
 2018/2019جاهعت باجي هختار عنابت     كليت اآلداب والعلوم اإلنسانيت واالجتواعيت      قسن علن الوكتباث      السنت الجاهعيت 

 
 ةاستمارة مواظبة في األعمال الموجه

 
 :السذاسي  :                                       (ة)      األستار            :                          الوقياس           01:األولى هاستر    الفوج:السنـت

 التاريخ المجموع
 :التوقيت

 التاريخ
 :التوقيت

 التاريخ
 :التوقيت

 التاريخ
 الرقم اللقب واالسم :التوقيت

 01 برج مروى     

 02 بكايري نعيمة     

 03 بن حشيش أسماء     

 04 بودراع حمودة     

 05 بوسنة حفصة     

 06 بوشامة امال     

 07 بوطالب رجاء     

 08 بوعطية ميادة     

 09 بوعنيقة سهام     

 10 بومنصورة حسيبة     

 11 توبي طارق     

 12 تيفوتي شمس     

 13 ثامر نوال     

 14 جابر أسماء     

 15 حفيان ريم     

 16 حمامي فريال     

 17 حمودة عبد اهلل     

 18 حميدة رشيد     

 19 خرابي مروى     

 20 دادي بابا عمر     

 21 دراجي راوية     

 22 زايدي رزيقة     

 23 زرارة سارة     

 24 زوقار شيماء     

 25 ساكر منية     

 26 سلطاني أسيا     

 27 شريط عايدة     

 28 شفشوفي جهينة     

 29 طايف خولة     

 30 عبيد بشرى     

 31 عشاري نوال     

 32 عفيفي روميساء     

 33 عكاشة مريم     

 34 عمروسي رانيا     

 35 غربي هدى     

 36 فرج اهلل خولة     

 37 قرس الهام     

 38 كلبي سهام     

 39 مرابطي شيماء     

 40 مراكب تومية     

 41 مسيخ ماجدة     

 42 ملوكي أية     

 43 نيغود شيماء     

 44 وادي صورية     

 رئيس القسم:                                                                                                              (ة)إمضاء األستاذ 



 
 2018/2019جاهعت باجي هختار عنابت     كليت اآلداب والعلوم اإلنسانيت واالجتواعيت      قسن علن الوكتباث      السنت الجاهعيت 

 
 استمارة مواظبة في األعمال الموجهة

 
 :السذاسي  :                                    (ة)      األستار            :                                      الوقياس             02: األولى  هاستر           الفوج:السنـت

                             

 رئيس القسم:                                                                                                              (ة)إمضاء األستاذ                             

 

 التاريخ اجملموع
 التوقيت

 التاريخ 
 :التوقيت

 التاريخ
 :التوقيت

 التاريخ
 التوقيت

 الرقم اللقب و االسم

 01 برنام روميساء     

 02 بشيري أحالم     

 03 بن حمادة شهرة     

 04 بن خالد نسرين     

 05 بوجمعة شيماء     

 06 بودبري وهيبة     

 07 بورفيس سومية     

 08 بوسباك سهام     

 09 بوكرمة عبلة     

 10 تقيدة جهينة     

 11 تليلي سارة     

 12 ثعابني فاطمة الزهراء     

 13 جامع خالد     

 14 جندلي أحالم     

 15 حطاب هدى     

 16 حمزة خولة     

 17 خريف صورية     

 18 خضري رندة     

 19 خالف رندة     

 20 الخيري سماح     

 21 دراجية عبد الرحمان     

 22 دنش خالد     

 23 رجيل سناء     

 24 رزاق انتصار     

 25 رقيق عبد الرحمان     

 26 زقاد ايمان     

 27 زيتوني شمس     

 28 سدراتي رغدة     

 29 سالمي حنان     

 30 سناني إيمان     

 31 الشريف. طوارف م     

 32 عيساوي رضوان     

 33 عيمر أميرة     

 34 غريبلي رانية     

 35 فرطاس هاجر     

 36 فغالي اسماء     

 37 لجنف نجوى     

 38 مباركية ايمان     

 39 مرداسي زينب     

 40 مزهود اية     

 41 مشنتل دنيا     

 42 معطى اهلل كوثر     

 43 نوني حسينة     

 44 وشتاتي أميرة     

 45 يونس مولود     


