
 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

 -01: -الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم اإلمضاء االسم واللقب الرقم

  زغٌب مهدي 25  لشهب عبد الغانً 1

  بوزرنة خولة 26  سعدي عبٌر 2

  بهتون كرٌمة 27  عجال أَُض 3

  بولعراس نوال 28  بن سطوح مروانً 4

  عثمانً محمد سراج الدٌن 29  معلم خولة 5

  قرود هشام 30  مناصر أٌوب 6

  عابدي حنان 31  باشا سمٌة 7

  ريـاٌ ؿثاح 32  كرٌم إسالم 8

  طانى فاطًح 33  حالج لٌلى 9

  دراجٍ يُُح 34  هزٌل شٌماء 10

  زرنٌز سلمى 35  حماٌدٌة بالل 11

  نُاص انـادق 36  غرٌب سخٌر 12

  تىلـاؽ رويُظح 37  كٌحل سارة 13

  يًُىٍَ يذًذ تالل 38  حراف محمد إسالم 14

  تكىع اطايح 39  سنوسً زكرٌاء 15

  خهفح عهٍ إػزاف 40  حراث نذٌر 16

-يذاٌ -  41  تٍ داج طارق 17   جثاتهح هُاء  

-يذاٌ -  42  جعفري رانٌة 18   دراجٍ عهٍ  

-يذاٌ -  43  بلحمر عبد المالك 19   عُاَؼُح فزَال  

-يذاٌ - تىيٍ عثذ انمُىو          44  جنان دوالت 20   

  يزوػٍ ػًض انذٍَ 45  عبد الصمد محمد أمٌن 21

  تضُاف أيٍُ 46  عاشوري اٌة 22

  قبلة نوفل 47  سلٌمانً مخلوف 23

   48  خالٌفٌة نسرٌن 24
 

 

 :أستاذ المادة 

  :األساتذة المشرفون 

 

 

 



 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

 -02: -الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم االمضاء االسم واللقب الرقم

  تٍ يزاتظ طهىي 25  بدٌار رحٌمة 1

  لزَز َذَز 26  سعزور وردج 2

  تىيعشج يزَى 27  ػادنٍ عثُز 3

  يُاؿزَح اػىاق 28  خُارٌ جُهاٌ 4

  انؼُخ ددًاٌ َاطٍُ 29  طاكز جهُذج 5

  تطظٍ راَُا 30  نُؼٍ طارج 6

  ؿىانذُح هُاء 31  ػارٍَ دًشج 7

  دىاص اًَاٌ 32  رداب تكىع ادظٍ 8

  َاؿزٌ اَُاص 33  خهُفح يزَى 9

  انىَشج اطالو 34  طعاَذَح أيال 10

  طذمٍ طعاد 35  ؿاونٍ رَذج 11

  فارص طهً 36  جىادٌ جىَذج 12

  يـذق أطًاء 37  تٍ عىٌ هثح 13

  دًُز دُاٌ 38  ػىَمز عثُز 14

  يىجذ أطًاء 39  سكُشكٍ رػُذج 15

  دارص ايًُح 40  ضزوٌ كىثز 16

  تىرَة إًَاٌ 41  هىػاخ كزَى 17

  جهىنٍ ػًُاء 42  هادف خهىد 18

  غضثاٌ فهح 43  خهفاوٌ طهًً 19

    -يذاٌ  - انعاَة اتى تكز انـذَك 44  جذٌ عهٍ 20

  شعاب ٌوسف 45  يعهى وداد 21

    -يذاٌ  - تٍ جًُم درؿاف 46  عذًَح انهمة طًُح 22

  خزخغ اياٍَ 47  دهاٌ َاطًٍُ 23

  طانًٍ فضُهح 48  ػمطًٍ راوَح 24
  يهىاٍَ عهٍ 50  ػتىح ضفاء 25

 

 

 :استاذ المادة 

  :االساتذة المشرفون 

 

 



 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

 -03: -الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم االمضاء االسم واللقب الرقم

  ػىاطز يهُكح 25  مرزوقً حورٌة 1

  تىرتُع يذًذ نًٍُ 26  تاهٍ دَُا 2

  نكذم يذًذ 27  ػعالل خىنح 3

  ػاتىر خىنح 28  ؿهىاتؼٍ يًُ 4

  جغانح ؿذاو 29  مراٌحٌة امٌرة 5

  كظُز درؿاف 30  تٍ َعجح اتزاهُى 6

  يكُاطٍ ودُذج 31  عمالٍُ طهًً 7

  عثىر طهىي 32  دُكح يذًذ 8

  فاَش أػىاق 33  نًىاطٍ تثُُح 9

  عُظاوٌ عثذ انزساق 34  انعاَة َاطًٍُ 10

  كطاع عثذ انزساق 35  َعًاٌ اَُاص 11

  تٍ َىٌ أػزف 36  ردايُُح وردج 12

  عثاص ايم 37  خىانذَح ػًُاء 13

  تىػاهذ إًَاٌ 38  طانة خذَجح 14

  عهىٌ َهال 39  َىرٌ تؼزي 15

    -يذاٌ  -  تزاَح َذي 40  يطالوٌ اًَاٌ 16

    -يذاٌ  -  تىدتىب هانح 41  طاَف تذر انثذور 17

    -يذاٌ  -  خهفح فاطًح 42  تىػًال هُاء 18

    -يذاٌ  -  طهُاٍَ دَُا 43  يُـىرٌ راَُح 19

  درَذٌ عفاف 44  تٍ عىٌ يزَى 20

  عهىاٍَ يزَى 45  تىػهذج ػزوق 21

   46  عمثح جُهاٌ 22

   47  اتزَز تمٍ انذٍَ 23

   48  ردًاٍَ ػعُة 24
 

 

 :استاذ المادة 

  :االساتذة المشرفون 

 

 

 



 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

 -04: -الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم االمضاء االسم واللقب الرقم

  َخهف دُاٌ 25  سلطانً نصر الدٌن 1

  خهُفٍ عثُز 26  رواق راَُا 2

  يخاَُح طايُح 27  خىجح طارج 3

  تكاكزَح جًال 28  ثالَجُح أطايح 4

  فهُغح ادالو 29  يُُعٍ هذئ 5

  عطىٌ ايُزج 30  لُادَم رضا 6

  ػزَفٍ فاطًح انشهزاء 31  سَادٌ اَُض 7

  ػزَفٍ يزَى 32  ريُكٍ خىنح 8

  عهىٌ طُف انذٍَ 33  مشوك بثٌنة 9

  تجٍُُ َظزٍَ 34  تزاهًُح طهً 10

  عىاتذٌ ػًُاء 35  تىاتٍ َظزٍَ 11

  ؿفـاف عتُمح 36  عمىٌ َجاج 12

  ػىافح ادالو 37  عؼارٌ سهزج 13

  كايم يزوج 38  تىعالق خانذ 14

  صٌفً شٌماء    39  يشغُغ هذي 15

  فزطاص ػهزساد 40  كعثىر َىرج 16

  بن عٌدة نسرٌن 41  عطىٌ خىنح 17

    -يذاٌ  -  بواق مروة 42  اوراغ َـز انذٍَ 18

    -يذاٌ  -  حنٌن زكرٌاء 43  ديُض راَُا 19

    -يذاٌ  -  ضروي هاجر 44  ػزوانٍ يذًذ سكزَاء 20

    -يذاٌ  -  طهطاٍَ إكزاو 45  تزاهًٍ يذًذ عهٍ 21

  جثارٌ نُُذج 46  جغىد انُاص 22

    -يذاٌ  -  تزاهًٍ تالل 47  هزوال خهىد 23

    -يذاٌ  -  تههىنٍ إًَاٌ 48  ػُثاٍَ رائذ 24

-يذاٌ -  49  جالب هاٍَ 25   مذكور خولة  
 

 

 :استاذ المادة 

  :االساتذة المشرفون 

 

 



 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

 -05: -الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم االمضاء االسم واللقب الرقم

  ردًاٍَ عائؼح 25  طزاج ػهاب انذٍَ 1

  عثًاٍَ اكزاو َظزٍَ 26  غزتٍ طىطٍ 2

  تٍ عُظً نطُفح 27  بن جامع أمانً 3

  طعذاٌ رويُظاء 28  لزارج تظًح 4

  ػهثٍ كىثز 29  يزاص خىنح 5

  نُاص اَح 30  جعالب يذًذ 6

  تىؿُذج عثذ انذهُى 31  خُز انذٍَ عفاف 7

  انعثاطٍ اًَاٌ 32  نعاتهٍ َىر انهذي 8

  عذَهح طفُاٌ 33  مزبور رانٌا 9

  عطُح وفاء 34  دزَشٌ تثُُح 10

  تىدادب راَُا 35  غزاَثُح ػًُاء 11

  تٍ يزاتظ خىنح 36  تٍ لارج يزَى 12

  عُذاوٌ تظًح 37  َُا  تٍ يختار را 13

    -يذاٌ  -  عًايزٌ دُاٌ 38  ديُض اكزاو 14

    -يذاٌ  - َجالء تىعزَؼح 39  تٍ َذٍ طارج 15

    -يذاٌ  -  دتُة َظزي 40  هٍُ رتُعح 16

    -يذاٌ  -  تىطزفح إًَاٌ 41  عثذ انـًذ دظاو 17

    -يذاٌ  -  كثهىتٍ َهال 42  طاطٍ هادف فاَشج 18

    -يذاٌ  - تىتزعح يذًذ عهٍ 43  تزغىتٍ عثُز 19

    -يذاٌ  -  تالل عثذ انمادر 44  لىرٌ رَى 20

    -يذاٌ  -  ريضاٍَ فُزوس 45  رضىاٌ َظزي 21

  سعُى ػزف انذٍَ 46  يذٍ انذٍَ وفاء 22

  فزلاٍَ عالء انذٍَ 47  سعًىع إَُاص 23

    -يذاٌ  -  ػزَظ طًُزج 48  تىَىار دُاٌ 24

     جذاٌ طهًً 25
 

 

 :استاذ المادة 

  :االساتذة المشرفون 

 

 



 محضر حضور االمتحان

 السنة الثانٌة علم االجتماع

 السداسً الثالث

  -06: - الفوج 

 االمضاء االسم واللقب الرقم االمضاء االسم واللقب الرقم

  يظُخ ػًُاء 25  بضٌاف مرٌم 1

  طاكز يذًذ انـانخ 26  حلٌمً شٌماء 2

  عشَشٌ ريشٌ 27  غالم سارة 3

  جذٌ ػهزساد 28  يهُؾ أطًاء 4

  تٍ ططىح سوتُز 29  بوقرة سلٌم 5

  تاجىج تثُُح 30  طزػٍ رداب 6

  يفتاح أيُُح 31  يذًذٌ طالف 7

  طهح اكزاو اياٍَ 32  بلٌلً حمزة 8

  فزكىص يىَح 33  َاؿزٌ اًَاٌ 9

  كؼىط عثذ انثاطظ 34  طعذٌ طكُُح 10

  عًايزج طًُز 35  دًادٌ عثُز 11

  يذٍ انذٍَ خىنح 36  وػُاٌ َجُة 12

  بوقصاص شٌماء 37  سرالُُح اَح 13

  طًاعهٍ سَُة 38  لـاب هُاء 14

  تٍ عُظً نطُفح 39  تىستذج يزوي 15

    -يذاٌ  -  تىراص يزَى 40  نُتُى دثُثح 16

    -يذاٌ  -  خالَفُح َظزٍَ 41  ؿىَهخ ػهاب انذٍَ اًٍَ 17

    -يذاٌ  - عًزوطٍ اًَاٌ 42  يذٍ انذٍَ َىر االًَاٌ 18

    -يذاٌ  -  أوَُظٍ تثُُح 43  خانذٌ ػُاس 19

    -يذاٌ  -  طًُهٍ رَاٌ 44  دفىص يزَى 20

  -يذاٌ  -  عًارٌ دظُاء 45  تىغاتح تظًح 21

  -يذاٌ  -  لىاطًُح دُاٌ 46  كزَى اَُظح رَى 22

  -يذاٌ  - لاتىع ػزف انذٍَ 47  ػهثٍ ػًُاء 23

  كزػُاو طارج 48  تٍ طانى ػًُاء 24

     تهمـُز انهاو 25
 

 

 :استاذ المادة 

  :االساتذة المشرفون 

 

 



 

 

 

 


