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 االسم اللقبالتسجٌل رقمالرقم

هناءصراوي113/32061917
زٌنبوهٌبة بن214/36021762

زٌنة العباس314/36028081ً

حسناءزوال415/36016066ً

أحالمبوبقرة515/36025068

حٌاةالعاٌش615/36025325

سمرشوادر715/36025545

بشرىزروق بن815/36031646

جٌهانبلمودع915/36031661

خلودجبارة بن1015/36031704

رٌمالقضقاض1115/36031786ً

عبٌربلعالم1215/36034115

الزهرة فاطمةبراك1315/36034138

نجاةقارة بن1415/36034242

حنانبراهم1515/36036393ً

نسرٌندهٌل1615/36036548ً

هناءبوخالفة1715/36036560

إلهامبلحاج1815/36037042

حٌاةكباب1915/36037101ً

خدٌجةبوربٌع2015/36037103

مفٌدةمعنصري2115/36037240

اٌناسجمٌل2215/36051288ً

عائشةعمان2315/36051311ً

وفاءبعلٌة2415/36054903

رانابوحدادة2515/36055166

رحٌمةبلقاسم2615/36056495ً

سالفبوجالل2715/36056529

منالٌحً بن2815/36056640

هدىمحزم2915/36056674

إناسبشٌنٌة3015/36057260

رانيةالعاقل 3115/36057311
فتحٌةمساعدٌة3215/36057386

أنفالبوحادب3315/36058195

لبنىبقار3415/36058333

صبرٌنةبوجرادة3515/36059953

مروةأوهٌبة3615/36060012

بثٌنةالعاٌش  بن15/36060449

إسمهانشنعة أحمد3715/36060894

رونقٌحً بن3815/36061035
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 نرجس رمضان111/6019472ً

شٌرٌنطواٌبٌة213/36019792

رٌمةتلٌل314/36053053ً

اٌمانحطاب415/36025236ً

سلمىبوساحة515/36025531

سارةخالف615/36031815ً

كرٌمةبوزكري715/36031987

إلهامجفال815/36033818

جمٌلةبودراج915/36033879ً

شٌماءبوعالق1015/36034063

مروةجمعون1115/36034204

ودادبومعٌزة1215/36034294

نهادبوعافٌة1315/36035886

آمنةخمٌس1415/36036314ً

نسرٌن دراج1515/36036546ً

 نسرٌن حشلف1615/36036549ً

بلقٌسساٌب1715/36037088

خلودبوشهدة1815/36037104

كلثومبٌدي1915/36037215

الهدى نورزغٌنة2015/36037264

سارةحمادي2115/36038731

نسرٌنبوشاهد2215/36039416

الزهراء فاطمةبوعشة2315/36055289

جٌهانترٌعة2415/36056453

خلودحدادي2515/36056470

سارةحدادي2615/36056521

مروىحرٌزي2715/36056631

ٌاسمٌنحرزهللا2815/36056685

سماحتقٌدة2915/36057335

اٌمانبوشوشة3015/36058209

شهرزادحماٌدي3115/36058301

صفاءجابر3215/36058307

مروىعمراوي3315/36058354

امٌمةحساٌنٌة3415/36059833

اٌمانهللا خلف3515/36062384

خلودحداد3615/36062661

عتٌقةتقٌدة3715/36063416

مرٌمالعاٌش3815/36063616
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لٌلىحماٌدٌة111/6038180

رندةخالف215/36025415ً

أحالمصخراوي315/36031533

خلودزاٌدي415/36031706

فوزٌةراتب515/36031985

لوٌزةصقع615/36032004ً

احالمدرٌس715/36033832ً

حنانرواٌقٌة815/36033902

صفاءسلطان915/36034083ً

أملدندان1015/36036323ً

حنانعالوي1115/36036394

أمٌرةساس1215/36037023ً

رندةساعو1315/36037133

رومٌساءزعٌم1415/36037134ً

رومٌسةشاب1515/36037137ً

نسٌمةصوٌلح1615/36037448

عفافروابح1715/36039012ً

رونقبواشرٌة1815/36051303

لٌندةذٌاب1915/36055306ً

عبلةصاٌفٌة2015/36056594

لبنىسبت2115/36056615ً

رشاءزاٌدي2215/36058266

خولةسلٌم2315/36059889ً

جهادسنان2415/36061396ً

رانٌةبلعٌد2515/36061412

حواءزٌتون2615/36061421ً

سناءسالٌمٌة2715/36061426

كنزةزكري2815/36061456

شهرةسعادة2915/36062107

عفافدغبوج3015/36062120

رٌمرفراف3115/36062402

شٌماءجابر3215/36062416

ابتسامبطوٌل3315/36062645

سارةلعشاري3415/36062675

مبروكةمراح بن3515/36062692

مروىسالمة3615/36062696

ربٌعةكناز3715/36063175

هناءساس3815/36063750ً

مناللشطر3915/36063876
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نرٌمانحرب112/6040256ً

عزةمسعادي214/36021951

مبروكةبوناصري314/36049474

رفٌضةحفٌظ414/36053270

ٌسرىبوسعادة514/36053375

أسماءقوتة615/36018498

الرحٌم عبدمراح715/36025696

فاتنمزوزي815/36025769

نسرٌنفوضٌل915/36026576

شهٌنازفقٌر1015/36031873

ٌسرىطبٌب1115/36032181

خولةعراب1215/36033933

فطٌمةكردوس1315/36034148ً

هدىعراٌسٌة1415/36034287

سناءعٌدي1515/36035425

علجٌةعشاري1615/36036491

نسرٌنلمواس1715/36036547ً

مروةعالوي1815/36036886

خلودلكحل1915/36037105

خولةقوري2015/36037107

سارةقوري2115/36037144

عبٌرقوري2215/36037197

نوارةعٌس2315/36037261ً

وفاءمرٌر2415/36039550

إٌمانمتٌري2515/36056424

سامٌةمحرش2615/36056525

مرٌمعرفة2715/36059141

خولةعطاٌلٌة2815/36059890

سارةلسود2915/36059924

الغالٌةمسطوري3015/36061020

اٌمانقبل3115/36062078ً

خدٌجةمرداس3215/36062087

عفافاسٌل3315/36062119ً

مروةمروان3415/36062133ً

مروةبوساحة3515/36062134

مروةقوال3615/36062441

الهدى نورطبٌب3715/36062461

وردةبشان3815/36062466ً
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فطٌمةعبدي113/36043795

بسمةبوعالٌة214/36050065

صباحشاوي بن314/36051600

إبتسامبسناس415/36018508ً

خولةبوعقدٌة515/36025337

سامٌةمعلم615/36025516

سمٌرةوطار715/36025553

خلودحمادة بن815/36031707

زوهٌرةمنصوري915/36031797

نسرٌنسنان1015/36034257ً

رحمةمقطع1115/36034400

بشرىزعالن1215/36036378ً

رٌمةبوشالغم1315/36036435

فاطمةبوشالغم1415/36036499

هاجربوبكر1515/36036556

إنتصارمنجح1615/36037043

صورٌةمنجح1715/36037183

كرٌمةحشوف1815/36037212

نجودخرٌف1915/36037250

خدٌجةنزار2015/36037397

وهٌبةنواصر2115/36038014

توفٌقجدو بن2215/36038384

املهمٌس2315/36055121ً

سناءحسٌن2415/36056540ً

نبٌلةشوٌش2515/36056645ً

صفاءبوكرش2615/36059095

أٌمننوٌري2715/36059837

اٌمانشٌط2815/36059859ً

شٌماءمعتوق2915/36059949ً

فطٌمةدنادنٌة3015/36059988

المٌةبوقرة3115/36059992

مروةلٌتٌم3215/36060011

مروةنوٌري3315/36060013

مروىبوعوٌنة3415/36060019

أمالرفع3515/36060890ً

لبةمعمر3615/36061057

رٌمنصاٌفٌة3715/36061419

فلايرهداهدٌة3815/36061453

سارةرفراف3915/36062406



جامعـــة باجــــي مختــــار عنابـــــة

اإلجتماعٌة و اإلنسانٌة العلوم و األداب كلٌة

التارٌخ قسم

لٌسانس  الثالثة السنة

06 الفوج

2018/2017: الجامعٌة السنة

 االسماللقبالتسجٌل رقمالرقم

خولةبوكرزازة111/6015278

عامرجدٌد214/36021910

حمزةبوبعاٌة314/36031993

مفٌدةزواغ414/36048867ً

احالمسٌوان514/36051473

هٌثمنهدي614/36054051

خولةخضران714/36054678

رقٌةبومعزة815/33055226

سعٌدةهادف915/36025524

إٌمانجامع شرٌف1015/36031581

رانٌاالشٌخ1115/36033953

صالحمزارقٌة1215/36034084

هاجرمغن1315/36034275ً

أمٌرةنوري1415/36036325

خدٌجةمزغٌش ساٌب1515/36036402

خلودقرماش1615/36036404

داللمجابري1715/36036418

مروةمسعودي1815/36036528

منالمراح1915/36036533

سلمىعٌاط2015/36037153

شٌماءجوٌدان2115/36037172

الهدى نورضٌف بن2215/36037263

لبنىساس2315/36039150ً

ندىبوزٌان2415/36056650

هاجربوكفة2515/36056672

صفاءمشروق2615/36059094

نهادسعٌدي2715/36059158

أحالمشقطم2815/36059823ً

راضٌةكالع2915/36059897ً

روفٌدةسلطان3015/36059909ً

لٌلٌاشباب3115/36059998

مونًشاٌع3215/36060686

رزٌقةرماضنٌة3315/36061656

نسرٌنمصباح3415/36062456ً

نوالسلطان3515/36062458ً

رندةهللا غرس3615/36062667

شٌرازمنصوري3715/36062681

عفافشتٌوي3815/36062685

لبنىبلهوشات3915/36062691


