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جامعة محمد خٌضر ــ بسكرة ــ

قائمة الحضور لطمبة السنة أولى ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي
01:الفـــوج 

غير المبررةمبررة....................................................................                                                           المقب واالسمالرقم

القادر عبد الوثري1

الدٌن عالء آفرن2

النور عبد برٌر3

عبدو جلول بن4

محمد عون بن5

حمزة نعٌمة بن6

الرؤوف عبد بودونت7

محفوظ بوعزٌز8

أشرف تل9ً

الحق عبد جراف10

بلقاسم حبش11ً

مٌلود حسناوي12

إسالم محمد رزاق13

رغدي قدور14
شابي حسام15
الوهاب عبد شاب16ً

الحكٌم عبد شارف17

الكرٌم عبد عباس18

مراد عمران19ً

عيساوي إسالم20
خالد غنانٌة21

 عقبة مبروكٌة22

أمٌن محمد محمدي23

امٌن محمد أفرن24
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غيرمبررةمبررة...................................................................الحالةالمقب واالسمالرقم

1
امٌن محمد أفرن

جدو عبد الجميل 2
خالد جمال3ً

ٌزٌد خضراوي4

وائل دغمان5ً

زروق صابر6
 ٌوغرطة ساس7ً

الرحمان عبد سامع8ً

زٌاد شالل9ً

طويل صابر10
حمادة فرحات11ً

 االمٌن محمد تمام قطاف12

 الدٌن عماد لبٌض13

صهٌب ماصة14

 حسان مصطفاوي15

أيمن بشيري مواقي16

ميمودي ناجي17
الدٌن نور قن18ً

أٌمن كشرود19

صيد معاذ20
ضو الجيالني21
22

رئيس القسم إمضاء األستاذ



الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة محمد خيضر بسكرة
معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

: ........................المقياس 

قائمة الحضور لطمبة السنة أولى ماستر نشاط بدني رياضي مدرسي
مجموع الغيابات:.........................قائمة الحضور لشهـر03:الفـــوج 

غيرمبررةمبررة....................................................................الحالةالمقب واالسمالرقم
باي سميمان1
 القادر عبد سلٌمان بن2

عامرعمر بن3

الحق عبد ٌوسري بن4

هٌثم ثامر5

أسامة ثلٌب6

نبٌل جغبال7

ٌعقوب جمع8ً

.هٌثم جنٌدي9

أٌمن حسونة10

توفٌق حنتات11

ولٌد دباب12ً

أٌمن زرٌزر13

مبروك زٌطوط14

إسالم سعٌدي15

فتحً غربٌة16

فتحً قنٌف17ً

 سامً قوجٌل18

خلٌل مبروكٌة19

رابح اسيل20
 ٌاسٌن مجدل بن21

 الدٌن تقً محسن العات22ً
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غيرمبررةمبررة....................................................................الحالةالمقب واالسمالرقم
 الدٌن سٌف العلوان1ً

الدٌن بدر أفرن2

رٌاض بحري3

 الدٌن خٌر بعطوش4

تبينة جيالني 5
حسٌن تلمام6ً

حمزة جبة7

حٌران رمضان8

.خرشً بنانً أسامة9

رفٌق محمد رحمة10

 كمال محمد سعدٌة11

 لمٌن محمد علم12ً

العزٌز عبد محمد غرب13ً

بالل قبقوب14

العقبً قدور15

الحلٌم عبد مداس16

شودار عبد الرحيم 17
جمول عبد المجيد18
حميدي سعيد 20
21
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كودري أٌمن 1

 ٌوسف لعراب2ً

 أٌمن لعلى3

ٌزٌد مزروع4

ربٌع معلم5

المالك عبد هامل6

عمار هوٌوة7

 ٌور سلٌمان ٌح8ً

.مسعود موساوي9

جهاد الدٌن جوهر مٌلودي10

أحمد أونٌس11

بن غزالة ابراهيم 12

 الدٌن سٌف بالمهدي13

غمري السعٌد 14

 الحق ضٌاء محمد قتال15

الساٌح محمد ناصري16

هالل سمير17

الدٌن صالح معالٌم18

الكرٌم عبد الالوي عبد19

جاطة فارس20
الدٌن نجم بوسبٌبٌط21

حواس قٌزوط22

23
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:.............................المقياس




































































