
الفوج: 1

الرقم رقم التسجیل اللقب اإلسم

1 36044765 سوسي رونق حنان
2 36023948 زعالني رومیسة
3 34045087 لعزیز ایة
4 36020938 سلیماني كوثر
5 36025877 برانس ریان
6 36046357 حشاني إلیاس
7 36047443 بخوشة مالیك محمد إدریس

المجوعة :1

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

7 36047443 بخوشة مالیك محمد إدریس
8 36020949 برنیس محمد
9 34039884 شریبط محمد أمین
10 36040769 زیوط منى
11 36057040 طالب نھاد
12 36037225 بومعالي مالك
13 36025419 سعد سارة
14 36012321 بن عاشور لمیس
15 36018252 معطى هللا نریمان
16 33035359 زین أنیس
17 36025078 موساوي ریان
18 36036545 شیخة وزیر الدین
19 36047360 جمیل تقي الدین
20 36001383 شویط أسماء
21 خماجة منال
22 34080872 بن یوسف زكریاء



الفوج: 2

الرقم رقم التسجیل اللقب اإلسم

1 36022369 شابور أیمن علي الدین
2 36047486 جمیل یاسمین إیناس
3 33056425 سلمي رومیلة
4 33051109 شاللي أنیس
5 36028098 میساوي أمیر
6 33051593 قیشي نور اإلسالم
7 36034077 بن جامع  شیماء
8 36020668 تومي رضا

36057027 طایبي منار

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

المجوعة :1

9 36057027 طایبي منار
10 36036002 سعدان أماني
11 36003434 بریوة أیمن
12 36033979 میزي سندرة
13 36020675 عنیبة سامي
14 36037945 سكراني ھدى
15 36018154 عیاد خلود
16 36002197 بوشعور كنزة
17 36039153 زیتوني رقیة
18 33047066 قجالي إسالم
19 36042646 بوطاروس بثینة
20 36020885 رفاس شیماء
21 36043406 صاولي وداد
22 زناتة ایمان
23 حلیمة سالم أمیرة



الفوج: 3
الرقم رقم التسجیل اللقب اإلسم
1 36034779 مخلوفي محمد رؤوف
2 36020879 فطناسي شرف الدین
3 36009108 سلطاني منال
4 36035778 قیراطي عبیر

المجوعة : 1

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

4 36035778 قیراطي عبیر
5 36001529 قریش إیناس
6 34006485 نیاف ھدیل
7 33035148 بن بخمة سومیة
8 36034710 لعیاشي شیماء
9 36039664 سعیدي أنفال
10 36039728 براھمیة صباح
11 36016396 ضیف درین
12 36046550 مفتاح منار
13 36021075 مامین یمینة
14 36043197 جلیلة ماجدة
15 34002341 سلطاني إیھاب
16 34006370 نوري ذكرى
17 36016676 مصیبح سامي
18 36055425 ناصري إیمان
19 36004749 مضیاف مھدي
20 خلة جیھان



الفوج: 4

الرقم رقم التسجیل اللقب اإلسم

1 36044606 خرشیش  أسماء
2 36054909 دریسي ریان
3 36044660 غزالني إیناس لیدیا
4 36024949 فاسي إیمان
5 36031394 بن یحي یاسمین

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

المجوعة : 1

5 36031394 بن یحي یاسمین
6 36041017 سیود نورھان
7 34072256 فجیجي جابر
8 36046880 سرار إیمان
9 36049904 حمودي صالح الدین
10 36047944 عیاشي إلھام
11 35046874 دالمي عقبة
12 36028488 بن علیة ھدیل
13 36020674 حمیداني زین الدین
14 36023115 ایت یوسف لخضر
15 36033662 فردي خولة
16 36027083 بوریدان نریمان
17 36048074 بوراس ھناء
18 36024804 لحمر عبد الرؤوف زكریاء
19 36033707 قضقاضي تقوى
20 36030735 بركات رومیساء
21 36012298 شلي سیف الدین
22 علوي منصف
23 34003145 بوزیر عفاف



الفوج :  5 المجموعة : 2

الرقم رقم التسجیل اللقب األسم

1 36016356 بشاري خلود
2 34082739 بعوطة عتاب
3 36027054 بن دیب أنفال غزالة
4 35001361 بن عقون عبد الغاني

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

4 35001361 بن عقون عبد الغاني
5 36052450 بوخاري ھیثم
6 35080127 بوعزیز إكرام
7 36055507 بولعراس صافیة
8 36039058 بولمارس اصالة
9 36021184 جواق نسرین
10 36015859 حیرش  أمل
11 36036388 حیمر محمد رشاد
12 36023990 خلف هللا أیمن
13 36030736 دومیر رومیساء
14 36055615 سحنون ھدیل
15 36061308 سعیدي أحالم
16 34018219 عبیدي مروى
17 36037145 فریعن ریان
18 36004542 لطرش مرام
19 36026383 محجوب مالك
20 34065142 مرداسي مھى
21 36033415 مسوس مھدي



الفوج :  6 المجموعة :2

الرقم رقم التسجیل اللقب األسم

1 36036129 بعلي رندة
2 36036837 بن ناصر یوسف

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

2 36036837 بن ناصر یوسف
3 36033959 بوخنتف سلمى
4 36045919 بوراوي منى
5 36035748 عمارشي شیماء
6 36056425 بولبدة  لیندة
7 36055426 تلیجان أیمن
8 36053775 حراكتیة إیمان
9 39000405 حساسة رأفت
10 36022094 حساینیة لیلى
11 36016875 حلیمي صارة
12 36044871 شرایطي عبد السالم
13 36052837 خنوشي أمیمة
14 36034074 سمار شیماء
15 36052064 شارف شمس الضحى
16 36034199 طالب عماد الدین
17 36025778 عرایسیة بشرى
18 36004583 لعجیمي میسم أنفال
19 33035218 لقریوي محمد
20 34001241 مرداس ھناء
21 36030891 نصایبیة شمس الدین
22 36027578 شابي ریان



الفوج :  7 المجموعة : 2

الرقم رقم التسجیل اللقب األسم

1 36022291 دربال شیماء
2 36056437 بھلول أحالم
3 36028393 فرحاتي وسام

المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

36028393 فرحاتي وسام
4 36018197 بلقصیر ضیاء الدین
5 34031048 سعاید شریفة
6 36044967 شكاروة مروى
7 36056904 بوتمجت تھاني
8 36024052 لقرد نور الھدى
9 36033872 فارح ریان
10 36044901 عجابي فاطمة الزھراء
11 36046033 سبتیوي إیناس
12 36021806 بوكرم أسماء
13 36024066 العایب إكرام
14 36037103 واعري أیمن
15 36031336 عیوني ھالة
16 34003131 شلغوم سیرین نھاد
17 36024063 قدادرة أماني
18 34030803 زرماط رحمة
19 36021011 خالد منذر
20 36033776 بوزیدي خیر الدین عفیف
21 36026977 زرودي نور الھدى
22 36043570 بروق أمیرة
23 36031539 داودي منال



الفوج :  8 المجموعة : 2

الرقم رقم التسجیل اللقب األسم

1 33048960 قمیحة نریمان
2 36003464 خشیرم خالد أنیس
3 36026923 جحیق مایا

بوكبیر خلود

السنة الدراسیة 2019/2020

كشف الغیاب س3

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
المدرسة العلیا لعلوم التسییر -عنابة-

4 33047376 بوكبیر خلود
5 36027065 لعالیمیة رحمة
6 36035789 سلمان لؤي
7 36055607 عرابة نور الھدى
8 36034452 دراجي مالك
9 36039303 جواد نھال
10 34018629 بوزیان محمد الھادي
11 36018259 العطراوي نور الھدى
12 36023789 قماري مالك
13 36054319 سرایعیة سندرة
14 36036427 عمراني مریم
15 36035864 رحماني آیة
16 36037733 شویعل أالء إبتھال
17 36015833 رضاونة أصالة
18 34000955 العالیة سندس
19 36042864 بودور ریان
20 36045073 بوصھول یاسمین
21 36037805 زیتوني رامي
22 خضراوي محمد الھادي
23 36023489 موھاب زینة مالك


