
  قسم العلوم اإلنسانیة

  السنة الثانیة تاریخ      المتحانات السداسي الرابع واجـــــــــــقوائم األف

  01القاعة                   01الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 حريق   نورالهدى  01

 عروان   رقية  02

 بلماضي   طاهر  03

 مخلوف   مباركة ندى  04

 صبيعات   كلتومة  05

 فيداح   عائشة  06

 بن دحمان   نادية  07

 عبدلي   اكرام  08

 بغدادي   مختارية  09

 داودي   زهرة  10

 نجاة   حدو  11

 دربال   سعيد  12

 حصاد   عبد الصمد  13

 بندالح   حنان  14

 صاط   ام كلثوم  15

 عماري   حمزة  16

 موالي   جمال  17

 مكاوي   مغنية شيماء  18

 بداوي   حورية  19

 بن سليمان   سمية  20

 عمراني   هواري  21
  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

       المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة تاریخ      واجـــــــــــقوائم األف

  2القاعة                   02الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 زروقي   فاطمة الزهراء  01

 فارس   قادة  02

 كداني   سهيلة  03

 فرطاس   سهيلةعبير  04

 رحوي   صارة  05

 صبار   فضيلة  06

 كروم   نورالدين  07

 عبدالكريم   حرطاني  08

 بن براهيم   سومية  09

 منقور   فاطمة  10

 مختاري   حمزة  11

 بوشنافة   عقيلة  12

 قويدري   خديجة  13

 سنوسي   ميمونة  14

 مرين   عبدالرحمن  15

 بوزبوجة   مفيدة  16

 شارف   نادية  17

 دين   حنان  18

 هشوم   سفيان  19

 عاشور   سليمة  20

 طاهري   محمد  21

 بومدين   زينب  22
  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة تاریخ      واجـــــــــــقوائم األف

  03القاعة                   03الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 عبادة   فاطنة  01

 مسقم   محمد أمين  02

 زياني   كنزة  03

 خليف   شهرة  04

 نبيلة   عزوز  05

 براهيمي   ايمان  06

 غريب   فاطمة  07

 بوراس   هجيرة  08

 لعلى   سمية  09

 بن عطااهللا   قدور  10

 صوان   نصيرة  11

 سويسي   هشام  12

 زاوي   بوبكر  13

 عيبوط   خليفة  14

 بلقرين   مصطفى  15

 لشلق   عزالدين  16

 زالطي   إيمان  17

 جبري   سمية  18

 عبد القادر بن سالم    19

 سماعيل   سهيلة  20

 قدور   جمال  21

 سيداوي   قادة  22
  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة تاریخ      واجـــــــــــقوائم األف

  04القاعة                   04الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 يوسف   خيرة  01

 قندوسي   اكرام  02

 خياطي   زهرة  03

 مخبي   عائشة  04

 فارس   عائشة  05

 ولد قادة   مخطارية  06

 طاهري   خديجة  07

 مذكور   خيرة  08

 حكوم   ابتسام  09

 شقوفي   خديجة  10

 طلحة   عبد الوهاب  11

 سعيدي   هاشمي  12

 محنقف   سميرة  13

 بلخيراني   عمر  14

 بوخلخال   سلمى  15

 محمد   بودواية  16

 علواني   محمد األمين  17

 ناير   وفاء  18

 حميدي   ابتيسام  19

 تومي   رفيقة  20

 بلخير   سعد اهللا  21

 قادري   سهيلة  22
  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة تاریخ      واجـــــــــــقوائم األف

  05القاعة                   05الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 هامل   شيماء  01

 جلولي   ابتسام  02

 فركتو   صارةايمان  03

 لريبي   مريم  04

 جلطي   منال  05

 بختي   صارة  06

 ميلودي   خيرة شيماء  07

 قاسم   جميلة  08

 بن عومر   حليمة  09

 مقدم   خديجة  10

 ربيعي   عبد العزيز  11

 مهناني   عبد الرحمان  12

 بوصوار   مليكة  13

 وزان   مختارية  14

 عيساوي   زينب  15

 عبلة   كنزة  16

 طيبي   إيمان  17

 براهمة   فاطمة زهرة  18

 موريد   زكرياء  19

20   

21   

  

   



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي الرابع السنة الثانیة تاریخ      واجـــــــــــقوائم األف

  06القاعة                   06الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 خوجة   سليمة  01

 نحيلة   عامرة  02

 مداح   حفصة  03

 نكروف   مليكة  04

 جبوري   محمد صغير  05

 عبادي   حنان  06

 نهاري   محمد امين  07

 عيساوي   احالم  08

 بلحاج   حبيب  09

 بن ميلود   حنان  10

 كساير   فايزة  11

 زقير   لويزة  12

 سليماني   هاشمي زين العابدين  13

 بن يعو   عبدالحميد سفيان  14

 منور   عبد الرحمن  15

 زايدي   ابراهيم  16

 حاجي   حميدة  17

 عبيد اهللا   حنان  18

 خثير   نورالهدى  19

 عليوان   عبد القادر  20

 بشيري   فتحية  21
  

  


