
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

2021-2020السنة الدراسية جامعة محمد خيضر ــ بسكرة ــ

: ..............................االستاذمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
:.............................المقياس

تدريب رياضي نخبوي: قائمة الحضور لطمبة السنة االولى ماستر  
: .................قائمة حضـور الطمبـة لشهــر 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الغيابالغيابالغيابالغياباالسم واللقب الرقم

بركات عماد01
بطان عمار02
بطان محسن03
بمعورة منذر04
بن خرارة   صالح الدين05
بن طيبة ايمن06
بن عمي حسان07
بن ناجي   عبد الحميد08
بورمل   هشام09
بوعون احسن10
بونقاب كمال 11
تباني مفتاح12
جابر يوسف 13
حزومة عبد الحميم14
حساين لخضر محمد الصغير15
خشعي عز الدين 16
خمخام اسالم17
ديمي عمار18
ربيع يسرى19

روابحي مسعود20
زطيطو اسامة 21
سعدي محمد يونس22
شكور محمد اسالم23
طرية عادل24
عديمي زكرياء25
عريبي عامر26
قحماز حاتم27
قنان محمد عمي28
قيدادو ساعد29
لوماشي احمد30
 معمولي عمر31
ميحي اسامة32

رئيس القسمإمضاء األستاذتسلم نسخة واحدة فقط من هذا الكشف في األسبوع األول من كل شهر: مالحظة

  غ∑الحالة

قسم التدريب الرياضي

األول   :الفوج 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

2021-2020السنة الدراسية جامعة محمد خيضر ــ بسكرة ــ
: ..............................االستاذمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

:.............................المقياس
تدريب رياضي نخبوي: قائمة الحضور لطمبة السنة االولى ماستر 

: .................قائمة حضـور الطمبـة لشهــر 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الثاني   :الفوج 

الغيابالغيابالغيابالغياباالسم واللقب الرقم

بمعيد حسام الدين 0101
بن طراح اكرم 0202

بوشانة مالك03
بوضياف عبد الرؤوف04
بوغرارة باسم05
جالل   سهيل06
جاللي رانية 07
جودي يمونة08
حشاني سفيان09
حمصي محمد كمال 10
حمالوي محمد عمي11
حميدي ابو القاسم12
خالدي حشاني13
خباب   يعقوب14
دخية سفيان15
دقاشي   عبد الوهاب16
ربيع عبد الكريم 17
زروق   باديس18
زروق قويدر19
زمال الصغير 20
زيادي رفيق الطيب21
سماعمي جمال عبد الناصر 22
شبعاني بمقاسم23
شريط منال24
عثمان خالد25
عماري مسعود26
عماري نصر الدين 27
قطاف تمام محفوظ28
هبيرة طارق 29
 هريات هشام 30
هاللة اسامة31

تسلم نسخة واحدة فقط من هذا الكشف في األسبوع األول من كل شهر: مالحظة

القسم رئيس                                                                              إمضاء األستاذ

  غ∑الحــالة

قسم التدريب الرياضي



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

2021-2020السنة الدراسية جامعة محمد خيضر ــ بسكرة ــ
: ..............................االستاذمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

:.............................المقياس
تدريب رياضي نخبوي: قائمة الحضور لطمبة السنة االولى ماستر  

: .................قائمة حضـور الطمبـة لشهــر 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الغيابالغيابالغيابالغياباالسم واللقب الرقم

بعة كريم 01
بن سمطان احمد حسام الدين 02
بوستة أحمد شوقي03
بوشارب جهاد04
جودي محمد اشرف 05
رواق فوزي06
روان ابراهيم 07
زغبيب ياسين 08
سميماني محمد صهيب09
شتيح   نصر الدين10
صغيري عبد الرحمن 11
طالبي عماد12
عطية ايمن 13
عمية سيف الدين 14
عمراوي عبد الحي القيوم 15
عياد   هشام16
غرياني نصر اهلل17
غزال عماد18
قجوج انور 19
قطاف تمام   محمد شريف20
قطاف تمام فارس 21
قوجيل سامي22
كركاطو محمد عمي23
كري المهدي 24
 لعياضي فتحي25
مخموف   محمد المهدي26
مداس احمد27
مرزاق وليد28
مزغيش عصام29
مصمودي   يوسف30
مغازي اسالم 31
مناصر عماد الدين32
مومني عماد الدين 33
نويوة   حسام الدين34

رئيس القسم إمضاء األستاذ
تسلم نسخة واحدة فقط من هذا الكشف في األسبوع األول من كل شهر: مالحظة

قسم التدريب الرياضي

الثالث   :الفوج 
  غ∑الحالة



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي

2021-2020السنة الدراسية جامعة محمد خيضر ــ بسكرة ــ
: ..............................االستاذمعهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

:.............................المقياس
تدريب رياضي نخبوي: قائمة الحضور لطمبة السنة االولى ماستر  

: .................قائمة حضـور الطمبـة لشهــر 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الغيابالغيابالغيابالغياباالسم واللقب الرقم

مساهمي ابراهيم35

مشري ثابت 36

جعفر محمد تاج الدين37

قنفود محمد االمين 38

كواسي عماد الدين 39

حمير زين العابدين 40

خربوش منير41

زمره   محمد42

شويب نائل اسالم 43

صحيبي   عمي44

قدور   محي الدين45

بورمل عاطف 46

حايف خايف عبد الرؤوف47

فطحيزة عمار ابراهيم 48

قاسمي ايمن 49

مباركي محمد الياس50

رئيس القسم إمضاء األستاذ
تسلم نسخة واحدة فقط من هذا الكشف في األسبوع األول من كل شهر: مالحظة

قسم التدريب الرياضي

  (تابع)الثالث :الفوج 
  غ∑الحالة


