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سويسي   اميرة1
بوركاب   عبد الرحيم2
هميسي   امينة3
قويدري   شيراز4
ديب   نهاد5
عطاف   يسرى6
عيواز   راوية7
عبيد   أنيس8
بركاس   ايناس غزالن9

هروال   روميساء10
غنام   عبد الرحمان11
بن هالل   بشرى12
رياضي   سعيدة13
شبيلي   آمنة14
برزاق   إيناس15
رميشي   بسمة16
كاليعية   خلود17
بونوالة   أمينة18
نقاش   هاشم19
تومي   نور الهناء20
عروف   لميس21
عروسي   نور الهدى22
هاني   يسرى23
بوعافية   مالك24
العمري   جيهان25
حيدر سارة26
بن خليفي روميساء27
زرفة شهرزاد28
صياد هاجر29
عنابي اخالص30
مداح نسينة31
جندلي صابر32
عجيمي أسماء33
قضقاضي خلود34
بوعالق أسماء35
كيحال   اسمهان36
 نور الهدىبن شعبان  37
سماري   حمزة38
بوخناف   شرف الدين39
عبد الرحمانبن جدو   40
بعطاش   سيليا41

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 
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استمارة المواظبة
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بوقرة   نورهان1
لخضاري   نسرين2
بن شعر   وفاء3
شريف   حنان4
مناصرية   دنيا5
عون   محمد يحيي6
عيادي   نريمان7
شريطي   عبير8
بونعيجة   فيروز9

زياني   حمزة10
شوشان   حنان11
عجمي   فجرية12
بوطويل   مجيد13
بوزيد   شيماء14
سماعين   بشرى15
بوساحة   وليد16
غرس هللا   مروى17
جواد ابتسام18
ذيابي خولة19
بليلة روميسة20
خريسي حكيمة21
نجوعة وداد 22
بلخيري طاهر23
قسوم محمد األمين24
بوعالق شيماء25
عرعور نور الدعاء26
معيز نسرين27
نواصرية   دعاء تركية28
بريش   سلمى29
بسباسي   فريال30
ايدير   اية31
شابي   مريم32
سعدي   بشرى33
كحول   هاجر34
بن طراد   بسمة35
مروك   خلود36
حميل   ريان37
بومديري   إيناس38
سناني   نادية39
ضيف   إلهام40
لعبادلية خالد41

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس
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نصاح   صبرينة1
بلبوزي   اسماعيل2
حمايدي   وحيدة3
بن بلقاسم   أسماء4
طلحي   شيماء5
مرابط   ايناس6
تواتي   شيماء7
جيجلي    ايمان8
مرواني   رانية9

عريبي   غنية10
دنداني   ايمان11
بركوس   إبتسام12
الويزة   نسرين13
براهمي   بسمة14
بودالل   ربيحة15
يبلهادي حنان 16
حرقاس أسامة17
بلغيث فاطمة الزهراء18
تازير عائشة19
منى براهمي زينةماجري 20
طاهري فوزي21
نواصرية وردة22
بوبير أميرة23
صبري شرف الدين24
بكوش   شيماء25
كداية   هناء26
قمار   الروميصاء27
سالطني   فاطمة28
تركي   مروة29
محمد الشريف الحسينبن يوسف 30
مراجي   محمد نذير31
بورفيس   امال32
سباعي   يمينة33
اينال   عبير34
دنداني   نور الهدى35
ريحان   منال36
حمزة   إيمان37
حرقاس عبد هللا38
طشوش   جيهان39
جراي أشواق40
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بورقعة   رشا1
عثماني   ريمة2
قشابية   سمير3
بتيحي   فاطمة4
لومي   محمد شوقي5
حريسي   مريم6
بشاقرة   نوال7
عمرون   رندة8
سعيود   اسماء9

لشهب   إيمان10
عباس   شيماء11
نوني   فريال12
كحلوش   روميسة13
صياد   عصام14
رازي   فؤاد15
بوعزيز   لبيبة16
براهمي   يحي17
طلحي   لطيفة18
مكاحلي   محمد أسامة19
بن هالل   بشرى20
لبويز لمياء21
عاشوري رضوان22
عكريش جهاد23
عقون أناس كوثر24
نصايفية صفية25
قوامي سومية26
خلفو أميرة27
سعيدي لندة28
لفاس محمد صديق29
بواسطية   عبير30
بوجمعة   أمحمد31
صياد سامي32
مباركي   أمال33
عمامرة   بشرى34
بلهاني   مالك35
قرفي   رباب36
صولي رمزي37
شنش زين التاج زكريا38
زراري بشرى39
شايب راسو سارة40
تيفوتي روفيدة41

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس
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عدد الغيابات

بلفرحي   إيمان1
بونوالة   محمد2
بوطرفة   نورهان3
شولي   مروة4
جالل   امين5
سايح   بية6
عرعاري   مروة7
رهدون   لمين8
مراح   مروى9

بوعراس   ندى10
بوكرش   هاجر11
نجار   احالم12
حولي   سلمى13
حمروني   خولة14
قريني   حليمة15
شويشي   بسمة16
قواسمية   عبير17
بركاوي   لميس18
بوعصيدة   نجوى19
شولي   إيمان20
لوامي   روميسة21
بن سالم   ندى22
بوكفة   مروة23
رواشدية ابتسام24
قوادرية خولة25
تليلي الياس26
جنان صونيا 27
بوفريس فاتن 28
خالدي نور االيمان29
قوادرية حمزة30
غارة فاطمة الزهراء31
حناشي ايناس32
قدوري عبد النور33
بوسطحة   ايهاب الدين34
خاليفة   طارق35
بوقارش   تقوى36
حديدي   خديجة37
عكاري   سماح38
بوهنة فريال39
هدروق لمين40

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس
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عدد الغيابات

كيحال   خولة1
يزة   شيماء2
دحماني   عبد الرحمان3
فريحي   دنيا4
لعرابي   رونق5
بركات   أسامة6
بوخميري   أكرم7
سلطاني   مروة8
غريبلي   محمد لمين9

ريغي   مريم10
عاللي   ياسمين11
حربي   فردوس12
زرقين   خولة13
مرابط   نور الزمان14
عوينة   فاتن15
مرامرية   زكرياء16
هادف   بثينة17
جابر   فارس18
خاف هللا شيماء19
سعداوي مروة20
أحميل ألفة ذكرة21
حمادي علي22
جناني محمد لمين23
زتيوي صحوة24
بوعبدهللا وليد25
بوقصاص ابتسام26
بوحركات زين الدين27
الفي رباب28
دالي   ايمان29
خليل   أفراح30
محفوظي   أماني31
بوناصري   اية32
حريشي   راوية33
هادف   راوية34
سويسي   إلهام35
قب   نور الهدى36
قدوار   رابح37
زرطال   سهيلة38
عقالية   ياسمين39
عسالة عيسى40

بوعطية عبد الحفيظ
رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية
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عدد الغيابات

 صالح الدينبونفلة  1
بن غضاب   سارة2
ضياف   أنور3
شارف   درصاف4
شويشي   آية5
ليتيم   شيماء6
أقزيز   نسرين7
مرزوق   غزالن8
زايدي   نسرين9

بوقندورة   ميادة10
عياش   عبد النور11
رزيقي   بشرى12
مصباح   شهيناز13
سبتي   ايمن14
بوثلجي   آية15
جابر   نور الهدى16
نوالية   زينة17
براكشي   غالية18
فوغالي   فلة19
غماري   مروة20
عرعار   ندى21
عبد الحفيظبوعلي   22
غود البورق اسحاق23
جابر   بشرى24
رواق   راوية25
قريماط   لمية26
زغدي الزهرة27
لعبيدي   سارة28
هنطوري   منى29
بن معيش   أميرة30
شاوش عبد الودود31
بدوي   روميساء32
بورقعة   خولة33
لحمر   خولة34
جزيري   كريم35
عماري   امنة36
سوالمية   عبد العزيز37
فرحات   روميساء38
 زينب نسرينبوجعطاط  39
إسماعين   فريال40
مراح   شيماء41
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بلهوشات   اسيا1
نهدي   مروى2
زنادي   رانية3
سموك   مريم4
آعراب   مريم5
بن ناصر   سلمى6
حميود   فتيحة7
ياحي   إيمان8
بن لعروسي   عواطف9

بن عالية   آية10
بومعزة   رونق سلسبيل11
شريط   اسماء12
رويبي   روميسة13
خليل   ايمان14
سناوي   رحاب15
دريهم   احالم16
بكايري   عقيلة17
برينيس   خلود18
رزيق   نزهة19
بوساحة   أمال20
لبيض   علي21
سلطاني   كريمة22
حنيفي   خولة23
حمامدة   تقي الدين24
جيالني ريمة25
مايني   ايمان26
طايبي   ايمان27
رقايقية   رشيدة28
بوشارب   هاجر29
صفطة   سعاد30
عدي   سعاد31
بن وهيبة   وفاء32
تواللة   حياة33
برغوثي   كوثر34
بن خضرة   محمد35
مخلوف   نورجيهان36
زغالمي   مريم37
إيموني   شيماء38
شاقر إلهام39
لمروس شهاب الدين40
بولقان   نوال41
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