
جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     01:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الرؤوف عبدعمارة بن114/36021923

اكرماودٌن214/36022811ً

الدٌن نجمشرفة315/34025773

هشامبوزٌان415/36026080

جٌهادروابح516/36026726ً

شٌماءضٌف616/36027944

المالك عبدتوم716/36032198ً

حمٌدةبودالٌة816/36033280

ولٌدبرٌنٌس916/36055425

سارةمومن1016/36056702ً

مروةمبروك1116/36057525ً

خولةكلبوز1216/36058976

هللا عبدبوخاري1316/36061189

ٌاسمٌن فتٌحةحنات1417/36022328

رومٌساءخدٌجة بن1517/36023576

منالقنواع1617/36027008

مرٌمجباري1717/36028174

نوالخلوف1817/36028182ً

هٌامجواد1917/36028192

إبتسامشالب2017/36030404ً

مروةعمٌرات2117/36030628

أمٌرةأودٌن2217/36031636ً

اإلسالم سٌف محمدقسوم2317/36032473

شهرزادخنوش2417/36049469ً

مالكأوصٌف2517/36050606

جٌهانحفص2617/36051244ً

صفٌةبوطغان2717/36051277

غزالنزمهري2817/36051838

منالرحمان2917/36051855ً

ٌاسمٌنقراوة3017/36051880

رضوىالصمد عبد3117/36052358

رٌماعمرون3217/36052369

أسامةمبارك3317/36054172

خالدسوالم3417/36054192

زٌادزموري3517/36054205

صلٌحةخرٌس3617/36054497ً

سعٌدةحول3717/36054855ً

امٌرةهادف3817/36055136

اٌمانعروس3917/36055247ً

شٌماءعباٌز4017/36055267

هدىسنان4117/36056219ً

4217/E/1451الزعرةاحمد محمد حمة

4317/E/1456الغٌث محمدالشٌخة



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                       01:المجموعة              02:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

أمٌرةبوغرارة112/4015990

رفٌدةعٌدودي215/36018878

هناءشٌخ315/36026086

الدٌن زٌنمراج415/36037403ً

سلطانةشارف515/36056530

انٌسبلعٌدي616/36023207

رٌانعرجونة بن716/36025502

هارونوال816/36026629ً

صبري جدو بن916/36026826

شٌماءحلوص1016/36032176

مروىعزوز1116/36035726

رشا نرٌمانعوامري1217/36022365

رٌان اٌةعابد1317/36023252

فضٌلةسٌاغ1417/36023348ً

آٌةبودور1517/36024950

رومٌساءبرانس1617/36026803

شٌماءعطوي1717/36029298

اماللوصٌف1817/36029649

مسعودةقاٌدي1917/36030084

شٌماءبراهم2017/36030547ً

هاجرصاولة2117/36030689

بسمةبوقرة2217/36031469

اٌةغرٌب2317/36049352

اسالممرداس2417/36051234ً

تسنٌمدابل2517/36051240ً

أحالمبشاشحٌة2617/36052284

هٌبةهللا حب2717/36052466

راضٌةٌونس2817/36053118ً

سعٌدةمصدق2917/36053132

أمالمامنٌة3017/36053581

سندسبجو3117/36053624

صفاءمعطوب3217/36053634

نجاةقوس3317/36053665

إٌمانمذكور3417/36053963

لٌندةكحٌل3517/36054011ً

هاجرتوم3617/36054034ً

أمٌمةهمٌس3717/36054807ً

شهٌنازبلون3817/36054859ً

خولةخنوش3917/36055087

حنانبوقرة4017/36055623

رونقفٌالل4117/36055736ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                        01: المجموعة             03:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

حسامبتٌرة113/36042636

الرحمان عبدحراث215/36041420

امٌن محمدقاٌدي316/36025857

خالدبوخاري416/36028831

شٌماءبوعٌشة516/36031366

حنانبومعزة616/36033102

اٌناسعٌاد716/36055926

مروىشرٌط816/36056780

شٌماءمرزوق916/36059003

بسمةسنان1017/36022253ً

منالماض1117/36023381ً

خلودساس1217/36028097ً

منىطرش1317/36030087ً

كرٌمةقالل1417/36030608

الزهراء فاطمةعرٌب1517/36032348ً

حمزةبوعشة1617/36035003

منٌةسالم1717/36050608ً

غزالنشارع بن1817/36051286

إٌمانغازي1917/36051767

إٌناسبوشهٌدة2017/36051769

مرٌمولهاص2117/36051850ً

امالبلعٌدي2217/36052305

خلودمحمودي2317/36052342

مروىبوجملٌن2417/36052429

أمٌرةدخٌل2517/36053582

الشرٌف محمدبعلول2617/36053653

نزهةبلعٌد2717/36054026

رٌانداغري2817/36054466

سارةحمزي2917/36054474

عزٌزعماري3017/36054877

بثٌنةعاشور بن3117/36055249

حدةدال3217/36055253ً

دالٌةبوساحة3317/36055257

رومٌساءزقاي3417/36055260

رٌهامدالل3517/36055261

سمٌةشاب3617/36055264ً

عبٌرتامر3717/36055273

ٌاسمٌنزماري3817/36055286

نذٌرةزواغ3917/36056153ً

4017/E/1443خٌرانةهللا اٌن

4117/E/1455ًمحمد سٌديالوال

4217/E/1459شنبهةالكبٌر الحسن



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                            01:المجموعة         04:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

مرٌم سدرات108/6028242ً

رندةعزٌزي212/6021811

صبريكٌفوش315/36038898

احمدشافع416/36024928ً

سفٌان إٌدٌر516/36026361

نجٌبةشاب616/36026939ً

رومٌصاءقلٌل716/36028920

العربً محمد قوال816/36058490

إٌناسطرفاوي917/36022496

الزهرة فطٌمةعلوي1017/36022525

إٌمانبلهوشات1117/36026692

سندسحالٌمٌة1217/36026850

الدٌن سٌفجموع1317/36026858ً

شهٌنازسالم1417/36026868ً

شٌماءكلٌبات1517/36026894

عالٌةسالمة بن1617/36026907

هونٌدةرحمان1717/36028191ً

رٌمكراسع1817/36028715

إٌمانترٌعة1917/36030418

سوالفبوخلفة2017/36030536

مرٌمبوربٌع2117/36030633

إشراقساٌحٌة2217/36031672

سماحنٌة2317/36035187

سومٌةالعجال2417/36035211

الصالح محمدغنٌات2517/36035492

خولةمبارك2617/36049394

رهامسلطان2717/36049423ً

سارةبرج2817/36049451

رٌمةعبابسٌة2917/36051797

جٌهانبرقطان3017/36052330

رٌانبوخنوفة3117/36052368

شٌماءطشوش3217/36053143

زٌنببوقصاص3317/36053617

صوفٌابودربالة3417/36053636

أٌةخماٌسٌة3517/36054176

فتٌحةقاسم3617/36054509ً

أٌمنبعرة3717/36054811

شعٌبمشاكة3817/36054858

مسعودحرٌاط3917/36054890ً

نرٌمانحول4017/36054898ً

اٌمنبوساحة4117/36055079

ودادبلط4217/36056240ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                           01: المجموعة          05:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

شرٌفدراج113/36026376ً

باللبوزٌان215/34031852ً

درصافزاٌدي315/36026685

محمدمنصوري415/36036881

حنانروابحٌة516/36029309

فارسراشدي عل616/36035471ً

بالل محمدبوقفة716/36035661

ذكرىوٌل816/36054605

زهرةسهٌل916/36058462ً

اٌةمقدود1017/36023435

لٌنة ماجدةشوشان1117/36023499

أٌمندراٌدي1217/36028666

الرحٌم عبد محمدبوطرٌق1317/36030080

ٌوسفمطٌاف1417/36030116

فوزٌةدواق1517/36030605

نورهانترٌعة1617/36030684

مرٌمبوشارب1717/36030776

ألفىالعٌاش1817/36031463ً

أمٌنةسلطان1917/36031652

شٌهنازدغداش2017/36032174

زكرٌاءلكحل2117/36034661

دنٌاهان2217/36049406ً

فرٌدمعلم2317/36049724

نهلةخضراوي2417/36050698

وئامقادري2517/36051875

هاجربتٌش2617/36051916

أمٌرةبسباس2717/36052289

مالكعبادلٌة2817/36052436

حمزةبسكري2917/36052999

نعٌمةخروب3017/36053310

رٌمةهان3117/36053616ً

صبرٌنةهوشات3217/36053632

نجٌبقادري3317/36053667

أصالةجدٌد3417/36053955

رانٌةساري3517/36054195

اٌناسشٌحاوي3617/36054432

رانٌةمعمور3717/36054837

مروةسعدي3817/36055279

نذٌرةسالمة بن3917/36056154

هندالشرٌف بن4017/36056231

4117/E/1447المامٌةالعالً هللا عبد

4217/E/1454سٌداتً هللا عبدسالمة



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                           01: المجموعة          06:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

هللا عبدبومشطة112/6026664

لمٌن محمدخوالدي215/36018709

أٌوبمنصوري315/36025152

شٌماءبوشرٌط416/36023411

نورالهدىبورفة516/36024609

داودفٌالة بن616/36028858

الحكٌم عبدبوراي716/36029048

سهامتازٌر816/36033196

خلودسودة916/36053872

منالحالٌمٌة1016/36056792

رٌانبلوصٌف1117/36024728

رٌانجبال1217/36024736ً

عادلبري1317/36024810

ٌسرى عائشةطرفاٌة1417/36025092

أمالطراد بن1517/36026658

رانٌةبلغٌث1617/36028106

عبٌرجراري1717/36028232

سلمىبوزنزن1817/36028725

الحق عبدقاسم1917/36028754

أٌمنمقداد2017/36030402

رمٌسةلعروسً بن2117/36030495

عبٌرجفال2217/36030590

مرٌم رمٌساءمسرافت2317/36031959

شٌماءخنوش2417/36049704ً

حورٌةشرق2517/36051248ً

خلودخراط2617/36051787

عبٌربوحدادة2717/36051829

وفاءزٌان2817/36051879ً

إٌناسخمٌس2917/36051893

آٌةنهدي3017/36052280

خولةشمام3117/36052345

رٌانبودار3217/36052366

زهٌةحساٌنٌة3317/36052372

أحمد سٌدسعدي3417/36052381

مالكسٌساوي3517/36052437

رانٌاحو3617/36053120

شٌماءعبادة3717/36053628

حكٌمةهواملٌة3817/36054190

المالك عبدحسٌن3917/36054873

سامٌةدرارجة4017/36055774

4117/E/1449باللً سالمفتاتة

4217/E/1457السالم عبدعزٌزة



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                            02: المجموعة         07:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

صالح محمدترٌك112/6017651ً

ٌسرىمسالم215/36026633ً

مرٌمجالب316/36031566

خولةحلوان416/36057468ً

أٌةفراحتٌة516/36057968

اسٌادروٌش617/34049649

غادةمبراك717/36022324

آٌةعامر بن817/36023548

امٌرةبراهم917/36024654ً

رانٌاباشا1017/36024708

رٌانداودي1117/36024734

رومٌساءقادري1217/36028111

بلقٌسنصٌب بن1317/36028684

حنانعبابسة1417/36028694

بسمةحمودة1517/36030440

حسامحوالة1617/36030449

شٌماءفال1717/36030557ً

أٌمنبوقرة1817/36031466

غادةالعابد1917/36032323

تٌسٌرادرٌس2017/36049367ً

خٌرةبوحاٌك2117/36049404

جهادمذكور2217/36051242

حسامصالح2317/36051245ً

السبتًفزٌن2417/36051327ً

نورهانبوزبٌد2517/36051371

رٌمةهان2617/36051798ً

مرٌمضربان2717/36051854ً

أسامةقرعٌش2817/36052286ً

أٌمننوادرٌة2917/36052295

بشرىبلقاسم3017/36052322ً

بشرىخلٌفة3117/36052324

عبٌرالسالم عبد بن3217/36052405

عماربركوس3317/36052407

إبتسامالصوف بو3417/36053586

شٌماءمرزوق3517/36053630ً

نسرٌنفاس3617/36053670ً

رومٌساءبلخٌري3717/36053984

نبٌلةداودي3817/36054585

علٌمةتوهام3917/36054878ً

مرٌمعجاٌلٌة4017/36055118

رقٌةمرخً بن4117/36055259

4217/E/1446الواعرةموبارك

4317/E/1453السالك محمدالغالٌة



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                       02:المجموعة              08:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الوهاب عبد ولٌدفارس113/36025243

الحلٌم عبدحفص215/36025688

شٌماءلونٌس316/36026819

نرجسنوري416/36029361

نجالءنسٌب516/36033239ً

لٌدٌاغزروم616/36035586

برهانخالدي716/36036127

هدىعٌاش816/36056815ً

خولةضربان916/36057470ً

الهدى نورحرب1017/36022542ً

كوثرعماري1117/36024852

فارسمسٌعد عل1217/36026938ً

ٌسرىمفروش1317/36028807

اشواقغوار1417/36029236

سمٌرةخمار1517/36029287

ٌسرىجفال1617/36030115

صفاءقالل1717/36030573

مونًدٌلم1817/36030650ً

نرٌمانبوكراعٌن1917/36030664

زهٌةهباش2017/36032004

نذٌر محمدبوخلفة2117/36032490

سارةطواهرٌة2217/36035152

نورةبحري2317/36035682

جٌهانبلبل2417/36049656

المالك عبد أٌمنمحٌدب2517/36051759

بثٌنةأوجان2617/36051777ً

بثٌنةزحزوح2717/36052317

جٌهانمعاٌزٌة2817/36052327

خالدحسن2917/36052337ً

مهديعٌبش3017/36052442

آٌةحبرة3117/36054171

أمٌرةدال3217/36054419ً

نسرٌنبعرة3317/36054899

الهدى نوربودبزة3417/36054903

خالدمعٌز3517/36055086

شٌماءمٌل3617/36055100ً

صفاءبرج3717/36055269

مروةسلطان بن3817/36055280

مبروكةبوطوٌل3917/36056033

40

                                                                                                                                02: المجموعة     09:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

االكرم عبدزرفة114/36051922



حسنًجعفر215/36025300

سكندر محمدسلطان316/36026540ً

الرحٌم عبدحمدي416/36032464

الدٌن صالحخالدي516/36033807

اٌمندراوش616/36040221

خلودشفشوف716/36056663ً

شٌماءترٌعة817/36023305

أمٌن محمدهان917/36024865ً

سلٌمةحماٌدي1017/36026847

صابرةقروف1117/36026895

رضا محمدقاسم1217/36029335

أسماءزغٌدي1317/36029958

اٌمانالعٌادي1417/36029980

رٌمةروٌك1517/36030020ً

باللغجات1617/36030442ً

سهٌلةبٌدي1717/36030535

الدٌن جاللبوسبس1817/36031799ً

محمدساحل1917/36032421

ابراهٌمصٌف2017/36034603ً

امٌن محمدجبارة أٌت2117/36034751

إٌمانجمعة2217/36051768

رٌانبخٌتة2317/36051795

شٌماءزحزوح2417/36051811

هٌامنوٌقس2517/36051872

مفٌدةرقٌة2617/36051914

آمالبوخروفة2717/36052279

خمٌسةحصحاص2817/36052344

زكرٌاءرحمون بن2917/36052370

اٌمانناصر3017/36052500

أصٌل محمدخواتمٌة3117/36052587

خولةبشٌري3217/36053113

رخٌمةلحالح3317/36053124

عدرةبالغة3417/36053150

خدٌجةفضة بن3517/36053606

خلودزغدودي3617/36054452

مرٌمبوهان3717/36054523ً

جناتخروف3817/36054824

اسامةعالل3914/36030746ً

حٌزٌةزواغ4017/36054831ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                              02:المجموعة      10:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

حمٌدةسلم112/6039571ً

سمٌةرحمان212/6047241ً

امٌن محمدرقاٌق314/36023310ً

اسالممحمد416/36026176

رٌمحرب516/36055980ً

نضالكحٌل616/36057593ً

خولةهان716/36058975ً

الزهرة فاطمةقرش816/36059210

جناتشاكر917/36022394

نرٌمانرحماوي1017/36022421

حسنىفزازي1117/36022502

كوثرمسٌخ1217/36023355

رٌاضسٌساوي1317/36024726

حسناءقرف1417/36026747ً

اٌناسصفصاف1517/36028085

حناندراج1617/36028094ً

سفٌانبونور1717/36028723

امالنموش1817/36029238ً

إلهاممجابري1917/36029968

اٌمانجالل2017/36029979

شهرةقناوي2117/36030544

اٌناسفرٌح2217/36031747ً

نسرٌنحرب2317/36032599ً

الشرٌفخزري2417/36034610

خدٌجةخنوش2517/36049390ً

منالهللا رزق2617/36049564

ٌاسمٌنٌزداد2717/36049759

خولةبلعٌد2817/36051251

ملٌكةسمات2917/36051297ً

مرٌمبلونٌس3017/36052431

مرٌمبوطوٌل3117/36052432

نجالءمنادي3217/36052444

نسرٌنبساسحٌة3317/36052452

انتصارمبروك3417/36052498ً

أمٌنةخماس3517/36053083ً

نهادمصدق3617/36053186

وئامشعال3717/36053679

منالخشانة3817/36054020

أمانًهمٌس3917/36055069ً

أحالمغري4017/36067022



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

02: المجموعة11: الفوج

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

صبريسعود سعد113/36025178

ولٌدهري214/36030847

فلايربوسالم316/36023416

إٌمانخضراوي416/36023511

بسمةبالغة516/36026714

إٌماندراح616/36028744ً

الدٌن سٌفداود بن716/36040263

أمٌنةبوصخرٌة816/36052316

حسٌنسلطان916/36057461ً

حموكربوش1017/36022264

ندىشابور1117/36022363

هناءزٌدان1217/36022376

مرٌملوك1317/36022417ً

مرٌمهللا جاب بن1417/36022535

إٌمانعمرون1517/36024635ً

زكرٌاءمعلم1617/36024742

أٌوبخلوف1717/36026679ً

امالبوبكري1817/36028676

زهٌةفروم1917/36028719

سالفحواس بن2017/36030036

إٌمانسنان2117/36030417ً

خدٌجةالكرٌم عبد بن2217/36035026

المحسن عبدعرعاري2317/36035338

بشرةزرٌب2417/36050465ً

الهدى نورهللا عطا2517/36050622

إسمهانعمراوي2617/36051227

لمٌاءعٌاد2717/36051290

خلودبشٌش2817/36051786

الهدى نورمعلم2917/36051869

سهتالةلعماٌرٌة3017/36052378

هناءرحٌل3117/36052464ً

جهانرحمون3217/36052509ً

شٌماءبركوس3317/36052559

نهالشفشوف3417/36052606ً

حمٌدهجالل3517/36053110ً

ٌسمٌنةعرٌف3617/36053200

صدٌق محمدمنٌاعٌة3717/36053655

دعاءخروف3817/36054836

اٌمنحمودي3917/36055078

الهدى نورحمزة بن4017/36056194

هدىمصباح4117/36056218



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                02:المجموعة     12:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

علًعتوري110/6017003

رٌانخالف215/36034408

زكرٌابوحركات316/36024444

سلٌامنذر416/36052439

روفٌدةغرب516/36053659ً

الرحمان عبدعزن616/36056741ً

اسكندركرماش717/36023246

الدٌن صالحعشاري817/36023317

أٌةبراهم917/36024623ً

منالجندوب1017/36024896ً

رٌانتوم1117/36025502ً

جازٌةعون بن1217/36026738

رندةرحاحل1317/36026798ً

عاٌدةناصري1417/36026909

هدىبونور1517/36027048

الرحمان عبدجٌالن1617/36029309ً

عبٌرلمفٌرة1717/36030589

زٌنببوسطٌلة1817/36032014

شنازخلفة1917/36035867

وردةهادف2017/36049611

آٌةبوكفة2117/36049625

الندى قطربشٌنٌة2217/36050684

أمٌرةبركات2317/36051754

اٌناسزارع2417/36051775

صبرٌنةنضاف2517/36051819

وحٌدةوهب بن2617/36051876

أمٌمةزغوغ2717/36052291

إكرامسٌوان2817/36052298

بدريسحق2917/36052319ً

سومٌةعبادة3017/36052380

الرؤوف عبدمحفوظ3117/36052399

ٌسرىمرداس3217/36052759

أمانًمنصوري3317/36053079

بسمةبرحٌل3417/36054437

سامٌةدال3517/36054476ً

أمالزواغ3617/36054803ً

صفاءرفراف3717/36055102

اسماءالعابد3817/36055243

الهدى نورشاب3917/36055284ً

إٌمانعماري4017/36055477



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

ٌاسمٌنةبونٌناش110/6017570

اسماءبصل213/36024910ً

جلٌل محمدداللو316/36024553

سامًٌونس416/36032150ً

حسٌنةمحامدٌة516/36057009

رٌهامسٌام616/36057026

ٌسرىبوزٌنة716/36057661

هالةنصاٌبٌة817/36023539

سلسبٌلرشٌد917/36024757

المحسن عبدمحمدي1017/36024824

الدٌن غالمعبادلٌة1117/36024837

صبرٌنةلٌتٌم1217/36025087

شٌماءساس1317/36026886ً

شٌماءمعنصري1417/36028136

صبرٌنةجدو بن1517/36028745

عاٌدةهمٌس1617/36028753ً

مروةصٌاد1717/36028784

نرٌمانحماٌدٌة1817/36029350

نورةعمامرة1917/36029362

إبتسامحدٌدي2017/36029966

ندىزوار2117/36030658

نهالبوراس2217/36030674

خلودهللا طعم2317/36049665

ٌسرىمبارك2417/36050632ً

وسامبلقاسم2517/36051307

سلمىمناع2617/36051806ً

عبٌرعمران2717/36051830ً

شٌماءسدرة2817/36052389

سماحكبوٌة2917/36053261

شٌماءبومعٌزة3017/36053627

محمدبوعبدهللا3117/36053652

شهرةغنام3217/36053712

شرٌفةفتاتنٌة3317/36054211

ٌسرىكحول3417/36054236

حٌاةمشحاط3517/36054450

أمٌنحول3617/36054808ً

شهٌنازمعمور3717/36054861

شٌماءمعمري3817/36055850

مرٌمالعاٌش3917/36056098

 02: المجموعة  13: الفوج



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                 03:المجموعة    14:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

انٌس محمدكماش114/36023312ً

مهديملٌص214/36030829

االمٌن ٌوسففرح314/36054111ً

ولٌدشرٌط415/36032172

فارسسعٌدي515/36059982

الودود عبدعماري616/36023293

رٌانمروان716/36032340ً

ٌوسفحمدان816/36036070

وردةقبل916/36052748ً

إسماعٌلالعمري1016/36057971

ضحىبوزنزن1117/36024806

محمدبودور1217/36024859

بشرىروٌب1317/36028089ً

زكرٌاءكراش1417/36028223ً

نسرٌنزبٌلة1517/36028244

علًشواط1617/36028763ً

محسنعباس1717/36028776

امٌرصٌاد1817/36029239

أٌمن محمدلطرش1917/36029331

مروةعالوي2017/36030082

أمٌرةبرغوت2117/36030393ً

عبٌرهللا بوعبد2217/36030591

نسرٌنلقوٌرح2317/36030669

أنهاررضاونٌة2417/36031464

صبريبلٌل2517/36035876ً

أسماءفوغال2617/36051749ً

فلايرذٌاب2717/36051841ً

لٌلٌاسنان2817/36051845ً

شفاءشوٌش2917/36052384ً

صبرٌنةسداٌرٌة3017/36052393

اٌةجفافلٌة3117/36052499

شٌماءحو3217/36053140

رومٌساءبلحسن3317/36053257

رٌانبوسنة3417/36053614

ناصربوراس3517/36053664

جٌهانحطاب3617/36054825

لمٌاءزاز3717/36054883

النور عبدلوام3817/36055271ً

وفاءدال3917/36056252ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                            03:المجموعة         15:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

جلٌلةبٌشة114/36023977

العابدٌن زٌن سامًهنون215/36035387ً

شٌماءزعمون315/36056559ً

حمزةحماري415/36058245

عمرصنهاج516/36030821ً

شٌماءسعٌدي616/36055994

خلودجمٌل716/36057014ً

عاٌدةغرس816/36058048

رٌمضاب917/36024738ً

أٌمنسنوسن1017/36026673ً

شٌماءشعالل1117/36026883

فاروقشنوف1217/36028766

صوفٌاقرابسٌة1317/36029425

أحالمشٌهب1417/36029954

رحمةسٌساوي1517/36030012

شٌماءبهلول1617/36030046ً

ندىقالل1717/36030659ً

امٌرةبراك1817/36031733

رومٌساءلكمٌت1917/36033680ً

رومٌسةلبرق2017/36049688

سماحبركات2117/36051266ً

صفاءمسلم2217/36051275

إٌمانسرٌع2317/36051525ً

شٌماءمانع2417/36051812

ضرٌفةبرابري2517/36051824

ٌاسمٌنةهنشٌري2617/36051881

إٌمانرجات2717/36051938ً

آٌةشباب2817/36052282

منالمنصوري2917/36053171

سارةجالل3017/36053259ً

أحالمقادري3117/36053577

سارسبٌلالعاٌش زواوي3217/36053992

فوزٌةخشانة3317/36054005

بلقٌسمالك أحمد3417/36054443

زوبٌرفالح3517/36054467

أمٌنةبرج3617/36054809

رجاءبرج3717/36054840

زٌادثامر3817/36054851

شٌماءصاٌفٌة3917/36055846

مروىخمٌس4017/36056089ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                            03: المجموعة         16:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الدٌن سٌفدندان108/6053844ً

مجٌد عادلحزام215/36059961

رمالطالب315/36060934

الرؤوف عبدساهل415/36061847

سمٌةبوسعادي515/36064396

نسرٌندٌب بن616/36035876

هاجرعالٌة بن716/36056069

جٌهانخوجة817/36023256

رٌان هناءشروال917/36023617ً

اٌمانحام1017/36024665ً

نرٌمانذوٌب1117/36026290

ٌاسمٌنتاغرٌست1217/36027063

فلايرمجان1317/36029325ً

جهٌدةرزق1417/36030195ً

امانًسٌساوي1517/36030430

شهرزادبوقطاٌة1617/36033855

مونٌة رجاءعراب1717/36034648ً

غادةجباٌل1817/36050178ً

سلمىزواوي1917/36051265

جٌهانصٌاد2017/36051782

رحمةعاٌب2117/36051792

الهدى نوربوصفصاف2217/36052013

أٌمننوادرٌة2317/36052295

إٌمانقتاتلٌة2417/36052299

سناءصٌود2517/36052377

شروقساحلً بن2617/36052383

محمدلكحل2717/36052425

شٌماءحرقاس2817/36052557

خولةبارس2917/36052665

دالٌةحسان3017/36052667ً

عالءمرداس3117/36053151ً

لٌندةمعٌوف3217/36053650

غزالن ماٌامراد3317/36053651

صابرٌنشاٌب3417/36054215

رحاببلون3517/36054841ً

لمٌاءعلٌوة3617/36055277

مالكتوم3717/36055281ً

نوريمٌزي3817/36056205

ابراهٌملعشوري3917/36056881

فاطمةدحمان4017/36058011ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                               03:المجموعة      17:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

لٌندةجالب112/4020388ً

بسمةبالكة216/36026714

زٌنببراحٌل316/36028937

ندىإٌمجلوبن416/36030483

نرٌمةحول516/36055414ً

خلودزوراق بن616/36056665

ساسًلمراٌحٌة716/36056703

امالحسٌدي816/36056851

بوثٌنةالعاٌش916/36057457

النور عبدجمادي1017/36024565

زٌنبدلف1117/36024746ً

وافٌةروابحٌة1217/36025192

إٌمانبوسعادة1317/36026694

شٌماءدولماج1417/36028739ً

آٌةبوشمال1517/36029948

زٌنةمالك1617/36030027ً

سناءبسٌكر1717/36030043

هدىعباس1817/36030106ً

سماحشٌهب1917/36031136

سومٌةلعبادلة2017/36031145

أٌةلحرش2117/36033430

فوزيجباري2217/36034721

صبري محمدنفناف2317/36034756

لٌال رجاءعودة بن2417/36036999

رفٌةضربان2517/36049419

إلهامخلدون2617/36050441

حسٌنةمٌهوب2717/36051246

إسراءسنان2817/36051762ً

خولةعماٌرٌة2917/36051954

رانٌةلعبادلٌة3017/36051955

رغدةرحٌل3117/36052359ً

زٌنبشاٌب3217/36052373ً

سبٌرةبرباق3317/36052374

منٌسةلسود3417/36052441

آسٌامناصرٌة3517/36052767

رومٌساءكرمٌش3617/36053127

فتٌحةحفافن3717/36053157ً

لبنىطاشطاش3817/36053647

نهلةهللا قسم3917/36054028

ابتسامعاشور4017/36055491

الدٌن حسامبورفة4117/36055597



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

 اإلنسانية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                              03:المجموعة         18:الفوج                          

2017/2018: الجامعية السنة

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الدٌن عالءالسلطان110/6037295ً

سفٌانلموش212/6023856ً

علً سٌدعلوش314/36028659

سلمىفتاتنٌة414/36054179

توفٌقعبدي515/36059019

اسالم محمدمروان616/36026880ً

لمٌن محمدقداش716/36029165

رحابٌونس816/36033795

عثمانصوان916/36036473

الهدى نوربوزحزاح1016/36056810

سمٌةطقٌق1116/36058027

فرحساٌح1217/36022329ً

هناءبوعرٌشة1317/36022379

عبٌردغمان1417/36025110

نادٌن رٌانعجال1517/36025880

هناءشعبان بن1617/36027052

آٌةصواش1717/36028256

المالك عبدلرباع1817/36030057

ٌسرىبودماغ1917/36030705

سومٌةبوطرفة2017/36031486

إلٌاس محمدقجور2117/36034743

ولٌدبراهٌم2217/36034799ً

اصالةقرابسٌة2317/36035796

نهادشرماط2417/36037769ً

نوربعدونة2517/36037775

خولةالعاٌش2617/36049401

رانٌةوادي2717/36049412

نفٌسةقواسم2817/36049589

أمٌنةمشروق2917/36051758

اٌمانجداٌدٌة3017/36052314

حنانعٌاري3117/36052335

عبٌررمل3217/36052406

الزهراء فاطمةلمزاودة3317/36052411

منالدرٌس3417/36052740ً

آٌةنوادرٌة3517/36052768

ٌاسمٌندواٌبٌة3617/36052955

مالكبشٌري3717/36053169

ندىفتاتنٌة3817/36054231

اٌمانطاهر3917/36055077

وئامكوال4017/36055127

أكرمحمودة4117/36055424

عاطفبوصبع4299/654658


