
جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     01:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة     

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

أمٌنسعاٌدٌة100/607031

عادللعقاب204/6048662

الدٌن تقًبشٌنٌة312/6019297

شوقًغوافرٌة412/6042862

منصفعور514/36028761

لمٌن محمدعطوي615/36037230

هبة رانٌةعجاٌلٌة716/36025477

أٌمنشعبان816/36029686ً

لبنىمنصور بن916/36031240

سارةبومعزة1016/36033398

أحالمداودي1116/36034305

فتٌحةبودودة1216/36035502

هناءبوزٌان1316/36035977

ٌعقوبسنان1416/36056267ً

صفاءخالف1517/36022313

ولٌدبلفاضل1617/36022381

منالباٌوط1717/36023380

هللا هبةسلٌمان1817/36023540ً

الطاهر محمدمروان1917/36024872

درصافالكرٌم عبد2017/36025025

رومٌسةسكٌوي2117/36026812

سارةسالٌمٌة2217/36026829

الزهراء فاطمةبوالشرش2317/36026944

نبٌللكحل2417/36027020

الغالٌة ٌاسمٌنطٌار2517/36027065

رٌانبركان2617/36028713ً

سوسنبهلول2717/36028729ً

لوٌزةعسل2817/36028772ً

مروةجعفري2917/36028785

ناٌلةكحول3017/36028793

نورهانمرٌخ3117/36028801ً

ٌسرىقرٌد3217/36028806

أحالمسعاٌدٌة3317/36028812

الدٌن صالحمومن3417/36029303

نسرٌنكداٌة3517/36029352

آمنةلونٌس3617/36029947ً

نسرٌنعالوي3717/36030095

الهدى نورعزوز3817/36030099

إٌمانمهناوي3917/36030421

خولةحدٌدي4017/36030476

سعٌدةساحل4117/36030528ً

شٌماءهنتاس4217/36030560

لبنىلقرٌن4317/36031228ً

إٌمانلٌتٌم4417/36031685

رانٌاالعٌدي4517/36035068



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     02:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة     

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

سهٌرسعدان113/36031956

أمٌرةزٌن بن215/36025107

اسكندربوعصٌدة316/36024650

نجوةرمٌش416/36034427ً

الدٌن صالحمشري516/36056110

اسمةمعال616/36058244ً

اٌمانقاسم717/36022251

اسامةلكواغط817/36022435

رانٌةعوٌس917/36023273ً

نجمةبوشارب1017/36023388

نسرٌنبركات1117/36023395

رقٌةمسعودي1217/36023454

اٌمانبوطوطن1317/36024663

سمٌةخٌاري1417/36024765

شٌماءتٌاٌبٌة1517/36024777

شٌماءمزاهدة1617/36024783

صافٌةغرب1717/36024794ً

لٌنةاستوات1817/36024857ً

زٌنبزراقنٌة1917/36026825

فلايرسوٌلم2017/36026948ً

هدٌلمقران2117/36027181ً

رانٌابوشامة2217/36028104

صبريهامل2317/36028229

امجدمناصرٌة2417/36028677

صبرٌنةبسٌكر2517/36028746

مرٌممعافة2617/36028836

رومٌسةمقران2717/36029277ً

شبٌلةلعضاٌمٌة2817/36029292

منٌسةطواهري17/36029345

الدٌن بدرالحفٌظ عبد3017/36029985

صبٌحةمجابري3117/36030050

خدٌجةبوزنزن3217/36030463

رمٌسةسعدي3317/36030494

رمٌسةعمارة3417/36030496

مرٌمبوضٌاف3517/36030634

أشواقلزغد3617/36030713

نورةسوالم3717/36031499

أحمدزرٌول3817/36031590

إٌمانعبٌز3917/36031691

هاجرلعبٌدي4017/36032648

برهان أمٌنمعطاهللا4117/36034850

الغانً عبدقش4217/36035326

نوربعدونة4317/36037775

44



عنابـــــة مختــــار باجــــي جامعـــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     03:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة      

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

طارقكربادو115/36036479

مرادلشخب215/36039260

أنٌسسنان316/36023205ً

محمدبوسعدٌة416/36026513

أسٌاعالل516/36026699ً

سارةبرجان616/36030058

عادلحمادي716/36038705

رحابالنور عبد816/36056176

جازٌةخرفان917/36022259

رٌان زٌنبالشرٌف بن1017/36022292

غزالنزاو1117/36023338

أمٌنةبوشاش1217/36023425ً

أحمدوٌناز1317/36024607

دعاءجوادي1417/36024703

شٌماءصدقاوي1517/36024787

عبٌرزٌن بن1617/36024826

هٌثم محمدحازم1717/36025150

سارةساعو1817/36026837

كوثرمنصوري1917/36026958

صالحالعٌاش2017/36028141ً

الزهراء فاطمةعزوز2117/36028234

نرجسبوقطاٌة2217/36028242

نورةزقعار2317/36028800

رٌاندقٌز2417/36029404

الهاممجابري2517/36029968

رتٌبةبوجالل2617/36030009

سارةتوات2717/36030028ً

شٌماءسلٌمان2817/36030559ً

صدٌققوري2917/36030572

نسرٌنبودٌنار3017/36030666

هاجرأعبٌد3117/36030688

صونٌابوعزٌز3217/36030747

نسرٌنخبٌزي3317/36030784

أسٌانواورٌة3417/36031614

أكرمزٌدان3517/36031615

فلةمحمودي3617/36032370

كرٌمةلٌتٌم3717/36032383

صبرٌنةصٌف3817/36032878ً

عبدالرحٌمبلٌل3917/36035345ً

رٌانلسود4017/36037038

ولٌدساحل4117/36037874

سمٌرةداللو4217/36052549

سارةحمزة4317/36054672

44



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     04:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة      

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

محمدمعافة112/6022995

حمزةطلح215/36018551ً

رمزيبوعسلة315/36032216

ندىمٌساوي416/36029210

رٌانلكواغط516/36030003

سوسنكمشة616/36030661

أمٌنةبوشارب716/36033933

المالك عبدغانم816/36036942

مروةبوترعة916/36055572

نبٌلةدرٌهم بن1016/36056058

مروىخنوس1117/36014221ً

سارةعٌساوي1217/36022293

حسامصٌاح1317/36022395

مروىهامل1417/36023375

مٌساءبورموم1517/36023385

نرجسوٌشاوي1617/36023390

زكرٌاءسعٌدي1717/36024743

شٌماءزرٌق بن1817/36024788

كوثرعماري1917/36024852

محمدسماٌح2017/36024860ً

رؤوف محمدالعٌدي2117/36024875

رحمةفارو2217/36026788

عمادشوٌب2317/36026932ً

منصفهن2417/36027014ً

هندجدي2517/36027055

بسمةتالٌلٌة2617/36028086

شهٌنازرٌزي2717/36028133

أٌمنبلعابد2817/36029225

شٌماءفردي2917/36029296

بثٌنةضٌاف3017/36029984

حناندندان3117/36029996

سمٌةساسوي3217/36030039

ملٌكةقواسمٌة3317/36030085

نورهانحداد3417/36030102

خولةجدو بن3517/36030477

رومٌساءبلفاضل3617/36030501

فهٌمةعوادي3717/36030604

مرٌمشوب3817/36030637ً

نرٌمانالعزري3917/36030663

شٌماءزٌتون4017/36030743ً

أٌمنبرانس4117/36031465

أمٌرةشرٌط بن4217/36031630

أمٌن محمدبلٌدي4317/36032447

مروةوناس4417/36032504ً

نجاةقوس4517/36053665



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

01 مجموعة05: فوج

2018/2017: الجامعية السنة         

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

دحمانمزارقٌة102/638616

زٌنبجبار204/6041022

ٌمٌنةبسٌكر314/36033495

محمدمساعدة415/36036640

أنٌسجدي516/36023503

شٌماءرماش616/36023605

سارةسنان716/36025548ً

حبٌبةبلعمري816/36026249

رشاخلدون916/36026303

داودفٌالة بن1016/36028858

شٌماءعباسة1116/36030165

انعامملٌص1216/36034318

سلمىتٌبت1316/36059063

نهادبوقطاٌة1417/36022368

ماجدةزرقاط1517/36022529

سعادعالل1617/36023285ً

فلايربومعٌزة1717/36023345

أكرمالعاٌب1817/36024612

سارةقراٌرٌة1917/36025057

أسماءعزوز2017/36026652

إٌمانضٌف2117/36026695

رحابأونٌس2217/36026787ً

رومٌساءقوٌدرٌة2317/36026807

رومٌساءضٌاف2417/36026809

آٌةمرداس2517/36029951ً

صفاءخلفة2617/36030051

لمٌسالعباس2717/36030076ً

أمٌرةبوسعدٌة2817/36030391

إكرامتٌن2917/36030410

رٌاضحلٌم3017/36030504ً

عبٌرمالح3117/36030588ً

منالكشٌب3217/36030643

نسرٌنبوزكري3317/36030670

ولٌدقمود3417/36030700

عامرعلً بن3517/36030751

رانٌةبخوش3617/36031478

رجاءزرزون3717/36031945ً

لٌندةقرٌن3817/36032413

أنٌس محمدقرابسٌة3917/36032450

ندٌر محمدالعزل4017/36035529ً

مرٌمشبٌرة4117/36035942

ٌسرىبالغماس4217/36035981

رشابادي4317/36049683

بشرىبلقاسم4417/36052322ً

خدٌجةصٌف4517/36052338ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     06:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة       

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

مرٌمقسنطٌن116/36023428ً

اٌماندراح216/36028744ً

راضٌةشٌخ بن316/36028868

عمارهباش416/36032203

لخضرهللا عون516/36032216

الدٌن صالححفافصة616/36036244

كوثرحرود716/36039029

أمٌنةشتوح816/36056292

عائشةكردوس917/36022316ً

الدٌن عالءجدعة بن1017/36022463

رانٌةشرٌط بن1117/36023272

كمالمباركٌة1217/36023354

أمٌرةبوصبٌع1317/36023554

شٌماءشواب1417/36024778ً

لبنىبسناس1517/36024854ً

مالككلوف1617/36027006ً

نوارةزٌتون1717/36027036ً

رومٌساءمعوج1817/36028112

رومٌسةبولٌفة1917/36028114

ٌسرىسالم2017/36028201ً

عبٌرسٌساوي2117/36028760

فرٌدةفروم2217/36028769

أنٌس هٌثمخروب2317/36029368

جهٌدةدروٌش2417/36029992

أمٌرةفناغرة2517/36030392

الدٌن حسامبوكري2617/36030450

حنانساحل2717/36030456ً

كرٌمةقمود2817/36030609

لٌلٌازٌتون2917/36030615ً

نجمةبٌدي3017/36030656

وئامماض3117/36030695ً

سامٌةكلٌبات3217/36031482

نسرٌنبوساحة3317/36031498

حسٌبةبراٌس3417/36031828

سارةشرٌط3517/36032036

شٌماءقوادري3617/36032163

مروةحجو3717/36032499

خولةطوارف3817/36035047

شهرزادبوفالقة3917/36035249

هاجرتوم4017/36054034ً

4117/E/1450ًصفٌةمحمد فضل
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جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     07:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة        

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

أسماءحفٌظ107/6024493ً

باللترٌك211/6022395ً

بسمةبوعشة315/36037555

مهديحمادي415/36041929

نجاحعالل516/36026120ً

فازٌلًبوضرسة616/36028084

هٌثمحداد716/36028397

ٌوسفغناي816/36029292

بثٌنةبلعابد916/36029800

فلة هادٌةلعروس1016/36030550

سناءتباٌنٌة1116/36031866

مهديقرف1216/36035811ً

رحابجٌالنً بن1317/36022277

رمٌسةزحوال1417/36022282

الهدى نورغناي1517/36023399

اإلٌمان نورسالمة1617/36024915

رانٌةزٌادي1717/36025032

إٌمانجدي1817/36026693

الهامطالب1917/36026714

األصٌل شمسمقدٌش2017/36028131

ودادجندل2117/36028194ً

أملناصر بن2217/36028658

شٌماءحمدي2317/36029299

جمٌلةمنصوري2417/36029990

ربٌعرحٌلة2517/36030008

رحمةوعاز2617/36030013

سارةرٌحان2717/36030029ً

شمسًوادة2817/36030045

لبنىقرماش2917/36030071

زٌنببوغازي3017/36030518

شٌماءسلماج3117/36030553ً

الزهرة فاطمةدندان3217/36030601

خلودطواٌبٌة3317/36031879

هللا عبدباقما3417/36032259

عرجونةهللا معطى3517/36032282

مهديرمضان3617/36032555ً

نسرٌنفواتحٌة3717/36032608

عزالدٌنبلحٌن3817/36032809

أحمدسطوح بن3917/36034815

النور عبدنوفل4017/36035342

محمدبوزغاٌة4117/36035472

نرٌمانخرٌف4217/36035643

رومٌساءبشاري4317/36035840

زٌنبشاٌب4417/36052373ً

لطفًموسى بن4595/431337



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                01: المجموعة     08:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة      

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

رامًباطح113/36024939

محسنبوجدرة213/36042608

هناءمزوزي316/36029262

نسرٌنصحراوي416/36030677

زٌنبعابد516/36035047

نوالبلحفٌان616/36035908

مروىالعاٌب717/36022355

خولةكرم817/36022507ً

فلايرحمو ناٌت917/36023347

منالثابت1017/36023379

ٌاسمٌن عائشةالعٌاش1117/36023478ً

آٌةبوعقدٌة1217/36023549

أنفالكبوش1317/36024620

كرٌمةعوٌس1417/36024850ً

كوثرخوري1517/36025121

حلٌمةسلٌمان بن1617/36026748

داللحسناوي1717/36026768

سعادجبران1817/36026842

رونقبولمٌة1917/36028116

ٌاسمٌنعاٌش2017/36028199

عبٌربودبزة2117/36028233

آسٌاطراد بن2217/36028649

أسٌازكري2317/36028657

إسكندرالعبٌدي2417/36028667

إٌمانصٌاد2517/36028671

رومٌساءشواط2617/36028711ً

شهٌنازحجو2717/36028735

شٌماءبربح2817/36028738ً

زكرٌاء محمدسوٌب2917/36028781

نورصانع بن3017/36028797

جٌهانخلٌل عل3117/36029254ً

الزهراء فاطمةبوشارف3217/36029321

بثٌنةشنعة3317/36029983

رزٌقةلكحل3417/36030014

سلمىبوعطٌة3517/36030038

سناءبكاكرٌة3617/36030042

الصافٌةسلة3717/36030428

رمزيمذكور3817/36030492

الدٌن عالءداودي3917/36031492

إسالم محمدبٌلة4017/36032452

نجاةنحنوح4117/36032574

زوبٌرفالح4217/36054467
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جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                02: المجموعة     09:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة       

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

حسٌنةغرب102/640004ً

ٌاسمٌنبوتفنوشات216/36025972

نجاةالكرٌم عبد بن316/36026119

ضحىمبارك بن416/36032184

محسنخرش516/36032475ً

رٌانمصدق616/36032659

إبراهٌملرقط716/36033338

الرحمان عبدخفٌف816/36056739

رٌانخضراوي917/36022285

تونس رٌانرحمان1017/36022286ً

صفاءصوٌلح1117/36022312

نجالءمرابط1217/36022362

لبنى فطٌمةسباع1317/36022526ً

الدٌن حسامبوعٌشة1417/36023259

عاٌدةنجوعة1517/36023320

باللالدٌن مح1617/36024679ً

رومٌساءبوطبة1717/36024724

رٌانمرابطٌن1817/36024732

سارةساكري1917/36024751

أسماءشراٌفٌة2017/36026651

شٌماءسلٌمان2117/36028138ً

أسماءجمال2217/36028655ً

أسماءبلحسن2317/36028656

الدٌن حسامقٌطون2417/36028690

سامًوزناج2517/36028722ً

عبٌرجعالة2617/36028761

ٌسرىسوام2717/36028846ً

دنٌاناصر بن2817/36029267

رومٌساءسمٌل2917/36029276ً

عبٌرربع3017/36029316ً

الهدى نورناصري3117/36029360

وحٌدةعمارة3217/36029369

سمٌةصقع3317/36030040ً

هاجرسداٌرٌة3417/36030105

أسماءرحاٌل3517/36030383ً

دلٌلةبلواعر3617/36030479

نسرٌنمومان3717/36030667ً

ٌسرىفرحات3817/36031503ً

إٌمانعطاب3917/36031690

رٌانقٌاس4017/36031982

عائشةالالحق4117/36032214

الزهراء فاطمةبوسطحة4217/36032349

شهلةزنٌدي4317/36032799

رٌاضصدوق4417/36035112ً



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                02: المجموعة     10:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة      

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

مروىقوري116/36024565

اٌمانخبطان216/36024665ً

الزهراء فاطمةجواٌبٌة316/36029538

خلودناصر بن416/36029895

الٌن عالءعسل516/36031634ً

صفاءادرٌس616/36034343ً

الكرٌم عبدقرف716/36038785ً

ٌاسٌنداده816/36039794

تٌماءشقطم916/36056099ً

رمٌساءبلهاٌن1016/36056540

زهرةسهٌل1116/36058462ً

زولٌخةعالوي1217/36022289

شهٌنازعوادي1317/36022308

فلايربولعراس1417/36023346

محمدمرابطٌن1517/36023362

اٌناسكفٌف1617/36024668

شٌماءرقاٌنٌة1717/36024784

ضحىبٌشة1817/36024805

فاتنكربال1917/36024839

نهادكرٌن2017/36024912

إٌمانالحسٌن الشٌخ بن2117/36026691

رحمةحزازي2217/36026789

رشارزٌق2317/36026790

رقٌةبولٌفة2417/36026794

رومٌسةلبو2517/36026811

هبةحناش2617/36027046

رانٌافطناس2717/36028105ً

فاديظافري2817/36028154

الدٌن خٌربوتوحة2917/36028695

دكرىسعدي3017/36028697

عفاففلفل3117/36028762ً

لبنىبراك3217/36028771

مرٌمبرابري3317/36028789

أٌةسالطنٌة3417/36029222

امٌرةجابري3517/36029240

باللسالمً لعوابدٌة3617/36029251

حٌاةصخري3717/36029258

خولةرمٌش3817/36029263ً

مرٌممحامدٌة3917/36029342

بلقٌسزعالن4017/36029988ً

خلود أمٌنةخالد4117/36030396

وفاءمغناوي4217/36030699

امٌرةعوابدٌة4317/36034934

لمٌاءبدٌدة4417/36035442



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم
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2018/2017: الجامعية السنة       

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

علً محمدقٌدوم112/6017655

شهٌنازجمٌل بن216/36026099

صفوةبوترعة316/36027975

سلسبٌلعلً بن416/36031502

خولةبورمضان516/36031828

خولةلسود616/36032123

الجلٌل عبدالفطاس716/36032193

اٌةزواٌدٌة816/36032570

مروةصلواتش916/36033230ً

شافٌةقاٌدي1016/36034051

زهٌرقدري1117/31029197

مروةبوشملة1217/36022352

االسالم نوررصة1317/36022370

هناءترك1417/36022377ً

رستمحبٌطوش1517/36023275

طارقفرتول1617/36023319

أمٌرةعثمان1717/36023422ً

أحالمناٌحة1817/36024605

شٌماءزواٌدٌة1917/36025085

أٌمنشطاٌب2017/36026672ً

صبرٌنةعرباوي2117/36026896

عبٌرقساسمة2217/36026927

مرٌمبوترا2317/36027002

آٌةبخمة2417/36028065

خولةلعور2517/36028100

لمٌسبومنجل2617/36028157

رحابعمٌرة بن2717/36028216

االمل زهرةشٌهب2817/36028224

سلمىطرابلس2917/36028724ً

أسماءنعجة بن3017/36028814

الزهراء فاطمةزرداوي3117/36029322

فٌروزسوادنٌة3217/36029326

المؤمن عبد محمدبوجالل3317/36029336

آسٌةبوجالل3417/36029946

صبرةقرارة3517/36030049

هاجربوجالل3617/36030103

هناءشنعة3717/36030110

منٌةبولبدة3817/36030648

شٌماءبوطرفة3917/36031489

ابتسامرمضان4017/36034899ً

وهٌبةمنار4117/36035735

باللرزق4217/37068493ً
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جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية

اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم

                                                                                                                                02: المجموعة     12:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة      

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

اٌمن محمدنارسٌس116/36023643

هارونخالف216/36029252

عبٌرباٌوظ316/36030268

لبنىحماٌدي416/36032215

ابراهٌمبٌة516/36033070

مرٌمعتروس616/36035764

زهراءشوارعٌة716/36058965

هالةعبادو816/36059025

سلمىتٌبت916/36059063

هللا هبة إسراءبوتفنوشات1017/36022561

صفاءالكرٌم عبد1117/36023315

عبدالجلٌلخلفات1217/36023331

اٌمانمصمودي1317/36023437

عمارغانم1417/36024831

ادرٌسقرفٌة1517/36024992

الهناء نورشابور1617/36025185

إبتسامصوالحٌة1717/36026680

إكراملهوٌر1817/36026686

رانٌةهللا حرز1917/36026783

شٌماءوهٌبة بن2017/36028140

نرٌمانبركان2117/36028178

شوبٌلةنوال2217/36028227ً

أمٌرةلٌتٌم2317/36028661

درٌن مرٌمبرانٌة2417/36028837

البهجةطراد بن2517/36029237

اٌمانكناف2617/36029243

بثٌنةمنصوري2717/36029248

جمٌلةجنان2817/36029252

سعادلكحل2917/36029283

مروةجنان3017/36029338

نادٌةلبوٌز3117/36029346

نسرٌنمراس3217/36029353

خولةجمال3317/36030004ً

سامًرماش3417/36030032

نبٌلةرزق3517/36030906ً

إٌمانبورٌو3617/36031695

حورٌةحطاب3717/36031858

سلمىموٌس3817/36032059ً

محمدقابة3917/36032436

اٌمانرحٌلة4017/36032744

رانٌةحطاب4117/36032776ً

األمٌن محمدبوشانة4217/36034745
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جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية
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2018/2017: الجامعية السنة       

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

سامٌةعمري116/36023265

شهٌنازبرج216/36023953

ماجدةفلفل316/36024063ً

مرٌمبكاس416/36024571

الدٌن شمس محمدعرٌب516/36031259ً

لمٌاءناصري616/36031550

أمالحناش716/36032090ً

أحالمسعدادو816/36034612

اسالماوشن916/36060718

زكرٌاء محمدبولعسل1017/36022343

هناءلسماري1117/36022378

مرٌمبوستان1217/36022479ً

رٌهام نهىعثمان1317/36022482ً

أحمدبوماٌلة1417/36024606

إٌمانقمود1517/36024636

امٌرةزٌوش1617/36024656

أمٌمةصوالة1717/36024657

سلٌمانعزوز1817/36024760

سماححمادة بن1917/36024762

اٌمان كرٌمةبومعزة2017/36024851

ندىنبٌل2117/36024908ً

الهدى نورروباع2217/36024920ً

امٌرةعقون2317/36026715

النرجس زهرةمداح2417/36026821

هاجرشوابٌة2517/36027044

جمٌلةهالل2617/36028091

خولةزنو2717/36028101

شٌرازبوخناف2817/36028135

ٌسرىشوادرٌة2917/36028202

رٌانبركات3017/36028714

لٌنةعراٌسٌة3117/36028775

ندىترك3217/36028794ً

شٌماءخروف3317/36029297

أسماءمزلٌن3417/36029959ً

شبٌلةجبران3517/36030137

اخالصشرٌف3617/36030423

جمٌلةبوعزٌز3717/36030447

االسالم سٌفشاح3817/36030537ً

الهدى نورمعمري3917/36030677

أحالمقدوش4017/36031583

أحالمبوطالب4117/36031585ً

رانٌاحجاج4217/36031925ً

عٌسىكدران4317/36032320
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جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة
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اإلجتماعية العلوم ميدان LMD قسم
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2018/2017: الجامعية السنة        

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

شاكرزراري100/640187

سلسبٌلشابو215/36031827

مروةخلٌل316/36023328

الرحمان هبةناش416/36025943

فادٌةعمبرج516/36026851ً

أمٌرةكشرود616/36027418

طارقلعبٌدي716/36027990

ماٌةبوترعة816/36039111

الهدى نوربوزٌدي917/36022371

درصاف خدوجةمٌهوب1017/36022740ً

نجاةمرغاد1117/36023031

هناءسرٌعة1217/36023073

رانٌامراد بن1317/36023702

دٌناهن1417/36024036ً

انفالسالم1517/36024998

سارةهدٌم1617/36025907ً

الدٌن نجمٌاس1717/36026284ً

الدٌن ضٌاءبساقلٌة1817/36028145

الدٌن بهاء محمدبوسبحة1917/36028166

ٌعقوبحواس بن2017/36028203

أمٌنةبسكري2117/36028662

سارةعٌاٌرة2217/36028721

سارةراٌل2317/36028876ً

ٌسرىمواس2417/36028920

سومٌةعلٌة بن2517/36029290

أسامةضٌاف2617/36029956

أمٌرةبوعشة2717/36029962

أٌمنعراب2817/36029965ً

سارةعوام2917/36030030

محمدأوجان3017/36030078ً

هٌثممراح3117/36030111

إبتسامرماش3217/36030405

رٌانعطوي3317/36030507

رٌانعمارة3417/36030508

نسرٌنعٌاش3517/36030665

ابراهٌممزارقٌة3617/36031701

بشرةبوملتوخة3717/36031772

مرٌممزعاش3817/36032512

باللعنطوري3917/36034625

رٌاضحساٌن4017/36034655

زكرٌاءبلخٌري4117/36034660

محمدبلعرٌب4217/36034736ً

اشواقعٌدود4317/36036737

رٌانشوٌن4417/36037063ً

حسٌنالعلوي4589/189756
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اإلجتماعية و اإلنسانية العلوم و األداب كلية
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2018/2017: الجامعية السنة          

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الدٌن جاللمرداس115/36036258ً

الدٌن سٌفنوار رحٌل215/36036610

نجٌبةناج315/36037251ً

الحكٌم عبدبعلوج415/36038952

رانٌةلكحل516/36023838

أٌمنغناي616/36024374

سامًعرٌب716/36024456ً

ٌوسفمناصر816/36024627

رشالعرٌب916/36025484ً

اكرم محمدبلوط1016/36025773

االسالم نوربوحبٌبة1116/36025920

ودٌعزغدان1216/36027342ً

امباركراسو باٌع1316/36027520

الدٌن برهانلعوب1416/36027566ً

بشرىرشراش1516/36027572

خولةعواشرٌة1616/36027669

رٌانبهول1716/36027771ً

سامًبلعنان1816/36027831

مهدي شكٌبنوة بن1916/36027909

عائشةمضوي2016/36027991

اٌناس عدرةمسع2116/36028050ً

رمٌسةخلفاوي2216/36029976

زهرةخواتمٌة2316/36030029

اكرامهللا ضٌف2416/36031206

منٌة ساخر2516/36031940

أٌمن الرحمان عبد محمدقدري2616/36032480

لخضرحشاشنة2716/36032775

باللنٌات2816/36036675

أمٌنةرمول2916/36037610

فلايربوزٌد3016/36038967

الدٌن عمادلكحل3116/36056227

أمٌرةلطرش3216/36058225

داللمجرال3316/36058273ً

عبٌرهان3416/36059831ً

هندبكاري3516/36060280

سٌلٌاعرعار3617/36028732

لٌلىقواسمٌة3717/36028774

مدٌحةسلطان بن3817/36028783

أحالمحمودي3917/36029953

نسرٌنسقن4017/36030094ً

روفٌدةطاجٌن4117/36031966
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                                                                                                                                02: المجموعة     16:الفوج                          

2018/2017: الجامعية السنة        

االسماللقبالتسجيل رقمالرقم

الدٌن شرفسالطنٌة107/6031605

الصالح محمدبونوارة211/6016109

الحلٌم عبدعكاز313/34018861

رشٌدةزكٌزك413/36020215ً

أسامةحمزة514/36022279

أحالمقحروري615/35078318

حاتمطراد715/36027006

أٌمنساسً بن815/36032292

راوٌةربٌعة بن915/36034656

سلمىحشلف1015/36036608ً

اسٌا نرٌمانحمزاوي1115/36056656

رٌانتونسً بن1216/36023254

دنٌاصحراوي1316/36024683

رانٌاهداج1416/36025461

صوفٌابوقل1516/36026427ً

نهىعشٌقة1616/36026614

رٌمعمراوي1716/36028927

جٌهان رٌمقشٌري1816/36028928

أمٌرغراري1916/36030948

حكٌمةدهٌل2016/36031459ً

هدىبولخراس2116/36031644

علً محمدمبروك2216/36032382

أٌمنطٌان2316/36033060

اسالمسٌلة2416/36033274

محمدحشفل2516/36033293ً

امٌربوكنزة2616/36034505

صفاءبونور2716/36035291

نادٌةسٌساوي2816/36035821

نصٌرةبوجمعة2916/36036368

رٌانبتٌش3016/36036782

احسانبركات3116/36037423

بسمةبوساحة3216/36037708

سماحكارك3316/36038414

الدٌن سٌفالعش3416/36038499ً

الحق عبدبوزٌد3516/36038721

فاروقمرابط3616/36056758

نهىعطاٌلٌة3716/36056804

وردةبشٌش3816/36056821

فوزيلعموري3917/36034723

كمالزغب4017/36034729ً

جٌهانلشطر4117/36053601
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