
2021/2020

ة  ة السنة األو ماس تخصص علم اجتماع ال كشف حضور لطل
ج األول الف

مالحظات هامة:أ4أ3أ2أ 1
]]364560مقري نبیلة1
اب  35106784بن السلیخ سعدیة2 ك فارغة  حالة الحضورمالحظة 01: توضع عالمة (غ)  حالة الغ وت
1395حموش سھام3
ة الشهر.2073825عریوة مروة4 ات  نها ا مالحظة02: تسلم الغ
35287264سالمي دنیا5
شطة 35097694ربیع صابرة6 لة س الدروس واال م حص ن لتقد ق التك جتمع ف مالحظة03: 
35085401عالوي حذامي أحالم7
1635086739عیش صفیة8
35099900خرخاش نظرة9

1735091685عبد الحفیظ زبیدة10
1735080711أحمد قاضي بلحاج11
352713سعودي البشیر12
446289مخلوفي فوزیة13
384315بن عاشور نجاح14
4051856بوشلوش دالل15
35080853سالم أفراح16
35093012بوزیدي نوال17
35096001دومیر نسیمة18
35092454سدید عمر19
35078137ذباح الزھرة20
د ال 21 9628/9صحراوي ع
دة 22 س القسم1735088546نوي رش رئ
ة23 ة نص ق 19106244ل
18483855عماري خالد 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

شهر ...........

لة اف. المس جامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم االجتماع

لاالسم واللقبالرقم  عرقم التسج مالحظاتالمجم

اس:  المق

األستاذ المحا 

األستاذ المطبق

م ــــخ التسل تار

االمضاء

ة قة نص ق االختصاص : د. بون س ف رئ



39

2021/2020
ة  ة السنة األو ماس تخصص علم اجتماع ال كشف حضور لطل

ج الثا  الف

مالحظات هامة:
أ4أ3أ2أ 1الرقم 

اب  5100919بن الشارف الزھرة1 ك فارغة  حالة الحضورمالحظة 01: توضع عالمة (غ)  حالة الغ وت
35080097حبیل عبد الرحیم2
ة الشهر.35119666بن التومي فایزة3 ات  نها ا مالحظة02: تسلم الغ
35202030تباني خلیصة4
شطة 5071929بختي مھدي5 لة س الدروس واال م حص ن لتقد ق التك جتمع ف مالحظة03: 
35099637خروبي منال6
35050457والي وھیبة7
2035108801حریزي مخلوف8
35079632مجاھد أشواق9

5071148معیوف یوسف10
458200بلھادي حدة11
35088684تومي كنزة12
14/93دبي عتیقة12
460638بن ثامر فتیحة14
35095073عبد الكبیر أحالم15
34/15العمري عزوز16
ز 17 د الع 204099469ر ع
95364965زعي وردة18
س القسم2035112671مقران ت الدين 20 رئ
نب 21 20476883درة ز
1997454848بن مخ سكينة 22
ط نورالدين 23 19/21/0329زعي
1935088363كحا الهام 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

لاالسم واللقب رقم التسج
شهر ...........

ع مالحظاتالمجم

اس:  المق

األستاذ المحا 

األستاذ المطبق

م ــــخ التسل تار

االمضاء

لة اف. المس جامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم االجتماع



36
37

مالحظات هامة:الرقم 
أ4أ3أ2أ 1

اب  1 ك فارغة  حالة الحضورمالحظة 01: توضع عالمة (غ)  حالة الغ وت
2
ة الشهر.3 ات  نها ا مالحظة02: تسلم الغ
4
شطة 5 لة س الدروس واال م حص ن لتقد ق التك جتمع ف مالحظة03: 
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
س القسم21 رئ
22
23
24
25
26

27

األستاذ المحا 

االمضاء

لاالسم واللقب رقم التسج
شهر ...........

ع المجم

األستاذ المطبق

م ــــخ التسل تار

مالحظات

اس:  المق


