
كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     01:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                خالد احمیدي 01
                سھام بطة 02
                صبرینة البقور 03
                عمرة بن السلیخ 04
                شافع بن شعبان 05
                ایمان بن علیة 06
                صباح بن یونس 07
                امال بوبكري 08
                غزالة بوشیبي 09
                ھاجر بوعافیة 10
                إلھام بوعشرین 11
                حسینة بوعطیة 12
                حلیمة جعرون 13
                شھیرة جیدل 14
                محمد حریزي 15
                شیماء حمادي 16
                رزیقة خنوس 17
                خلود دیقش 18
                رقیة رقیق 19
                شھیناز زرواق 20
                حیاة زیري 21
                رشیدة شوتلة 22
                بختة صولي 23
                فطیمة الزھرة عبدالحفیظ 24
                إیمان عروسي 25
                عفاف علي صوشة 26

                ریمة العیطر 27
                مروة غبولي 28
                نعیمة فاید 29
                الطاھر فداش 30
                عبیر قطوش 31
                مباركة لرقط 32
                خیرة  لفرید 33
                اماني نورة ملكاوي 34
                نور الھدي ناجي 35
                امال نویري 36
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  

 



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    02:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                احالم بارة 01
                أشواق باي 02
                یسرى بحاش 03
                لمیاء بخوش 04
                سندس بن اسعیدي 05
                حدة بن شارف 06
                صبرینة بودیسة 07
                سلمى بوذراع 08
                سمیر بوزواوي 09
                فاطمة بوضیاف 10
                إكرام بوعافیة 11
                مروة جایز 12
                مروة حریزي 13
                سعیدة داود 14
                ریاض (م) دحماني 15
                سامیة دھیمي 16
                نسرین رویني 17
                غزالة (م) زھریر  18
                زھرة سالمي 19
                نھلة سالمي 20
                ھشام سالمي 21
                كنزة سعد هللا 22
                إیمان سعودي 23
                حكیمة شابي 24
                امنة صحراوي 25
                فلایر طابي 26
                میادة طرفایة 27
                سمیحة عبعوب 28
                دنیا عالل 29
                آمنة عالل 30
                غنیة غرس هللا 31
                نور الھدى غضبان 32
                جھیدة فلتان 33
                نجاة لقلیب 34
                إلھام مشري 35
                امال یاحي 36
                نورة حلیتیم 37
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42                  
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     03:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                الربیعي بطة 01
                شیماء بقاش 02
                غالیة بكوش 03
                إیمان بلطرش 04
                عبدهللا بن خرفیة 05
                خالد بن سلیمان 06
                خدیجة بن شعبان 07
                فیروز بوزیدي 08
                نعیمة بوشواشي 09
                عائشة ابتسام بوعریف 10
                ھجیرة بوغرارة 11
                فطیمة بوكراع 12
                نور الھدي جیلي 13
                مروة حساني شریف 14
                یوسف حمدي 15
                المھدي خطوط 16
                عبد الناصر خلیفة 17
                آمال دھیمي  18
                أمیرة راجي 19
                دنیا ریغي 20
                امال ساسوي 21
                مباركة سعدي 22
                سھام سعودي 23
                جویدة سمون 24
                سھام شخشوخة 25
                خلیل شیخاوي 26
                رحمة طالب 27
                أمال طیب باي 28
                أماني عبد الكبیر 29
                سھام عبد الالوي 30
                شیماء علیلي 31
                صبرینة فاید 32
                خولة قاصري 33
                سامیة قندوز 34
                أسماء لبوخ 35
                مریم لھاللي 36
                مناد ھبال 37
                میسون بركاتي 38
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                   04:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                إیمان (م) بركة 01

محمد الصادق  بن العربي 02
 االمین

               

                نجاة بوسكرة 03
                جمیلة بوصبع 04
                زھراء بوقرة 05
                لبنى تلي 06
                مریم جالل 07
                سامي حداد 08
                فریدة حمودي 09
                زبیدة خلداوي 10
                نجالء خلیف 11
                رندة دنیدني 12
                خدیجة راجي 13
                نجاة زروخي 14
                أسماء سراي 15
                ھاجر سعدون 16
                موسى أسامة سلیماني 17
                بشرى شالخ 18
                أمیرة طخة 19
                ایمان عزوز 20
                نور الھدى عشور 21
                ناصر عیشوش 22
                سارة فاید 23
                فوزي قرین 24
                ماریة قطوش 25
                خولة قلمین 26
                الطاھر كباش 27
                صبیحة كباش 28
                جمیلة كودري 29
                نور الھدى (م) لبوخ 30
                مفیدة لعیدي 31
                صبیحة لمجر 32
                خولة مساعد 33
                اسماعیل ولید 34
35                  
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39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  

 



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     05:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                نجود بركة 01
                شھیرة بریكات 02
                مروة بن أمحمد 03
                سعیدة بن ثامر 04
                توفیق بن عطاءهللا 05
                زینب بن میصرة 06
                احالم بوناب 07
                ھدى جباري 08
                سیف الدین جملي 09
                أنوار جودي 10
                عماد الدین جیالني 11
                صفاء حیمد 12
                ایمان خضار 13
                نجوة رحموني 14
                جھیدة رویبح 15
                أمنة زھیر 16
                أشواق ساسوي 17
                مرزاقة شبیرة 18
                رمزي شریط 19
                فدوى عبد السالم 20
                مصعب عطوي 21
                خولة العمراوي 22
                سمیة غربي 23
                عائشة مروة فتحي 24
                الخنساء قریشي 25
                سمر لبوازدة 26
                نسرین لطرش 27
                مسعودة لعربي 28
                بشرى لعویجي 29
                رضوان محمدي 30
                زكریاء (م) مزھود 31
                نھى میھوب 32
                ایمان ناصري 33
                سارة نسال جلود 34
                منال وذان 35
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40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    06:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                أمیرة برابح 01
                سھام بطة 02
                حمزة (م) بن خرفیة 03
                حمیدة بن فرحات 04
                آسیا بن محجوبة 05
                زھرة بوعطیة 06
                سعاد بوغالیة 07
                سلمى بیضیاف 08
                عفاف جعالب 09
                میادة جعیجع 10
                عبد الغفور(م) حمان 11
                نور الدین (م) حمدیني 12
                زین الدین حیران 13
                نجالء خالدي 14
                ام الخیر دراف 15
                مسعودة درفولي 16
                علجیة درید 17
                نور اإلسالم(م) رملي 18
                فوزي (م) زعیتر 19
                ھشام زالقي 20
                نورة شرقي 21
                حمزة عثماني 22
                مصطفى فرحاتي 23
                مراد (م) القالي 24
                اوریدة قلمین 25
                السالمي لجدل 26
                نورة لفرید 27
                شعیب لقویرح 28
                فلة مخلوفي 29
                فاطمة الزھراء مرزوقي 30
                عالء الدین مقورة 31
                نوري منادي 32
                البخاري نعنوع 33
                عبیر یزید 34
                شیماءملكي  35
36                  
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38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  

 



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    07:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                صفاء احمد باي 01
                حلیمة ارفیس 02
                شیماء بلقاسم 03
                نعیمة بلقلیل 04
                عبد الحفیظ بن أسعیدي  05
                فلایر بن العربي 06
                نسرین بن درمیع 07
                عمر بن زیان 08
                بالل بن عفو 09
                بلقاسم بن ناصر 10
                أحسن بوقرفة 11
                حیاة ثامري 12
                نادیة جباري 13
                عبد هللا جغلولي 14
                عبد العزیز حلیمت 15
                نصر الدین حمادي 16
                أحالم خلوفي 17
                مروة خمیسي 18
                آمال دبش 19
                اناس دخان 20
                لؤي دوشة 21
                سمیرة ذباح 22
                ایمان رقیق 23
                بالل زروقي 24
                نورة سعودي 25
                نریمان شیخي 26
                زبیدة طاھري 27
                سلمى طرفایة 28
                شھرة عاشوري 29
                ایمن عسلي 30
                حدة عیش 31
                حلیمة غالف 32
                كریمة لسلت 33
                رزیقة مجیدي 34
                بلقاسم نایلي 35

محمد ابو زید  ھمال 36
 الھاللي

               

                لبنى ولد حمران 37
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                  08:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                 لمیاء براھیمي 01
02                  
                یمینة بن صحراء 03
                شیماء بوصبع 04
                رانیا بوعبد هللا 05
                موسى حمدي 06
                خدیجة حویش 07
                بدرة دیبش  08
                منى  دیلمي  09
                مروة رداوي 10
                عبیر رداوي  11
                ھاجر زریق 12
                بشرى زیوش  13
                خلود سعادة 14
                عبد الكریم سوفي 15
                عبد المؤمن  شرعة  16
                امیرة شرقي 17
                شعیب شریف  18
                ھاجر صواش 19
                إبتسام عاشور 20
                لویزة عامر 21
                منیرة العرفي 22
                أیمن عیش 23
                صوریة (م) فراحتیة 24
                ھیام قروي 25
                نعناعة قریشي 26
                بثینة لعراجي 27
                شھرزاد لعریبي  28
                مریم لعمارة 29
                رابح لكحالي 30
                وفاء مختاري 31
                لینة مقاق 32
                ابراھیم مناہلل 33
                صالح ناصف 34
                فطوم یحیاوي  35
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41                  
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                   09:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                زینب أملیك 01
                زینب بلواضح 02
                الباتول بوزیدي 03
                خدیجة بوعزة 04
                عالء (م) جناوي 05
                مروة الحامدي 06
                عبد الحلیم حفیفة 07
                العیاشي خشاب 08
                فاطنة خلفة 09
                فلایر دغیش  10
                اسیا دیة 11
                سھیة ذباح 12
                یمینة رحلي 13
                إیمان رزیق 14
                امیرة  رقدي  15
                نجاة زیاني 16
                نجاة سلطاني 17
                فیروز عایب 18
                عبلة عطوي 19
                مریم علیة 20
                فاتن عویطي 21
                عماد  العیاشي  22
                سارة غرابي 23
                صبرینة غزرم 24
                دنیا  لجلط  25
                فاطنة  لحویشي  26
                مالك لعیطر 27
                مریم مادي 28
                فطیمة مجدل 29
                یاسمین مجدل 30
                زینب محبوب 31
                عفاف الباتول مسعودي 32
                نور الھدى نویوة 33
                خولة  ھمیسي 34
                مایسة  ھمیسي  35
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     10:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                ھاجر  اوصیف  01
                نذیر (م) باھي 02
                مریم بختي 03
                نبیل بركات 04
                أمال بلیل 05
                صفیة بن السلیخ 06
                عمر (م) بن حامد 07
                حلیمة بن داود 08

بن عبد  09
                سمیرة الرحمن

                أمال بن علیة 10
                سعد بن مھیة 11
                نادیة بوراس 12
                رونق دربال  13
                عادل (م) ذیاب 14
                عقبة زبیري 15
                صفاء  زرقاوي  16
                إبراھیم (م) زین 17
                أشواق شرعة 18
                یسرى شریفي 19
                المیلود شیخاوي 20
                بھیة صغیر 21
                مسعود طاھري 22
                عیشوش طرفایة 23
                إیمان عاشوري 24
                إیمان غرابي  25
                دنیا فیض 26
                لبنى قاسمي 27

خدیجة  قطیاني 28
 الشیماء

               

                عبد القادر لعباشي 29
                نوال لعمارة 30
                خضرة لعمارة 31
                ثامر لغراب 32
                كریمة لغراب 33
                لیلیا مخلوف 34
                خولة منصوري 35
                حمزة  ونوغي  36
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كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                      السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   نیةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    11:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                بدرالدین بطة 01
                صلیحة (م) بن اعریعیرة 02
                خولة بن حمیدات 03
                مروة بن ریة 04

بن عبد  05
                حنین الرحمان

                عبیر (م) بن عربیة 06
                سالم (م) بن لشھب 07
                سلیمان بن لموفق 08
                بسمة (م) بن یطو 09
                خولة بوخلط 10
                سلیمة بوذراع  11
                سلیمةبوذراع  12
                ھدى بوراس 13
                ھالة بوزیدي 14
                عائشة  جمعي 15
                نجیب منصور 16
                صابر (م) حویدش 17
                فضة خطوط 18
                خولة (م) دحدوح 19
                نسرین دھیلیس 20
                ریمة  دوقة  21
                فتیحة ركزة 22
                مروة روكیلة 23
                ایمان  زرواق  24
                خالد زیام 25
                فایزة سالمي 26
                شیماء (م) شریف 27
                أصالة صدیقي 28
                سھام صیقع 29
                ایمان طاھري 30
                نوال عزیري 31
                صلیحة (م) غناي 32
                نسیمة لكتیلة 33
                وصال مقورة 34
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
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مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                الحاج البار 01
                محمد بن حلیمة 02
                نسرین بن علي 03
                فضیل بن علي 04
                فیروز بن مزوز 05
                عبد الرحمان بوشنافة 06
                سمیة بوعبد هللا 07
                عبلة جداوي 08
                رشیدة جعیجع 09
                اشواق خفاق 11
                عبد العزیز داوش 12
                صونیة  دریسي  13
                مسعودة دقداق 14
                عبد العزیز رابح 15
                شھیرة ریغي 16
                حنان سلطاني 17
                نوال سویب 18
                محمد شكري شریك 19
                توفیق صحراوي 20
                ثامر طیبي 21
                سھام عبد الحمید 22
                سعیدة عشور 23
                ام النون عیاط 24
                صحوة عیساني 25
                حدة فكروني 26
                زینب فیجل 27
                عبد هللا قرقب 28
                نجاة كروبي 29
                سلیمة  لطرشي  30
                خدیجة لعطوي 31
                شمس الدین مجدل 32
                كریمة مجیدي 33
                رحمة  مجیدي  34
                مروة مقیرش 35
                زینب نصر الدین 36
                صالح الدین ھجولي 37
                مسعودة ولد جب هللا 38
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
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 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     13:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                صفي الدین  ابراھیمي  01
                فاطمة امحمدي 02
                مریم املیك 03
                نور الھدى أوذینة 04
                نورالدین باوني 05
                نسرین برابح 06
                احالم براھیمي 07
                اماني بشیري 08
                عیاش بلعیدي 09
                صوریة بن دقفل 10
                حوریة بن زیان 11
                سعیدة بن عیسي 12
                رانیة بوجالل 13
                محمد الصغیر بونصلة  14
                كاھنة  تیتو  15
                الزھراء حداد 16
                سارة  حیمر  17
                امیرة  دحدوح 18
                شھلة دریدي  19
                لیندة  دیبل  20
                عبیر رابحي 21
                سمیة رحماوي 22
                لطفي زبیري 23
                نریمان شبابحي  27
                ایمان  شریف  25
                أمباركة شنیخر 26
                عمر طرافي 27
                شھیناز طویرات 28
                محمد طویل 29
                إیمان عزوز 30
                قمر عمرون 31
                عیسى لسلت 32
                نور الدین لعمید 33
                أنور لوعیل  34
                شیماء مختاري 35
                عبد الباقي منوار 36
                شیماء ھباش 37
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
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 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    14:الفوج

مجموع    شھـــــر   شھـــــر  شھـــــراللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                مسعودة بركة 01
                لمیاء بلحوت 02
                بشرى بلعید 03
                حلیمة بن داود 04
                صفیة بن عزیز 05
                شھرزاد بن عشرین 06
                یحي بن عطیة 07
                احالم بن كروش 08
                عبد الحق بنیة 09
                أحمد بو خروبة 10
                الكاملة بوتشیشة 11
                كریمة تومي 12
                احالم ثابتي 13
                لبنى حالب 14
                عائشة حمودة 15
                الیاس خینوش 16
                محمد زعمون 17
                فاطمة زھراء زغبة 18
                وئام زالقي 19
                علیة زمیرلي 20
                ماریة سعدي 21
                مروة شوبار 22
                حكیمة شیخاوي 23
                فاروق صیدون 24
                رانیة ضیف 25
                ھدى فراحتیة 26
                عالوة قادري 27
                علي قصري 28
                خدیجة الشیماء قطیاني 29
                سعاد كشیدة 30
                نصیرة لبصیر 31
                رضا لزرق 32
                فاتح لعبابسة 33
                ملیكة معروف 34
                مروى منادي 35
                رحمة دعاء میھوبي 36
                لیلى نویري  37
                عیاش بربیش 38
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  

 


