
  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    قسم العلوم االجتماعیة

  01:القاعة  - الفوج األول - )علم النفس( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 12/8061584 حفظال يحي   حياة
  )2 20091111639 تاهي   إبراهيم

  )3 20091310239 حميسي   عالء الدين
  )4 20091310687 لخضاري   عامرة

  )5 20091311449 عابر   سعاد
  )6 20091311888 جوادي   شهيرة

  )7 20091411689 عز الدين   عائشة
  )8 20091411709 الهدىبالمخفي   نور 

  )9 20091411727 بسدات   حليمة
  )10 20091411745 بوزيدي   إيمان
  )11 20091411752 شامخة   إيمان

  )12 20091411769 جبوري   فاطيمة
  )13 20091411781 فلولي   نور الدين

  )14 20091411795 حاجي   ٌِِآمال
  )15 20091411813 كروم   جميلة

  )16 20091411823 قويدري   عبد الصادق
  )17 20091411835 معزوزي   محمد
  )18 20091411840 مجاهد   فتيحة

  )19 20091411847 مقدم   نور الهدى
  )20 20091411858 ناصري   بالل
  )21 20091411866 رفاس   عائشة

  )22 20091411874 صحراوي   عبد الرحمن
  )23 20091411882 سوايب   محمد األمين

  )24 20091411902 زوقعاب   أمال
  )25 38064822 كناندة   زهرة



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    قسم العلوم االجتماعیة

  02:القاعة -الثانيالفوج  - )علم النفس( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091010595 زلماطي   حكيم

  )2 20091211815 صحراوي   يحيى
  )3 20091310172 بوعزة   عبد الكريم
  )4 20091310974 طهاري   مختارية

  )5 20091311475 بكدي   عائشة
  )6 20091311916 كورات   حاج
  )7 20091411600 مالك   عباسية
  )8 20091411694 بهلولي   خديجة
  )9 20091411712 بن علو   أمينة
  )10 20091411728 بوعوج   خديجة
  )11 20091411746 بوزيدي   ليلى

  )12 20091411753 شارف   زوليخة
  )13 20091411772 جليل   أحالم

  )14 20091411784 فيداح   سيد أحمد
  )15 20091411796 حاجي   سومية
  )16 20091411816 كرومي   صارة
  )17 20091411825 العابدين   صارة
  )18 20091411837 مبرك   نورية
  )19 20091411841 مالل   سنوسي
  )20 20091411850 مختاري   علي

  )21 20091411861 ولد قادة   سهام لميس
  )22 20091411869 صعدلي   يونس
  )23 20091411876 سايح   زهرة
  )24 20091411883 سويح   حيزية
  )25 20091411956 غزلي   إكرام
  )26 826983 سعادي   ماما



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    قسم العلوم االجتماعیة

  03:القاعة - الثالثالفوج  - )علم النفس( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091011253 بن فاخة   العربي

  )2 20091310287 عائشةنعيمي   
  )3 20091311026 بلعباسي   أحمد
  )4 20091311570 قادة   إيمان هدى
  )5 20091311931 مرابطي   فاطمة

  )6 20091411685 عواد   أم السعدفاطمةالزهراء
  )7 20091411696 بكوش   وسام فاطيمة الزهراء
  )8 20091411720 بن مصطفى   فاطيمة الزهراء

  )9 20091411732 بودالي    خيرة
  )10 20091411749 شهراوي   حسين
  )11 20091411757 شريط   أسماء
  )12 20091411774 جلولي   سهام

  )13 20091411789 قندوزي   فاطمة
  )14 20091411799 حمادوش   نوال
  )15 20091411817 كتفي   سميرة

  )16 20091411832 منصوري   سمية
  )17 20091411838 مبروكي   محمد أمين

  )18 20091411843 مصرف   زهرة
  )19 20091411854 موذن   كريمة

  )20 20091411864 رحماني   العربي
  )21 20091411871 صحي   نوال
  )22 20091411877 سكينة   جويدة
  )23 20091411891 يحياوي   زهرة
  )24 20091412047 بوزيدي   سومية



    

  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    االجتماعیةقسم العلوم 

  04:القاعة -الرابعالفوج  - )علم النفس( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091110409 هامل   عبد الكريم
  )2 20091311176 طيوان   صارة
  )3 20091311582 خلف   امينة

  )4 20091311950 رفاس   فاطيمة الزهراء
  )5 20091411688 عياشي   بشير

  )6 20091411707 بلخنيفرات   مباركة شهرزاد
  )7 20091411726 برياح   حنان شهيناز
  )8 20091411734 بوخاري   عبد الكريم

  )9 20091411751 شعالن   فتحي
  )10 20091411759 شريفي   مختارية ايمان

  )11 20091411776 إلياس   أكرم
  )12 20091411790 قطاف   فاطيمة
  )13 20091411804 حمالت   مليكة
  )14 20091411822 خلف   شهرزاد

  )15 20091411834 مزوني   عبد القادر
  )16 20091411839 مداح   رشيدة
  )17 20091411845 مزيان   جهيدة
  )18 20091411857 نظور   زهير

  )19 20091411865 رحماني   خلف اهللا
  )20 20091411873 صحران   فاطيمة
  )21 20091411880 سريتي   أمينة
  )22 20091411896 زديري   أمال

  )23 38027988 حمري   زواوي
  24(  



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    قسم العلوم االجتماعیة

  01ك:القاعة -األولالفوج  -)علم االجتماع( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091111633 قويدري   بوبكر
  )2 20091211401 الرحيم بلعابد   بوزيان عبد

  )3 20091211934 همساس   زوبيدة
  )4 20091211970 بن موسى   كريمة
  )5 20091212094 بن يوسف   بشير
  )6 20091310272 مبروكي   خالد
  )7 20091310304 سعيدي   وحشية
  )8 20091310773 بوشطة   لخضر
  )9 20091311440 شواكي   فاطمة

  )10 20091411676 عبداوي   رضوان
  )11 20091411681 وهيبة  عماري 

  )12 20091411693 بهلولي   فوزية
  )13 20091411703 بلفضال   نورة
  )14 20091411704 بلقوراري   امال
  )15 20091411706 بلحاج   زهرة

  )16 20091411715 بن جبارة   محمد األمين
  )17 20091411719 بن خدة   هجيرة

  )18 20091411722 بن واز   عماد الدين
  )19 20091411731 بوشيبة   حليمة
  )20 20091411758 شريفي   حفيظة
  )21 20091411764 دحماني   سامية

  )22 20091411767 دالل   مليكة
  )23 20091411770 جبلي   فاطيمة زهرة

  )24 20091411771 جبلي   كمال
  )25 20091411794 هادفي   مصطفى
  )26 20091411814 كروم   محجوبة
  )27 20091411818 خشاب   أحالم
  )28 20091411819 خليف   فاطيمة
  )29 20091411820 خليف   مريم
  )30 20091411852 مقدم   شيماء

  )31 20091411998 براهمي   محمد
  )32 20118055979 عليوة   عبد القادر



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

    قسم العلوم االجتماعیة

  05:القاعة -األولالفوج  - )علوم التربیة( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

    

  )جذع مشترك( اجتماعیةقائمة الطلبة السنة األولى علوم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091114897 زخانين   حسنية

  )2 20091310446 ربيعي   عبد المؤمن
  )3 20091311617 مسعودي   فاطيمة الزهراء

  )4 20091311947 والي   امال
  )5 20091411677 عبد العالي   مريم

  )6 20091411682 عامر   نعيمة
  )7 20091411691 عزوز   رشيد

  )8 20091411698 بقدور   نور الهدى
  )9 20091411705 بلقوراري   فتيحة
  )10 20091411718 بن خالد   نجاة
  )11 20091411729 بوعزة   حورية
  )12 20091411736 بولنوار   سمية
  )13 20091411762 سيرات   أسماء
  )14 20091411779 فاطمي   عائشة
  )15 20091411792 حبي   عائشة

  )16 20091411803 مختارحميدي   
  )17 20091411808 كبار   فاطمة الزهراء

  )18 20091411830 لوط   تالية
  )19 20091411846 ميسوني   حياة
  )20 20091411863 راجع   إيمان
  )21 20091411884 طالبي   أمال
  )22 20091411889 طوايبية   علي
  )23 20091412017 جرفي   مريم



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

  قسم العلوم االجتماعیة

  06:القاعة -الثانيالفوج  - )علوم التربیة( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

    

      

  )جذع مشترك( قائمة الطلبة السنة األولى علوم اجتماعیة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091310281 مير   نوال

  )2 20091310636 بوزيان   زينب
  )3 20091311642 موسىرملي   

  )4 20091312090 حميدي   هجيرة
  )5 20091411678 عجال   صارة
  )6 20091411683 عمام   نورة

  )7 20091411692 بهلولي   فاطنة
  )8 20091411699 بلقرع   حليمة
  )9 20091411708 بليل   مختارية

  )10 20091411721 بن نجادي   أمينة
  )11 20091411730 بوشامة   شهرزاد

  )12 20091411738 حنانبومدين   
  )13 20091411765 ضراب   فتيحة
  )14 20091411782 فرخة   هاجر
  )15 20091411793 حادي   سارة

  )16 20091411805 حرحيرة   يمينة
  )17 20091411810 قادري   نجيب
  )18 20091411833 مربوح   إكرام
  )19 20091411848 مختار   امينة

  )20 20091411867 رزقاني   صارة
  )21 20091411878 سالم   عامرة إيمان

  )22 20091411885 طالبي   فاطمة الزهراء
  )23 20091411890 تواتي   نذير

  )24 20091412036 بلخمقاني   خولة



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

  07:القاعة -الثالثالفوج  - )علوم التربیة( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091012106 الشيخ سيد ابراهيم   توتو

  )2 20091310765 بن انعيمة   فاطمة
  )3 20091311929 ملياني   سهام

  )4 20091411679 عمام   إيمان ملحة
  )5 20091411684 عواج   سعاد

  )6 20091411695 خضرة   بحوصي
  )7 200914117 بومدين   هجيرة
  )8 20091411710 بن فطيمة   آمال
  )9 20091411724 بن طاهر   عائشة

  )10 20091411733 بوحفص   فاطنة لطيفة
  )11 20091411756 شاللي   خديجة
  )12 20091411768 جباري   منال
  )13 20091411785 قاسمي   علي
  )14 20091411798 حمادة   جياللي
  )15 20091411806 حسين   ويسام
  )16 20091411827 العقوني   عقيلة

  )17 20091411836 مبخوت   أم الخير
  )18 20091411849 مخطاري   أحمد

  )19 20091411870 سعدوني   الجياللي
  )20 20091411879 سنوسي   بومدين
  )21 20091411886 طالبي   كريمة

  )22 20091411892 يعقوبي   عبد الحميد
  )23 20118055979 القادرعليوة   عبد 

  24(  
  25(  



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  08:القاعة -الرابعالفوج  - )علوم التربیة( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091310139 بديار   محمد
  )2 20091310318 طاهير   خيرة
  )3 20091311478 بهيليل   رزقي

  )4 20091311940 مصطفاوي   بسمة
  )5 20091411675 عبة   فتيحة

  )6 20091411680 عماري   خيرة
  )7 20091411686 عوينان   فاطيمة
  )8 20091411697 بن عبو   سمية

  )9 20091411702 بلفضال   فاطمة الزهراء
  )10 20091411711 بن علي   عائشة

  )11 20091411725 كوثر   بن طيفور
  )12 20091411735 بولنوار   جمعة
  )13 20091411761 شيخي   ضاوية
  )14 20091411775 جلولي   زينب
  )15 20091411786 غريسي   سفيان
  )16 20091411800 حمان   مولود
  )17 20091411807 كبار   جميلة
  )18 20091411828 لخاش   زهرة
  )19 20091411844 مساوي   إكرام

  )20 20091411851 مختاري   هجيرة
  )21 20091411872 سهلي   فتيحة

  )22 20091411881 سيرات   عربية
  )23 20091411888 تلي   دليلة

  )24 20091411894 يوسف   فاطنة
  )25 0000000000  بن عياد صفية



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  02ك:القاعة -األولالفوج  -)فلسفة( علوم اجتماعیة الثانیةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091010848 نحيلة   سعاد

  )2 20091112692 مبارك   بوجمعة
  )3 20091211171 زروقي   خديجة
  )4 20091310226 غنامي   نجاة

  )5 20091311520 براهمي   خولة
  )6 20091311532 دين   فاطيمة

  )7 20091311626 عائشة إكراممرسلي   
  )8 20091411713 بن دادة   سمية
  )9 20091411741 بوعكة   عمرية
  )10 20091411760 شتيوي   لطيفة
  )11 20091411773 جلولي   صارة
  )12 20091411777 فالت   سامية
  )13 20091411780 فالح   خليدة
  )14 20091411785 قاسمي   علي
  )15 20091411793 حادي   سارة

  )16 20091411797 ملوكةحدروق   
  )17 20091411801 حمداني   خيرة
  )18 20091411809 قداري   مختارية
  )19 20091411815 كروم   رفيقة

  )20 20091411821 خليفي   زكرياء
  )21 20091411842 مرزوقي   مريم
  )22 20091411855 موالي   اسماعيل

  )23 20091411859 نقيلي   سهام
  )24 20091411862 رباحي   عالية

  )25 20091411892 عبد الحميديعقوبي   



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  01:القاعة -الفوج األول -)علم النفس العیادي( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091211788 مغربي   مصطفى

  )2 20091212630 رضاقريب   محمد 
  )3 20091310124 عفون   نذير

  )4 20091310134 عميار   نصيرة
  )5 20091310145 بالعربي   حفيظة
  )6 20091310153 بن علية   نوال

  )7 20091310158 بن نهاري   خديجة
  )8 20091310164 بركلة   جهاد
  )9 20091310169 بيدي   ملوكة

  )10 20091310182 بومعزة   إيناس خيرة
  )11 20091310195 يمينة  شويخي 

  )12 20091310204 ديدي   جميلة
  )13 20091310211 جاليلي   حنان
  )14 20091310222 فياللي   فاطيمة
  )15 20091310243 هواري   رشا
  )16 20091310247 كرماني   يمينة
  )17 20091310251 خليف   دليلة

  )18 20091310261 ألطرش   سفيان
  )19 20091310269 محي الدين   كريمة

  )20 20091310285 يمينةنظري   
  )21 20091310297 رفاس   أسماء
  )22 20091310309 سبيح   فوزية
  )23 20091310326 تيرس   ستي
  )24 20091311991 تناح   فاطمة
  )25 20091312201 حسين   إيمان



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  02:القاعة - الثانيالفوج  -)علم النفس العیادي( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091012048 ضياف   عبد الكريم

  )2 20091210185 تاهي   قدور
  )3 20091211956 صالحي   عبد اهللا
  )4 20091212674 مالك   ميمون
  )5 20091310125 عقاب   أسماء
  )6 20091310137 عتيق   سمية
  )7 20091310149 بلخير   إكرام

  )8 20091310154 بن عمارة   نادية
  )9 20091310162 بن يوسف   محمود
  )10 20091310166 برياح   مايسة نزيهة

  )11 20091310173 بوعزة   خديجة
  )12 20091310184 بوسعيد   محمد
  )13 20091310198 داودي   أسماء
  )14 20091310205 ديف   فاطنة

  )15 20091310215 جيالليدريس   
  )16 20091310228 حبيبش   جميلة
  )17 20091310244 قداري   حنان
  )18 20091310249 خديم   أسماء

  )19 20091310254 كورات   رشيدة
  )20 20091310262 لبوخ   إسمهان لندة
  )21 20091310273 مجاهد   نور الهدى
  )22 20091310289 نصراهللا   هاجر
  )23 20091310306 ساوس   سميحة
  )24 20091310314 سالماني   فاطنة
  )25 20091310330 يزيد   نريمان
  )26 20091312118 هاشيم   أحمد
  )27 22071003692 مرابط   يوسف



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  03:القاعة - الثالثالفوج  -)علم النفس العیادي( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091111553 بن عيسى   عائشة

  )2 20091211732 بيطار   عمر
  )3 20091212183 قادري   إكرام
  )4 20091310121 عبودة   إيمان
  )5 20091310126 عايد   يمينة

  )6 20091310141 بختاوي   فاطيمة
  )7 20091310152 بن علي   آمنة

  )8 20091310155 فاطيمة زهرة بن عربة  
  )9 20091310163 بن زاي   نرجس

  )10 20091310168 بزة   يوسف
  )11 20091310181 بولنوار   الميلود
  )12 20091310193 شوالي   أسماء
  )13 20091310201 دغباج   زهرة
  )14 20091310208 جباري   نورية
  )15 20091310219 فتاتي   بشرى
  )16 20091310234 حميدي   كريمة

  )17 20091310246 أمال قايد  
  )18 20091310250 خلفة   خديجة
  )19 20091310258 لعلمي   نوال

  )20 20091310268 محمدي   نور الهدى
  )21 20091310280 مصباحي   عثمان

  )22 20091310294 وقاص   أمينة
  )23 20091310307 ساوس   زينب
  )24 20091310316 سليماني   لطيفة
  )25 20091311765 ميموني   دليلة

  )26 20091312186 خاليدةزروقي   



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  02ك:القاعة -الفوج األول -)عامة فلسفة( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091010858 مسعودي   مصطفى

  )2 20091212144 زغمي   نعيمة
  )3 20091212213 طالبي   نورالهدى
  )4 20091310123 عدادي   أسماء

  )5 20091310130 عاللي   عبد الهادي
  )6 20091310144 بالل   زانة

  )7 20091310157 بن حمادة   حنان
  )8 20091310174 بوشيبي   زاهية
  )9 20091310185 بوطالبي   هاجر
  )10 20091310202 دهيني   نجاة
  )11 20091310220 فتاتي   حياة

  )12 20091310255 لعيدي   أبوبكر
  )13 20091310288 نوال   إيمان

  )14 20091310319 طهراوي   نسرين
  )15 20091310324 طواف   نجاة

  )16 20091310328 يعقوبي   خديجة
  )17 20091310337 زواوي   فاطمة حنان



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        االجتماعیةقسم العلوم 

          

  03ك:القاعة - الثانيالفوج  -)عامة فلسفة( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 200909705108 معمر   سهيلة

  )2 20091111544 بوحجار   بودالي
  )3 20091112538 كعرور   زكرياء
  )4 20091211239 هيدور   حمو
  )5 20091212209 بلحاج   نصيرة
  )6 20091212259 معازيز   حسيبة

  )7 20091310122 آسد   فاطيمة الزهراء
  )8 20091310127 عينانة   لمياء
  )9 20091310131 عاللي   نسرين

  )10 20091310156 بن براهيم   سميرة
  )11 20091310170 بواب   تالية

  )12 20091310177 بودواية   عبد الباسط
  )13 20091310200 دغباج   فاطيمة

  )14 20091310210 فتيحةجبلي   
  )15 20091310232 حكومي   فايزة
  )16 20091310279 مالل   أمال

  )17 20091310303 سعيدي   إيمان
  )18 20091310323 تامي   صباح

  )19 20091310327 تومي   أم الخير
  )20 20091310335 زروقي   رشيدة



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        االجتماعیةقسم العلوم 

          

  04:القاعة - الفوج األول -)تكنولوجیا التربیة( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091010798 راقب   صفيان
  )2 20091010810 جلولي   يوسف

  )3 20091212128 بلفار   فاطمة زهرة
  )4 20091310138 عزيزي   أمنة

  )5 20091310146 بالفوضيل   نورالدين
  )6 20091310178 بودرارن   صارة
  )7 20091310189 شارف   فاطمة
  )8 20091310212 دومي   فتيحة
  )9 20091310221 فقيقي   سومية
  )10 20091310233 حمياني   فاطنة
  )11 20091310240 هالل   سليمة

  )12 20091310245 قدورشريف   فضيلة
  )13 20091310260 لعرويسي   فاطيمة

  )14 20091310270 مباركةمحروق   
  )15 20091310276 مفتاح   غزالة

  )16 20091310283 مصطفاي   إكرام
  )17 20091310300 صدوقي   نجاة
  )18 20091310311 سهل   ضاوية
  )19 20091310329 يزيد   خديجة
  )20 20091310336 زيعر   فاطنة



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        االجتماعیةقسم العلوم 

          

  05:القاعة -الثانیةالفوج  -)تكنولوجیا التربیة( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم رقم التسجیل االسم واللقب
  )1 20091310140 بهيليل   سهام

  )2 20091310160 بن ويس   فتيحة
  )3 20091310180 بوخرص   فتيحة
  )4 20091310196 دحماني   أمال
  )5 20091310213 دريس   نعيمة
  )6 20091310227 قطاف   ابتسام
  )7 20091310237 حساني   ليلى
  )8 20091310241 حسيني   فاطمة
  )9 20091310252 خالف   أمال

  )10 20091310264 معاشو   فاطيمة الزهراء
  )11 20091310274 مجدوبي   حنان

  )12 20091310277 مغربي   نور الهدى
  )13 20091310291 نكروف   مختارية

  )14 20091310301 حورية  سحنون 
  )15 20091310322 طلحة   سومية
  )16 20091310332 زايري   رفيق
  )17 20091311990 مبروكي   بختة

  )18 38024305 وزاني   فاطيمة الزهراء



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  06:القاعة - الثالثالفوج  -)تكنولوجیا التربیة( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرقم   رقم التسجیل   االسم واللقب
  )1 20091211093 لبوخي   عبد القادر صغير

  )2 20091310120 عبدلي   أحالم
  )3 20091310142 بكرو   إكرام
  )4 20091310165 بركلة   فاطيمة
  )5 20091310183 بوعكة   ثريا
  )6 20091310209 جبوري   أمينة
  )7 20091310216 فرحات   حميدة
  )8 20091310231 حكيم   سامية
  )9 20091310238 هجام   زينب

  )10 20091310242 حواسين   سالمة
  )11 20091310253 خنوس   مختارية
  )12 20091310267 مغرفي   مريم

  )13 20091310275 مجدوبي   مخطارية
  )14 20091310282 مرسلي   إكرام

  )15 20091310299 ساعد   سميرة رجاء
  )16 20091310305 صالحي   سعدية
  )17 20091310325 طرجمان   فاطمة
  )18 20091310333 زقدو   نور الهدى

  )19 20091312087 كرفي   سهير



  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة

        قسم العلوم االجتماعیة

          

  01ك:القاعة -األولالفوج  -)علم االجتماع العام( علوم اجتماعیة الثالثةالسنة 

 الرقم   رقم التسجیل   االسم واللقب  
  )1 20091010781 بشيري   إيمان
  )2 20091111607 بلحبيب   خديجة

  )3 20091210849 مجادي   محمد األمين
  )4 20091211797 هنون   نصرالدين
  )5 20091212211 طالب   نور الدين

  )6 2009121309 خلفة   فطيمة
  )7 20091310129 عليوي   عبد العلي
  )8 20091310133 عامر   هوارية
  )9 20091310147 بلهاشمي   سمية
  )10 20091310150 بلمخفي   زهور
  )11 20091310161 بن سهلة   براهيم
  )12 20091310176 بوجندارة   نجاة
  )13 20091310187 بوزيدي   كريمة
  )14 20091310218 فرحان   حميدة

  )15 20091310229 هشماوي   حورية
  )16 20091310256 حياةلخاش   

  )17 20091310259 لعراجي   سارة
  )18 20091310284 نعار   محمد أمين
  )19 20091310290 نحيلة   فوزية

  )20 20091310310 صديقي   خير الدين
  )21 20091310315 سليماني   حبيبة
  )22 20091310317 طجين   شافية

  )23 20091310334 زروقي   خديجة
  )24 20111000513 رحماني   شيماء


