
عنابة - جامعة باجي مختار
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

قسم علم المكتبات 
 2018/2019:السنة الجامعية

استمارة مواظبة في األعمال الموجهة 
 : السداسي    :                               األستاذ:                                                  المقياس           01:  الفوجالثالثة ليسانس       :السنة  

 المجموع
 التاريخ

 :التوقيت
 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة
 الرقم اللقب واالسم

بحري سهيلة       01 
بدري روميسة       02 

براهمية فاطمة       03 
بركوس رجاء       04 
بشاني لميس       05 
بلقاسمي صبرينة       06 
بن بوجمعة عبد المالك       07 

 08 بن سلطان وفاء     
بوزنزن أمينة       09 
بوزنزن نسيمة       10 
بوزهوان خولة       11 
جمالي مراد       12 
جموعي دنيا       13 
جنادي إيمان       14 
جوادي فايزة       15 
خروف خولة       16 
خريفي كريمة       17 
داي مروى       18 
درويش هاجر       19 
رحماني نور الهدى       20 
سلمى لطيفة        21 
شرقي نور الهدى       22 
صدود أسماء       23 
صرهود نريمان       24 

 25 طايف وفاء     
 26 (منتقل)العايب رضوان      

العايب عالء       27 
عبادة سمية       28 
عباسي جيهان       29 
فطناسي نور الهدى       30 
قدري حدة       31 
قواسمية ريم       32 
لعريوي حنان       33 
لعاليمية لمياء       34 
ماضي درصاف       35 
مرايحية ريم       36 

مصدق لويزة        37 
مصدق ياسمين       38 
منجل رانية       39 
هادف يسرى       40 
يونس إيناس       41 
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عنابة - جامعة باجي مختار
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و االجتماعية 

قسم علم المكتبات 
 2018/2019:السنة الجامعية

 استمارة مواظبة في األعمال الموجهة
:            السداسي                           :                  األستاذ            :                            المقياس          02:         الفوجالثالثة ليسانس:السنة         

 المجموع
 التاريخ

 :التوقيت
 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة

 التاريخ
 :التوقيت

 :القاعة
 الرقم اللقب واالسم

 01 باديجة فاطمة     

 02 بالخرفي منير     

 03 باي سناء     

 04 بخوش سلوى     

 05 بن خضرة مريم     

 06 بن عثمان أماني     

 07 بورحيان أمينة     

 08 بوعريشة نهاد     

 09 جبالي ابتسام     

 10 جدي شيماء     

 11 جالط سندس     

 12 حبارة روميساء     

 13 حو يمينة     

 14 خليفي شميسة     

 15 خير الدين سهام     

 16 دابلي نجاة     

 17 دريسي نوال     

 18 زروق زهور     

 19 سعيد فاتح     

 20 عميشي عبادة     

 21 عوابدي لبيبة     

 22 عوينة هناء     

 23 غجاتي سوسن     

 24 غرس اهلل سهى     

 25 قاسم ذكرى     

 26 قرشي مروة     

 27 كبير إيناس     

 28 كبير سعاد     

 29 كريم نصيرة     

 30 مرزوقي حشاني     

 31 مقيمي أميرة     

 32 مناصرية شهيرة     

 33 منذر ريم     

 34 مهاني عبد المحسن     

 35 ميلودي شيماء      

 36 نصر بسمة     

 37 نوي بوزيدي     

      38 

      39 
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عنابة - جامعة باجي مختار
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 قس
 

م علم المكتبات 
 2018/2019:السنة الجامعية

 ةاستمارة مواظبة في األعمال الموجه
:           السداسي        :                                     األستاذ     :                               المقياس         03:         الفوجالثالثة ليسانس:السنة            

 المجموع
التاريخ 
: التوقيت

 :القاعة

التاريخ 
: التوقيت

 :القاعة

التاريخ 
: التوقيت

 :القاعة

التاريخ 
: التوقيت

: القاعة
 الرقم اللقب واالسم

بخوش هاجر       01 

بصالحية أحالم       02 

بودالية أيمن       03 

 04 جهادبومعيزة      

تليلي نورة       05 

خروزي حمزة       06 

خنتوش شيماء       07 

رحامنية فهيمة       08 

رفراف أحالم       09 

 10  الهامرفراف     

زموري مروة       11 

زموري مروى       12 

سعادي فاروق       13 

سعدي خولة       14 

سالمي مديحة       15 

 16 سليمي فتيحة     

سناني سعاد       17 

شريبط شريف سيف الدين      
 (محول)

18 

شويط محمد أمين       19 

العباسي نسرين       20 

العرباوي أسامة       21 

عشي كريمة       22 

عمري شيماء       23 

عوني سعيدة       24 

غرار اناس       25 

فليغة هالة       26 

قمريش يسرى       27 

قناديل كميلية       28 

كداية هدى       29 

محمدي وفاء       30 

مداح روميساء       31 

مراقب سوسن       32 

مسطور هاجر       33 

مسعودي حسني       34 

مصدق أمال       35 

مفتوح أحالم       36 

موامنية ياسمين       37 

نصر شهيناز       38 

هميسي بثينة        39 

      40 



      41 
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