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قائمة الطلبة
 2022/2021 السنة الجامعية: االتصال التنظيمي  المسلك:

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

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

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

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع عمر أبي اسماعيل حجوجة1532023403 1
ع عائشة روزة أمزيان181831047581 2
ع لطفي أورزيق181831066737 3
ديون وردة بن بكري1731099654 4
ع هيبة بن سايح181831070312 5
معيد بوعالم شكيب بوجالب1631074879 6
ع نسرين بوقزاطة181831051124 7
ع نسرين جربال181831042833 8
ع فلة مونية جوداد181831069837 9
ديون عائشة ياسمين دهماس1631097799 10
ع أسماء دية181831042451 11
ع فاتح سالطنة181831069519 12
ع كوثر شيون171831100204 13
ع إكرام صايم181831069268 14
ع كوثر طالب181831047601 15
معيد محمد يونس عطيف1731086973 16
ع عقيلة عاللو181831040468 17
ديون نورالدين علي يحي1731098646 18
ع شهرزاد قدور181831062136 19
ع فاطمة قوشيح181831093967 20
ع جنات كشيدة181831047547 21
ديون وليد زين الدين لعراشي1731044480 22
ع عبد الرزاق مخطاري181831047286 23
ع حنان معلوم171831057013 24
معيد معمر معيز1731043313 25
ديون مروة معيوف1731047374 26
ع مروى مقطيف181831093995 27
معيد يوسف مقواس1631066380 28
معيد محمد علي مالل1531082174 29
ع محمد ياسين ملياني181831070239 30
ديون مسعود مواش1731057780 31
ع منال نجاع181831092686 32
ديون اسحاق نساخ1631099147 33
ع إسالم نعماني181831057441 34
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........................................... الدورة: األولى  السنة:

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

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

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ديون سيدي محمد العزاوي1531030783 1
ديون عدالن بربيش1531082697 2
ع سماعيل بالل181831076361 3
ع منال بن تماني181831053070 4
ع رشا زوبيدة بن عامر181831064077 5
ع أحمد بوبكر181831069201 6
ع شعيب تمين1731053854 7
ديون محمد نذير جعفر خوجة1731044413 8
ع نهلة حبشى181831064820 9
ع عبد الرحمان خشاب181831040684 10
ديون عبد الوهاب دراجي1731097175 11
ع جميلة رياح1731055767 12
ديون روميساء زروق1731098590 13
ع ثابت سعدي07074024357 14
معيدة اميرة عبيدات1731046123 15
ع ليلية عجرود181831066743 16
ع نبيلة صبرينة عزوط171831056374 17
ع شيماء عشير181831069448 18
ع مروان علي حالسة97408168 19
ديون سامية غاشي071092024 20
معيد لقمان غول1731074831 21
ديون بدرالدين فاسي1731074515 22
ع رميساء فراد1731067098 23
ع إكرام فريوي181831048540 24
ع نريمان كرميش181831062758 25
ع ذهبية رميساء لونيس181831070012 26
ع محمد أيمن مختار أهدوقة181831064548 27
ديون إكرام مخيلف1731051154 28
ع سيدأحمد مداني181831070095 29
ع يسرا مكاشر1731051142 30
ع سيدعلي نجي181831042654 31
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع سيف الدين العيدون181831044687 1
معيد أحمد رياض برناوي1731075063 2
ع ياسمين بعور181831090710 3
ع محمد امين بلخروبي1637086570 4
ع أماني بليل181831064623 5
ديون فاطمة الزهراء بن رحماني1731060850 6
معيدة جميلة بن عبد العزيز1731058670 7
ع ياسمين بن يحي1632003859 8
ع خير الدين بوسواليم181831064479 9
ع كريمة بوعباش93011436 10
ع أسامة عبد اإلله حميدوش181831092566 11
ع إسالم زقان181831091057 12
ع ليديا ريمة زقان181831062221 13
ع ريم زموري171831075696 14
ع ندى سراف181831051667 15
ع لمى سعفان181831086565 16
ع محمد األمين سليماني1731056003 17
ع ياسمين شوشان181831084653 18
ع دنيا صابر شريف181831086775 19
ع عبير طايبي181831047290 20
ع سيدعلي بدر الدين طورش1731049774 21
ع بدر الدين عباسي07079049969 22
ع حبيبة عبد السالمين1832052397 23
ع أمينة عركوقة181831069976 24
ع أسماء عفرة181831089937 25
ع ليليا سامية علي مهدي181831069845 26
ع أحمد فاسي1832027480 27
ع رامي فدغوش181831085538 28
ع فطة قاسي وعلي9128644 29
معيد براهيم قويسم1731098694 30
ع عبد هللا كاوة181831041701 31
معيد هشام لعسل1731087035 32
ع أمينة لماني181831041644 33
ع أسامة مزوي181831069205 34
ديون سيد علي منحور1731055882 35
ع رميساء منصوري181831041671 36
ع وليد مهاجري181831042870 37
معيدة فريال وشنان1631065776 38
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع محمد أمين أعراب181831086577 1
معيد رفيق أيت عبد السالم1731071745 2
ع هاجر بار181831043825 3
ع ياسمينة  مريم بتقة1731044685 4
معيد سفيان بن جودي1731069039 5
ع راضية بن حسين181831085300 6
معيد محمد خيرالدين بن عباس1731066913 7
ع لينة بن نعجة1631046633 8
ديون نبيلة بو الودنين1731058900 9
ع ياسمين بوسليماني171831100976 10
ديون نريمان بوغولة1731067180 11
ع مونية بوقرة181831047363 12
ع عمورة تاقبو181831026586 13
ديون محمد عبد القدوس حبيب1731069168 14
ع ياسمين خديجي181831089927 15
ع صوفية اسرار خزاري181831076484 16
ع هاجر خلفتة1731067012 17
ديون وليد دومي1731086614 18
ع محمد زين الدين رازم1731086964 19
ع خالد سماعين1538032211 20
ع اسحاق شوكي181831041286 21
ع سلمى شيبان181831092620 22
إدماج ليندة طبول1431076841 23
ع حسيبة طالس181831044115 24
ع أميرة طهطالي181831052937 25
ديون صبرينة عبدوش1731101154 26
ع كهينة عزوق181831040624 27
ع هديل عالم181831047514 28
ع إكرام كرمي181831051445 29
ع مهدي لعمالي181831092415 30
ع رانية مالك181831062055 31
ع وليد مدوي181831091441 32
ع محمد رضوان مسيلي1631077295 33
ديون سارة مكلة1631088630 34
ع أحمد إسالم منور1631076844 35
ع أسماء موايسي1631112631 36
ع نوال نوري051054733 37
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع نغام أيت طالب181831062524 1
ع بوجمعة اوراري1731086308 2
معيد عبد المالك باالطرش1631093620 3
ع عبد الجليل بغدادي04042030569 4
ع نسرين بوجمعة181831093788 5
معيد اسالم بوخروفة1731049706 6
ع عز الدين بوزيد1731072010 7
ع محمد عمر بوهلة181831092398 8
معيد عبدالغاني تمورتبير1631054766 9
ع هشام حمام181831044849 10
ع منال حمو181831050224 11
ع مريم خالف181831050221 12
ع نيهال خفاش181831094018 13
ع يمينة خنوش181831040574 14
ع مدينة سامية خياري1831048636 15
معيد أنيس دحماني1631072070 16
ع مختار دحماني1631072357 17
ع عديدي دموش03033026029 18
ع إكرام عقيلة دنداني181831064616 19
ع رميسة سعدادو1731047561 20
معيد سفيان شنيني1731058939 21
ع إيمان شويدر1531104298 22
ع محمد أمين شيهاب181831041611 23
ع سماح صدوق181831066914 24
ع صالح عبة181831069811 25
ع لبنى عبد الحفيظي181831086837 26
ع زكرياء عشاش181831050134 27
ع منير عميروش181831064804 28
ع ذهبية لياس181831026518 29
ع اكرام محرز181831089835 30
ع أمينة مزوز181831072733 31
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيد صالح ابن زايط1731074702 1
ع مريم بتقة181831042782 2
ع يونس براهيمي181831044089 3
ديون صهيب بركاني1731055906 4
ع فراس بطاطاش181831074500 5
معيد يونس بلقاسم1731043532 6
ع اسامة بن حدة181831044105 7
ديون ريمة بوحال1731074618 8
ع نزيهة بوسواليم181831086889 9
ع خليل تيغرمت181831044616 10
ع شريهان حبيك1731045654 11
ع شهيناز حداد181831070104 12
ع أمال حماط181831054150 13
ع صبرينة حماني181831041694 14
ع سوالف درغاوي181831044684 15
ديون مريم رزيق1631071923 16
ع فايزة رواف181831047306 17
ع نسرين فتيحة زروق181831070293 18
ع أحالم زميرلي181831051814 19
ع نزيات مروة سليمي181831051669 20
ع محمد إسالم سوامي181831054198 21
ع داسين عصام181831064865 22
ع باية عيساني181831069985 23
ع إكرام فضيل181831046249 24
ع عبد السالم فليسي1731092887 25
ديون أكرم فورار العيدي1731094504 26
ع نريمان قرمي181831092687 27
ع إكرام قندل181831050100 28
ع طارق كرار1731091056 29
ع الهام لبقع181831064617 30
ع دالل لعريبي171831075675 31
ع فلة مغنية ماجن181831041607 32
ع لتيسيا ماحور181831050197 33
معيد مخلوف عبد الرؤوف مازيت1731044417 34
ع منال محفوظي181831062750 35
معيد قاسم انيس مختاري1731045738 36
ع صبيحة مزوان181831081731 37
ع رضوان موسي181831062066 38
ع انيس مولودي181831069978 39
ع رانية موهوب181831069341 40

1                                     الصفحة 02-12-2021  11:29:19حرر في 



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université d'Alger 3 3جامعة الجزائر 
Faculté des Sciences de l'Information et de la كلية علوم اإلعالم واإلتصال

قائمة الطلبة
 2022/2021 السنة الجامعية: االتصال التنظيمي  المسلك:

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

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

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

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ديون إخالص أعمارة1731074451 1
ع مريم العيشي1731080462 2
ع زكريا بلقاضي181831047562 3
ع وردة بن دريس06064021384 4
ع نور الهدى بوخميخم181831092689 5
ع نسيم بوسة181831047372 6
ع ابراهيم بوصالحيح181831088459 7
ع إلياس بوعباش181831069946 8
ديون سومية تروم1531116537 9
ع شهيناز حرحاد061040285 10
ع حسنى مونى دباح181831048555 11
ع مريم زراري181831064792 12
ع تماني سالمي181831088578 13
ع أميمة سايج181831088168 14
إدماج فاطمة زهرة سعيد1332053077 15
ع نريمان شتوف12121077538 16
ع فهيمة عبدلي181831050191 17
ع حيزية عاللي181831053937 18
ع روميسة عليق181831085543 19
ع محمد فرج181831069580 20
ديون أحمد فوزار1731094806 21
ع عبدالعالي منصف قيراد181831089958 22
ع عبد الحميد لعجل181831044714 23
معيد أمير آدم لعوج1631074838 24
ع عبد السالم ماديك181831053988 25
ع شيماء سلمى مروش181831041380 26
ع هشام مزاورو181832030711 27
ع نسرين مهداني181831049909 28
ع محمد هاشمي1832018328 29
ع رانية أميرة ونوفي181831070022 30
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........................................... األستاذ:  8 الفوج:

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع وسيلة أمينة181831066613 1
ع محمد العجاني181831054019 2
ع يمينة بداوي181831044881 3
معيد وليد بلة1731088883 4
ع محمد عدالن بلقاسم1631081749 5
ع بشرى بن عياد181831091072 6
معيدة عائشة بوترعة1731047980 7
ع مهدي بوكيرات181831045079 8
ع سارة بولرباح181831084986 9
ع وليد ترباح12121071085 10
ع محمد امين حمناش1731106561 11
ع شهرزاد دشير181831052997 12
ديون سعيد رابعي1731061929 13
ع دنيا رماقي تمام181831041569 14
ع سمير رودان1731069521 15
معيد محمد اسالم سرقين1531067952 16
معيد عبد الرؤوف سعد سعود1731091064 17
ع محمد سعيد1739084863 18
ع كهينة شرشاب181831085570 19
ع صبرينة شريفي181831090602 20
ع نسيمة شنيط171735093471 21
ع سعيد عاشوري181831064684 22
ع نور الهدى عبد هللا عثمان181832052910 23
ع سمية عوايجية181831041384 24
ع إيناس عياد181831092592 25
ع عقيلة غالمي181831047292 26
ديون ايمان قصاب1731075666 27
ع سيدعلي قلو181831055671 28
ع رانيا مجدوب181831088237 29
ع إسراء مكي181831091056 30
ع أسماء نايت محمد1631064710 31
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