
مالك خلضر 32
مهايبية زكرايء 33

درش دمحم رفيق
دريسي دمحم ملني
زاين دمحم االمني 

سعدي محزة

عمراوي عبد الرزاق 

سلطاين أمحد
عبد عبد القدوس

عثماين يعقوب
عمارة دمحم خلضر 

حريب فارس
محودة أمين 

حناين دمحم
خرواع دمحم األمني

دراوش زهري

بوغابة دمحم ايدير
بوقرة عماد الدين

بوقرن وليد
جراب عبد النور

حامد دمحم الطيب 

........................................

........................................

حتضري بدين رايضي : ختصص 

أجغيم عبد اللطيف 
القرود فوزي

بن جدو سامي
بن عريب عبد النور 

هبلول العريب



ي مختار  عنابة- جامعة باج 

كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

بية البدنية و الرياضية قسم التر

:األستاذ
: مقياس 

1: الفوج أوىل ماسرت :السنة 

تدريب رايضي خنبوي : ختصص 

13ح 12ح 11ح 10ح 9ح 8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح 

/////////////اللقب و االسمالرقم 
1
2
3
القرود رامي4
الكنز عدالن فيصل 5
برينيس   نصر الدين6
بعزيز عبد الرؤوف 7
بلفريخ   زينب8
بلواهم   عامر9

بن الربيع   توفيق10
بن كريف   نصر الدين11
بوجناح   خالد12
بودينار جالل الدين13
بوصرة   سامي14
بوضفة   معاد15
بوقرة دمحم الشريف16
بوكلوة   ابسم17
سلطاين فوزية 18
بونعجة   زكرايء19
بومنول خالد20
بيلة   إلياس21
تفاحي عمار 22
جديدي دمحم أمني23
جراب بالل 24
جغادر   دنيا25
حدوش   صالح الدين26
حطاب   دمحم نظال27
راحبي   وليد28
روابح   يوسف29
زطوطة   حامت30
سبعون   زكرايء31
32
34

خنول   مرمي

........................................

أمحد قايد   برهان الدين
العلوش   كمال
العواطي عامر

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



ي مختار  عنابة- جامعة باج 

كلية االداب و العلوم االنسانية و االجتماعية 

بية البدنية و الرياضية :األستاذقسم التر
: مقياس 

2: الفوج أوىل ماسرت :السنة 

تدريب رايضي خنبوي : ختصص 

13ح 12ح 11ح 10ح 9ح 8ح 7ح 6ح 5ح 4ح 3ح 2ح 1ح 

/////////////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

وادة   سفيان
وشنان   أنيس

ويشاوي   إسالم الدين

........................................

........................................

منيجل   مروان
مياسي   وثيق

ميزاب   أسامة
بونعاس خلضر

نيين   أمني

ليمام عبد اجلليل 
مشحود حسان 

مصدق   رضا
معمري مجال

منصر عبد الغفور

كشوط   مليك
كالعي   عمر

لطرش   فخر الدين
ولطاش مشس الدين

لعدايسية   دمحم

عاليل   توفيق
عالوة   أمين

غالم   عالء الدين
كاتب   دمحم اسالم

كحلوشي ابراهيم زكرايء 

شفارة ميسوم
شقطمي سيف الدين
صخري العرانن بالل 
طحار   عبد الناصر

طوابرية   حسني عبد الرمحان

سقواط عماد
سلطاين عبد احلميد

بن عياش أسامة
شباطة   طارق

شرقي   عبد الغفور

بطاقة متابعة  الطلبة

سحالية   أنور
سعيدي عبد السالم 


