
العلوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية
العلوم االجتماعية

20162017

1105-03-2017

æ*Óí/ 4.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

114.5 16.5 ع20091114897
210 ع20091310446
314 13.5 ع20091310765
412.5 7 ع20091311478
510 9.5 ع20091311642
612.5 7.5 ع20091411679
712 16 ع20091411682
814 11.5 ع20091411686
911 11 ع200914117

1013 4 ع20091411708
1111 11.5 ع20091411710
1213 13.75 ع20091411725
1313.5 12 ع20091411733
1411 11.5 ع20091411756
1515 16.5 ع20091411765
1615 16.5 ع20091411775
1710 7.5 ع20091411793
1811 13 ع20091411803
1914 14 ع20091411807
2013 12.5 ع20091411827
2114.5 9 ع20091411833
2213 12.5 ع20091411844
2314 15 ع20091411846
2414.5 10 ع20091411851
2514 9 ع20091411867
2614 15 ع20091411870
2713.5 12 ع20091411886
2811 8.5 ع20091411890

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

سعيدة- الطاهر موالي . جامعة د

السداسي الخامس- ارشاد وتوجيه : تخصص-  علوم التربية : فرع-  علـوم إجتمـاعـية : ميدان-  السنة الثالثة 

وحدات التعليم االساسية/  ب مج  /  بناء البرامج اإلرشادية  

زخانين   حسنية
ربيعي   عبد المؤمن

بن انعيمة   فاطمة
بهيليل   رزقي
رملي   موسى

عمام   إيمان ملحة
عامر   نعيمة

عوينان   فاطيمة
بومدين   هجيرة
بليل   مختارية

بن فطيمة   آمال
بن طيفور   كوثر

بوحفص   فاطنة لطيفة
شاللي   خديجة
ضراب   فتيحة
جلولي   زينب
حادي   سارة

حميدي   مختار
كبار   جميلة

العقوني   عقيلة
مربوح   إكرام
مساوي   إكرام
ميسوني   حياة

مختاري   هجيرة
رزقاني   صارة

سعدوني   الجياللي
طالبي   كريمة

تواتي   نذير



العلوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية
العلوم االجتماعية

20162017

1305-03-2017

æ*Óí/ 4.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

111.5 7.5 ع20091311617
210 7.5 ع20091311940
314 14 ع20091411678
410 4.75 ع20091411680
512 11 ع20091411684
611 11.5 ع20091411692
714 11 ع20091411699
813.5 9.5 ع20091411705
911 10 ع20091411711

1012 8.5 ع20091411724
1112 10.5 ع20091411729
1212.5 11.5 ع20091411730
1312 8 ع20091411736
1413 15 ع20091411762
1510 5.5 ع20091411792
1613 14.5 ع20091411800
1713 14 ع20091411806
1813 11 ع20091411810
1914 10 ع20091411836
2014.5 9.5 ع20091411848
2113 11 ع20091411849
2213.5 11.5 ع20091411878
2315.5 16.5 ع20091411879
2413 13 ع20091411885
2515 11.5 ع20091411889
2612 13.5 ع20091411894
2715 13 ع20118055979

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

سعيدة- الطاهر موالي . جامعة د

السداسي الخامس- ارشاد وتوجيه : تخصص-  علوم التربية : فرع-  علـوم إجتمـاعـية : ميدان-  السنة الثالثة 

وحدات التعليم االساسية/  ب مج  /  بناء البرامج اإلرشادية  

مسعودي   فاطيمة الزهراء
مصطفاوي   بسمة

عجال   صارة
عماري   خيرة
عواج   سعاد

بهلولي   فاطنة
بلقرع   حليمة

بلقوراري   فتيحة
بن علي   عائشة

بن طاهر   عائشة
بوعزة   حورية

بوشامة   شهرزاد
بولنوار   سمية
سيرات   أسماء

حبي   عائشة
حمان   مولود
حسين   ويسام
قادري   نجيب

مبخوت   أم الخير
مختار   امينة

مخطاري   أحمد
سالم   عامرة إيمان

سنوسي   بومدين
طالبي   فاطمة الزهراء

طوايبية   علي
يوسف   فاطنة

عليوة   عبد القادر



العلوم االجتماعية و اإلنسانيةكلية
العلوم االجتماعية

20162017

1205-03-2017

æ*Óí/ 4.00 2 50.0050.00
مادة غير مطلوبة مسبقا

110 7 ع20091310139
213 10 ع20091311929
312.5 11 ع20091311947
412 10.5 ع20091411675
513.5 13 ع20091411677
614 14 ع20091411683
714.5 15 ع20091411691
813.5 12 ع20091411695
914.5 13 ع20091411698

1014 11.5 ع20091411702
1114 13.5 ع20091411718
1213.5 14 ع20091411721
1311 10 ع20091411735
1415 14 ع20091411761
1514.5 11 ع20091411768
1614 11 ع20091411786
1710 8 ع20091411798
1812.5 11.5 ع20091411805
1914.5 12.5 ع20091411808
2014.5 13 ع20091411828
2112 10 ع20091411830
2211.5 11 ع20091411863
2311.5 11.25 ع20091411872
2412.5 8.5 ع20091411884
2511.5 10.5 ع20091411888
2614.5 10.5 ع20091412017
2713.5 12.5 ع20091412036

قسم
/السنة الجامعية :

تاريخ النسخ:الفوج: الفرع:

نتائج إمتحان مادة :
شفرة الوحدة التعليمية:معامل اإلمتحانات المستمرة: رصيد المادة: معامل المادة: % %معامل اإلمتحان:

.الحالةالرقم .م.أ أخرىتربصمشروعملتقىمحاضرةت.أ . ن.إ اللقب و اإلسمرقم التسجيل

سعيدة- الطاهر موالي . جامعة د

السداسي الخامس- ارشاد وتوجيه : تخصص-  علوم التربية : فرع-  علـوم إجتمـاعـية : ميدان-  السنة الثالثة 

وحدات التعليم االساسية/  ب مج  /  بناء البرامج اإلرشادية  

بديار   محمد
ملياني   سهام

والي   امال
عبة   فتيحة

عبد العالي   مريم
عمام   نورة

عزوز   رشيد
بحوصي   خضرة
بقدور   نور الهدى

بلفضال   فاطمة الزهراء
بن خالد   نجاة

بن نجادي   أمينة
بولنوار   جمعة
شيخي   ضاوية
جباري   منال

غريسي   سفيان
حمادة   جياللي
حرحيرة   يمينة

كبار   فاطمة الزهراء
لخاش   زهرة

لوط   تالية
راجع   إيمان
سهلي   فتيحة
طالبي   أمال

تلي   دليلة
جرفي   مريم

بلخمقاني   خولة


