
 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  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

عفاف, بخاخشة  1 
سميحة, بلعزلة  2 

رميساء, قيراط بن  3 
هدى, بوالناية  4 
بثينة, بوتابو  5 
صورية, تريعي  6 
نوارة, جودي  7 
مارية, حدادي  8 
مروة, حمري  9 
ريمة, ربعي  10 

وفاء, ربيعي  11 
ليلى, زفول  12 
أشواق, زيادة  13 

إيمان, سحقي  14 
بثينة, سقوالي  15 

نبيلة, سلمى  16 
بسمة, سوفي  17 

إكرام, سيعاوي  18 
خديجة, شلباب  19 
إكرام, شهبان  20 
الزهرة فطيمة, شوابية  21 
حنان, عبادلية  22 
روميسة, عثامنية  23 
ياسمين, عميرة  24 

رونق, عيساوي  25 
منى, غمري  26 

أمينة, فناز  27 
حنان, قرنين  28 

إيمان, قواسمية  29 
مريم, كاليعية  30 

الزهرة فطيمة, لوصيف  31 
وريدة, مجابرة  32 

سميرة, محمودي  33 
سهام, مسعودية  34 

زهية, يخلف  35 
أسماء, يوسف  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  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

عائشة, بساقلية  37 
مروة, بساقلية  38 
شيماء, بودالية  39 

أميرة, بودم  40 
أحالم, بوساحة  41 
إيمان, بوصالح  42 
إيمان, بوعشة  43 

ناصر, بوغالمي  44 
الرحمان عبد محمد, بوقنون  45 
صوفيا, بومعزة  46 

ريان, ثليب  47 
مروة, جاهل  48 

مروة, حفايظية  49 
إيمان, ربي خاف  50 

فارس, خالدي  51 
ماجدة, خريفي  52 

أيمن, خطاطبة  53 
سارة, خلة  54 

سارة, هللا رزق  55 
لينة, سدراتي  56 

فهيمة, شرايطية  57 
ليلية, شواهدة  58 
دخلو, شويب  59 
سارة, ظافري  60 

حنان, عرباوي  61 
وردة, عريفي  62 
سلمى, عقون  63 
إناس, عمري  64 

ميسون, قباي  65 
إشراق, قتاتلية  66 
ابراهيم, قريني  67 

صفاء, قواسمية  68 
بسمة, مختاري  69 

صفاء, معافة  70 
أنفال, مغيرس  71 
نهاد, نعامنية  72 

رحمة, نواورية  73 
خديجة, هيشور  74 
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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 سبوعاأل

 1 الحصة

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

. :.................................................................. الفوج : 3 المادة /المقياس  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

أسماء, برحايل  75 
عواطف, بصيود  76 

جزيرة, بلحواس  77 
حياة, بوشاهد  78 
فهيمة, بوشاهد  79 
ياسمين, بوفلفل  80 

عبير, بوقنسوس  81 
لميس, بوقنسوس  82 

بشرى, بومعزة  83 
أمينة, تريعة  84 
زينب, جعفر  85 

رفيقة, حمبلي  86 
سلمى, حمبلي  87 
ليليا, حناشي  88 

وئام, دبار  89 
طارق, رمضاني  90 

إيمان, روامي  91 
رانيا, زهواني  92 
نفيسة رحمة, ستيتي  93 
إيناس, سعيدي  94 
نسيمة, سياري  95 
روميسة, شابي  96 
شيماء, شريط  97 

أحالم, شوابنة  98 
سارة, صحراوي  99 

لبنى, طرشي  100 
وسيم, عوايشية  101 

الهدى نور, قروف  102 
آية, قمري  103 
مروة, ماجن  104 

إناس, ملوكي  105 
ليندة, يحمدي  106 
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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  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

جهينة, بابوري  107 
توفيق, بركوس  108 

صباح, الشيخ بن  109 
أميرة, بوساحة  110 
سعاد, بوشامة  111 
بسمة, بوعشة  112 
راضية, بوناب  113 
وداد, جبابلة  114 

وفاء, جريبيع  115 
نهى, حداد  116 

فريال, حمزاوي  117 
أشرف, خاليفية  118 

فطيمة, هللا خلف  119 
نسرين, درويش  120 

حياة, ديلمي  121 
شيماء, رحمانية  122 

بشرى, هللا رزق  123 
حليمة, هللا رزق  124 
آمنة, رقيق  125 

فراح, روابحية  126 
جيهان, زايدي  127 
سوسن, زايدي  128 

شيماء, زواينية  129 
نجالء, سبتي  130 

هيثم, سعايدية  131 
كهينة, سكفالي  132 

هاجر, سليماني  133 
إيمان, شاكري  134 
منى, شيروف  135 
سلمى, عتروس  136 
صابرين, غوافرية  137 
اسماء, قرايرية  138 
ندى, قروف  139 

أسماء, قليل  140 
إكرام لينة, لغريب  141 

يوسف, مساعدية  142 
مريم, ملوكي  143 

لبنى, هداهدية  144 
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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 : 5 المادة /المقياس  
أدبية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

شيماء, أوغيدن بن  145 
لينة, حميدة بن  146 
عفاف, سالم بن  147 

مديحة, بهلول  148 
هدى, بوترعة  149 

حسيبة, بوخضرة  150 
إبتسام, بورنان  151 

أماني, بوساحة  152 
أحالم, بوستة  153 

نزهة, بوسعيد  154 
أميرة, بوقطف  155 
بشرى, بوقطف  156 
سوسن, بوقطف  157 
رانية, جبايرية  158 

مروة, حميدة  159 
منى, خشايمية  160 
رشيدة, خمايسية  161 

سماح, دبابي  162 
آية, ديلمي  163 

منال, رخروخ  164 
ايمان, رزيق  165 
الدين خير, زريق  166 

يسرى, زعالني  167 
أميرة, زواوي  168 
شيماء, سالمي  169 
مروة, شاوي  170 

سالف, طواهري  171 
أميرة, ظوافر  172 

غادة, امنيةعث  173 
نوال, عمارة  174 

أحالم, عيشاش  175 
مروة, قرايرية  176 
هيام, قروف  177 
حسناء, قلقول  178 

خولة, كرايمية  179 
شهرزاد, ليتيم  180 

سامية, مخلوفي  181 
شعيب, مرنيز  182 

صفاء, نوادرية  183 
الدين سيف, هضام  184 
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