
ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع
ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع
ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان

اسي ……….  المادة :ال
ج : 01 ,,,,,, (أ) امضاء االستاذ :الف ج : 01 ,,,,,, (أ) امضاء االستاذ :الف

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

1735088815البار بلقاسم 1

م  التقي
 /TD النها

20

 S1 امتحان
20/ دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

حث م ال تا تقي االمتحان ال

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي

لاالسم والقبالرقم  رقم التسج

1735088815البار بلقاسم 1
2035069940بن طرشة إكرام2
1935072559بلیزاك أزھار 3
1935070836براھیمي إسراء4 1935070836براھیمي إسراء4
1935079342بن علي بثینة5
1935081166جعیط حكیمة6
1735087289حریزي خدیحة7
1835075559حمالوي جھاد8 1835075559حمالوي جھاد8
1835090669دحماني شھرة9

1935070588جریدة عبیر10
1835084175علیة خیر الدین 11
1935082528قندوز شھیناز12 1935082528قندوز شھیناز12
1835081585فاید ھناء13
1935080067شنن أسماء14
1935070071شع خولة 15 1935070071شع خولة 15
ة16 1935069915كحا ام
 1935079117مــرادة زھیر17
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ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس
ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع

ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان
اسي ……….  المادة :ال
ج : 01,,,,(ب) امضاء االستاذ :الف

ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

ج : 01,,,,(ب) امضاء االستاذ :الف

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي
قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 
4/4

االلقاء 
االمتحان1 4/4

3/3

االمتحان2 
3/3

1935069949مزراق ایمان1

لاالسم والقبالرقم  رقم التسج
TD (االعمال الموجهة) م م معاي التقي التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

حث م ال تا تقي دعم الحصص االمتحان ال
3/3

اط والحضور  االنض
3/3

1935069949مزراق ایمان1
1935072875مفتاح سلمى حیاة2
1935073146صالح مروى3
1935069955صغیري أحالم4
1935011664لعریبي نصر الدین5



1935076653ھمال مقدودة6
1935082525قندوز شرف الدین 7 1935082525قندوز شرف الدین 7
1935082549قویني نور الھدى8
1935080556قاضي ولیدة9

1935070197قریشي شیماء10 قریشي شیماء10
1935085224قرساس صفیة11
1935081888زوید رزقي 12
1935069961ربیع أسماء13
مان 14 1935072824ذ إ مان 14 1935072824ذ إ
1935085865كریم علي15
1935070589تراكة عبیر16
1935070529سواعدیة خیرة17
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ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع
ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان

ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان
اسي ……….  المادة :ال

ج : 02 ,,,,,, (أ) امضاء االستاذ :الف

لاالسم والقبالرقم  رقم التسج
TD (االعمال الموجهة) م م معاي التقي التقي

 /TD النها
 S1 امتحان

حث م ال تا تقي اط والحضور دعم الحصص االمتحان ال االنض

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 
4/4

االلقاء 
االمتحان1 4/4

3/3

االمتحان2 
3/3

ي مسعودة1 1735099548ح

ـرة 2 ـــل أم 1935079952أوع

لاالسم والقبالرقم  النها TD/ رقم التسج
20

20/
حث م ال تا تقي دعم الحصص االمتحان ال

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

ماء 3 1935085136بوخاري ش
رام4 ان إ 1935080498بن شع
نــــــاء5 1935070416بوخلط 
1935081207بن صالح منــال6 1935081207بن صالح منــال6
قة7 ة شف 1935080519بوسعد
ــدة8 1935079125بوقفالة سع
1935072693حشا سهام9

ة10 1935075006خلفاوي العم ة10 1935075006خلفاوي العم
1935087416جدي وردة فردوس11
ش إناس12 1735079689مخـ
1935082921راج أم الخ 13
1935289655را جمال14
وز15 1835085976مصطفاوي ف
16
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20
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ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع
ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان

اسي ……….  المادة :ال

ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

اسي ……….  المادة :ال
ج : 02 ,,,, (ب) امضاء االستاذ :الف

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

لاالسم والقبالرقم  رقم التسج

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

حث م ال تا تقي االمتحان ال
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3
4/44/43/33/3

ى 16 1935076210عطاوة 
مة17 1935077177عشور نس
ج  18 105068794ف
ا أيوب19 1935081350ض ا أيوب19 1935081350ض
د الرحمان20 91191549سب ع
مان 21 1735087758شنوف سل
1935080540لبوازدة ماجدة22
ماء23 ــــح ش 1835082358لق ماء23 ــــح ش 1835082358لق
مان 24 ب إ 1835084786لقل
حة25 د ر 1735092949ول
1935076651يوس ليندة26 يوس ليندة
1935073466نوي أنفال27
ة28 1935073466نوي سم
م 29 1735086706مل م
1735099545لع مسعودة30 1735099545لع مسعودة30
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ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس
ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع

ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان
اسي ……….  المادة :ال
ج : 03 ,,,, (أ) امضاء االستاذ :الف

ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

ج : 03 ,,,, (أ) امضاء االستاذ :الف

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي

قوائم عالمات األعمال الموجھة

المحتوى 
4/4

االلقاء 
4/4

االمتحان1 
3/3

االمتحان2 
3/3

د مراد1 1935086754دن

لاالسم والقبالرقم  رقم التسج

TD (االعمال الموجهة) م معاي التقي
م  التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

حث م ال تا تقي االمتحان ال
دعم الحصص 

3/3
اط والحضور  االنض

3/3

د مراد1 1935086754دن
1935081419بوقرة م 2
م 3 ا م 1935076652بو
ة 4 ة سم 1935080518بوسعد

1935077162جلود مسعود 5 1935077162جلود مسعود 5
مان6 1935032548جعالب ن
د القادر7 1935077090معل ع

ة8  1935091404أدمحمي سعد
ادة 9 1935082545دراس م

1935086898كري مصعب 10
1935076690سفاري دالل11

ى12 1935070445سعدي  ى12 1935070445سعدي 
لة13 1910565480ول وس
ل14 د 1935070411لعجال 
7745564قنفود جس 15
1735080655غانم منال 16 1735080655غانم منال 16
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ة : 2021/2020قسم علم اإلجتماع السنة الجامع
ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان

ة ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل لة -  جامعة المس

ة علم اإلجتماع  االستاذ :السنة الثان
اسي ……….  المادة :ال

ج : 03 ,,,, (ب) امضاء االستاذ :الف

االلقاء المحتوى 
االمتحان1 

االمتحان2  لاالسم والقبالرقم  رقم التسج
TD (االعمال الموجهة) م م معاي التقي التقي

 /TD النها
20

 S1 امتحان
20/

حث م ال تا تقي دعم الحصص االمتحان ال
3/3

اط والحضور  االنض
3/3



1935062639واضح وسام16
1935077150صا دمحم الصحراوي 17 1935077150صا دمحم الصحراوي 17
سمة18 1935080738عمرا 
1935083297حوا الحسن 19
ادة 20 مر عواطف م 1835075254ح ادة 20 مر عواطف م ح
ل21 د 1935076220خش 
1935077839عالوة سالم22
اب 23 د الو 1935079834وناس دمحم ع
1935074245مقري دمحم االم 24 1935074245مقري دمحم االم 24
رم25 1935069901منصوري ا
رة26 1935079117مراد ةز
ة 27 ج ا  19085098214مل
دي احمد 28 1935082195مج دي احمد 28 1935082195مج
د الرزاق 29 ا ع 1935085530الع
1735085367بوقاف نجیبة30
شام 31 1735100102معمري  شام 31 1735100102معمري 
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قوائم عالمات األعمال الموجھة
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