
2021/2020

م والعمل  ة السنة األو ماس تخصص علم اجتماع التنظ كشف حضور لطل
ج األول الف

أ4أ3أ2أ 1
06/2043973الوجدي نعیمة1
1635092742اضة وسام2
1635095452حاش خولة 3
04/4102401بریك رابح4
1735080376بن جدو نسیم5
1735093426بن مرزوق سمیة6
06/4099806بن یطو توفیق7
1635104982بوخمسة إیمان8
ا 9 دي دن 1535091579بوز

1735080243بولحشیش دمحم10
1735083659تواتي رومیسة11
1735095182جریدة آمنة12
98/4601188حاجي حسین13
1735097914حفصي عادل14
1735083195حمودي مایسة15
1735091198درام سندس16
1735079749دیلمي المھدي17
64093884دیلمي عبد الحلیم18
1735096557ذوادي حنان19
07/5120705ریغي بوخالفة20
01/492116سرایش رابح21
1735080116سعدي عبیر22
01/491846شاكي فاتح23
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ع مالحظاتالمجم
شهر ...........

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

قسم علم االجتماع

لاالسم واللقبالرقم  رقم التسج



39

االستاذ (ة) : االدارة 

2021/2020

م والعمل  ة السنة األو ماس تخصص علم اجتماع التنظ كشف حضور لطل
ج الثا  الف

أ4أ3أ2أ 1
1735086108طالب حلیمة السعدیة1
1635095200عزیزي سھیلة2
1735080187عمرون فھمي3
03/4085269غرابي یمینة4
1735087410فاید منال5
1535108474قشي دنیا6
06/4084614لدغم شیكوش مھدي7
97461189لزرق رضا8
94/352644مشبكي سلیم9

06/4084749مطروح أحالم10
ن11 1835098755معروف 
97/460092مقري خدیجة12
1735084242عیسات سمیحة13
1635098388فرجاوي ھجیرة سمر14
1635099306فلوس منال15
97454952قلمین فاتح16
1735080195قمرة كریمة17
1735079696كرمیش إیمان18
1735101126لعاصمي حنان19
95075701محدادي حنان20
03/4086087معطاوي فرید21
44099842معوش زلیخة22
1735088546نوي رشیدة23
1735084917ھدروق سلسبیل24
25
26
27

لة اف. المس جامعة دمحم بوض

لاالسم واللقبالرقم  رقم التسج
شهر ...........

ع مالحظاتالمجم

ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل
قسم علم االجتماع
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االستاذ (ة) : االدارة 

2021/2020

ج الثالث الف

أ4أ3أ2أ 1الرقم 
09/5064228بن شریف منى1

85092909بعلي غنیة2
44090226بن شنیت جمیلة3
1635096650بن عمر حنان4
1735079710بوراس أسامة5
04/4088415بوشارب حیزیة6
1735080092بوطبیق عبد الرؤوف7
75115602بوع حسينة8

1735093921تومي زینة9
1435088375جبالحي أسامة10
2385009جدي خلیل11
75111182جعالب عبد العالي12
1735089798حبیب أسماء13
1635090297دري أمیرة14
19507008رحمون نبیلة15
1635107647سعداوي عزوز16
1635108680سعیدي دمحم17
95/43/96سھیلي بدر الدین18
1735080112صغیري عبد النور19
1735084016صید مریم20
1735086340طالب سھیلة21
1735084949عبد الكریم سھیلة22
203587380عروسي فاطمة الزھراء23
24

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

قسم علم االجتماع
م و العمل  ة السنة األو ماس تخصص علم اجتماع التنظ كشف حضور لطل

ع مالحظاتالمجم لاالسم واللقب رقم التسج
شهر ...........
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االستاذ (ة) : االدارة 


