
 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 صةالح 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

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

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

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

مريم, الصوم  1 
هان نور, دواخة الطاهر  2 
شهرزاد, بوحديد  3 

أسماء, جامع  4 
سمر, حجايلية  5 
وردة, حواوسة  6 

الرحمان عبد, حياهم  7 
رحيمة, يةخراخر  8 
بثينة, خلفون  9 
بية, خليفي  10 
حسيبة, دغمان  11 
الزهراء  فاطمة, دهماني  12 

أسماء, روابحية  13 
نوال, زايدي  14 
لمياء, زدادرة  15 

سميرة, زدام  16 
سلمى, زروال  17 

بلقيس, زعموش  18 
إيمان, سحتوري  19 
نهاد, سوداني  20 
ايمان, شطيبي  21 
عائشة, شيباب  22 
أمال, شيباني  23 
آية, صالح  24 

دنيا, عاشوري  25 
دنيا, عبيدي  26 

وجدان, عزيزي  27 
رحيمة, عمارنة  28 
زينب, فركوس  29 
الهدى نور, فيصلي  30 
أماني, قزقوز  31 
جيهان, قيبوب  32 

فاطمة, كيلة  33 
جيهان, لبو  34 

ايمان, مرازقة  35 
بثينة, مرقاق  36 

صفاء, منصوري  37 
إيمان, ناصري  38 

ماجدة, نوري  39 

 التاريخ، و إمضاء األستاذ

Page 1 of 1 



 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 حصةال

 1 األسبوع

 1 الحصة

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

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

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

رحمة, بخاخشة  40 
رباب, بخوش  41 
حنان, بدايدية  42 

منال, براهمية  43 
شيماء, بلهاين  44 

صفاء, قيراط بن  45 
ياسمين, لعماري بن  46 

بثينة, يبوخار  47 
خولة, بوراس  48 

فطيمة, بوعوينة  49 
سمية, بومعزة  50 

هاجر, تبسي  51 
الهدى نور, جبارنية  52 
عواطف, حريدي  53 
زهية, حفيان  54 
منال, خليل  55 

الزهراء فاطمة, درغوم  56 
سعاد, دغمان  57 
صفاء, رزيقي  58 

غادة, رفاد  59 
رميساء, سالم  60 

إناس, شايب  61 
أمينة, شيعاوي  62 
منال, صوادقية  63 

مالك, طويل  64 
سارة, عبيدي  65 
خديجة, عليوي  66 

وفاء, غوباش  67 
سالف, قواسمية  68 

الهدى نور, الراس كحل  69 
راضية, لقريني  70 

سامية, لوصيف  71 
اسماء, مريبعي  72 
وفاء, معاللة  73 
اسماء, معيزي  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 األسبوع

 1 الحصة

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

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

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

نجوى, اقرود  75 
وفاء, بازين  76 
لبنى, برجم  77 
هدى, بنور  78 

سارة, بنوري  79 
ياسمين, بوحديد  80 
شيماء, بوحرام  81 
دالل, بودالية  82 

مروة, وداليةب  83 
شيماء, بوزهير  84 
شيماء, بوعود  85 

دنيا, بوفريدة  86 
يسرى, بوقرة  87 
أميرة, حجاج  88 

شهيناز, حجوجي  89 
مروة, حمامدية  90 
جيهان, حمداتني  91 

صبرينة, خلة  92 
رونق, زاوي  93 

دعاء, زقاولة  94 
بشرى, شريط  95 
ابتسام, عقون  96 

إلهام, غرسي  97 
نورة, فقراوي  98 

شيماء, ازفن  99 
إنصاف, قروف  100 

إكرام, قوادري  101 
رميساء, قيراطي  102 
رميسة, قيراطي  103 
بثينة, كانون  104 
مروة, لقصير  105 

إكرام, لوصيف  106 
شهرة, مسعودي  107 

آمنة, ملوكي  108 
حنان, ملوكي  109 
دالل, منجل  110 
إلهام, مومد  111 

يسرى, مومني  112 
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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 لحصةا

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

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

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

أماني, العلمي  113 
خلود, العومي  114 
رانيا, العيفة  115 

نسرين, بلهوان  116 
فراح, حمدي بن  117 
مهدية, الغة بن  118 

أمال, بوخنيسة  119 
آسية, بوشبرين  120 
أصالة, بوشالغم  121 
ايمان, بوشالغم  122 
راشدة, بومعراف  123 

صباح, حاجي  124 
سارة, حمداوي  125 
صفاء, حميدي  126 
سارة, حوالة  127 
سامية, حيمر  128 

اسماء, خميسي  129 
أحالم, دوخي  130 
أميرة, ربوح  131 

خلود, رحايلية  132 
بثينة, زعيمن  133 

شيماء, زغدودي  134 
فائزة, زياية  135 

زينب, سعيدي  136 
ريان, صحور  137 

لبنى, عبده عمر  138 
جيهان, عنطوري  139 

أشواق, عياد  140 
ايمان, عيشاش  141 
أسماء, غجاتي  142 
مسيكة, فرحي  143 
رندة, قراشة  144 

جميلة, قرد  145 
إنتصار, قروف  146 
إبتسام, السعيد محمد  147 

رندة, هدروق  148 
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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 صةالح 1 الحصة

 1 األسبوع

 1 الحصة

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

. :.................................................................. الفوج : 5 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس الثالثة  السنة :الفرع    

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

يسرى, احمامدة  149 
عبلة, الهدار  150 
منال, بجاوي  151 

عفاف, براهمية  152 
حورية, بوحجار  153 

مريم, بوشريبشة  154 
إيناس, بوشعالة  155 
سماح, بولهولو  156 
خولة, بومزاوط  157 

رانيا, تليلي  158 
رميساء, جبابلة  159 
وئام, حسين  160 

ندى, حضري  161 
ايمان, خالد  162 

جهينة, خاليفية  163 
خلود, خلة  164 

رانية, خليل  165 
صورية, ذياب  166 

أسماء, رمضاني  167 
عبير, رمضاني  168 
أميمة, زغدودي  169 

بريزة, سايحي  170 
ندى, ديةسعاي  171 

إناس, سعيودي  172 
إيمان, سليماني  173 

سوسن, شرشاري  174 
بالدين قائمة, شطاب  175 
الزهراء فاطمة, شعابنة  176 

آية, ضرباني  177 
ندى, عباينية  178 
العلى شمس, قطاف  179 
رانية, قلود  180 

صفاء, كاليعية  181 
مروى, لعفيفي  182 

أميرة, لعموري  183 
جيهان, لوصيف  184 

صبرينة, ضيما  185 
بسمة, مرعي  186 
أماني, يحمدي  187 
سمية, يوسف  188 
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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 : 6 المادة /المقياس  
لغوية دراسات, جديد نظام ليسانس لثالثةا  السنة :الفرع    

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

حمزة, أوديني  189 
بشرى, بركاني  190 
ايناس, بلخيط  191 

خولة, رجم بن  192 
أمال, يحي بن  193 

راوية, بوجنانة  194 
أحالم, بوزناد  195 

أميرة, بومزراق  196 
بثينة, حاجي  197 
أمينة, حداد  198 

سعيدة, حدادة  199 
الهام, حملة  200 

بشرى, خضراوي  201 
ليندة, خالف  202 

الزهراء فاطمة, دراجي  203 
ليلى, رمضاني  204 
سماح, رواشدية  205 
الدين حسام, زيتوني  206 
سلمى, ساسي  207 
شهيرة, ليسقوا  208 

ريان, سماعلي  209 
إيمان, شوافة  210 
ابتسام, طالبي  211 

الزهراء فاطمة, طاوطاو  212 
ذكرى, عميار  213 

مونية, فضالوي  214 
بشرى, قحام  215 
سارة, قرفي  216 
الدين عالء, قروي  217 

شيماء, كردوسي  218 
كريمة, مشطري  219 

مروة, معافة  220 
مروة, معامرية  221 
عيمةن, معايشية  222 
أحالم, مناصرية  223 
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