
 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  
لغوية دراسات, ماستر األولى  السنة :الفرع    

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

قمرة, بالط  1 
رميساء, قيراط بن  2 

عايدة, بوخروبة  3 
أمال, بودالية  4 

ريان, بودرالي  5 
دنيا, بورنان  6 
الرؤوف عبد, بوشامة  7 
خلود, بوغازي  8 

إيمان, تبينة  9 
إناس, حريد  10 

عائشة, خدادمية  11 
شيماء, رمل  12 

فاطمة, سلمي  13 
غادة, شوايشية  14 

رافع, شويني  15 
هالة, طوبة  16 

شيماء, طوطو  17 
لخضر, عالية  18 
دنيا, عطية  19 

منال, عمراوي  20 
بثينة, عميروش  21 

لينة, قارة  22 
يسرى, قوادري  23 
الدين عز, ماوني  24 

خلود, سعوديم  25 
عبير, ماليكية  26 
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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  
لغوية دراسات, ماستر األولى  السنة :الفرع    

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

الزهرة, براهمية  27 
مالك, بركاني  28 

خديجة, يحي  بن  29 
عبير نورة, بنور  30 

شيماء, بهيجي  31 
نادية, تازير  32 

سمية, حبشي  33 
عبير, خضراوي  34 

الصالح محمد, رحاب  35 
فهيمة, هللا رزق  36 

اسماء, سطحة  37 
شافية, شحات  38 
هاجر, شغيب  39 

صفاء, طواهري  40 
شيماء, ظوافر  41 

بشرى, عبداوي  42 
أحالم, عبيزي  43 

أمال, عتسامنية  44 
شيماء, غراري  45 

صبرينة, لعور  46 
زينب, مرابطي  47 
يسرى, مساهل  48 
الشيماء, مشعلي  49 
عائشة, منايعية  50 

رباب, موساوي  51 
إيمان شريفه, ولباني  52 
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 اإلجمالي العدد 5 األسبوع

 للغيابات
 1 الحصة 2 الحصة 1 الحصة 2 الحصة

 4 األسبوع

 1 الحصة 2 الحصة

 3 ألسبوعا

 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, رماست األولى  السنة :الفرع    

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

هناء, بجاوي  53 
رميساء, براكشي  54 

شروق, بريش  55 
آمنة, بريمة  56 

خولة, بساقلية  57 
شيماء, رازق بن  58 

يرةأم, بوشاهد  59 
مروة, بوكاف  60 

هاجر, حمايدية  61 
نادية, حمدي  62 

دالل, دحمون  63 
نوال, ربايعية  64 
أحالم, زريمش  65 
سارة, سلماني  66 

مريم, شريط  67 
أميرة, عافري  68 

رانية, المالك عبد  69 
مريم, عبداوي  70 
خلود, عطايلية  71 

الهدى نور, قباي  72 
آمال, كرايمية  73 
هدى مريم, كريبس  74 

أسماء, كعور  75 
مديحة, لقريني  76 

أحالم, لواسمي  77 
علي محمد, معيزي  78 
نسرين, نعامنية  79 
بثينة, نعيجة  80 
سارة, هدار  81 
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 اإلجمالي العدد 5 األسبوع

اتللغياب  
 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  
لغوية دراسات, ماستر األولى  السنة :الفرع    

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

إلهام, بخاخشة  82 
الهدى نور, حمدي بن  83 

يسرى, بودرع  84 
شيماء, بوفريدة  85 
مختار أكرم, بوهالي  86 

رميسة, هللا جاب  87 
منى, جبيحة  88 
أمال, حجار  89 
سعاد, دبار  90 

لبنى, دحمان  91 
يسرى, ديح  92 

رانية, رحابي  93 
إيمان, زغدودي  94 

بشرى, زمالي  95 
إيمان, سالمي  96 
اسمهان, ةساليمي  97 

الدين تقي, شبشوب  98 
آمنة, شرفة  99 

شافية, شوايشية  100 
سارة, صيافة  101 

فايزة, عماري  102 
نهاد, عميور  103 

أيمن, قواسمية  104 
ياسمين, كموقات  105 

نجوى, لعرايسية  106 
هدى, مروش  107 

عواطف, مسعودي  108 
هاجر, مسيخ  109 
أحالم, معلم  110 

لحسن, موامنية  111 
فريال ريم, نزار  112 

آية, نعيجة  113 
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