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

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

........................................... المادة:  2 المجموعة:

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

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع يزيد أمقران181831070335 1
ع ياسمين أوشعو181831061000 2
ديون مريم إسعادي1433009846 3
ع رانية بن جابو181831051491 4
ع مريم بوشنة181831054034 5
معيد سفيان تجنانت1531087207 6
ع عبد السالم توري181831088311 7
معيد عثمان تيروش1731079759 8
ع مروة جوامع181831041725 9
ع هاجر خميسة181831088666 10
معيد فيصل داحو1731057748 11
معيدة عائشة ياسمين دهماس1631097799 12
معيد صالح رفسي1731066795 13
ع عبد الكريم شريفي181831042697 14
ع فاطمةالزهراء شعبان1731044361 15
ع عبد الرحيم طورش181831047285 16
ع مروى عبيدلي161831060445 17
ع إكرام عاللة181832021444 18
ع لينا ريان فراوسي181831048805 19
ع إبتهال فضيل1731044181 20
ع نسرين فكارشة181831062764 21
ع نهال قارح181831064389 22
ع مروة قاسو181831026550 23
ع مروة قرفي181831044788 24
ع فؤاد مرزاق1731054296 25
ع صارة مرمي1731047968 26
ع حورية نرجس معروف عرايبي181831064478 27
إدماج زكرياء معزوز1631102910 28
ع منير معلومي181831081408 29
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع أيات أومدور1731074412 1
معيدة أمال الكشبور1731045457 2
ع سماح الوجدي الثالث181831047570 3
ع نعيمة برابح1731080753 4
ع ماسينيسا بركان1731061684 5
ع خليدة بلخير181831090840 6
ع هاجر بن زايد181831051684 7
ع لينة بوجمعة181831047319 8
ع شيماء بودربة181831053001 9
ع وسام ثليجة181831044858 10
ع رشا جخنون181831048567 11
ع مروة خالقية181831093764 12
معيدة بسمة أمل خلفون1731071918 13
ع وليد سعدي181831088672 14
ع محمد ياسين عبد الرحمان181831047348 15
ديون شكيب عالق1731075394 16
ع صوفيا عيسيو181831047579 17
ع نسرين فرحات181831064572 18
معيد عبدهللا قموني1731048002 19
ع صبرينة كجطول181831083526 20
ع عبد الرحيم لوطية181831040464 21
ع مريم مجراب181831069866 22
ع محمد محمد شريف171831096419 23
ع نهاد مزاورو181831046393 24
ع علي مسعيد181831047293 25
ع يسرى مسلم181831092701 26
ع منال مفتاحي181831044810 27
ع لينة روميسة مقيدش181831092660 28
ع محمد أنيس مني1731061090 29
ديون ايمن نايلي1731094545 30
ع بالل نقازي181831066334 31
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع أنيس أشركي1731052597 1
ع ريمة إجدارن181831069373 2
ع رانيا القدوي181831066366 3
ع إلياس برجان181831045000 4
ع يونس هاني بلعباس181831054144 5
ع لطفي بلعمش181831064756 6
ع رفيق بن أحمد181831093644 7
ع منال تركية بن لعالم181831064800 8
ع فراح بن يحي181831045050 9
ع ريمة بورتبة181831092286 10
معيد يوسف بوزرطيط1731098540 11
ع أسامة أحمد بوكميش181831048532 12
ع رانية بونوة181831053197 13
ع نسرين حاج أحمد1631081135 14
ع ناجي حجال181831066570 15
معيدة رانية شيماء حرزهللا1731071944 16
معيد أمير حروش1731069267 17
ع أميرة حريتي181831089825 18
ع ليليا حليش181831053223 19
ع نجاة حمداد181831081410 20
ع سفيان رفيس181831044669 21
ع مريم زميتي181831047357 22
ع مريم سبايبي181831064794 23
معيد زكرياء سقويني1731071962 24
ع بثينة صفصاف181831066331 25
معيد ارزقي طاهير1731066598 26
ع سيدعلي طرحي181831044146 27
معيد عبد الغني بدر الدين عبديش1631077162 28
ع حمزة عون هللا1534032195 29
ع صالح الدين عوين1634030581 30
ع هدى غزالي181831053246 31
ع هاجر قاوة181831040554 32
ع دنيا قروج181831050121 33
ع نصرالدين كراغل181831062305 34
ديون نسرين لعجالي1731069210 35
ع شهرزاد لمين1731047954 36
ع لينة مجكان181831083726 37
ع أيوب مالح181831062815 38
معيد زهير موهب1631097991 39
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع  181831069803 1
ع ندى بوقرقار 1835079481 2
ع سهام أمال العيادي181831070088 3
معيدة داية سيليا برباش1631080812 4
ع إحسان بن حمالوي181831092477 5
ع زيد بن سالم181831026440 6
ع سيدأحمد بن سليمان181831040440 7
ديون فيصل بوراي1731045737 8
ع بشرى بوقرة181831042529 9
ع سمية بوقرة181831049742 10
ع فضيلة بومسوس181831042728 11
ع أسماء بونعامة181831081603 12
معيدة اميمة ترخي1731086286 13
ع إلياس بوعالم تشبون1531114247 14
معيد عبد العزيز تالمعلي1631072310 15
ع ليندة حباش181831069563 16
ع لبنى حماني181831043067 17
معيد عدالن حمايدي1731086903 18
ديون مسعود خالف1731094739 19
ع عماد الدين سعدي181831050028 20
معيد عيسى صواش1731071475 21
ع مارية عليوي181831092536 22
معيد عبد الرحمان عويسي1731074727 23
ع شيماء غاشي181831044703 24
ع سيدعلي ابوبكر غالم1731075389 25
معيدة اسمهان قواوي1731046011 26
ع إيمان لطرش181831069983 27
ع ياسر لعرابة181831041629 28
ع منير مريجي1631103091 29
ع عبد هللا مصطفاوي181831043136 30
ع سارة مومني181831081286 31
ع مروة وطاسي181831062250 32
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ع بدرالدين أكساس181831069294 1
معيد يوسف القصوري1731075058 2
ع رميساء النوي181831093924 3
ع بشرى بدود181831064467 4
ع نوهى برجان181831092691 5
ع حياة بلحاج181831046256 6
ع فريال بن دريهم181835009115 7
ع نورالهدى بوقطوشة20210001 8
معيد حليم بومعزة1631054500 9
ديون وليد بيشبيش1731049886 10
معيدة حسناء تاج1731094822 11
ع ضوءأنيسة حريرش181831064520 12
معيد سليم حريزي1731096270 13
معيد يحي بلقاسم خالص1532078522 14
ديون خوتي خماية1731028137 15
ع أحالم داود1731049911 16
ع عماد الدين دنداني181831088630 17
معيد سهيل زيان1731079329 18
ع هدى سرير181831094020 19
ع شهلة شالح181831048789 20
ديون ايوب صوشة1731069459 21
ديون خيرة عبادو1531105769 22
ع أميرة عزاز181831091320 23
ع منير عقروي181831069651 24
ع عبد الحكيم فدان181831066716 25
معيد أوسامة قدوش1731066574 26
ع زينب كباس181831069388 27
ع كلثوم كسال181831041709 28
ع سهام لبازدة181831040610 29
ع رمزالدين لطرش1731050960 30
ع ياسمين لعزوني181831047642 31
ع جوهر لوتيس181831053931 32
ديون عبد الحميد مجاهد1731094968 33
ع ريان مرابط181831047448 34
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع مروى أكسوح181831049286 1
ع ميساء أيت عبد الكريم1733024348 2
ع مهدية ابراهمي181831064370 3
معيد عبد القادر بن عبد هللا1731044338 4
ع إسالم بوراوي181831047426 5
ع عبدالرحمان جبري181831051581 6
معيد محمد نذير جعفر خوجة1731044413 7
ديون محمد منصف حرزهللا1731071544 8
ع زين الدين حمبلي1731069697 9
ع شهرزاد حنصالي181831042659 10
ع خليدة خربوش181831088582 11
ع حليمة داهل1631051101 12
ع نور الهدى دنداني181831041517 13
ديون اسحاق رقام1731097098 14
ع مريم سالمة181832027920 15
ع سارة سالم181831092296 16
ع تيزيري شايب181831085461 17
ع أيمن عبد هللا طيايبية1731068943 18
ع حياة عبادة181831093907 19
ع دليلة عبدي181831069774 20
معيد هشام عتبي1731067020 21
معيد عصام عكيريمي1731045705 22
ديون ريمة عليلي1533009006 23
ع أدم عماني181831044889 24
ع وزنة كنزة عمران181831069705 25
ع حنان قاسمي181831047215 26
ع ياسمين قرد181831070331 27
ع وفاء قرمي181831066615 28
ع أحالم قصوري181831041651 29
ع شيماء قويدري181831064700 30
ع منال كرار181831085496 31
معيدة ايمان كساري1731058662 32
معيد محمد منصف مايدة1531087375 33
ع أميرة مزيان181831051419 34
معيد صالح معتوق1731052550 35
ع دالل معريش181831043014 36
معيد احمد نويشي1731098283 37
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع عبد الغاني أمالل181831040465 1
ع عبدالحق أوربيح181831069501 2
ع مكية اكلي181831054041 3
ع ديهية امجقان181831047232 4
معيد ياسين اوجدوب1731098797 5
ع مهدي براهيمي09091028281 6
معيد بالل بغدالي1731047848 7
ع ريمة بلخيري181831050133 8
معيد مولود بورماد1731043427 9
ع لينة بورنان الشريف181831043071 10
ع إلهام بوروينة181831072792 11
معيد يزيد بوعشيوم1732031108 12
معيد عبد الرحمان بوعون1731055927 13
ع حميدة جياللي1069390 14
ع فريال حلوة181831050188 15
معيدة أحالم حمداني1731055688 16
ع رضوان حمداني181831062065 17
ديون وليد حميدي1731054065 18
ع عبد الرحمن درغاوي181831042686 19
معيدة اكرام رمضان باي1731045503 20
معيدة سارة زنفيش1731064022 21
ع سمية سعدون181831055620 22
ع رانية شنة181831051922 23
ع أسامة شيباني181831052140 24
ع طارق فرحات عاتق181831054173 25
ع بشرى عباس181831093841 26
ع نورة عبعوب181831040552 27
ع طاهر عروس181831050162 28
معيد محمد  المهدي عون1631048829 29
معيد محمد أمين فراغ1731074863 30
ع شيماء قطاش181831045640 31
معيد فارس كرامة1631077194 32
ع أمينة كشكار181831041277 33
ديون صونيا ليرغوت1731060623 34
ع فهيمة مسيوري181831069838 35
ع لمياء معاش181831085376 36
ع فارس ميزاقير181831047475 37
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيد سمير أمير العكروت1731045638 1
ع تلة ايوب181831026515 2
ع بالل بالة181831086418 3
معيد أسامة بركاني1731096388 4
ع عبد الحق قويدر بلحاج181831042681 5
معيد اسحاق بلعزيزية1731092196 6
ع كلة بن حدو181831093975 7
ع مريم بن عالية181831054037 8
ع أسية سليمة بوركايب1731075232 9
معيد رضا بوزنادة1534032606 10
معيد عبد النور بوسعيد1731058754 11
ديون مريم توتة1631077877 12
ع زينب رميساء توري1832027616 13
معيد ياسين جعفري1731044485 14
ع مروى جالل181831085577 15
معيد عبداوي جنيدي1731045701 16
معيدة ياسمين حاج قدور1731045906 17
ع رانيا حسناوي1731071941 18
ع رانية حمالت181831093917 19
معيد اسامة حميرون1731066602 20
ع أسامة ختة181831049570 21
ع أمينة رحمون181831086373 22
ع احمد زغميش1534026139 23
ع هاجر زيقادي181831042858 24
إدماج سيدعلي سحنون1631094095 25
ديون نسيم شاوش1731067184 26
ع زهرة شباحي1631047403 27
معيد أسامة أيمن طويل1731096389 28
معيدة أموندا عدة1631071549 29
ع لمين عمار موهوب98248438 30
معيد خليل غوناني1535023277 31
ع صورية قاسيوي1431083487 32
ع رياض لعجال1634024564 33
ع هيثم عبد هللا لعرابي181831054069 34
ديون رميسة لكحل1731045595 35
ع يسرى مادور181831041631 36
معيدة فطيمة مبروكي1731086477 37
ع هشام مدمون181831062326 38
ديون هاجر مزيرة1731044673 39
ع أحسن مشواك181831040654 40
ع عبد المالك موهون181831090693 41
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيد يونس والي1731048207 42
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