
  العلوم اإلنسانیةقسم 

  السنة الثالثة إتصالالمتحانات السداسي السادس  واجـــــــــــقوائم األف

  06القاعة                   01الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 مالك   بالل  01

 مجاهد   طارق منير  02

 سماحي   عبد الصمد  03

 مخطاري   حنان  04

 برني   مختارية  05

 عبة   فوزية  06

 بلحوة   سميرة  07

 فالح   بختة  08

 حاكمي   الميلود  09

 حيدار   نعيمة  10

 قرماني   أسماء  11

 لبيوض   عبد الصمد  12

 مهداوي   اكرام فاطمة الزهراء  13

 ولد احمد   امال  14

 رزين   جهاد سكينة  15

 سعيدي   يمينة  16

 طاوش   سميرة  17

 طرشي   فاطمة الزهراء  18

19   

20   

21   

  

  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

 المتحانات السداسي السادس السنة الثالثة إتصال واجـــــــــــقوائم األف
  07القاعة                   02الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 مسكين   ايمان  01

 مرتضى   فاطمة الزهراء  02

 بركات   ربيعة  03

 كياس   فاطمة  04

 بوعالم   محمد  05

 دهيني   أسماء  06

 معطي   فتحي  07

 عيساوي   كريمة  08

 عليوي   وردة  09

 بن دادة   وحشية  10

 بن ويس   نادية  11

 بوسنة   خالد أمين  12

 جبار   فاطيمة  13

 قاسمي   الحبيب  14

 خثير   نجاة  15

 لعباني   أحالم  16

 معطى   رانيا  17

 سنداني   محمد توفيق  18

 عبدالرزاقخالدي     19

20   

21   
  

  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

 المتحانات السداسي السادس السنة الثالثة إتصال واجـــــــــــقوائم األف
  08القاعة                   03الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 ثابتي   عبد الحق  01

 كدروسي   مختارية  02

 شرقي   نورة  03

 عمران   فاطيمة  04

 حمدي  عروش   05

 بن عيسى   رقية  06

 بن قيطون   اكرام  07

 دربال   كريمة  08

 شيباني   عائشة  09

 جاليلي   فاطمة  10

 جيدل   إيمان  11

 قادري   سفيان  12

 مغناوي   شهرة  13

 نجادي   عبد الحميد  14

 سعيد نافع   سليمة  15

16   

17   

18   

19   

20   

21   

  

  

  



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي السادس السنة الثالثة إتصال واجـــــــــــقوائم األف

  09القاعة                   04الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 حميده   محمد  01

 جلولي   الطيب  02

 يوسف   أسماء  03

 خنفوسي   محمد األمين  04

 عالم   محمد  05

 عيساوي   امال  06

 عالل   كوثر  07

 بن فاخة   كريمة  08

 بن سليمان   سالمت  09

 جلولي   محمد طاهر  10

 فرطاس   اسماء  11

 حاجي   أحمد  12

 مذكور   مريم  13

 ميلودي   أحالم  14

 موساوي   عبد السالم  15

 سراوي   فاطمة  16

 زقير   نجاة  17

18   

19   

20   

21   

  

 



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي السادس السنة الثالثة إتصال واجـــــــــــقوائم األف

  10القاعة                   05الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 سبيح   زهاد نسرين  01

 فيداح   فاطنة  02

 عدادي   خالد  03

 عمران   ياسين  04

 عمراني   عبد الحفيظ  05

 بلقور   أسماء  06

 بوعناني   موسى  07

 شريفي   لخضر  08

 إلياس   سومية  09

 قعيش   ناصر الدين  10

 حجاج   عبد القادر  11

 حجاج   فرحة حنان  12

 خثير   فاطنة  13

 مداح   هنية  14

 موزيان   عبد الكريم  15

 يوب   خيرة  16

 نور   كريمة  17

18   

19   

20   

21   

  

 

   



  قسم العلوم اإلنسانیة

  المتحانات السداسي السادس السنة الثالثة إتصال واجـــــــــــقوائم األف

  11القاعة                   06الفوج 

  اإلسم واللقب  الرقم
 سعيدي   صارة  01

 زايدي   أمال  02

 زياني   يمينة  03

 هشماوي   زكريا  04

 عمارة   عتيقة  05

 عزة   بخالد  06

 بلخادم   باهية  07

 بن عاشور   صبرية  08

 حليمة سهيلة     بودريع  09

 فراحي   محمد امين  10

 فالح   سميرة  11

 هشماوي   محمد طه ياسين  12

 خليفة   بوعالم  13

 لزرقي   بشرى  14

 بوعناني   معمرهشام  15

 مساني   كريمة  16

 زايدي   محمد  17

 سعيدي   صارة  18

19   

20   

21   

  


