الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة محمد خيضر ــ بسكرة ــ

السنة الدراسية 2021-2020

معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

االستاذ........................ :

قسم التدريب الرياضي

المقياس........................:
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الهادي عمي

بصيري حسام الدين

بميمة عبد الباسط

بن جدو عبد الكريم

بن دحمان مبروك

بن زطة ضياء الدين
بن ناصر الحسن

تمعرات عبد المطيف

جغاطي خولة
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حماني صابر

دامس أحمد أمير
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زيقم الزهرة
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صيدو جيهان
لعجيالت عماد
لعاللي عبد الحق
مكي عائشة
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مالحظة :تسلم نسخة واحدة فقط من هذا الكشف في األسبوع األول من كل شهر
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