
  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 سبوعاأل

 1 الحصة

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

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

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

ليلى , ايصالحي  1 
صفاء, بديار  2 

هديل, بلقيدوم   3 
جهان, جميل بن  4 
يسرى, يوب بن  5 

غادة, بودراهم   6 
إيمان , بونفلة  7 
مروة , بونفلة  8 
عايدة, جابري  9 
ليلى, حيمر  10 
فريال, ربي خاف  11 

فيروز, درابلية  12 
بثينة, دردار  13 

رباب, دهماني  14 
إيمان, رفيق  15 

بشرى, زعالني  16 
مروة, شاطر  17 
راضية, شريط  18 

أية, عباينية  19 
آمال , عثماني  20 

أحالم, عيسوس  21 
ريان, فردي  22 

وردة, فضالوي  23 
روبيلة , قدمان  24 

هاجر, لقلي  25 
إيناس, قوادرية  26 
أسماء , لمواسي  27 

سلمى , مانع  28 
بوثينة, نصايبية  29 

شروق, وارث  30 
ريان , يوسفي  31 
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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  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :بيالعر األدب و اللغة   

آسيا, العيادي  32 
بشرى, بجاوي  33 
ليزةداليا, بلوافي  34 

مالك, الشيخ بن  35 
هللا عبد, فطوم  بن  36 
عفاف, لعبيدي بن  37 

أماني , بوشامة  38 
إيمان, بوشالغم   39 
نسرين, بوفريدة  40 
صورية, جيطني  41 

أبية, حجوجي  42 
إخالص, حرود  43 

حسنى, حفافصة  44 
دعاء, حواس  45 

دنيا, دبابسية  46 
ياسمين , دغمان  47 

شريفة, رمايضية  48 
العفراء, زقاولة  49 
رندة, سالوي  50 

بية, سوايحية  51 
الهام , شكروني  52 

ياسمين, شواف  53 
جيهاد , عجول  54 

نعيمة, عاتي فوغالي  55 
رانية, قراوي  56 
رجاء, قطاف  57 
أماني, مشيد  58 

أميمة , مكاوي  59 
ليلى, نابتي  60 
ليندة, نابتي  61 

مالك, نواورية  62 
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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 قب،اللـ الرقم   

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

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

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

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

أحالم, بزايدية  63 
أية, بغور  64 

مريم, بشة بن  65 
صليحة, مارس بن  66 

نعيمة, بوشارب  67 
سماح , بوشامة  68 

أميرة, بوشلوقة  69 
مروة , تيبوعا  70 

منال, بولخيوط  71 
آسيا , تليلي  72 
سارة, جواد  73 

أسماء, حريزي  74 
هاجر, حشوف  75 
حنان, حمودي  76 
سلمى , دمناتي  77 
مروة , زمالي  78 

ريان, سواقي  79 
عدالة , شوانة  80 

شيماء, عتسامنية  81 
آية, عطية  82 

آية , عفايفية  83 
سلمى , عواسة  84 

فريال , غفار  85 
أسماء, فداوي  86 

ريان, قواسمة  87 
سوسن, قيبوب  88 

آية , مجالدي  89 
بثينة, مرابطين  90 
هاجر, مناصرية  91 

حورية, نحال  92 
فهيمة, نميري  93 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

ت للغيابا  
 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  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثانية  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
القســـم  :بيالعر األدب و اللغة   

عزيز, أعلي  94 
منال, بركوس  95 
شيماء, بضياف  96 

سلمى , بلحواس  97 
أميمة, بوذفار  98 

مروة, بوشارب  99 
بثينة, بوعيشة  100 
آية, بومطرق  101 
محسن, حجاجي  102 
دنيا, حناشي  103 
إنصاف, حيمورة  104 

خولة, دايرة  105 
عفاف , روابحي  106 
رانية, ريحاني  107 

ةراني, زياية  108 
اكرم, شاكري  109 
مروة, هللا ضيف  110 

أحالم, عثامنية  111 
ايمان , عفايفية  112 

الندى قطر, عوايشية  113 
غنية , فلفولي  114 
ريم, قجاجة  115 
رانية, قرفي  116 

بشرى, قوادرية  117 
أمينة, قوايدية  118 
فوزية, كبابسة  119 

إيمان , لوصيف  120 
ابتهال , مجماج  121 
كريمة, مخالفة  122 
شعيب, هادف  123 

هديل, ورجيني  124 
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