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قائمة الطلبة
 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  1 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع فاروق أوشلوش181831050179 1
ع حيدر الواحدي1635055871 2
معيد توفبق بلخادم1431080537 3
ع نور الهدى بلخادم181831081425 4
ع بالل بوقعدة1834076678 5
ع هاجر جواد1734022947 6
معيد أسامة ناجي ديغاش1531068984 7
ع ايمان سايح0202132088 8
ديون ميساء سراي1731088852 9
ع دنيا سيرين181831047553 10
معيد محند شرشور1431082387 11
ديون وسيم عبد الناصر شعالل1531057209 12
ع سمية صخارة1735097478 13
ع حمزة غول1734020887 14
ع نعيمة مجيدي181831064386 15
ع إيمان مراح181831089989 16
ديون علي مقروس1631104868 17
ع أميرة ناجي181831061983 18
ع كوثر نعاب181831053220 19
ع شهيناز يوسفي181831094817 20
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  2 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيدة بلقيس بخوش1631093435 1
ع معاذ بزيو181831048648 2
ع ندى ياسمين بن عبد الرحمان181831083385 3
معيد اوسامة بن مولود1531075173 4
معيد أمزيان بن يحي1531020653 5
ع يسرى بوعكاز181831048745 6
ع زكرياء بومونة1731058704 7
ع يوسف عباس جعيجع1731077607 8
ع محمد الطاهر دغموس181831066537 9
ع وهيبة دفاف1733062732 10
ع رزيقة سالماني01037346 11
معيد سيف الدين صابري1731057856 12
ديون رانيا ضيف1731056249 13
معيد أحسن عطاء هللا1531108734 14
ع مليسة عمارخوجة1731051354 15
ع نور الهدى عيش181831069895 16
ع نورهان قايم181831044841 17
ع محمد قيبوع181831048624 18
ع نعيمة اللوش181831086634 19
معيدة مريم ياسمين لعالم1731066949 20
ع رزق هللا لعموري1531104332 21
معيد أيوب يزيد1631100257 22
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  3 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع عبد الحكيم أزواو181831062469 1
ع إكرام إسعيد181831051432 2
ع عبد الغفور بلقاضي1631062920 3
معيدة أم كلثوم بن زايد1731075064 4
معيدة رميساء بوحيل1731092272 5
معيد محمد ينيس تازير1731086972 6
إدماج سارة فلة جوهري1631046081 7
ع سمير ذباح181831057117 8
ع خيرة رامول1731078889 9
ع عبد الرحمان رباحي1631053440 10
ع ريان رحموني181831085957 11
ع مدينة شايب1731044653 12
ع شهرزاد شرابي181831066921 13
ع خميستي شعيره085017746 14
ع راضية شكركر1731094596 15
معيدة ريان صيد1731046129 16
ع قيصر عبد الوحيد غزراوي181831084617 17
ع شهيناز نجية قراس181831051751 18
ع عمر قشقاش181831049809 19
ع ليديا الست181831066516 20
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  4 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع فراح صوفيا بن أعمر1631081678 1
معيدة منال بن شامة1732057754 2
ع أحالم بن طيب181831095175 3
ع مصطفي بورادو0202268171 4
ع محمد هشام بورقعة071082339 5
ع محمد نسيم بوصبيع181831044378 6
ع أحمد األمين بوعافية1731057834 7
ع فريال رويبح1834034506 8
ع سهام ساهل079031661 9
ع ندى سايح1833056990 10
ع حنان شريف121221070985 11
ع لينا ياسمين شيبان181831065693 12
ع مارية أنفال صالحي181831090032 13
ع عبد الرزاق طهاري101046609 14
إدماج أيمن طهراوي1632035610 15
ع محمد بهاء الدين عكوشي09092055602 16
معيد بالل علون1731053734 17
معيدة دالية عماري1535024591 18
ع نصيرة قادري181831042840 19
ع محمد قاسي1731057139 20
ع مروة لمرابط181836000808 21
ع امال مختاري1832070470 22
ع إسحاق نعمان مسراوي181831050097 23
ع وحيدة موساوي9191161153 24
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  5 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع اسمهان أخروف083062314 1
ع محمد نسيم العاقل1731074884 2
ع كنزة ايت محند1731092440 3
ع نعيمة بوباكور1633042038 4
ع سلمى بوخاري181831042637 5
معيدة ايمان بوشريط1731056139 6
معيد أيمن بوشوشة1734049501 7
ع سمية بوعسلة08086010751 8
إدماج ايمان حمالت1633061680 9
ديون إسمهان خليفة1539032662 10
ع الزهراء دريسي181831044107 11
ع الهادي سعيدي1731101117 12
ع زوينة شيبان1833030557 13
ع رانيا قاسي181831093634 14
معيد سامي قاسيمي1631080766 15
ع كنزة قجالي1833014608 16
ع سليم قزوط181831070082 17
ع نجاة كامل181831066573 18
ديون زينب كمار1631056154 19
ع أسماء لوناس062068723 20
ع حسناء موزاوي181831040664 21
ع كريمة موالي181831004083 22
معيدة فاطمة الزهراء ناصري1739054664 23
معيدة هند نوال نبوي زروقي1631077926 24
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  6 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع شعيب ادم1732061412 1
ديون خليل براهيمي105064991 2
ديون مريم بركات1631100785 3
ع بشرى بلمامي181831044908 4
ع أمال بن شعاعة181835039799 5
ع صراية بن مماس9999046134 6
ع شيماء زوبيدة بوديني181831088495 7
ع محمد مهدي بوراس131331047842 8
ع أميرة خروب181831051422 9
ع هشام دغموم1731029441 10
ع رميسة زلماط181831044042 11
ع وليد شريف181831084649 12
ع خديجة عناب161631104979 13
ديون سامية مناوي1731061614 14
ع محمد نمار08081074479 15
ع رومايسة ياحي171731009358 16
ع إدير يسعد1735064422 17
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  7 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع وسيم إتبارن181831053101 1
ع نجالء برحامد181831053076 2
ع سليم بن اسماعيل181831051528 3
ع رمزي بوجمعي181831044641 4
معيد صهيب بوحالس1635001064 5
ع مرية تغرغار1731051336 6
ع راضية حاج عيسى1631080674 7
معيد عبد الفتاح حمدي1731066826 8
ع نسرين رحموني081034825 9
معيدة دهبية شعالل1631093486 10
إدماج كوثر طهراوي1739063811 11
ع ريان طواطاس181831044137 12
ع حنان طوبال1731056142 13
ع نريمان عباد181831047366 14
ديون ابراهيم غدير1731101643 15
ع نور الهدى مروش181831088413 16
ع ليلية مقدم1731032988 17
ع رانية نعمان1732047275 18
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  8 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع زينب منال الحفاف181831070060 1
ع نسرين ايت اوسنة1731086715 2
ع مهدي باحمد181831089908 3
ع وسيم بطاش181831088426 4
ع بثينة بلمبروك181831052944 5
ع ثورية بن حيزية181831026161 6
معيد عبد هللا بوحراتي1731047994 7
ع ليليا منال بورنان181831066985 8
ع بسمة بوطريق181831069986 9
ع أميرة حايف1731052602 10
معيد مختار حجراس1731044652 11
ع حسناء خربان181831041317 12
معيد رامي عبد الرحمان خميلي1731098321 13
معيد محمد داود1631053507 14
ع أعمر زراد1731074435 15
ع أنيس سباعي1731066615 16
ع وردية قرشي181831050254 17
معيد رشيد لعجاني1731039206 18
ع أحالم مخلوفي181831061924 19

1                                     الصفحة 02-12-2021  11:05:07حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  9 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيدة وردة بختي088026666 1
ع سارة بدرالدين181831082570 2
ع أسامة بوجعطيط181831054912 3
معيدة مريم بوزيدي1732049843 4
معيدة شهرزاد جاوتي1631086234 5
ع عبد النور جواهرة1731057733 6
ديون عزيزة رباعي1731092385 7
ع محمد زكرياء زايدي1731088943 8
معيد هند وسام شرماطي1731107076 9
ع محمد أيمن صايب181831042954 10
ع اسامة صويلح181831044999 11
ع كنزة عبيد9898314141 12
ع هيبة الرحمان عموري181831092440 13
ع حسام غرناطي181831090574 14
ع سهيلة كافي181831070090 15
معيدة االء دينا لمواري1531086172 16
ع ياسمينة مباركي181831062799 17
ع جوهر وردة منديل1731086312 18
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 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  10 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع أيمن أنساعد1731092169 1
معيد نيزار اوالدداود1631074643 2
ع مروى باي181831050219 3
معيد عادل سليم برمكي1531111395 4
ع عائشة روميسة بن سيد1731069338 5
ع نور الهدى بن عودة181831050058 6
ع صارة بناي181831086812 7
ع أسماء بوجردة181831081581 8
ع سرين بوخاري181831070072 9
معيدة ليليا نورهان بودراهم1731074840 10
معيد أيمن بوفادن1631046944 11
معيد عبد المالك بومدين1631081650 12
ع بالل جناوي1738014594 13
ع سيد علي حاجي1731092319 14
معيدة نفين حرمات1731087024 15
إدماج فلة سعداوي1631086881 16
معيد سامي سمادحي1731056370 17
إدماج اسامة شرفاوي1731055723 18
ع الحاج ابراهيم عبد العزيز1739084788 19
معيد حليم لعور1334009802 20
ع خديجة لبنى معطاوي1732069485 21
ع سلمى معوش181831040428 22
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  11 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع عفاف صوفيا العروي181831064726 1
إدماج تنهينان اوكسني1631054497 2
ع تينهينان ايت عامر مزيان1738010556 3
معيدة رندة بديرينة1435038685 4
ع نعيمة بلعيدي181831081850 5
ع عبد الرحمان بوشابو181831041424 6
ع الهام بوعاتي9999642699 7
ع ياسمين تقار181831094030 8
معيدة سارة حالس1731096422 9
ع أميرة دغبار181831048756 10
ع ايمان رباح181831051726 11
ع منال سعيداني181831053708 12
ع أسامة سوفغالم1839082476 13
ع إسماعيل سي محمد1531111335 14
ديون رضوان شتوح00942823 15
ع محمد إسالم شينون181831081538 16
ع مروان غالب181831042769 17
معيدة سهام قريمش1731101252 18
ديون فايزة قسوم1731074788 19
ع نور الهدى مالك181831067065 20
ع كهينة مزياني181831086716 21
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  12 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع دحمان الشيخ دحمان 1839083065 1
ع زهية منال أيت أحسن181831070054 2
ع أسماء العرباوي181831044574 3
معيدة دنيا روميسة بلفروم1731068987 4
ع ايمان بلقبلة1731044979 5
معيدة مريم بلوطي1631006387 6
ع سهى بهاللي181831052993 7
ع شهيناز بورابية181831086501 8
معيد عبد الصمد بوطاعة1733062222 9
ع فاطمة الزهراء ياسمين بونيف181831085562 10
ع محمد أمين حاج عبدالقادر181831070214 11
ع فريدة دغرير181831066501 12
ع ريان ذهبي181831040410 13
ع محمد رقاز1531049588 14
ع لبنى طويل181831054188 15
معيد كمال علوي1539022183 16
ع إيمان قرفالن181831041282 17
معيد مهدي مريجي1531075695 18
إدماج عبد الجالل نويس1535028570 19
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  13 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ديون  97532386 1
معيد زين الدين إسعد1731086840 2
إدماج زين الدين بار1433028634 3
معيدة إكرام بلعيش1731059876 4
ع ياسين بن عروس181831082269 5
ع نبيلة بودري181831041503 6
7 10MAS0733معيد عبد الغاني بوزيد
ع احمد تقي الدين دومي1732030381 8
ع كريمة زايدي041061350 9
ع عبدالحق زبيري181831069824 10
ع بالل زريفي181831073051 11
ع معاذ سليماني181831069638 12
ع حسين عزون181831055258 13
ع محمد فاسي181831086573 14
ع ياسمين قلوس181831081566 15
ديون محمد أنيس مهاجري1431052723 16
ع مرزاق نهائلي1839017960 17
ع نسيمة هاليلي181831067059 18
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قائمة الطلبة
 2022/2021 السنة الجامعية: السمعي البصري  المسلك:

........................................... الدورة: األولى  السنة:

........................................... المادة:  1 المجموعة:

........................................... األستاذ:  14 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع أسماء العيساوي1631051613 1
ع شراز بربار1731086870 2
ع أحمد شهاب الدين بوشندوقة181831044526 3
ع صالح الدين بولمعالي181831047278 4
ع عماد الدين حلفاوي1631108001 5
ع أنيس دالي181831081224 6
ع ايوب دراجي1735058342 7
ع عمر راتني181831044739 8
ع بشرى زرقين181831047208 9
معيد عبدالفتاح صغير1731074753 10
ع مريم صغيري091047102 11
ع رميساء أمال صوفان181831044922 12
ع بشرى عيواز08082006679 13
ع اكرام لعجالي181831040655 14
ع نور الهدى لعمري181831088414 15
ع زكرياء مراح181834025460 16
ع سارة ميهوب181831093933 17
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