
  قسم العلوم اإلنسانیة

       الثالثة تاریخ عامالسنة المتحانات السداسي السادس قوائم األفـــــــــــواج 

  01القاعة                   01الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 منقور   فتحي  01

 حاجي   أحمد  02

 شباب   محمد السالم  03

 قاندي   إكرام  04

 علوش   خيرة  05

 عوادي   سمية  06

 بكرو   حسين  07

 بن ويس   شيماء  08

 بوعناني   عبد الرقيب  09

 شباب   محمد ياسين  10

 دغباج   أسماء  11

 حاجي   صارة  12

 حاجي   سعاد  13

 قاسيمي   صورية  14

 خضراوي   حنان  15

 لبيض   نورية  16

 معاريف   عمر  17

 مرصو   فتيحة  18

 رزقان   حنان  19

 سعداوي   فاروق  20

 طواجين   حياة  21

22   
  

    



  قسم العلوم اإلنسانیة  

  السنة الثالثة تاریخ عام     المتحانات السداسي السادس قوائم األفـــــــــــواج 

  02القاعة                   02الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 مكاوي   عبد الحميد  01

 شرفي   زوليخة  02

 مزوزي   حنان  03

 جلطي   أسماء  04

 عوسات   يوسف  05

 بلهاشمي   إيمان  06

 بن شهرة   عائشة  07

 بوعدي   بن عيسى  08

 بودواية   الحاج  09

 دحو   ابراهيم  10

 حاكم   أمال  11

 حميدي   مصطفى  12

 قديدير   مصطفى  13

 مجاهد   يوسف  14

 مويسات   أمال  15

 نقمورة   نجاة  16

 رابحي   جهاد  17

 سحنون   لطيفة  18

 سعيدي   عامر  19

 طلحة   فاطيمة  20

 يسلي   يمينة  21

22   
  

    



  قسم العلوم اإلنسانیة  

  السنة الثالثة تاریخ عام     المتحانات السداسي السادس قوائم األفـــــــــــواج 

  03القاعة                   03الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 معاريف   فاطيمة  01

 بسويح   ياسمينة  02

 حداد   أم الخير  03

 عبد الهادي   علي  04

 عالم   امال  05

 بختي   فتحي  06

 بن يدة   سهام  07

 بن يمينة   خيرة  08

 بوعناني   اعمر  09

 بودينار   نجاة  10

 بوتيبة   ربيحة  11

 حمالت   خيرة  12

 حري   بدر الدين  13

 مزوز   خيرة  14

 هنيةمجدوبي     15

 مكي   حسام  16

 مرسلي   عبد الكريم  17

 سعيدي   خلف اهللا  18

 سايح   خليفة امين  19

 سماعيل   بشرى  20

 بغدادي   زكرياء  21

22   
  

  



  

  قسم العلوم اإلنسانیة

  السنة الثالثة تاریخ عام     المتحانات السداسي السادس قوائم األفـــــــــــواج 

  04القاعة                   04الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 خلفات   عائشة  01

 خلفة   عبدالكريم  02

 عبو   خديجة  03

 عمران   حنان  04

 بن دحو   سعاد  05

 بركان   موالت  06

 بوشيخي   فاطمةالزهراء  07

 بومدين   مختارية  08

 شباب   أمال  09

 دالس   عبدالقادر  10

 حجاجي   وسيلة  11

 حميدي   فاطيمةالزهراء  12

 قاسمي   سعاد  13

 خالدي   رقية  14

 مباركي   قدور  15

 مرابط   أمينة  16

 نقاز   سفيان  17

 سنوسي   بدرة  18

 يماني   رقية  19

 عيساوي   صارة  20

21   
  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  السنة الثالثة تاریخ عام     المتحانات السداسي السادس قوائم األفـــــــــــواج 

  05القاعة                   05الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 صديقي   محمد  01

 ميلودي   نزيهة  02

 فراجي   بنت الصايم  03

 زلماط   عبد القادر  04

 مير   فارحة  05

 بنوجعفر   آمنة  06

 كبير   عبد القادر  07

 عزيز   فتيحة  08

 بلحولبلخيرة     09

 بن زالط   فاطمة زهراء  10

 بوخشة   هوارية  11

 غوثي   شهرة  12

 حربي   فتيحة  13

 هيدور   عبد الحميد  14

 قبيز   محمد  15

 خاطر   ميمون  16

 محمدي   زينب  17

 محصر   سفيان  18

 مرين   أسامة  19

 صعدلي   عربية  20

 تازي   صدام حسين  21

 تومي   شريف  22
  

  


