
عنابة -مختارجامعة باجي   

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم :علوم اإلعالم واإلتصال

 

 

 

 استمارة المواظبة

  2018/2019السنة الجامعية :                                                                                                                                            السنة :.........................

 .........                           المقياس : .........                                                    سمعي بصريالتخصص:  

 ..............سداسي: ....ال                                                                                           الشهر: ..................

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم االسم واللقب

 02 عاشوري المية      
 04 عكروم حليمة      
 05 مقراني مهدي      
 06 فضلة شيماء      
 09 نواجة مريم      
 10 العاطف عبد القادر      
 11 عباس عصام      
 12 زماري بلقيس      
 13 نجوعة إتسام      
خلود حمدوش        14 
 15 داوي خولة      
 16 بوعزيزي هاجر      
 18 كبوش مريم      
 19 دريسي مسعود      
 21 كعوان عماد الدين      
 23 بركات إيناس      
 24 شمام حمزة      

 25 خنطول سومية      
 26 مدربل نور الهدى      
 27 جندلي أمير      
 28 طراد محمد خميسي      
 29 قواسمية نسيمة      
 30 جميل حليمة      
 31 سناني كريمة      
43 جرادي شيماء        
53 مرزوقي سومية        
63 بلقريني مروة        
73 عبيدي منال        
 38 برج نريمان      
 39 إيتيم أميرة      
 40 عيادي ويسام      

 القسمرئيس          امضاء األستاذ 

 

 

 

 



عنابة -مختارجامعة باجي   

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم :علوم اإلعالم واإلتصال

 

 

 

 استمارة المواظبة
  2018/2019لسنة الجامعية :  ا                                                                                                                                          السنة :.........................

 المقياس : ..................                                                                   إتصال وعالقات عامةالتخصص:  

 سداسي: .................ال                                                                                           الشهر: ..................

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم االسم واللقب

 01 عبد الالوي عبلة      
20 سراج يسرى        
30 طرفاية صليحة        
40 سعدون ندى        
50 مرابط بالل        
 06 دراجي سهيلة      
 07 سايح فطيمة      
 08 تراعي ياسمين      
 09 سعدي شيماء      
01 يحي فريال        
11 حمادي جناة سلمى        
21 العايب حواء ميساء        
31 كحول حديفة        
41 هميسي زينب        
 15 كدالي فريال      
 16 عياط ماجدة      
 17 خروفي ليندة      
 18 قرين حمزة      
خولة شلواش        19 
 20 حريزي راضية      
12 داية ربح        
22 القلعي ريمة        
32 سنوسي شيماء        
42 صناعي خلود        
 25 بن سلطان فاطمة الزهراء      
 26 زيدي أمال      
 27 بلعيدي يسرى      
 28 بلقريني أسامة      
 29 قرباطو أميرة      
03 سكيكدي فارس        
13 مسلم نسرين        
23 جرورو خير الدين        
33 طوارف ليندة        

 رئيس القسم         امضاء األستاذ

 

 

 

 

 



عنابة -مختارجامعة باجي   

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم :علوم اإلعالم واإلتصال

 

 

 

 استمارة المواظبة
  2018/2019لسنة الجامعية :  ا                                                                                                                                          السنة :.........................

 المقياس : ..................                                                                               إتصال تنظيميالتخصص:  

 سداسي: .................ال                                                                                           الشهر: ..................

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم االسم واللقب

 01 بلمير سارة      
 02 حو محمد      
 04 بريش نبيل      
 05 قميدي رؤوف      
 06 جندلي نشوى      
 07 غاصب هناء      
 08 بولعسل حميدة      
 09 بركان عبير      
 10 براونة أوريدة      
 11 دويسي إبتسام      
 12 جلولي خولة                
 13 مركب كريم      
 14 كحول نور الهدى      
 15 العباسي بالل      
 16 فراح عبد الجليل      
 17 تومي تفاحة      
 18 مهدي زكرياء      
 19 بوالكره سناء      
 20 دغموشي أمير            
 21 سلمىنش       
 22 بورقعة كاهنة      
 23 شاكري حكيم      
 24 عالق بثينة      
 25 حمدي خلود      
 26 رمول إيمان      
 27 زيراوي سامية      
 28 بوعافية مروة      
 29 خلف هللا أسمهان      
 30 رجايمي روميساء      
 31 بشيش مريم      
 32 سباق أمينة      
 33 صفصاف حليمة      
 34 منايعية عواطف      
 35 بلقاسمي أميرة      
 36 تومي خلود      
 37 طاهر سارة      
 38 تليلي وليد      
 39 لعجال صبرينة      
 40 داودي هناء      

 رئيس القسم         امضاء األستاذ



عنابة -مختارجامعة باجي   

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم :علوم اإلعالم واإلتصال

 

 

 

 استمارة المواظبة

  2018/2019لسنة الجامعية :  ا                                                                                                                                          السنة :.........................

                   المقياس : ..................                                                           إتصال جماهيري و الوسائط الجديدة  التخصص: 

 سداسي: .................ال                                                                                           الشهر: ..................

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم االسم واللقب

 01 ضيف أمينة      
يران سعادبوعمر        02 
 03 حمدوش عبير مروة      
 04 بن حواس عادل      
 05 لبزة محمد شوقي      
 06 دريدي حمزة      
 07 أوشريف حنان      
 08 بوشيخ حسام      
 09 مزهود أية تفاحة      
 10 بشاني إسالم      
 11 برينيس سليم      
 12 حمودي ليلى      
 13 نواري رانية      
 14 شيدوح مريم      
 15 حساسني ريم      
 16 بوحادب عبد السالم      
 17 جدي شهيرة      
 18 كشريد رانية      
 19 بوطرفة فاطمة الزهرة      
 20 غازي إيمان      
 21 درارجة سارة      
 22 دهيسي إبتسام      
 23 دوادي هندة      
 24 تليلي أميرة      
 25 بورنب مريم      
 26 زهاني زينة      
 27 سعد هللا أيمن      
 28 زين تيجاني      
 29 عاشوري حمزة      
 30 بن هالل طارق      
 31 صفري وليد      
 32 هيدوغ الطاهر      
 33 بوزغاية سيف الدين      
 34 كداية زهية      

رئيس القسم                                                                                                                                         أستاذ المقياس      

 


