
األستـــاذ (ة): .............................كلیــــــة العلـــوم االنسانیة واالجتماعیة
المقیـــــاس : .............................قســــــم العلـــوم اإلسالمیة
الشـھـــــــــر: .............................السنـــة األولـــى ماســــــتر
التخصص: شریعة وقانون

جامعـــة محمـــد بوضیاف - المسیـــلة

التخصص: شریعة وقانون
الفوج : األول

M201535116276بكري منى01

M201533074379بلمانع خولة02

M201533065512بن مرزوق رانیا03

M201535196692بوطبیق مریم04

كشـــــــف حــضـــــور الطلبــــــة 

رقـــم التسجیـــلاللقـــب واالســــمالرقم
األیـــــــام

المالحظة

M201535196692بوطبیق مریم04

M201533071093تباني أحالم05

M201535111299توامي سماح06

M201535112862جلود حسیبة07

M201535092642جوبر خولة08

M201535095844حدیدي أمال09

M201535091529خمیسي حنان10

M201535096765دنیدني عائشة11

M201535106744دولة حنان12

M201533068559ذباح یاسمینة13

M201535105902ذویب أحالم14

M201533074368رابحي جھاد15

M201535107330زرواق بثینة16

M201535107408زرواق عفاف17 M201535107408زرواق عفاف17

M201535120012سراي مسعودة18

M201533077966شریقي خولة19

M201535105824شریك ھاجر20

M201533072499طیبي خولة21

M201535095622عماري زینب22

M201535101366عمالي شیماء23

M201533074579عویشات سمیة24 M201533074579عویشات سمیة24

M201535095640فاطمي صفیة25

M201535116743فالح ھجیرة26

M201535080618قبلي أمینة27

M201535101878قرطي سعیدة28

M201535069756كتو وسیلة29

M20044097608كیحول نوال30

M201535098535لطرش عیدة31

M201535078082لعزیز مروة32

M201533072988لغراب سعاد33

M201535106853معموري مریم34

M201533079154نایلي نور الھدى مسعودة35

M201535107420ھاللي فضیلة36

3737
38
39
40

مالحظة: - یودع ھذا الكشف لدى رئاسة القسم نھایة كل شھر.
. ً رئیس القسم     - تكتب عبارتا 'حضور' أو 'غیاب' كلمةً  ال حرفا
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جامعـــة محمـــد بوضیاف - المسیـــلة

التخصص: شریعة وقانون
الفوج : الثاني

M201533068818أوصیف سمیرة01

M201535091401بختاوي إلھام02

M201535115361بطة فاطمة الزھراء03

M201535113554بكري زھرة04

كشـــــــف حــضـــــور الطلبــــــة 

رقـــم التسجیـــلاللقـــب واالســــمالرقم
األیـــــــام

المالحظة

M201535113554بكري زھرة04

M201535111667بن زاوي أحالم05

M201533073543بن سعد هللا أمیرة06

M201533072519بن علجیة سمیرة07

M201535095655حمودي فطیمة الزھراء08

M201535093113حواسي مروة09

M201535110738خشاب ھاجر10

M201535112917دنش حلیمة11

M201535101316دھیمي خولة12

M201535103366دیة منى13

M201535111785ربحي أسماء14

M201535101408زیان فتیحة15

M201535102320سعدي عابدة16

M201533067536شودار إیناس17 M201533067536شودار إیناس17

M201535098285شویرب زھیة18

M201535099704عز الدین بشرى19

M201535095626عماري سارة20

M201539092937عمران نور الھدى21

M1992308785عمرورن أمال22

M201535095818غرابي مروة23

M201535100306غزال عصماء24 M201535100306غزال عصماء24

M201535109267فراحتیة شھرزاد25

M201535101532قلمین سارة26

M201538019676السن سارة27

M201535077097لعریبي رقیة28

M201535107830لعوبي ھالة29

M201535093119لغبش مریم30

M201535099192لقلیطي سعدیة31

M201535112377مجدل إلھام32

M201535103349مجدل مروة33

M201535101046مرتات زینب34

M201535095962مسعودي رمیساء35

M201535097770مھداوي سمیة36

M201535101553موسعي نسیمة37 M201535101553موسعي نسیمة37

M201535108273موھون ملیة38

M201535101551یطو نجاة39

M1994231885یطو نورة40

مالحظة: - یودع ھذا الكشف لدى رئاسة القسم نھایة كل شھر.
. ً رئیس القسم     - تكتب عبارتا 'حضور' أو 'غیاب' كلمةً  ال حرفا
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التخصص: شریعة وقانون
الفوج : الثالث

M201533073629بلفار كریم01

M1997461352النمس احمد02

M20013240بقاش حمزة03

M201533072169بلقوم ماسینیسا04

كشـــــــف حــضـــــور الطلبــــــة 

رقـــم التسجیـــلاللقـــب واالســــمالرقم
األیـــــــام

المالحظة

M201533072169بلقوم ماسینیسا04

M201533065076بن عباس عبد الحق05

M201535100254بن عفو عبد الرؤوف06

M201533075964بن علیة رفیق07

M201533070887بن عمارة حسني08

M1995368650بن قسمیة سلیم09

M201533077830بن ھبري بوعالم10

M19884603بوخاري عمر11

M201535099144بونیف خالد12

M201535110901تومیات یوسف13

M201535112748جعرون جمال14

M201535092422جعفر ضیاء الدین15

M2004205104جعفري كریم16

M201535106866جنیدي ھشام17 M201535106866جنیدي ھشام17

M201535116308خزاري موسى18

M201535118125خطوط منیر19

M1995368729خالف كمال20  

M201535083953دافي بشیر21

M2002478956دري صابر22

M201535103563رحموني رابح23

M201535114050زھیر سمیر24 M201535114050زھیر سمیر24

M19911549سلیني علي25

M201535091622سماعیني زكریاء26

M201535083930شاعو بدر الدین27

M1998460365شاكي رابح28

M201535112226شویة السعید29

M20064090414صید خالد30

M201535096234طباخ الیاس عبد الحق31

M201535105777طویل عقبة32

M201535103985طیبي شمس الدین33

M201535114898عبد الواحد مزیان34

M201535112478عریبي بدر الدین35

M20085090896علي البار36

M19963329عوینة رمضان37 M19963329عوینة رمضان37

M201535091848قریشي علي38

M201535099243لعرابي عبد القادر المھدي39

M201533076214لعمش صالح الدین40

مالحظة: - یودع ھذا الكشف لدى رئاسة القسم نھایة كل شھر.
. ً رئیس القسم     - تكتب عبارتا 'حضور' أو 'غیاب' كلمةً  ال حرفا
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التخصص: شریعة وقانون
الفوج : الثالث

M201535075825محروق نذیر41

M201535107234مداس مسعود42

M201535114642مقران عبد الرؤوف43

M20075115662منجحي رابح44

كشـــــــف حــضـــــور الطلبــــــة 

رقـــم التسجیـــلاللقـــب واالســــمالرقم
األیـــــــام

المالحظة

M20075115662منجحي رابح44

M201535085951مھروع نور اإلسالم45

M20064094304نعمي سعید46

M1995368650یحیاوي خلیل47

M1991364289بشیري عبد الباسط48

M2000477411بن لقریشي عزیز49

مالحظة: - یودع ھذا الكشف لدى رئاسة القسم نھایة كل شھر.مالحظة: - یودع ھذا الكشف لدى رئاسة القسم نھایة كل شھر.
. ً رئیس القسم     - تكتب عبارتا 'حضور' أو 'غیاب' كلمةً  ال حرفا


