
العلوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية
العلوم االجتماعية

20152016

1117-05-2016

æÍÊÓÊ 3.00 2 100.000.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

114 ع0940175
215 ع20091010704
310.5 ع20091111546
411 ع20091111563
516 ع20091111567
613.5 ع20091111575
711.5 ع20091111581
811 ع20091111582
914.5 ع20091111589

1014.5 ع20091111594
1112 ع20091111629
1212.5 ع20091111677
1311.5 ع20091111678
1414.5 ع20091111703
159 ع20091111704
1610 ع20091111705
1710 ع20091111706
1811.5 ع20091111707
1914 ع20091111709
2010.5 ع20091111712
2110.5 ع20091111715
2210 ع20091111723
2310 ع20091111730
2411 ع20091111734
2514.5 ع20091111736
2611.5 ع20091112451
2711.5 ع20091191689
2814 ع2091111601
2913 ع28616
3014.5 ع51218
3113.5 ع8020388
328 ع8027017
3310 ع8036136
3411 ع8036146
1م35817828

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

سعيدة- الطاهر موالي . جامعة د

السداسي الثالث- اإلرشاد والتوجيه : تخصص-  علوم التربية : فرع-  ماستر علـوم إجتمـاعـية : ميدان-  السنة الثانية 

وحدة التعليم االستكشافي/  د  .م.ت/  تحضير مشروع دراسة  

لعور   نعيمة
بن عدلة   صبرين

بلحياني   جمعة
بن عيسى   نصيرة

مداني   أحالم
هنون   فهيمة
كروم   فاطمة

مرسلي   فاطيمة زهرة
بهرام   أمينة
رحيم   نوال

جلولي   خيرة
مرسلي   شيخ

بوعكة   عامرية
عثماني   فاطمة
شارف   فاطمة

بوعزة   فاطمة الزهراء
جوادي   فضيلة
عامر   كريمة

بن خدة   إيمان
كبار   أمال

خدروقي   زاهية
بوزايدة   نور الدين
بوكريشة   الزهرة
بوعمود   فضيلة
مهيدي   محمد
زاوي   غنية

طاهري   ياقوت
بلعربي   سمية
عجال   فتيحة

سحنون   معمر
غزالي   وردة

مصطفاي   حليمة
غوال   غريسي
هيشور   محمد

ناصري   عبد القادر
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