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 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

                براھیمي یسرى 01
                سھام بطة 02
               بلباي أسماء  03
                بلطرش مرزاقة 04
               نعیم  بوشارب 05
                بوشنافةحنان 06
                جبالحي نور الھدى 07
                حبیبة جدیلي 08
                شیماء جریدة 09
                فاطمة جقاف 10
                السعید جالل 11
                لخضر جلود 12
                حمووفاء 13
                خضار نادیة 14
                نجوى خلداوي 15
                دراف زینب 16
                دغة حسني 17
                دالل زایدي 18
                زكري منال 19
                سالم حسینة 20
                   فؤاد  سالمین 21
                آمنة سعادة 22
                نصیرة سعداوي 23
                ھاجر سلماني 24
                بشرى سویب 25
                یمینة صغیري 26
                منیر صیقع 27
                طیایرة أسماء 28
                العافیة محمد نورالحق 29
                محمد الطاھر عماري 30
                مروة عیشوش 31
                سایح غرابي 32
                غرابي وداد 33
                صافیة غربي 34
                الغربي صالح 35
               عمرة  فیجل 36
                مرزوق رشید 37
                ربیعة مسعودي 38
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                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   لثةالسنـة الثا
                         المــادة:                                                                                 .……… السداسي 

 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     02:الفوج

الر
 قم

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

                خضرة أمھاني 01
                لویزة بركات 02
                بن بلخیرمحمد 03
                بن ثامرریمة 04
                لخضر بن نعجة 05
                لبنة بوبقرة 06
                دنیا بوربیعة 07
                نجاة بوكشیدة 08
                حلیمة ثابتي 09
                محفوظ حشفة 10
                إسمھان حمریط 11
                توفیق رقیق 12
                فوزیة سعدون 13
                زینب سلیماني 14
                حنان شابي 15
                فطیمة شریط 16
                وحیدة شطة 17
                شمیني فاطمة الزھراء 18
               صابر مروى  19
                سعاد صاھد 20
                رابح طویري 21
                سمیحة طیباوي 22
               لطیفة  عزیزي 23
                شیماء العقون 24
                لویزة غربي 25
                حدة غزة 26
                نسیمة غشة 27
                خلیل القطعة 28
                سعیدة كراع 29
                عائشة لبصیر 30
                حالم ألجنف 31
                بلقاسم معیلبي 32
                خولة منصوري 33
                عبلة نغموش 34
               ھاللي محمد أیوب  35
                ھمیسي اسمھان 36
                مصطفي سعدي 37
                سعید بركاني 38
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  المــادة:                                                                                                         .……… السداسي 

   إمضاء األستاذ:    بطاقة حضور الطلبة                                                                                      03:الفوج

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

                فتیحة ارفیس 01
                عائشة اعمیري 02
                الشیماء جمیلة أوھیبة 03
                البار ھدى 04
                علیمة براھیمي 05
                عالء الدین بركات 06
                الصدیق بشیري 07
                بریزة بعوش 08
                بن الطاھرسیدة 09
                خدیجة بن عطیة 10
               عیسى  بن مبارك 11
                مریم بوعافیة 12
                بوھالي صارة 13
                أمیرة جلمید 14
                یوسف عبیر ھناء 15
                حوریة حرود 16
                سعدیة دیة 17
                دنیا ذوادي 18
                رزاق مریم 19
                ھدى رقیق 20
                زریق سمیة 21
                إبتسام زقعار 22
                فاطمة الزھراء سعدي 23
                أسامة شرحرح 24
                فاطمة الزھراء شریف 25
                خولة صالحي 26
                منیرة عبد الالوي 27
                سھیلة عجالن 28
               صلیحة  عزة 29
                صلیحة عشور 30
                وفاء عطوي 31
                المازیة غرابي 32
                غزال حمزة 33
               فطیمة الزھراء  قدوار 34
                نسیمة قریمط 35
                سندس مسعودي 36
                حنان معیلبي 37
                اناس واضح 38
                نورالھدى یطو 39
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 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                    04:الفوج

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

                دالل ابحري 01
                أحمد مدیحة 02
                سامیة أوذینة 03
                عبیر بركاتي 04
                زینب بعوني 05
                محمد بلعروي 06
                بن سھیل لخمیسي 07
                اسامة بن مداني 08
                زھراء بن معتوق 09
                بوعزیز شیماء 10
                عزیزة تاھمي 11
                صخریة جودي 12
                عفاف حریزي 13
                حصبایة شیخ 14
                جھاد حمو 15
                أمال خلف هللا 16
                خلفة زلیخة إیناس 17
               دالي مرزق  18
                حبیبة رحمون 19
                عتیقة رزق هللا 20
                زروخي كریمة 21
                نور الھدى زیان 22
                حیاة سراي 23
                خضراء سراي 24
                سمیة عطاهللا 25
                قمر عالل 26
                خولة العناق 27
                إیمان عوینة 28
                فاطمة الزھرة فاطمي 29
                ابراھیم فاید 30
                یسرى فراحتیة 31
                آسیة فضة 32
                زینب قرنوط 33
                فاطمة زھراء مداس 34
                 أمیمة واضح 35
               اسماء  یحوي 36
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 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     05:الفوج

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

                البار زكریاء 01
                البقور زھیة 02
                سارة بن ثامر 03
                زھیة بن سعدي 04
                ھالة بن شعبان 05
                بن ناصر سمیرة 06
                بناصر شھرزاد 07
                یاسمین بوترعة 08
                زینب بوذراع 09
                سھام بوناب 10
                نعمة تناحي 11
                شیماء جداوي 12
                أمال دحدوح 13
                سھیلة رحماني 14
                سلمى رزیق 15
                سعد الدین لیلى (م) 16
                بسمة سعدي 17
                سعاد سعودي 18
                شوتري حبیبة (م) 19
                طالب أكرم (م) 20
                إسمھان الحمید عبد 21
                عربیة خولة (م) 22
                كریمة عریبي 23
                نوارة عالل 24
                عمارة كنزة 25
                العیاشي أیمن 26
                رقیة قویني 27
                كرمیش خضرة 28
                حنان لجلط 29
                لعیشي عبد اللطیف 30
                فطیمة لفرید 31
                لمیاء لمین 32
                فضیلة مقورة 33
               منصورحدة  34
                ھني شیماء 35
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 بطاقة حضور الطلبة                      إمضاء األستاذ:                                                                     06:الفوج

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

                ابریر ابتسام 01
               بلحوت حدة  02
                نجاح بن حمیمید 03
               بورزق أیمن  04
                حیزیة جعیجع 05
                جناوي شیبوب 06
                نورة حدیبي 07
                قویدر حمزاوي 08
                امال خشاب 09
                دریسي میمونة 10
                جمیلة رحماني 11
                رملي خضرة 12
                سارة رویصات 13
                سامیة زراوي 14
                سعد الدین آمنة 15
               سویدة إكرام  16
                حدة شیخاوي 17
                عبد السالم سلیم 18
                أمیرة عالل 19
                فاطنة العیشي 20
                سھیلة غضبان 21
                زینب قرار 22
                عفاف قري 23
                خدیجة قماط 24
                خیرة لزرق 25
                لعویجي آمنة 26
                أسامة لوبازید 27
                كنزة   مھني 28
                موسى بلقاسم 29
                سھیر نقاز 30
                یونس النیة 31
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مجموع شھـــــر شھـــــر شھـــــر اللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                نور الھدى براھیمي 01
                صونیا بطوش 02
               بلعمري شیماء   03
                فتیحة بلفار 04
                خدیجة بن السلیخ 05
                عبیر بن القمر 06
                بن سالم رامیة 07
                منال الرزاق بن عبد 08
                نور الھدى تالي 09
                الزھرة تباني 10
                توامة رفیق 11
                 جحیش سامیة 12
                سعاد خشاشي 13
                علي دحومي 14
                احالم دغفل 15
                حنان راجعي 16
                سارة رویبي 17
                زاوش  حجیلة (م) 18
                خولة زیداني 19
                عبد القادر سالم 20
                فریدة سالمي 21
                حلیمة سي یوسف 22
               شراك خولة  23
                صباح شنبي 24
                نسرین شویطر 25
                سلمى صغیور 26
                فتیحة عبد الكبیر 27
                عبد الحلیم عبد الالوي 28
                الھام عربیة 29
                دنیا عالل 30
                مروة عالل 31
                عمرون مروة 32
               محمد  قصري 33
                سمیة محروق 34
                مرھون عبد القادر 35
                أفراح مقورة 36
                نور الھدى ناصري 37
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مجموع شھـــــر شھـــــر شھـــــر اللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                بشیري یاسین 01
                بكوش مروة 02
                ریحانة بلحوت 03
                ھناء بلواضح 04
                امباركة بن اطریو 05
                بن أعمرعائشة 06
                بن علیة یوسف 07
                سارة بوراس 08
                نعیمة بوشاللق 09
                مسعودة بومدوحة 10
                ھاجر بیطار 11
                سھام جاللدة 12
                حویشي مرزاقة 13
                محمد خلداوي 14
                خلیدة دھیلیس 15
                خیرة دیلمي 16
                ربیعي حیاة 17
                الحسین رحال 18
                فائزة روان 19
                نعیمة روان 20
                ساسوي صباح 21
                ھاجر صغیرو 22
                صیاحي رابح 35
                بشرى طرفایة 23
                خولة عبد الرزاق 24
                مریم عریس 25
                أسماء عطوي 26
                العیفةعادل 27
                خولة قنیفي 28
                عفاف لطیسة 29
                أحالم لعویجي 30
                بدر الدین مطبوع 31
                سھیلة مقران 32
               مناصري بشرى  33
               ناجم سھیلة  34
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مجموع شھـــــر شھـــــر شھـــــر اللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                أم الخیر بكاي 01
                براھیم بن حلیمة 02
                نور الھدى بن شریف 03
                خدیجة بن لشھب 04
                لطیفة بن یحي 05
                بوقرة سعیدة 06
                عبد الغني بوقرة 07
                وسام تومي 08
                كریمة جراردة 09
                خولة جیدل 10
                شیماء الحامدي 11
                عزة منال حمو 12
                كوثر حویشي 13
                كنزة حیمر 14
                عائشة خلیلي 15
                منال دریسي 16
                اكرام زروقي 17
                فضیلة زمیح 18
                سبیبیط نجاة 19
                أسماء سلیني 20
                سویدة إكرام 21
                شنافي فاطمة 22
                شیخ یاسین 23
                أمال صحراوي 24
                الزھرة طرشي 25
                مریم عبد الكریم 26
                رزیقة عیسات 27
                سامیة عیسو 28
                فاید فاطمة الزھراء (م) 29
                فاطیمة قرین 30
                ھجیرة قوري 31
                أمینة كبویة 32
                لبوخ نور الھدى (م) 33
                قمیر لعلمي 34
                لفرید طیب 35
                لبنى مجدل 36
                مقراني كریمة 37
                إیمان والي 38
               یحوي صفیة  39
40                 
                 
                 
                 
                 
                 

 اثبات حضور الطالب باإلمضاء. - تسلم بطاقة حضور الطلبة لإلدارة مع حساب مجموع الغیابات .  -   مالحظة:  



كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة -  جامـعة محمد بوضیاف-المسیـلة 
 

 2018/2019                     السنة الجامعیة :           قسم التاریخ                                                                             
                                                                                                األستـاذ:   تاریخ   لثةالسنـة الثا
                                                                                                   المــادة:       .……… السداسي 
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مجموع شھـــــر شھـــــر شھـــــر اللقب واالسم  الرقم
الغیابات   4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س 5س 4س 3س 2س 1س

                العارم براح 01
               بكور ھانیة  02
                شھرزاد بلحوت 03
                خدیجة بلواضح 04
                فتیحة بن الصادق 05
                بن شھرة فاطنة 06
                بن ناصرمنى 07
                عائشة بوخاري 08
               بوعشرین راضیة  09
                مروة بوعویرة 10
               بوعیشة خولة  11
                لقمان حاجي 12
                ولید حوض 13
                ملیكة خریفي 14
                آمنة دیلمي 15
                بسمة راجي 16
               بشرى  رویشي 17
                زیقم ناجي (م) 18
                فضیلة سقاي 19
                شریفي إیمان( م) 20
                سناء شیخي 21
                شیماء صیدون 22
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