
 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, ماستر األولى  السنة :الفرع    

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

سعيدة, براوي  1 
آمنة, بلعابد  2 

غادة, سالم بن  3 
شيماء, تشاشي  4 
ندى, جريبي  5 

سامية, جمام  6 
الهدى نور, حمودة  7 
نورالهدى, حيمود  8 
لبنى, خالف  9 

كريمة, زعالني  10 
هناء نور, زغدودي  11 

رانية, سديرة  12 
جودة, سيلة  13 

أميرة, شتيوي  14 
مسلم, شكاروة  15 
الهدى نور, شنيخر  16 
خولة, صالح  17 

هند, ضيفلي  18 
بسمة, عبادلية  19 
نجوى, عثامنية  20 
سهاد, عفايفية  21 
عفاف, عماري  22 
سلوى, عواودة  23 

نسرين, عيساوي  24 
كاهنة, قروي  25 
فؤاد, قصاب  26 
وفاء, قفايفية  27 

حنان, قوار  28 
أسماء, لعقاقنة  29 

خولة, محامدية  30 
إكرام, مخلوفي  31 
زهراء, مزغيش  32 

بسمة, مكي  33 
شيماء, موساوي  34 
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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, ماستر األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
مالقســـ  :العربي األدب و اللغة   

رميساء, بدراوي  35 
سالمة, بلهاين  36 

منال, شانعة بن  37 
يسمينة, بنور  38 

فطيمة, بوترعة  39 
فادية, بوحبيلة  40 

شيماء, بوشالغم  41 
لبنى, بومعيزة  42 
أميرة, جاليلية  43 
شيماء, جيطني  44 
آية, حسيني  45 
أسماء, رزايقية  46 

مروة, رفاد  47 
مروة, زراري  48 
ريان, زويدي  49 

بثينة, نيسلطا  50 
دنيا, سليماني  51 
ازهار سومية, سليماني  52 
سامية, شعابنة  53 
دنيا, شهبان  54 
جهاد, شهيلي  55 
يمينة, شوابية  56 
نادية, عثامنية  57 
فطيمة, عقاشي  58 
مروة, عماري  59 

آمنة, فاسي  60 
بسمة, قوادرية  61 

صونية, قواسمية  62 
مايسة, لعرافة  63 
فيروز, مخالفة  64 
شيماء, مزياني  65 
خديجة, مساهل  66 

مروة, مشطري  67 
ندى, هرباجي  68 
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 اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 سبوعاأل

 2 الحصة
اإلســم اللـقب، الرقم  

 2 األسبوع

 2 الحصة 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

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

. :.................................................................. الفوج : 3 المادة /المقياس  
أدبية دراسات, ماستر األولى  السنة :الفرع    

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

ريان, أومدور  69 
شيماء, بازين  70 
إيناس, بشكر  71 

نافع, زكري بن  72 
فريدة, شعبان بن  73 

ياسمين, بوحالسي  74 
فلة, بوزيدي  75 
جيهان, جبايرية  76 
بشرى, حشاشنة  77 
آية, حمادي  78 
مروة, حمزة  79 

ندى, خشايمية  80 
الهدى نور, خاليفية  81 

شيماء, رفاد  82 
بثينة, روابح  83 
بشرى, زروال  84 

سميحة, زغالمي  85 
نسرين, سيساوي  86 
رزيقة, عطالوي  87 
حورية, عقاقنية  88 

فطيمة, عالق  89 
لبنى, قواسمية  90 

هيثم, مراد  91 
مريم, مناصرية  92 
انتصار, منصوري  93 

أحالم, موايزية  94 
ايمان, نزاري  95 

خولة, الدين نصر  96 
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 اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات
 1 الحصة 2 الحصة 1 ةالحص 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, ماستر األولى  السنة :الفرع    

 األستـــاذ.:..................................................................................... 
مالقســـ  :العربي األدب و اللغة   

صبرينة, أوذاينية  97 
نورة, أوذاينية  98 

زينب, برجم  99 
وهيبة, بصيود  100 

بثينة, شعبان بن  101 
فادية, يونس بن  102 

سارة, بوقرة  103 
سهام, تواتي  104 

روميسة أمينة, حدادي  105 
بثينة, حزام  106 

خديجة, خضري  107 
ساسية, دراجي  108 
أسماء, دوخي  109 
حنان, دوخي  110 
لةخو, رزيقي  111 
سمية, رزيقي  112 

كريمة, زعالني  113 
إيمان, سواحلية  114 

لميس, راسو شايب  115 
بثينة, طالب  116 

نزيهة, ظافري  117 
عايدة, عميروش  118 

سماح, عياط  119 
ايمان, فردي  120 

أنوار, فريحي  121 
زينة, قرقان  122 
صفاء, كالعي  123 
أسماء, لعبادلة  124 
خولة, مراح  125 
رندة, معلم  126 

غنية, ملوكي  127 
آمنة, ملولي  128 
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