
  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 بوعاألس 

 1 الحصة

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

. :.................................................................. الفوج  : 1 المادة /المقياس  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

عبير, البلدي  1 
جهينة, بداوي  2 
زينب, بلعابد  3 

بشرى, زايد بن  4 
نسرين, عالية بن  5 
ريان, عيش بن  6 

حفيظة, بوبريمة  7 
لندىا قطر, بودرهم   8 
نورهان, بودور  9 

سندس, بومعزة  10 
عفاف, بومعزة  11 

سندس, حداد  12 
شيماء, حمودي  13 

أماني, خشايمية  14 
شمس, هللا خلف  15 

حنان , خلفالوي  16 
سوسن , رماش  17 
مروى, شريفي  18 
خولة, شوابية  19 

هديل , صفصاف  20 
نجاة, هللا ضيف  21 
ريان, طكوك  22 
رانية, عبده  23 

وبأي, عثامنية  24 
بثينة, عاليمية  25 
إكرام, قرايرية  26 
رانيا, قرماش  27 
أية , مخلوفي  28 

ريان, مناصرية  29 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 لحصةا 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  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

هند, بشاشرية  30 
الهدى نور, بكاكرية  31 
روميساء , بلعقون  32 

حنان, بلفيل  33 
النور عبد, عمارة بن  34 

سوسن, بوزيغة  35 
حدة, بوشالغم   36 

رحمة, بوقرة  37 
وافية, حدادة  38 

عمار, حريدي  39 
ريان, حطاب  40 

رانية, خلة  41 
إسكندر, دهماني  42 
يسرى, ديلمي  43 
حسام, نوار رحيل  44 

سهام , رغايسية  45 
وليد, زناش  46 

رحمة, سعايدية  47 
صبرينة, سالطنية  48 

ندى, طلحي  49 
آية, ظافر  50 

آية, عبودي  51 
دنيا, عالل  52 
خلود, فراق  53 

إيمان, كبابسة  54 
آمنة, لكحل  55 

شيماء , لمواسي  56 
رحمة , مخلوفي  57 

سكينة, مخنان  58 
مريم, يحي  59 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات 
 1 الحصة 2 الحصة 1 صةالح 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  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

رونق, بريمة  60 
حسينة, بشكيط  61 

ريان, شانعة بن  62 
شيماء, بوخدنة  63 

زينب, بوشالغم   64 
ميساء, بوعبيد  65 
حورية , بوهالي  66 
مريم, حجايلية  67 
فريال, سخاف  68 
سارة , سمار  69 

انتصار, سماعل  70 
عائشة , شابي  71 
جيهان, شرقي  72 
آمنة, شريط  73 

إيمان, صنصري  74 
مروة , طاوطاو  75 

هزار, عايب  76 
رانية, عثامنية  77 
نور, عمايرية  78 
هديل, عيساوي  79 

نهلة, قرزيز  80 
روميسة, قميحي  81 
هند, قنوش  82 
رانية, كبابسة  83 

إيمان , لعموري  84 
حليمة, مامنية  85 
إبتسام, مراح  86 

أسماء , مومني  87 
ريمة, نعامنية  88 
شبيلة, هضام   89 
الريحان ندى, هضام   90 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

غيابات لل  
 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  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

أحالم , أومدور  91 
مروة , بوقفي  92 

دنيا , بوقلمون  93 
سمراء, توايمية  94 
منار, حليمي  95 
الهدى نور, حيمد  96 
فيروز, خليفة  97 

عمار, خيروني  98 
أيمن, دبابغة  99 
آسية, رقيق  100 

غنية, رمايضية  101 
شهيناز, زغدودي  102 
شيماء, زغدودي  103 
شيماء, شاكري  104 
خولة , شرقي  105 

نرجس, صديقي  106 
شهير, طواهرية  107 

أمينة, عربة  108 
نورة, علواني  109 
آية , علوي  110 

الهدى  نور, عياشي  111 
أميرة, عيساني  112 

أسماء, فريعن  113 
سارة , قاسمي  114 
غادة , قروف  115 
إناس, كباسي  116 
حواء, مركتي  117 
إيمان, نابتي  118 

سيليا, نواجة  119 
آية, هني  120 
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  اإلجمالي العدد 5 األسبوع

يابات للغ  
 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  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

شيماء, يحي بن  121 
مارية , بوعود  122 
ياسمين روان, جالخ  123 

سلمى , حجاجي  124 
ريان , حلوي  125 

إيمان, حمايدي  126 
الدين سيف, خالف  127 
مريم , دلول  128 

زينب, دواخة  129 
هيام, رحامنية  130 
رحيمة, رغايسية  131 

هديل, رقيق  132 
اسمهان , رمضاني  133 

أسماء, روابح  134 
ريهام , زغوم   135 

منار لينة, سواحلية  136 
نهاد , شهاب  137 

إيمان, عثامنية  138 
وفاء, عكراف  139 
ريان , عويسي  140 
أيمن, عيايشة  141 

اني أم, عيساوي  142 
إبتسام, غيم   143 

امال , فلفول  144 
أسماء , فوغالي  145 
اسراء, كشيتي  146 
رميساء, لونيس  147 

عبير, مسعودية  148 
جيهان , مهني  149 
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  لياإلجما 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  : 6 المادة /المقياس  
عربي أدب و لغة, جديد نظام ليسانس األولى  السنة :الفرع    

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

بسمة, بركان  150 
بشرى, بلعز  151 

الدين سيف مسعود, بوجاهم   152 
شيماء, بوشحدان  153 
جيهان, بوشريط  154 
الهدى  نور, بوعود  155 
هينةج, حامي  156 

جزيرة, دواورية  157 
أسماء, ديدي  158 

فتيحة, رزايقية  159 
ريان, هللا رزق  160 

نورهان, روابح  161 
مديحة, سهايلية  162 

منال , سوفي  163 
بشرى, شكورة  164 
هناء , شمالل  165 

آية, شيعاوي  166 
وئام , عربة  167 

بثينة, عزايزية  168 
هاجر, عيساوي  169 

هديل, قتاتلية  170 
هناء, ةقويز  171 

زينب, قيراطي  172 
ريان, كدري  173 

بهيجة, مخالفية  174 
رانية, مخانية  175 
أميمة, مسيود  176 

وئام , منصوري  177 
أميرة, هميسي  178 
محمود , يوسفي  179 
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