
عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

 استمارة المواظبة

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

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

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

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم اللقب االسم

 01 بن جديد رحمة     
20 نواري نبيل       
ة      30 سكيكدي امير  
40 زروقي انفال       
ى ايمان      50 نعمان بشر  
 06 بركات ايناس     
 07 محرز ريان     
 08 فوغالي زينة     
 09 شتيبي جميلة     
 10 صخري سمر رحمة     
 11 عرجون نسيبة     
21 لبويز مروة       
31 بونعيجة راشدي سومية       
41 لسود هاجر       
 15 بوقنس صفاء     
 16 بوناصري رندة     
 17 قروط رحمة     
 18 ماضي فريال     
 19 بوجاهم هدى     
 20 بقعة هدى     
ينة      12 بوتفنوشات صير  
22 نوار نوال       
 23 محجوب غزالن     
 24 قصار الليل هشام     
 25 قرعيشي أسماء     
 26 غريسي مروة     
 27 لعيساوي سارة     
 28 عطوي نور اإلسالم     
 29 دردار ريان     
03 عبيدي شيماء       
 31 سالمي رندة     
 31 شوابي نور االيمان     
 32 براهمية ابتسام     
ينة       33 خنوس صير
 34 ليتيم وليد     
 35 شياب حسيبة     
 36 رمصاني آمال     
 37 صلواتشي فوزي     
 38 بوسكين فارس     
 39 بوعالق رانية     
 40 هميسي هاجر     
 41 شيبوني مروى     
 42 مالحي نرصالدين     



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

 43 زبيري هاجر     
 44 شايب كريمة     
 45 العربي سارة     
 46 طوارف رمزي     
 47 بوسالمة شعيب     
 48 طرفاية محمد هاشم     
 49 عفيفي روميساء     
 50 خرفان بديس     
 51 تقرارت ريم     
 52 رغيس محمد لمير       
 53 مناوي حنان     
 54 بلعنيق محمد لمير       
 55 قدار الهام     
ي الدين     

 56 بن سخري يعقوب تق 

 رئيس القسم         امضاء األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

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

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

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

 التاريخ عدد الغيابات
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم اللقب االسم

 01 بوصبع إلهام     
ة      20 بلقيدوم  امير  
30 بن ميمون اسمهان       
ين      40 برحايل شير  
50 كربوعة حنان       
ي  محمد االمير       

 06 لعشيشر
ي  فطيمة     

 07 ماض 
 08 صايفية إيمان     
 09 عريف محمد لمير       
ي      

 
 10 عزوق شوق

 11 بولبدة إيمان     
ى       ي  بشر

21 زيان   
31 بحرون ايناس       
41 غزال خولة       
ي  نسيمة     

 15 يوسق 
 16 بومديري سومية     
 17 عطاوة ري  هام     
ي  اإليماننور        18 ناجر
 19 زقاد أمال     
 20 بوغازي بالل     
12 شتيوي خلود       
22 بوصبع نافجة احسان       
ي  رانية     

 23 لعفيق 
 24 سليمي  خولة     
 25 عثمان راشدي مريم     
 26 عزيزي ريم     
 27 سالمي  طارق     
 28 منصوري عادل     
ي  حنان     

يق   29 شر
03 حكيم بعرة       
ي  خليل     

 31 عيسان 
ي  حياة     

 31 بتيت 
ة       32 شقراوي امير
ي عبير        33 صغير
 34 مداسي  حسيبة      
 35 مكي  حميدة     
 36 حولي  رحمة     
 37 قداري عبد هللا     
ي  أسمهان     

 38 هان 
ى       39 غالب بشر
 40 خمال سارة     
 41 عثمانبن  إبتسام     
 42 دريشي  روميسة     
 43 شارف ريم     



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ي  ليليا     
 44 بلقاض 

 45 بوغابة سماح     
 46 زالص  لويزة     
 47 قرابسية روميصاء     
 48 بلفضل إلهام     
ة      ي  منير

 
 49 حشان

 50 بوقصاص ايمان     
 51 عمرون أية     
ي  مالك زينب     

 
 52 تبان

 53 بوخريس راضية     
 54 صايفية غنية     
 55 زواوي العايش سارة     
 56 قدوم سلم     
 57 تومي  ريمة      
 58 صياد أمير      
ي  ابتسام     

 
 59 عان

 60 بن نجوم سهام     
 61 أمبايلية رندة     
ي  دلندا     

 62 بومهت 

 رئيس القسم         امضاء األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

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

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

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

غياباتعدد ال  التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ 
 الزمن :

 التاريخ
 الزمن :

 الرقم اللقب االسم

 01 مدار فاطمة الزهراء     
20 كرايمية فطيمة الزهرة        
30 جفافلية محمد       
40 سوالمي  سمية       
50 رحيم  زينب        
ي  خديجة     

 
ق  06 شر

 07 غالية  زعبوب     
ي  إبناس       08 شانر
 09 بوغرارة  رانية     
 10 مجاهد حسام الدين     
 11 منصوري شهرة     
21 العماري سمية       
31 تومي  فطيمة       
41 عىل بوعشة  أمال       
 15 أجغيم لمياء     
 16 العيدي أحمد سيف الدين     
ي  هاجر     

 17 عيون 
 18 خامس مروة     
 19 الع            ابد رن            دة     
ي  يشى     

 
 20 الورغ

12 جرادي خولة       
22 بروك هاجر       
 23 عوايشية جناة     
 24 عبد المالك محمد      
 25 أمبايلية أناغيم     
 26 جابر صفاء     
 27 جالل إيمان     
ي  سلم       28 دراجر
 29 كنوز أحالم     
03 لقويرح بثينة       
 31 منصوري خولة     
 31 ديلمي  إيمان     
 32 سالمي  إيناس     
 33 توامي  راوية     
 34 تير   يشى     
 35 سالمة روميصاء     
 36 بطشي  حسان     
 37 عيساوي روميسة     
 38 بن عون دليلة      
 39 بوعافية مروة     
 40 قاسمي  فتيحة     
ي      

 41 زموري عبد الغان 
 42 مزدور إيمان     
 43 عزيز أسماء     



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

وز       44 بوريب فير
 45 جميىلي  زينب     
ي  منية     

 
 46 رحمان

 47 ظاهري دنيا     
 48 زواوي امال     
 49 سعيدي رحمة     
 50 هميشي  شمس الدين     
 51 زايدي شهاب     
 52 شلية خالد     
 53 بودبزة سمية     
 54 غرايبية لبت       
 55 حمدي نبيلة     
ي  شيماء     

 
 56 زرزون

 57 جمعي  روميساء     
 58 لمناجلية جنات     
 59 بايع راسو عبد القادر     
 60 زرنير   مروة     
 61 رحال غزالن     
 62 مناغي  سارة      
 63 شادلي  سيف الدين     
 64 حماش نشين     
 65 شوفة رندة     

 رئيس القسم         امضاء األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

 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 :

 الرقم اللقب االسم

ي  خديجة     
 
 01 زيتون

20 ساسي  اسامة خير الدين        
30 بضياف جيهان       
40 هنادة  أسامة        
50 قدري مسعود       
 06 حريز حسان     
 07 عوامرية محمذ امير       
ي  شيماء     

 
 08 دحمان

 09 بولعراس رقية     
 10 زرمي  شمس الدين     
 11 قوت مالك     
21 بن دري  هم سعاد       
31 رمول سيف الدين       
41 نصيب هاجر       
 15 خلفة ندى     
 16 اسماء جنان     
 17 شيعي  امنة     
 18 بن مالك أحمد     
 19 جغابة هدى     
 20 قداورية دالل     
12 بوغازي الهذبة       
22 مرير يمينة       
ي  طاهر عبد الصمد     

 23 مروان 
 24 سنوسي  رفيدة     
 25 طريفة عبد الرحيم     
 26 مرجة إيمان     
 27 بوجدرة نور الدين     
 28 جديد خولة     
 29 بوقدرة عالء الدين     
03 بورقعة بدرالدين       
ي  خولة       31 مغرنر
 31 تومي  نعيمة     
 32 بن تركي  محمد الطاهر     
 33 صناغي  شيماء     
ي  فريدة       34 حاجر
 35 قواسمية إيمان     
 36 بشر  ريم     
 37 جاللي  عند النور     
ينة       38 معير   صير
ي  بالل     

 39 ورجيت 
 40 عبادة نوال     
 41 عطاب عمار     
 42 بوزغاية سيف الدين     
 43 صيد مروة     



عنابة -جامعة باجي مختار  

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 اإلعالم واإلتصال قسم :علوم

 

 

 

 44 حفصاوي إلهام     
 45 زغبة مروة     
 46 شبىلي  وردة     
 47 بوفرنانة أحمد     
 48 شايب خولة      
 49 مزيغاش ابتسام     
 50 عماد دبيىلي      
 51 موفق شمس الدين     
 52 عوسي  سارة     
 53 دروغي  أسماء     
 54 بوعلوش مسعودة     
 55 ثابت دالل     
 56 فليغة عبير      
 57 معير   طارق     
 58 مومن طارق     
 59 كمامير   رونق     
 60 معىط هللا  نشين      
 61 زايدي خولة     
 62 عروسي  محمد     

 رئيس القسم         امضاء األستاذ 

 

 

 


