
ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 01 ف
انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

(خ)حلیمةأوشن1
 شھینازبلحاج 2
(إد)محمد شكیببوحجرة3
خولةبوحشمان 4
(خ)مصطفىبودینار5
 مصعبجابوربي6
(خ)أمالحاج مسعود7
إیمانحماني8
مریم منالخالیفیة9

 أسامةخلفة10
(خ)رحیمةرجیمي11
 طھ بھاء الدینرحامنیة 12
 حمزة رداوي 13
(خ)صبرینةشرقي14
محمد اكرم شكاط 15
إیمانصغایریة16
 فریدصنصري17
(خ)منیرعاللي18
(خ) محمد الیقینقبلة19
 بسمةقدوش20
ھاجرقریشي 21
 صبريكودري22
 ایمانلعاب 23
(خ)عادللعبادلیة24
(ع.أ)ختةمرا 25
 سارةمرداس26
 قمرمرزوقي 27
 مریممھدي 28
ين 29 (مح)ص
(إد)إیمانیوسفي30
د السالمبرا 31 ع
32

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 
تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة

مالحظة الرقم

ع إدارة األعمــــال السنة الثالثة ل م د ف

ات ا مج الغ  اللقب و االسم 







ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 02 ف
انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

 لیندةأحمد شاوش1
 نھادالعرباوي 2
(إد)مریمأوھیبة3
 ایمانبراھیمي4
(خ)فؤادبركوس5
 نھادبن تریعة 6
 مریم بن عمر 7
إیمانبن عون 8
(م)عبدوبوزیدي 9

 میساء بوغلمي 10
محمدجبار11
                                                                                                                                                                         مھديخرفان 12
(خ)عادلخلفاوي13
(م)حسام الدیندیب 14
(خ)سمیرةرحامنیة15
 زینبشابي 16
 شراز غزالنصاري 17
(خ)نوالصخري18
 إیناسعباسي19
مروةعبایدیة 20
 محمد العربيعالوي 21
(خ)سناءفریخ22
 باللكلیبات 23
(خ)سي محمدلعوابدیة سالمي24
 الیاسمخلوف 25
 محمد لمینمداح 26
(خ)حمزةملوك27
رامينوادریة 28
 ریمةنوغة 29
 زكریاءھنشیري 30
(م)فاطمةھیدوغ31
البھجةبورفة32

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 
تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

مالحظة

ع إدارة األعمــــال السنة الثالثة ل م د ف

اتالرقم ا مج الغ

ن ع الحا مجم

 اللقب و االسم 

ع الغائب  مجم
متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة



                                                                                                                                                                        





ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 03 ف

انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

 وسامأیت أومزیان1
(خ)عادلبسیكري2
 صدیقبغنة 3
 ایناسبكوش 4
(خ)محي الدینبوسطوان5
 شعیببوطفاس 6
سھیلةبوعزیز 7
 وحیدبومشطة 8
(خ)یاسینجیالني9

(إد)شیماءحجاج10
بثینةحفاف 11
 ھیبةحمالوي12
 رمزي خریف13
(خ)ھدىدراجي14
 سلمىدزیري 15
 أیوبزطیلي16
 إبتسامزیاني17
 ھاجرشاوي 18
(خ)صبريصخري19
(م)فارسضحوي20
(م)نریمانضرباني 21
 نور اإلیمانطالب 22
ایمانعراب 23
(م)سھامعویدي24
(خ)صالحفلیغة25
 ثنینةكانم 26
(خ)یازیدمراد27
 عبد السالممعتوقي 28
 سناءمعروف 29
(خ)سفیانمولى30
محمد الصالحنغرة 31

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

مالحظة

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ع إدارة األعمــــال السنة الثالثة ل م د ف

ات اللقب و االسم الرقم ا مج الغ



ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 04 ف

انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

(م)یسرىالعید1
 نبیلةبن تریعة 2
 إیناس بن ذیب3
 سارةبن عبد القادر 4
 أمیربوالشرش 5
 ھاجربوزیان 6
شیماءبوسالم7
(إد)خیرةبوكاري 8
(خ)عقیلةبومزاوط9

 الطاوستومي 10
 رشديخمایسیة 11
عمادخنوف 12
(خ)وردةدغیش13
 الھامرجیمي14
 أسماءسعید15
منالسویسي 16
(خ)سھامسیساوي17
 شعیبطار 18
 حسانظافر 19
(خ)حلیمةعبادة20
 محمد رفیقعبیدات 21
 نور الدینفار 22
(م)سامي سفیانكافي23
(خ)دلیلةلحمانص24
(خ)إسمھانلصلع25
بالل محمد الصالحلوصیفي 26
 عمارمازوني 27
(خ)عبد المجیدمزھود28
(خ)وفاءنوادریة29
 رمزيیولة 30
أمانيبوعطیة31
32

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

ات ا مالحظةمج الغ

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ع إدارة األعمــــال السنة الثالثة ل م د ف

 اللقب و االسم الرقم



ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 01 ف

انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

 مروةبطاز1
 فریالبوجمعة 2
 منالبوشمال 3
(مح)رحمةبن شعبان4
 ریانبوعیشة 5
 محمد الشریفبوفطیمة6
(م)أحالمجداي7
(م)أسماءحشا 8
 جناةحمایدي9

 صونیاحمود 10
 زكریاءخوالدیة 11
محمد شكیبدرایدي12
محمد عليرحومھ 13
جةرقا 14 (م)خد
ي15 اءز (م)زك
احمد رمزيسلطاني16
 صبرینةشریفي 17
 محمدعالم 18
 ریانعثمان راشدي 19
 اسمھانغوافریة 20
ھناءفرنان 21
(إد)أبو بكرفریجات 22
 أیوبفالح 23
 أمینةقوري24
 جھادلوباري 25
(م)لیلىمساس26
 صالح الدینھمیسي 27
كنزةھني 28
29
30

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

ات ا مالحظةمج الغ

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســــــــداســـــي الخــــــــــــــامـــــس

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ـــــــــــــة ع إدارة مال السنة الثالثة ل م د ف

 اللقب و االسم الرقم



ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 02 ف
انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

 شیماء أحمادي1
أشرف باكور 2
معز الدینبطوري 3
(م)سلبن حواس4
اسكندربن صغیر5
 إیمان خلودبوخملة 6
وت7 (م)رمزيبوزل
عماد الدینبوعلي 8
 ھدى فریالبوغابة 9

 ریاضبولعتالي10
 ایمنجامل11
(م)شاھرحجامي12
 خالدحرزهللا 13
عبیرحمدي14
  شھینازحمودي 15

(م)مروةخر 16
 بثینةخلیفة 17
 ھدىزیاني 18
 بلقیسشقرة19
 شیماءصخري20
(م)جيهانعاشوري21
أمینةعجیري22
 حیاةفضة23
 محمدكحول24
عبد الحمیدكردي25
 سلمىلعقون26
 مریممجماج27
 مسعودمسعادي 28
29
30

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

ات ا مالحظةمج الغ

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســــــــداســـــي الخــــــــــــــامـــــس

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســــــــداســـــي الخــــــــــــــامـــــس

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ـــــــــــــة ع إدارة مال السنة الثالثة ل م د ف

 اللقب و االسم الرقم



ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 03 ف

انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

 زكیةبن سالم1
بشرىبوحادب 2
 شیماءبوخمیس 3
 اسكندربودینار 4
 محمد زكریاءبوراوي5
 سوالفبورقة6
 لیدیابوشارب 7
 شیماءبونشم 8
 عبد النور بوھمیلة 9

حنانثالیجیة10
عبیرحریزي 11
سھامحمدي 12
(م)نوفلرحال 13
 أحالمسكندر14
(م)محمد الصالحسماع 15
 بشرى سوایعیة  16
(م)نور الهدىسو 17
 محمد نسیمشاكري 18
 میمونةشویة 19
 سارةطلحي 20
 خدیجةفیاللي 21
 نورقرزط22
 إیمانقوري23
 رندة خلود لطرش24
ریانمصباح25
(م)مروةمكنا 26
 رندةنویوة 27
(م)رحمة أمالالل28
29
30
31

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

مالحظة

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ـــــــــــــة ع إدارة مال السنة الثالثة ل م د ف

ات اللقب و االسم الرقم ا مج الغ



ة- ا مختار -عنا    العام الجام : 2019/2018جامعة 
سي  ة و علوم ال ة العلوم اإلقتصاد اس: .................................ل   المق

ــــــر س    األستاذ (ة): .............................قســــم علـــــوم ال
   شهر: ...................................

ج 04 ف

انت وضعيته * ثناء ألي طالب مهما  ل حصة أعمال موجهة و دون اس ا   ار ات اج ا تحسب الغ
ه إ إدارة القسم فقط* م المعمول  اب  األعمال الموجهة و اإلمتحانات وفق التنظ رة للغ تقدم الوثائق الم

ع-1- ع-2-األسب ع-3-األسب ع-4-األسب األسب
..../..../......../..../......../..../......../..../....

ةأوفاج 1 (م)ج
شروقبلعابد 2
 خدیجةبوخناف 3
سارةبوسبحة4
مریمبوشارب 5
 سلوىبوقارین6
 شیماءبونعجة 7
محمد سیفتجانیة 8
 أسماءجابر 9

 عبد الكریمجدي 10
(م)عدیلةحماني 11
 ابتسامخاوة12
 نور جیھانزواوي13
عبد السالمسعد سعود14
 أمالصفاف15
 صابرةطایفي 16
(م)محمد مروانعیاد17
 ایمانعیساوي 18
ة19 ة جيهانقراي (م)أم
نھلةقواسمیة20
 خولةقوري 21
 رمزيكرمي 22
(م)بشرىمرداس23
 بثینةناجي24
 مریم ناصري 25
(إد)حسام الدینھادف26
عبیروادة 27
 عبد الحقویشاوي 28
شهاب الدينجساس29
محمدلمروكس30
نورالدينمر 31
32

ع األول من الشهر الموا . ارا خالل األسب ة اج ات الشه ا ام: ترجع كشوف الغ تذك 

تاریخ االستالم : ( خاص باالدارة ) ....../........./......201إمضاء االستاذ (ة) :.................................

ـــــــــــــة ع إدارة مال السنة الثالثة ل م د ف

مالحظة اللقب و االسم 

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ات ا مج الغ الرقم

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة
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متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة
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ات ا مالحظةمج الغ

متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة
متــــــــــــــــــحــصــــــــل (ة) عـــ الســـــــــــــنة الثـــــــــــــــالثة

ع الغائب  مجم
ن ع الحا مجم

ة  ان ع إدارة الم السنة الثالثة ل م د ف
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