
  قسم العلوم اإلنسانیة

  السنة الثانیة إعالم واتصال      المتحانات السداسي الرابع واجــــــــــقوائم األف

  07القاعة                   01الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 لخضاري   عبد الحق  01

 فرطاس   مخطارية  02

 مهديد   محمدزكريا  03

 ايمانعدادي     04

 كساير   حليمة  05

 عياشي   حياة  06

 هدي   خديجة  07

 زيداني   وحيدة  08

 بوربيق   ايمان نزهة  09

 مهداوي   عائشة  10

 عريبي   محمد  11

 صف الدين   ياسين  12

 مير   شهيرة  13

 عباس   احالم  14

 علي شريف   سليمان  15

 مصباحي   محمد الياس  16

 بن شيحة   عماد  17

 بوطالب   حمزة  18

19   

20   

21   

  

  

    



  قسم العلوم اإلنسانیة  

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة إعالم واتصال      واجــــــــــقوائم األف

  08القاعة                   02الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 حجاج   حنان  01

 خلفاوي   اسامةعبدالرحمان  02

 نورالهدىفراحي     03

 بسدات   ايمان  04

 باشا   سومية  05

 فخات   حياة  06

 بلخيرة   سيد احمد  07

 سلماني   قويدر  08

 بلقاسم   خديجة  09

 ميسوم   سعاد  10

 حوباد   سفيان  11

 البرص   العربي  12

 حشالفي   فاطمة الزهراء  13

 رحيم   الحاجة  14

 عثمان امبارك أبريكة   السيدة  15

16   

17   

18   

19   

20   

21   

  

  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة إعالم واتصال      واجــــــــــقوائم األف

  09القاعة                   03الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 سعداوي   صالح الدين  01

 عالل   اسامة ابو عبد الرؤوف  02

 بلقاسملبرص     03

 غوت   عبدالحفيظ  04

 عريبي   عمر  05

 بن عربية   مريم  06

 حميدي   امال  07

 بوجندارة   شهرزاد  08

 محمدي   محمد  09

 عولمي   نريمان  10

 خليف   محمد  11

 تاج   حفيظة  12

 بن عاشور   جميلة  13

 مرين   عبدالقادر  14

 مكاوي   نور الهدى  15

16   

17   

18   

19   

20   

21   

  

  

    



  قسم العلوم اإلنسانیة  

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة إعالم واتصال      واجــــــــــقوائم األف

  10القاعة                   04الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 حمدان   مباركة  01

 زراوي   نجاة  02

 حساد   اسماء  03

 بن عيسى   حبيبة  04

 رندا شريفي    05

 حمودي   عبد الحق  06

 مجاهد   فتيحة  07

 راشدي   بالل  08

 حشمان   زبيدة  09

 مهدي   نور الهدى  10

 بلحسن   الياس  11

 زدروني   عيسى  12

 بن عمارة   اكرام  13

 حجرة   نورية  14

 الحمر   محمد نجيب  15

 شاللي   ايمان  16

 قندوسي   جميلة  17

 قدوري   عبد القادر  18

19   

20   

21   

  

  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة إعالم واتصال      واجــــــــــقوائم األف

  11القاعة                   05الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 داني   فاطمة الزهراء  01

 سديري   حياة  02

 لمداني   عبد القادر  03

 كريمةموالي     04

 هشماوي   امال  05

 منداس   فاطيمة زهرة  06

 سعيدي   الياس  07

 بشارف   شيماء  08

 مباركي   خيرة  09

 بكارة   شهيناز  10

 جميل   سالف  11

 حوباد   بوعمامة  12

 طجين   بلقاسم  13

 طيبي   هواري  14

 حمزاوي   حياة  15

 نهاري   عز الدين  16

17   

18   

19   

20   

21   

  

  

  


