
                                              2019/2018: الثانية   جذع مشترك                                                      السنة الجامعية :السنـــــة 

...................................... :المقياس

........................................:الشهــــــــر                                            01: الفوج 

عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

تاغريست   ياسمين117/36027063
خولوفي   أيوب217/36026679
بن نصيب   بلقيس317/36028684
براهمي   أميرة417/36024654
فتاتنية   ندى517/36054231
كرميش   روميساء617/36053127
علي مسيعد   فارس717/36026938
بشينية   قطر الندى817/36050684
بن عون   جازية917/36026738

سودة   خلود1016/36053827
رحموني   جيهان1117/36052509
طعم هللا   خلود1217/36049665
شروالي   هناء ريان1317/36023617
طرفاية  عائشة يسرى1417/36025092
هميسي   أماني1517/36055069
ساسي   شيماء1617/36026886
لمفيرة   عبير1717/36030589
قسوم   محمد سيف 1817/36032473
جالبي   ليندة1912/4020388
بونور   سفيان2017/36028723
مسيخ   كوثر2117/36023355
صياد   امير2217/36029239
بورغدة   عمار2315/36059975
بوحوش   أرسالن2416/36024382
خروف   سلمى2515/36056531
حمودي   ليلى2613/36049578
رفاس   نجالء2716/36036359
عماري عبد الودود2816/36023293
شريط   وليد2915/36032172
بن عامر   أية3017/36023548
ضيف   شيماء3116/36027944
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33

34

35

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة
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........................................:الشهــــــــر                                            02: الفوج 

عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

عياري   حنان117/36052335
دوايبية   ياسمين217/36052955
طاهر   ايمان317/36055077
قادري   نجيب417/36053667
معلم   فريد517/36049724
ميزي   نوري617/36056205
مرداس   يسرى717/36052759
حولي   نريمان817/36054898
حسين   عبد المالك917/36054873

زواوي   سلمى1017/36051265
دابلي   تسنيم1117/36051240
بن فضة   خديجة1217/36053606
بودالية   حميدة1316/36033280
زواغي   حيزية1417/36054831
داغري   ريان1517/36054466
لسود   منيسة1617/36052441
رحماوي   نريمان1717/36022421
ليتيم   صبرينة1817/36025087
لعبادلية   رانية1917/36051955
معمري   شيماء2017/36055850
مكي   محمود2112/6018773
بكوش   رانيا2214/36054714
قودار   رياض2315/36042556
حرقاس   يوسف2416/36056829
بونوالة   سالي2516/36056704
خالف ريان2615/36034408
قاسم عبير2713/36041509
نغرة ريان2816/36023864
عماني ريان29
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34

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية
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عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

إيمجلوبن   ندى116/36030483
دغمان   عبير217/36025110
بوقرة   بسمة317/36031469
برغوثي   اميرة417/36030393
عايب   رحمة517/36051792
عماري   إيمان617/36055477
بلحسن   روميساء717/36053257
لبرق   روميسة817/36049688
سيساوي   رياض917/36024726

بومشطة   عبد هللا1012/6026664
زغوغ   اميمة1117/36052291
بن رحمون   زكرياء1217/36052370
عيدودي   رفيدة1315/36018878
مطياف   يوسف1417/36030116
شرفة   نجم الدين1515/34025773
براك   أميرة1617/36031733
سعيدي شيماء1717/36032473
برج   سارة1917/36049451
قاشة   بشرى2016/36029306
غراري   رامي2116/36043913
العايش   نسيم2216/36057538
رحال   إيمان2312/6039196
قاسمي   سارة2414/36026370
بودور   اية2517/36024950
جندوبي   منال2617/36024896
بلوني   شهيناز2717/36054859
شيهب   سماح2817/36031136
ويل   ذكرى2916/36054605
حمودة   أكرم3017/36055424
31
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رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج   
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عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

فزاري   حسني117/36022502
خميس   إيناس217/36051893
بوشمال   آية317/36029948
طاشطاش   لبنى417/36053647
علوي   فطيمة الزهرة517/36022525
بوشارب   مريم617/36030776
بليلي   صبري717/36035876
بوسنة   ريان817/36053614
خوجة   جيهان917/36023256

عبادلية   غالم الدين1017/36024837
معيوف   ليندة1117/36053650
خالدي   صالح الدين1216/36033807
حزام   عادل مجيد1315/36059961
صيود   سناء1417/36052377
عباس   محسن1517/36028776
قناوي   شهرة1617/36030544
منادي   نجالء1717/36052444
رزق هللا   منال1817/36049564
جباري   مريم1917/36028174
بعلول   محمد الشريف2017/36053653
بوعنان   أسماء2116/36032071
حداد   مريم2212/6044894
خماس   محمد نديم2313/36044924
منيجل   أسماء2413/36041886
بوراس   عاطف2516/36035324
جوادي وحيدة2616/36024801
بريكي أسامة2716/36032313
قوادر رياض2815/36042556
29
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رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية
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استمارة المواظبة

 

 

 

 



                                              2019/2018: الثانية   جذع مشترك                                                      السنة الجامعية :السنـــــة 

...................................... :المقياس

........................................:الشهــــــــر                                            05: الفوج 

عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

بوعريشة   هناء117/36022379
لمزاودة   فاطمة الزهرة217/36052411
لوكي   مريم317/36022417
ناصر   ايمان417/36052500
بوالصوف   ابتسام517/36053586
معطوب   صفاء617/36053634
العجال   سومية717/36035211
معيز   خالد817/36055086
جيالني   عبد الرحمان917/36029309

بوساحة   ايمن1017/36055079
بوسعادة   إيمان1117/36026694
لحرش   أية1217/36033430
سحقي   بدري1317/36052319
كرماش   اسكندر1417/36023246
شواطي   علي1517/36028763
سعد سعود   صبري1613/36025178
بلغيث   رانية1717/36028106
رضاونية   انهار1817/36031464
قاسم   عبير1913/36041509
طاير احمد   زكريا رستم2015/36026189
منصوري   خولة2115/36038559
بن فضة   بوبكر2215/36061523
بادي   عواطف2312/6043899
زروقي   سميرة2413/36020228
بن طراد   امال2517/36026658
سبتي ايمن26
بوعلي  عبد الحفيظ27
العيد كريمة28
29

30

31

32

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة
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........................................:الشهــــــــر                                            06: الفوج 

عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

حامي   ايمان117/36024665
رمل   عبير217/36052406
عمروني   إيمان317/36024635
بوقرة   أيمن417/36031466
حولي   امين517/36054808
فتاتنية   سلمة614/36054179
سلطان   أمينة717/36031652
بن عرجونة   ريان816/36025502
بوطغان   صفية917/36051277

أحمد مالك   بلقيس1017/36054443
خشانة   فوزية1117/36054005
حنات   فتيحة ياسمين1217/36022328
تومي   عبد المالك1316/36032198
العابد   اسماء1417/36055243
عمراني   عبير1517/36051830
سدرة   شيماء1617/36052389
قرفي   حسناء1717/36026747
جفال   عبير1817/36030590
سدراتي   مريم1908/6028242
كليبات   شيماء2017/36026894
شارف   سلطانة2115/36056530
قيدوم   عبد الرزاق2212/6017506
بودبوز   خولة2314/36026290
سيرين   رالة2414/34018869
بن لكحل   نرجس2515/36032105
غزالن   خولة2615/36070298
مرابطين   إيمان2716/36032309
بلفراقي يحي2815/36035981
بوطياير هاجر29
بوعبدهللا   هالة2216/36023488
31
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رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة
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عدد الغيابات:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخ:التاريــــخاالسم واللقبرقم التسجيلالرقم

عبادلية   مالك117/36052436
كوال   وئام217/36055127
لعبادلة   سومية317/36031145
حمودي   ايمن417/36055078
خولوفي   نوال517/36028182
لوامي   عبد النور617/36055271
بوخلفة   محمد نذير717/36032490
مسرافت   روميساء مريم817/36031959
صالحي   حسام917/36051245

شعالل   شيماء1017/36026883
خليفي   بشرى1117/36052324
مسلم   صفاء1217/36051275
ذويب   نريمان1317/36026290
بوراس   نهال1417/36030674
ميلي   شيماء1517/36055100
مانع   شيماء1617/36051812
شفشوفي   نهال1717/36052606
فزيني   السبتي1817/36051327
مشاكة   شعيب1917/36054858
حرياطي   مسعود2017/36054890
عمايرية   خولة2117/36051954
حمامدة   روميسة2216/36056688
ربيعي   سارة2315/36060944
كردوسي   أمينة2415/36033802
رويكي   باسم2516/36033084
سناوي   ريم2614/36048771
بودار   يسرى2715/36056688
خالط جواد2816/3605646
29

30
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رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة
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بتيش   هاجر117/36051916
قاسم   محمد رضا217/36029335
عاللي   أسامة314/36030746
بونور   هدى417/36027048
فوغالي   اسماء517/36051749
بوسالم   فريال616/36023416
مراد   مايا غزالن717/36053651
بيشة   جليلة814/36023977
قروف   صابرة917/36026895

جفافلية   آية1017/36052499
درويش   أسيا1117/34049649
بومعيزة   شيماء1217/36053627
حاليمية   منال1316/36056792
منايعية   محمد الصديق1417/36053655
كلبوز   خولة1516/36058976
عزيزي   رندة1612/6021811
زماري   ياسمين1717/36055286
خروف   جنات1817/36054824
روابحية   حنان1916/36029309
عياد   لمياء2017/36051290
حصحاص   خميسة2117/36052344

خراط   حمزة2314/36028012
دميس   مروة2415/36032052
بوخضير   شهيناز2516/36057620
ضاوي   محمد الصالح2612/6017639
جداعي   زكرياء ضياء 2716/36023259
28

29

30

31

32

33

34

رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 

كـــــلية اآلداب والعــــلوم االنسانية واالجتمـــــاعـــية

قســــــــــم علوم االعـــــالم واالتصــــــــــــــــال

استمارة المواظبة
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بودماغ   يسرى117/36030705
بوزنزن   ضحى217/36024806
شباب   آية317/36052282
شويشي   شفاء417/36052384
هنوني   سامي زين 515/36035387
رحاحلي   رندة617/36026798
بجو   سندس717/36053624
غري   أحالم817/36067022
مناعي   سلمى917/36051806

بلخيري   روميساء1017/36053984
خنوشي   شيماء1117/36049704
مشحاط   حياة1217/36054450
جفال   يسرى1317/36030115
نصايبية   هالة1417/36023539
بلهوشات   إيمان1517/36026692
مبارك   اسامة1617/36054172
بوقصاص   زينب1717/36053617
يونس   رحاب1816/36033795
فراحتية   اية1916/36057968
مرداسي   اسالم2017/36051234
بشيري   بدر الدين2116/36028796
محمودي   محمد أمين2216/36031914
رجاتي   شيماء2316/36036231
عتوري   سارة2416/36058020
سعدي   نور الهدى2516/36058083
زهاري   ندى2616/36057646
مبراك   غادة2717/36022324
تريكي   محمد الصالح2812/6017651
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رئيس القسمامضاء أستاذ المقياس

ي مختـــــــــار  - عنابة - جــــامعة بــــــاج 
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بوعبدهللا   محمد117/36053652
شرماطي   نهاد217/36037769
مبروكي   انتصار317/36052498
قادري   أحالم417/36053577
مقدود   أية517/36023435
سنوسني   أيمن617/36026673
مرواني   محمد اسالم716/36026880
خالدي   برهان816/36036127
ثامر   زياد917/36054851

بشيش   خلود1017/36051786
جبالي   ريان1217/36024736
بوالرحايل   صونية1304/6048657
كبوبة   سماح1417/36053261
مذكور   جهاد1517/36051242
زارع   إيناس1617/36051775
زاز   لمياء1717/36054883
عياد   ايناس1816/36055926
بوزينة   يسرى1916/36057661
نضاف   صبرينة2017/36051816
جنان   شيماء2115/36062413
نصرة   دليلة2213/36046632
خلوف   هشام2315/36039511
لوامي   اسالم2415/36062647
احمد مالك   الهام2515/36056422
بالغ   هاجر2614/36015513
جدايدية   إيمان2717/36052314
صواش   آية2817/36028256
شوشان   ماجدة لينة2917/36023499
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دلفي   زينب117/36024746
سيساوي   اماني217/36030430
لرباع   عبد المالك317/36030057
غنام   شهرة417/36053712
زيدان   هناء517/36022376
رويبي   بشرى617/36028089
سماتي   مليكة717/36051297
حاليمية   سندس817/36026850
حرقاس   شيماء917/36052557

خضراوي   نهلة1017/36050698
بصلي   اسماء1113/36024910
خروب   نعيمة1217/36053310
فياللي   رونق1317/36055736
صياد   جيهان1417/36051782
بركاتي   سماح1517/36051266
هري   وليد1614/36030847
لطرش   محمد أيمن1717/36029331
شيحاوي   إيناس1817/36054432
بوراس   ناصر1917/36053664
دباش   ايمان2014/36047716
بضياف   يوسف2113/36020201
ساخر   حمزة2207/6060744
ضياف   عبير2315/36036486
مداح   منيرة ماجدة2416/36023339
ربيعي   محمد علي2511/6016116
روابحية   وافية2617/36025192
نجعوم محمد الطاهر2715/36039219
شابور   ندى2817/36022363
بشيش أمير29
بسكري عبد الرزاق30
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قرش   فاطمة الزهرة116/36059210
جواد   هيام217/36028192
حمايدية   نريمان317/36029350
جفافني   فتيحة417/36053157
مرابط   حنان504/6038971
بوعشة   حمزة617/36035003
شاكر   جنات717/36022394
بودور   محمد817/36024859
عشاري   صالح الدين917/36023317

بلونيس   مريم1017/36052431
محفوظ   عبد الرؤوف1117/36052399
بن سالمة   عالية1217/36026907
بركوس   شيماء1317/36052559
شريط   مروى1416/36056780
برباق   سبيرة1517/36052374
بونيناش   يسمين1610/6017570
ضرباني   مريم1717/36051854
مرزوق   شيماء1816/36059003
بري   عادل1917/36024810
عوامري   نريمان رشا2017/36022365
مقداد   أيمن2117/36030402
بسكري   سيف الدين2216/36032165
سبتي   أمال2314/36048690
بهلول   ادريس2415/36059850
عبد السالمحميطوش   2512/6017507
بودار   ريان2617/36052366
نشام خير الدين2717/36014112
بهلول فارس28
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