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 2022/2021 السنة الجامعية: االتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  المسلك:

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

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

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

اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع طارق آيت وعمر181831088623 1
ع سارة أوداح181831070067 2
ع عبد الرحمان بن عمر181831086522 3
ع عبد النور بوريب091058787 4
ديون وردة تبعيشونت1731056091 5
ع عبد السالم حباس09091058777 6
معيدة إكرام نور الهدى حسيني1731047806 7
ع سيف الدين خليفي أحمد171731047335 8
ع مهدي رازم061080087 9
ع سرين صادق181831090687 10
ع أنور صنقط1336014171 11
ع مروان عميور181831084551 12
معيد سيفاقس عوان1331045205 13
ع وسام حياة قارة حسين181831093813 14
ع عمار قرماش053072214 15
ع صادق مخلوف181831064702 16
ع ياسمين سوسن مرابطي181831089929 17
ديون سمير معزار1334008771 18
ع سارة إيمان مغاري131331073723 19
ع أسامة مواليد1731058651 20
معيد األمين ناصر1731098288 21
معيدة ياسمين هارون1531106287 22
ع محمد رؤوف ومان1731066914 23
ع خديجة ياسية1534012687 24
ع كاهينة يعلى181831054184 25
إدماج توفيق فؤاد يماني1531075234 26
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
معيدة خديجة الحوانس1735083642 1
ع عمر الشيخ أحمد1839083938 2
ع زكريا العايب1731043472 3
ع فاتح انجشايري181831051590 4
ع محمد المنذر بدير181831086583 5
معيدة شهرازاد بلعباس1631062317 6
ع أمير محمد بلمصابيح1731096230 7
ع أكرم بن زيد181831066269 8
معيد عبد المالك بن سنوسي1531056824 9
ع رانية ياسمين بن عبيد181831064656 10
ع سمية بن عطاء هللا181831044144 11
ع سمير بوجريبة071043476 12
ع فايزة بوطيش171731097183 13
ديون عبد اللطيف حباس1731053887 14
معيد فاروق حركات1531054492 15
ع حسام دنداني181831044911 16
ع بشيرة زايدي101062918 17
ع هشام زناد1731098650 18
ع إيمان سواحلية041099684 19
ع رانية شية181831051493 20
معيدة سارة قادري1631077547 21
ع خديجة قالية081087268 22
ع حكيم مرسلي99322155 23
ع بسمة مسعود خربيش181831093608 24
ديون عفاف مهيريس1631053300 25
ع رضوان موسى181831063430 26
معيد صالح الدين ميحي064045295 27
ع جازية نويري00050844 28
ع وائل هلة181831066608 29
ع أسامة محمد وافي08081066618 30
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اإلمضاءالوضعيةاإلسماللقبرقم التسجيلالرقم
ع أحمد أنيس مهدي أمالل1631047368 1
معيد محمد رياض الكبير1531060118 2
معيدة حبيبة بالنقاس1731028563 3
ع يسمينة بغدادي092049656 4
ع رانية بلعيدي181831069781 5
ديون يزيد يحي بن يحي1731048199 6
ع عادل بوصوار181831053984 7
ع إيمان نور بوضياف1732035441 8
ع رانية تفات181831062611 9
ع هناء توامي071041923 10
ع خالد توهامي071115654 11
ع اسراء رائدة جرفاف1839001314 12
معيد عبد الغني حمام1631105009 13
ع محمد ريان سي عامر1731075522 14
ع جميلة شاقور1832018777 15
ع ليدية شبوط181831070190 16
ع نسرين شبيلي1532074415 17
ع فريال صحراوي181831064537 18
ع رنا صفصاف181831069786 19
ع عبير عربية1631049027 20
ع نجود عرفات181831050236 21
ع سعيد عزيبي181831086483 22
ع أسماء فنوح181831086676 23
ع عديلة قندوز171831076589 24
ع محمد أيمن كرفي141431064364 25
ع أسية لعجوزي041079595 26
معيد عبد هللا لعنتري1631098927 27
ع عائشة لكحل34016547 28
ع أحسن مهمل041052005 29
ع خليدة ميلودي1531049757 30
ع محمد عبد الغني هندل181831092667 31
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معيد عبد الرحمان مهدي ايت منقالت1731069341 1
معيدة كريمة باجي1731069129 2
ع عادل عبد الغاني بادك1731072002 3
ع زوبيدة براهيمي07078019582 4
معيد رابح ياسين بلعربي1731098584 5
ع خديجة بن دهندي181831081264 6
معيد مزاري بن عبد هللا1731044430 7
ع شيماء تازير بلحسن1837001116 8
ع اميرة تكالل181831047540 9
ع سعدي لطفي حجوج181831090005 10
معيد زكريا محمد حديد1731071961 11
ع ريان حمزاوي181831064870 12
معيدة وردة تقوى حواسين1531060148 13
ع شكيب زرواطي181831043605 14
ديون شيماء زيادي شيبان1636013001 15
ع منير سديرة1531068070 16
ع مركوندة طير07071106975 17
ع سماح عقوني181831083678 18
ع إكرام غربي181831042999 19
ع فتيحة فتيس03031035673 20
ع اكرام قورية091060819 21
ع نريمان كريبي111068923 22
ع أسامة ماتز1731066599 23
ع ياسين مرابط181831062363 24
ع نزيم مسيس181831085500 25
ع أمال نايت قاسي04041052053 26
معيد محمد إسالم نش1731061081 27
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