
  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 األسبوع

 2 الحصة
اإلســم اللـقب، الرقم   

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

   ورقـة  الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج  : 1 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

أميرة, أوجاني  1 
الهدى  نور, اومدور  2 

ريان, براهيمي  3 
تقوى, بريك  4 

اسالم , بلواعر  5 
إيمان, شيخ بن  6 
آمال , كاشر بن  7 
سةشمي, يحي بن  8 

لميس, بوخناف  9 
بشرى, بورغدة  10 

رندة, بورهدون  11 
شيماء, بوطبة  12 
هند, حامي  13 

بشرى, حصيدة  14 
حسناء, خالدي  15 
الزهراء فاطمة, ريشي  16 

شيماء, سايحي  17 
شيراز, سقوالي  18 

مروة, شايب  19 
رانية, صحراوي  20 
شهيناز, صرصار  21 

شيماء, طير  22 
عبير, ظافري  23 

فضيلة, دالمجي عبد  24 
بشرى, عثامنية  25 
شيماء, عمايرية  26 

لبنى, عنابي  27 
كوثر, عياد  28 

كاتية, غمراني  29 
فريدة, قحام   30 

سوالف , كاملي  31 
بثينة, لعالمة  32 

صفاء, لكبر  33 
إيمان, نكاع  34 

إيمان, نواورية  35 
حنين, هميسي  36 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 األسبوع

 2 الحصة
اإلســم اللـقب، الرقم   

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

   ورقـة  الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج  : 2 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

لبنى, الطبيب  37 
مروة , أومدور  38 

إنتصار, بلوصيف  39 
ذكرى, عيدة بن  40 
ليندة, الغة بن  41 

كوثر, بهلول  42 
نسرين, بوشحدان  43 
خلود, بوصبعين  44 

سميرة, بوطانة  45 
سوسن, بوكحيل  46 

زينب, جعفر  47 
حنان, جاليلية  48 

سارة, حجوجي  49 
نور لينا, حكيمي  50 
راضية, حيمود  51 
سمية , خلفون  52 

نورة, خمايسية  53 
ليندة, درابلة  54 
الزهراء فاطمة, درقال  55 
سهيل, ربعي  56 
منال, زيكر  57 

هدير, سعايدية  58 
صفاء , سقني  59 
سارة , شابي  60 

يبةلب, صنصري  61 
خولة, طراز  62 
الساسى , عربة  63 

ربيعة, عطافي  64 
فاطمة , عواج  65 

ندى, عيد  66 
حياة, غربي  67 
هديل, فارح  68 

نسرين, قيراطي  69 
هاجر, مسيود  70 

كوثر, هميسي  71 
يسرى, يخلف  72 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 األسبوع

 2 الحصة
اإلســم اللـقب، الرقم   

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

   ورقـة  الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج  : 3 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

سهام , بابوري  73 
آية, بخوش  74 
إيمان, براحلية  75 
أنوار, بريش  76 

كريمة, عياش بن  77 
دالية, بوراس  78 
فيروز, بوشايب  79 

ودخل, بوشحدان  80 
الرؤوف عبد, بوعجينة  81 
مروة , بوقزولة  82 
شيماء, بولبازين  83 

إيمان , جافي  84 
منال , جاهمي  85 
ابتسام, حلوي  86 

مريم, حمايزية  87 
غادة, خضراوي  88 

حنان, خليفي  89 
وجدان, رحامنة  90 

دنيا, زيو  91 
بثينة, سالمي  92 
هناء, سرتي  93 

حسام , سرحان  94 
أحالم , سكفالي  95 

بسمة , ليسكفا  96 
بثينة, شطيبي  97 

مريم, طيبي  98 
ايناس, عبيزي  99 
عبير, قجاجة  100 
أمال , قرفي  101 
نورهان, قرفي  102 
مريم , اللسان كحل  103 
فايزة, لعور  104 

رفيقة, مساعدية  105 
عبير, ناصري  106 

أمال , نحال  107 
ميساء, هبير  108 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 األسبوع

 2 الحصة
اإلســم اللـقب، الرقم   

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

   ورقـة  الحضـور للطلـبة   -  - الشهر...............

. :.................................................................. الفوج  : 4 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :العربي األدب و اللغة   

الهدى نور, براهمية  109 
قمر, بركاني  110 
هديل, بركاني  111 

حنان, بلعيد  112 
الهام , بوبزي  113 

بسمة, بوجمعة  114 
إنتصار, بوعيش  115 

عصام , بوناب  116 
عايدة, جنان  117 

شيماء, حساينية  118 
ياسمين, حطاط  119 
سارة, حمبلي  120 
كلثوم أم , حيمد  121 

رانيا, دبابغة  122 
هاجر, دواخة  123 

جميلة, رمضاني  124 
ليلى, ريغي  125 

راضية, زغدودي  126 
شيماء, زواوي  127 
مالك, سبتي  128 

جزيرة, سعدان  129 
يسرى, سكندر  130 

رميساء , سلماني  131 
وداد, طعيوج  132 
إيمان , عرقي  133 
مروى, عزاق  134 

هاجر , عفيفي  135 
ريمة, فنيدس  136 
علياء, قرزيز  137 
اإليمان نور, قنوش  138 

نبيلة, قوادرية  139 
رندة, كتفي  140 

درصاف , كالعي  141 
أميرة, نارو مدرق  142 
حنان , مومد  143 
نوارة, نزار  144 
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