
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الحاج لخضر1جامعة باتنة

الجذع المشترك علوم اجتماعية

     توجيه الطلبة

التوجيهمعدل الترتيبمعدل التكوين2مس1مسرقم التسجيلاإلسم واللقبرقم
فلسفة095/3502305017.4717.7517.6118بوصالوي   عزالدين1
علم االجتماع095/3500073917.1917.3317.2617عكاز   جيهان2

علم النفس095/3502345216.0018.2817.1417كبش   كلتوم3

ارطوفونيا095/3501519417.0316.9617.0017قزولي   ويسال4

ارطوفونيا095/3500023416.3317.0616.7017بن يحي   راضية5

فلسفة095/3500464515.7817.4016.5917قرماط   نور القمر6

ارطوفونيا095/3502264715.3017.6516.4816بن باطة   صباح7

علم النفس095/3502099315.8816.8616.3716بن النوي   أيمن8

علم النفس095/3500530215.5617.0616.3116قالة   رزان9

علم النفس095/3501723715.6616.8216.2416برباش   رحمة10

علم النفس095/3502240316.3815.8816.1316تواتيت   سماح11

علم النفس095/3500019316.1916.0316.1116بوسوسو   حنان12

علم االجتماع095/3502359315.5916.5016.0516إبرير   ليلى13

علم االجتماع095/3500071115.8516.2216.0416ميحي   أروى14

علم النفس095/3500342715.0316.7515.8916بن حمودة   مالك15

علم النفس095/3502381415.2516.4415.8516مرازقية   مريم16

فلسفة095/3501270115.3116.1215.7216سليماني   اميرة17

ارطوفونيا95180000115.5115.7915.6516تاحوليت   سماح18

علم النفس095/3502254114.9516.1915.5716عبد الحق   شافية19

علم النفس095/3502267015.0016.0015.5016بوخالفة   صرهودة20

علم النفس095/3502090914.8516.0315.4415عدوي   أمال21

علم االجتماع095/3502271314.8015.9115.3615بخوش   صورية22

ارطوفونيا095/3501378014.4616.1315.3015براكنه   ليلى23

ارطوفونيا095/3501113314.1616.3815.2715قطاي   نور الهدى24

علم النفس095/3502337114.2816.1915.2415عزوز   فواز25

علم االجتماع095/3502444614.6615.7515.2115رابحي   وهيبة26

علم النفس173500052414.5915.7815.1915تمجغذين   ليلى27

ارطوفونيا95160052014.8215.4115.1215زيادي   نصيرة28

علم النفس095/3502267414.8315.3415.0915سوالم   صفية29
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ارطوفونيا095/3502059614.6315.5015.0715راشدي   نعيمة30

ارطوفونيا095/3502108414.3415.7815.0615بن حرزاهلل   هدى31

ارطوفونيا095/3500321214.4415.6615.0515عبد العزيز   هاجر32

ارطوفونيا095/3500006514.8515.1915.0215بوشارب   أيوب33

ارطوفونيا095/3502535014.5615.3814.9715بناي   يسرى اسماء34

ارطوفونيا095/3500056315.2614.6214.9415مرزوق   مرفت35

علم النفس95180003413.8316.0014.9215عالوي   لطيفة36

فلسفة095/3501273114.6915.0614.8815دغو   دنيا37

علم النفس095/3502409614.7814.8914.8415مرازقة   نسرين38

ارطوفونيا095/3500075414.5715.0614.8215بوذيب   ريان نور الهدى39

ارطوفونيا095/3503098013.5416.0614.8015هزيل   سالف40

ارطوفونيا095/3502363414.9114.3514.6315رزاق   مبروكة41

ارطوفونيا095/3502259313.9415.2514.6015بوعون   شهرزاد42

علم النفس095/3501832214.0315.1014.5715خريف   سلسبيل43

علم النفس16163500499613.9415.1914.5715زكري   محمد زكرياء44

علم النفس095/3500014813.9115.2114.5615بوتغماس   باديس45

علم النفس095/3500049313.9415.1314.5415بن مدور   فلاير46

علم النفس95180000614.8314.2014.5215بوخبالت   صابرينة47

ارطوفونيا095/3502333614.1114.8514.4814بوخالفة   فريدة48

علم النفس095/3500095314.3414.5314.4414عروسي   فاتن49

ديموغرافيا095/3502129713.2615.5014.3814مرعوش   ايمان50

علم النفس095/3500023314.5814.1614.3714بن عامر   راضية51

ارطوفونيا095/3500427614.6414.0914.3714بن بالط   امال52

علوم التربية095/3501279113.7814.9414.3614عزوي   غنيه53

علم النفس095/3502175214.1114.5814.3514حربوش   حياة54

علم النفس095/3502235914.2114.4714.3414زردوحي   سلمى55

ارطوفونيا095/3501200613.8914.6914.2914بوضياف   أميره56

علم االجتماع095/3501856313.8114.7214.2714بن عمارة   آمال57

ارطوفونيا095/3501941413.2715.2514.2614بعاسو   دعاء58

ارطوفونيا95180001613.2515.2214.2414نزار   إشراق59

علم النفس95180010812.6915.7214.2114منصوري   عبد الرحيم60

علم النفس095/3501722914.4413.9614.2014سي عبد اهلل   خالد61

علم النفس095/3505820312.6415.7514.2014راس غزال   اسامة62

ارطوفونيا095/3502499814.1914.2014.2014قارح   خديجة63

ارطوفونيا095/3501319613.4114.9114.1614عتماني   اكرام64

ارطوفونيا095/3502167213.7214.4114.0714ديلخ حمزة65

علم النفس095/3502218814.3813.7414.0614رحماني   زينب66
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ارطوفونيا095/3500471213.1914.9114.0514حماد   أسماء67

ارطوفونيا095/3502001914.2813.8014.0414عبيدات   سميرة68

علم النفس095/3500680713.5014.3813.9414مدور   كريمة69

ارطوفونيا95180010512.6215.2513.9414نعيمي   تهاني70

ارطوفونيا095/3500370213.1014.7013.9014لعور   أشواق71

علم النفس095/3500827414.3513.3713.8614درارجة   علياء72

علم االجتماع095/3500107614.1013.5713.8414عبد النبي   فراح73

علوم التربية095/3502335513.7713.8813.8314عسول   فطيمة74

علم النفس095/3500678712.6514.9113.7814بن عباس   صبري75

ارطوفونيا095/3501779613.3414.1913.7714زروال   انتصار76

علم االجتماع095/3501235313.7813.7513.7714مختاش   شيماء77

ارطوفونيا095/3502403113.6313.8813.7614ناصري   نبيلة78

علم النفس95180011013.3414.1613.7514بلعابد   عصام79

علوم التربية095/3500680113.4414.0613.7514لوشان   فاطمة الزهراء80

علم النفس095/3501287213.4414.0313.7414بن بولعيد   اسمهان81

علم النفس095/3501488013.7013.7513.7314بيطام   ريان82

علم النفس095/3502198913.4913.8713.6814تولميت   رحمة83

ارطوفونيا095/3501495312.8614.4613.6614عمارة   ليلى84

علم النفس95180007312.9514.3513.6514عزوز   منال85

ارطوفونيا16163500575913.7513.5313.6414لعقون   تيماء يسرى كهرمان86

علم النفس095/3501183013.2214.0613.6414ميدون   نور الهدى87

علم النفس095/3500405313.5013.7513.6314عبد الحق   فطيمة الزهراء88

علم النفس095/3501955812.9614.2213.5914سكيو   لمياء89

ارطوفونيا95180001513.1913.9813.5914لبرارة   نور الهدى90

علم النفس095/3501808312.6014.5613.5814بلوناس   سليمان91

علم االجتماع095/3500598114.4312.7213.5814فرحي   رميساء92

علم النفس095/3400866213.0014.1013.5514مسعودي   فتيحة93

علم النفس095/3500655913.8213.2513.5414راجعي   لبنى94

ارطوفونيا095/3500354713.0314.0313.5314قرين   سرور95

علم االجتماع095/3502315213.9113.1013.5114طوالي   عمر96

علم االجتماع095/3500435813.2213.7713.5013بوغرارة   رانية97

ارطوفونيا095/3500029412.8414.1313.4913مقالتي   ريان98

فلسفة095/3500369312.9214.0313.4813هوادف   أسامة99

علوم التربية095/3501952813.5813.3513.4713بزعي   سميرة100

علم النفس095/3502990512.7214.1613.4413مخلوفي   مريم101

علوم التربية095/3501267613.0013.8413.4213حريقي   آية102

علم االجتماع095/3500406913.4413.3813.4113ربيحي   كنزة103
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علم النفس095/3502287213.9412.8813.4113قيدوم   عبد الرحيم104

ارطوفونيا16163502034213.1313.6613.4013بونجار   فلاير105

ارطوفونيا095/3502234713.1313.6313.3813سلمى1بوضياف   106

علوم التربية095/3502339612.6314.1313.3813جابري   فوزيه107

علم االجتماع095/3502082612.6914.0713.3813سلوم   آية108

علم النفس095/3501177512.7014.0013.3513سعودي مبروك   عائشة109

علم االجتماع095/3502317012.6314.0613.3513عبودي   يسرى110

علوم التربية09518000812.4414.2313.3413بوشكيوه   عبد الناصر111

ارطوفونيا095/3502773012.0114.6313.3213منصوري   دنيا زاد112

علم االجتماع095/3501922613.4413.1913.3213مومن   آسيا113

علم النفس095/3502136313.5213.1013.3113شبي   بشرى114

علم النفس095/3502254512.8513.7513.3013بوتمجت   شاهيناز115

علم النفس095/3500657913.4713.1313.3013بوجالل   شهيرة116

علم النفس095/3502108313.7212.8413.2813رويبي   إيمان117

ارطوفونيا095/3500368211.9714.5313.2513كرارشة   آالء118

علوم التربية095/3500037513.0513.4413.2513شاوش  خوان   شهرة119

ارطوفونيا095/3500666612.5613.9113.2413بن بوزة   مروى سلسبيل120

ارطوفونيا95180011112.6613.7413.2013بن اسباع   ايمان121

علم النفس95180004712.5813.8113.2013بن عطير   زوبيده122

علم النفس095/3501922112.7913.6013.2013زواقري   يسرى123

علم النفس095/3500386113.4512.9113.1813بالولي   خولة124

علوم التربية095/3500017812.6413.7213.1813تامر   جيهان125

ارطوفونيا095/3501591913.3513.0013.1813غضبان   وئام126

علم النفس95180004613.6912.6413.1713سنوسي   سميحة127

علم النفس095/3501179012.4913.8113.1513خماري   فاطمة128

ارطوفونيا163501786512.7713.5313.1513عبد الصمد   غنية129

ارطوفونيا095/3501493812.9213.3713.1513مسعودي   سلسبيل130

ارطوفونيا095/3500389913.1213.1413.1313منصوري   رشيدة131

علم النفس95180000712.7713.4913.1313نقاب   محمد132

ارطوفونيا095/3500019412.2314.0013.1213نايلي   حنان133

علم النفس095/3501921012.4113.7813.1013زواقري   عفاف134

علم االجتماع095/3500023513.0513.1313.0913سامعي   رامي135

علم النفس095/3500043213.2712.9113.0913مقالتي   عبد الحميد136

علم االجتماع95180007913.1712.9713.0713بن فيفي   تقي الدين137

علم النفس095/3500051812.7213.4113.0713الصغير   لطيفة138

فلسفة095/3500369912.9413.1913.0713هراد   أسماء139

علم النفس095/3501841513.0313.0613.0513العايب   نورالهناء140
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علم النفس095/3501267413.3612.7313.0513بن سالم   آمنة141

ارطوفونيا095/3502069412.9513.1213.0413إنزارن   بثينة142

علم النفس095/3501013312.6313.4013.0213عجال   أميره143

ارطوفونيا17173500011312.1313.8913.0113سفوحي   الخامسة144

علم النفس095/3502143012.9213.1013.0113شايب عينو   عنتر145

ارطوفونيا095/3501657412.8813.1213.0013شماخ   دالية146

علم النفس095/3501183412.0713.9112.9913فوحال   هجيرة147

ارطوفونيا095/3501485411.4114.5012.9613براهيمي   أمينة148

علم النفس095/3502090112.5413.3712.9613بوراس   أشواق149

علم النفس16163500410912.5613.3512.9613بوزيان   رندة150

علم النفس095/3500015112.6013.2612.9313روابح   بثينة151

علم النفس095/3502309912.2813.5312.9113بارور   علي152

فلسفة095/3500032811.8114.0012.9113غنام   سعيدة153

علم االجتماع095/3501825413.0212.7812.9013حيدوسي   ايمان154

علم النفس16163502714112.1313.6612.9012جاب اهلل   نورة155

علم النفس95180004812.2713.5012.8913بن مخلوف   أمينة156

علم النفس095/3501706512.3813.3912.8913قبشي   إلهام157

علوم التربية095/3500653712.2813.4712.8813بعالة   روميسة158

ارطوفونيا095/3500074810.8814.8512.8713حاجي   رميساء159

فلسفة095/3501274812.9112.8112.8613مسعودي   زهية160

علم النفس095/3502132612.7812.9212.8513حجيج   بثينة161

علم النفس095/3500789511.9713.7212.8513بن محمد   راوية162

علم االجتماع095/3501110811.8113.8812.8513تسوح   صغيرة163

ارطوفونيا095/3500088412.8012.8712.8413بن ساسي   اية164

ارطوفونيا095/3501037812.0013.6612.8313موساوي   لمياء165

علم النفس095/3501897312.2713.3812.8313دراغله   عفاف166

علم النفس095/3501452112.2513.3912.8213حمزاوي   عبدالرزاق167

علم االجتماع095/3501423713.2012.4212.8113فياللي   عيسى168

علم النفس095/3501273713.1712.4412.8113زروالي   رحيمة169

علم النفس095/3500655612.8112.7812.8013ثابت   سفيان170

علم االجتماع095/3502379112.2513.3412.8013فضالي   مرزاقة171

علم النفس095/3500392312.0813.4712.7813بهلول   ريان172

ارطوفونيا095/3501192312.6112.9412.7813منزر   نورة173

فلسفة095/3502060112.5712.9712.7713قدور   نورة174

علوم التربية095/3502339212.2513.2812.7713عقابي   فوزية175

ديموغرافيا095/3501895212.1413.3812.7613بوراس   سليمه176

علوم التربية095/3501085312.6612.8312.7513بن لحسن   هديل177
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ارطوفونيا095/3501786413.4212.0512.7413بونجار   آمال178

علوم التربية095/3500661812.3113.0912.7013يوب   فاطمة الزهراء179

علم النفس095/3501994511.9713.4212.7013بن خليفة   مروى180

علم النفس0953500010312.6612.7212.6913عبد النبي   اسماء181

علم النفس095/3501267812.7712.6012.6913زغيشي   أحالم182

علم النفس095/3500644513.0012.3512.6813بوخالفة   أسماء183

علم النفس095/3502362511.5313.8112.6713بوزيدي   مايسة184

ارطوفونيا095/3502096512.5212.8212.6713سخري   رانية185

فلسفة095/3501117012.2113.1312.6713عوشاش   نعيمة186

علوم التربية095/3501284713.4111.9112.6613زردومي   وردة187

علم النفس095/3501496312.3113.0112.6613مناصرية   مسعودة188

علم النفس095/3502158212.2813.0312.6613عرامي   حسناء189

علم النفس095/3501783411.8813.4112.6513قامو   كوثر190

علم االجتماع095/3501996412.5012.7812.6413سايح   نوره191

علم النفس095/3500425812.5012.7812.6413سهيل   يسرى ريان192

علم النفس95180000911.7013.5812.6413نحال   زهرة193

فلسفة095/3500039112.2613.0012.6313بن سخرية   شيماء194

علم النفس095/3502235712.9712.2812.6313حداد   سلمى195

علم النفس095/3500091012.4912.7512.6213بغامي   رفيدة196

علم النفس095/3501016112.3612.8412.6013بخوش   حنان197

علم النفس095/3500610311.5613.6312.6013راجعي   زينب198

فلسفة095/3500420912.8012.3812.5913جار اهلل   امينة199

علم النفس095/3501114812.3712.8112.5913درقال   لينده200

علم النفس095/3501040113.3311.8412.5913قحاز   رجاء201

علم النفس095/3503146812.0213.1012.5613فرحات   عالية202

علم النفس95180000412.2212.8912.5613بركات   صالح الدين203

علم النفس095/3500414612.2912.8212.5613قبي   نصيرة204

علم االجتماع095/3500033112.4312.6412.5413بن حرشاش   سالف205

علم االجتماع095/3501868712.5412.5312.5413بن نية   نادية206

علم النفس095/3502383411.5813.4712.5313زالقي   مريم207

علم النفس095/3501989812.2212.8112.5213بن عنتر   شيماء208

علم النفس095/3501729612.9412.0612.5013عطار   لمياء209

علوم التربية095/3500681512.2112.7812.5012عواشرية   وفاء210

علوم التربية9.518E+5911.6013.3712.4912بلوناس   سمية211

علم النفس095/3501371711.8413.1312.4912بورنان   زهرة212

علوم التربية095/3501281212.2112.7512.4812بورزان   لينة213

علوم التربية095/3500855012.3312.6312.4812فني   كاتيا214
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علم النفس095/3501622812.0012.9512.4812خنفوسي   شمس الدين215

علم النفس095/3502274411.6913.1912.4412بارش   فاطمة216

علوم التربية095/3502127812.0012.8812.4412بوعون   اميره217

علوم التربية095/3500813611.4113.4712.4412فرحاتي   زينب218

علم النفس095/3500090712.8512.0312.4412هدنة   رحمة منار219

علم النفس095/3501495912.0912.7812.4412حبالل   مريم220

علم النفس095/3500048212.2812.5712.4312دعموش   فاطمة221

علم النفس065/170012611.5713.2812.4312يوسفي   عائشة222

علم االجتماع095/3501988012.2712.5712.4212بوقره   سعاد223

علم النفس095/3502127612.5212.3112.4212جيتي   دنيا224

علم النفس095/3500009011.6113.2212.4212يوسف   ابتسام225

فلسفة095/3501274711.6013.2212.4112بليلي   زهرة226

علم النفس095/3501589312.4712.3512.4112خريف   فاطمة227

علم النفس95180006511.7813.0312.4112حيرش   ايمان228

علم النفس16163502118113.3611.4412.4012غنام   سالف229

علم النفس095/3500060011.8812.9112.4012رحمون   منال ظريفة230

علم النفس16163500322712.1612.6312.4012رويشي   ليديا231

علم النفس095/3500677611.1613.6312.4012زيتوني   سارة232

علم النفس095/3500375012.2512.5312.3912نزار   ابتسام233

فلسفة095/3500372511.6313.1412.3912بوخالفة   أية234

فلسفة095/3500040011.6113.1612.3912عاشوري   شيماء235

علم النفس095/3500421311.9112.8412.3812لطرش   سمية236

علم االجتماع095/3500390611.5613.1712.3712نموشي   رميساء237

علم النفس095/3502109812.0212.6912.3612دهيمي   ابتسام238

علم النفس095/3500107712.2512.4412.3512هبول   فلاير239

علم النفس095/17/0002611.5313.1612.3512شناف   إبتسام240

علم االجتماع095/3500397311.2213.4412.3312بوخالفة   شروق241

علم النفس095/3501545011.6912.9712.3312بوسته   نزيهة242

علم النفس16163502388712.6711.9712.3212بوزيدة اسماء243

علم النفس095/3501783111.6912.9412.3212بلوافي   فهيمة244

علم النفس095/3500444111.6313.0012.3212عسول   سلمى245

ديموغرافيا095/3501371211.1413.4712.3112أمزيان   رميساء246

علم النفس095/3501987512.0812.5312.3112بن شنوف   سارة247

علم االجتماع095/3502520212.1412.4712.3112بيطام   فريد248

علم النفس095/3500025013.3411.2412.2912عطاهلل   راوية249

علم االجتماع095/3501228811.5613.0012.2812ربعي   عبير250

علم االجتماع163500692611.0313.5312.2812معرف   نور الهدى251
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علم االجتماع095/3500012611.7712.7812.2812جفال   امينة252

علم النفس095/3502016311.4413.1012.2712بن فيالة   اميرة253

علم االجتماع095/3500003112.5012.0212.2612مخاليف   أمال254

علم االجتماع330950038411.9212.5912.2612رحالي   مراد255

علم النفس095/3500664011.6312.8612.2512أمير   كوثر256

علم االجتماع095/3501111511.1413.3412.2412بن النوي   عبير257

علم النفس095/3502416012.2012.2812.2412بن فيفي   نوارة258

علم النفس095/3501174411.6612.7812.2212اعراب   رميسة259

علم النفس95180004412.5811.8612.2212حليسي   امال260

علم االجتماع095/3501268511.6912.7512.2212مناعي   أميرة261

علم االجتماع095/3501991512.3412.0612.2012بن سالم   عزيزه262

علم االجتماع095/3501377911.8412.5612.2012لطرش   لبنى263

علوم التربية095/3500410912.0312.3412.1912بوهنتالة   مروة264

علم النفس095/3501728712.1812.1612.1712زكور   فتيحة265

علوم التربية095/3501952412.0212.3212.1712غشام   سلوى266

علم النفس095/3502812111.1113.1912.1512بوزيدة   منال267

علم النفس095/3500027811.7512.5412.1512قسمية   روميساء268

علم االجتماع095/3500025712.5611.7212.1412شفراق   رحمة269

علم النفس095/3502411511.3112.9712.1412معلم   نسيمة270

علم النفس163502519311.1913.0912.1412الحانية   سليمة271

فلسفة095/3502370012.7111.5612.1412العيدون   محمد أمين272

علم النفس095/3501418412.6411.6312.1412لعوابدية   نسرين273

علم النفس095/3500387412.1312.1312.1312بوعكاز   دنيا274

علم النفس095/3500019011.9412.3212.1312شهيلي   حمزة275

علم النفس095/3501784511.7512.5012.1312بريمة   نبيلة276

علوم التربية095/3908644512.4311.7812.1112حمدي هناي   محمد277

علم النفس16163502897112.2211.9712.1012بضياف   منال278

علم النفس095/3500033411.2812.8912.0912قيري   سلسبيل279

علم النفس095/3501996911.8012.3612.0812سيفي   راضية280

علم االجتماع095/3500423211.7412.4112.0812بن يحي   رحمة281

علم النفس095/3500016412.1012.0012.0512بن حبرو   بلقاسم282

علم النفس095/3501591111.7212.3712.0512غضبان   نجاة283

علم االجتماع095/3502499011.9112.1712.0412برباش   حياة284

فلسفة095/3502297810.6513.4212.0412خرشوش   عبد المجيد285

علم االجتماع095/3501119812.5611.5012.0312كافي   خليصة286

علم النفس095/3501184112.0012.0512.0312بوشارب   وسام287

علم النفس095/3500421412.0212.0012.0112لحمر   سهام288
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علم النفس095/3500418910.3713.6312.0012شايب عينو   أسماء289

علم النفس16163501068112.3911.5911.9912بوراس   شيماء290

علم النفس095/3500049110.7913.1911.9912رابحي   فراح291

علم النفس095/3500018211.4912.4711.9812عبدلي   حسام الدين292

علم النفس095/3501809112.1611.7811.9712بضياف   فطيمة الزهراء293

علم االجتماع095/3500392012.2211.7211.9712فريطس   ريان294

علم النفس095/3500042711.9212.0011.9612خنشالي   عايدة295

علم النفس095/3501106411.6412.2811.9612ضيف اهلل   خولة296

علم النفس095/3500037711.2512.6611.9612بن عمومة   شهرزاد297

علوم التربية095/3502411311.6612.2211.9412بن علي   نسيمة298

علم االجتماع095/3501995611.8312.0311.9312بن سديرة   موسى299

علم النفس095/3502421611.6112.2511.9312جبابلية   نور الهدى300

علوم التربية095/3501011310.9712.8911.9312مرزوقي   آمال301

علم النفس095/3502539012.4411.4111.9312لبرارة   خولة302

علم النفس095/3501127612.1011.7511.9312منصورية   منار الهدى303

علم النفس095/3502416410.8113.0211.9212زمورة   نوال304

علم النفس095/3500376212.0511.7811.9212شيري   اسماء305

علم النفس095/3502016911.3412.4711.9112بوذراع   حياة306

فلسفة095/3501275012.0611.7211.8912لحمر   سارة307

علم النفس095/3502195411.5512.2211.8912تواتي   رانية308

علم النفس095/3501530011.4212.3511.8912غقالي   دنيا309

فلسفة95180001411.5012.2411.8712بوشامة   ياسمين310

علم النفس095/17/0006111.3312.4111.8712دراغلة   مريم311

علم االجتماع095/3502384712.7011.0211.8612عواج   احالم312

علم النفس095/3500020511.1312.5911.8612فالح   خديجة313

علم النفس95180005912.5611.1611.8612لحلوح   نور الهدى314

علم النفس095/3501367511.4112.3011.8612عبد الرزاق   ايوب315

علوم التربية095/3501453311.3312.3811.8612لبكاره   فردوس316

علم النفس095/3501926310.7212.9711.8512بوتيطاو عبير317

علم النفس095/3500100311.4712.2211.8512سية   نريمان318

علم النفس095/3500057311.5612.1311.8512كرارشة   مروى319

علم النفس095/3502383111.7211.9411.8312بن عمر   مريم320

فلسفة095/3501927712.0311.6311.8312رحماني   نريمان321

علم االجتماع095/3500027011.4712.1911.8312غريس   رميساء322

علم النفس095/3502237310.9712.6911.8312فوحال   سلوى323

علم النفس095/3501548911.7511.9111.8312مخلوفي   مروى324

علم النفس095/3500132011.0512.6011.8312سماعيل   بلقاسم صهيب325
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علوم التربية95180003011.3012.3511.8312قروشي   صالح الدين326

علم النفس095/3502263210.9112.7211.8212بوغرارة   يسرى327

علم النفس095/3500185312.2811.3511.8212رابحي   أمينة328

علم النفس95180000511.7811.8511.8212عنان   زبير329

علم االجتماع095/3502306212.2511.3811.8212لكحل   عصام330

علم النفس16163502306510.9412.6911.8212مفتاح   صباح331

علوم التربية095/3501589711.2512.3511.8012علول   لندة332

علم النفس095/3502417511.3512.2511.8012علي جعفر   نوال333

فلسفة095/3500662312.4711.1111.7912سنقوقة   فرح334

علوم التربية095/3502381212.2211.3511.7912الواعيو   مريم335

علم االجتماع095/3501491911.3812.1911.7912بن أحمد   أمال336

علم النفس095/3500028911.6311.9411.7912طكوك   ريان337

فلسفة095/3501537710.9412.6311.7912يوسفي   نورية338

علم النفس095/3500012011.2512.3111.7812بوزيد   الهام339

علوم التربية095/3501898512.0011.5611.7812حسه   كوثر340

علوم التربية9.518E+6011.0612.5011.7812صمصار   رفيدة341

علم النفس095/3502083911.2512.3111.7812معاش   أحالم342

علوم التربية095/3502096811.6211.9411.7812همصي   أمينة343

علم االجتماع095/3502339111.9611.5911.7812بن مبروك   فوزية344

علم االجتماع095/3502088010.4413.0811.7612بشططو   رشاد345

علوم التربية095/3501662811.9911.5211.7612بن عكسه   كنزة346

علوم التربية095/3500820911.3812.1311.7612صولة   شيماء347

علم النفس095/3500252412.0011.5011.7512بن سعيدي   رميساء348

علم النفس16163503067110.5013.0011.7511بن عائشة   رميساء349

علم النفس095/3501532811.0612.4311.7512بادة   شيماء350

علم النفس095/3500451311.6011.8711.7412زعبوب   نورااليمان351

علم االجتماع095/3500386410.4712.9911.7312خنيش   خولة352

علم النفس095/3500808411.4112.0411.7312بوصوار   خولة353

علم النفس095/3500663611.2512.1911.7212بويش   كنزة354

علم النفس095/3500647011.2812.1611.7212زيرق   إلهام355

علم االجتماع095/3502204311.2212.2211.7212عبد المالك   رفيق356

علوم التربية095/3500063911.7311.6911.7112تواتي   نوال357

علم النفس095/3500066111.6411.7811.7112سربوح   هاجر358

علم النفس095/3502130812.3011.1111.7112بن الغة   ايمان هاجر359

علم االجتماع095/3500649811.5311.8811.7112جنان   فراح360

علم االجتماع095/3501382311.5711.8411.7112لموفق   يونس361

علم النفس95180001010.7512.6611.7112نحيلي   أحالم362
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علم النفس095/3501664211.3312.0711.7012بورك   مونيه363

علوم التربية095/3500662110.9712.4111.6912بوقلعة   فايزة364

علوم التربية095/3500032711.3212.0611.6912بولعزيز   سعيدة365

علم النفس095/3501173211.4711.9111.6912حنفوق   دنيا366

علم االجتماع095/3501831511.7211.6611.6912عزيز   منيرة367

علم االجتماع095/3501707311.1912.1911.6912قني   جمال368

علم النفس095/3502259210.9412.4411.6912كرور   شهرزاد369

علم االجتماع095/3501623211.7811.5911.6912رحال   شوقي370

علوم التربية095/3501370411.6711.6911.6812وحشي   ربيعة371

فلسفة095/3501455411.5011.8511.6812بوزناق   نجاة372

علم االجتماع095/3500804211.2212.1311.6812رحماني   جيهان373

علم االجتماع095/3500024311.5711.7511.6612بتيرة   رانية374

علم االجتماع095/3501020011.0912.2211.6612بوحركات   سهيله375

علم االجتماع095/3500417712.3111.0011.6612عيادي   وسيلة376

علم االجتماع17173500008811.3811.9111.6512أولمان   إيناس377

علم النفس095/3500653412.4310.8511.6412رجوع   روميسة378

علم النفس095/3500835511.7211.5611.6412فني   مروى379

علوم التربية095/3501659611.6411.6311.6412لوصيف   سمية380

علم النفس095/3501893111.3911.8811.6412مانع   رحمة381

علم النفس095/3500076110.2713.0011.6412نزار   سميرة382

فلسفة095/3501272010.6312.6311.6312بن يكن   حكيمة383

علم االجتماع095/3501365811.5311.7211.6312بوتليس   أميمة384

فلسفة095/3501656811.0912.1611.6312سعاده   حكيمة385

علم االجتماع095/3502049511.3011.9411.6212بن بلقاسم   حورية386

علم االجتماع095/3501830311.2112.0311.6212لوصيف   فتيحة387

علم االجتماع095/3501993012.0011.2211.6112بوشامه   فطيمة الزهرة388

علم االجتماع095/3500006311.3111.9111.6112زيرق   أيوب389

علوم التربية095/3500664210.8212.3811.6012بوعزيز   المية390

علم االجتماع095/3500429811.9111.2811.6012شيوخ   رياليال391

علم النفس16163501218411.8611.2811.5711فاضل   ريمة392

علم النفس095/3502056911.3111.8111.5612مقالتي   غدير393

علم النفس095/3501417311.7311.3811.5612دربالي   كريمة394

علم النفس095/3500072410.8012.3111.5612قعودة   إبتسام395

علم النفس095/3502172811.3111.7911.5512بوشارب   حنان396

علوم التربية095/3502456611.9111.1911.5512زواقري   اسماء397

علم االجتماع095/3501264111.4711.6311.5512هماش   رضوان اهلل398

علوم التربية095/3501455811.8611.2211.5412لمصاره   هدى399
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فلسفة95180002111.1111.9411.5312بوذيبة   زكية400

علم النفس095/3501022611.6111.4111.5112خرفاهلل   عفيفة401

علم االجتماع095/3500663411.9911.0311.5112عزوزي   كنزة402

علوم التربية095/18/000812.0710.9411.5112حساني   كوثر403

علم االجتماع095/3500850011.1311.8811.5112نجاعي   أمال404

علوم التربية095/3502018411.5011.5011.5012يحه   سالف405

علم النفس095/3500416211.9611.0311.5011بركات   هاجر406

ديموغرافيا095/3500476810.7412.2511.5011بوزيد   اسراء407

علوم التربية095/3500086510.8512.1311.4911محمد/بخوش   إيمان408

علوم التربية095/3501871711.2211.7511.4911حناشي   زهية409

علم النفس095/3500440510.6312.3211.4811بن منصور   ذكرى نهاد410

علم النفس095/3500408811.1011.8511.4811تبري   مايسة علية411

علم النفس095/3501986310.6012.3411.4711بن يخلف   خليل412

علم االجتماع095/3501866710.7512.1911.4711بهلول   سارة413

ديموغرافيا095/17017711.2211.7211.4711لوشان   نجوى414

علم النفس095/3501106310.9711.9711.4711همال   خولة415

علم النفس95180003310.9911.9411.4711بوعكاز   إلهام416

علوم التربية095/3501420911.6411.2711.4611بن حركات   أماني417

علم االجتماع095/3501866410.4112.5011.4611راجعي   ريان418

علم النفس095/3501919911.3811.5311.4611زواقري   اسية419

علوم التربية095/3501417410.6312.2811.4611لوصيف   الميس420

علم النفس095/3500080511.4311.4711.4511رحماني   منال421

علم النفس095/3500068510.3612.5311.4511أوجرة   وفاء422

علم النفس95180010911.6411.2511.4511صالحي   سهام423

علم االجتماع095/3500046311.0511.8411.4511ناصر   عفاف424

علوم التربية095/3500667611.1911.6911.4411فورار   نادية425

علم النفس095/3501113611.5311.3511.4411لكبير   كاهنه426

فلسفة095/3501184412.3510.5311.4411مراحي   يسمينة427

علم النفس095/3500670511.1411.7211.4311بوخالفة   هبة الرحمان428

علم االجتماع095/3500405111.3811.4711.4311بالصحراوي   فلاير429

علم النفس095/3503243411.7811.0711.4311لمباركية   مروى430

ديموغرافيا095/3501824911.1611.6611.4111سهلي   اشرف431

علوم التربية095/3501270911.4711.3411.4111حقاين   بثينة432

فلسفة95180001310.2512.5511.4011عيساوي   ريمة433

علم النفس095/3500075611.0811.7211.4011مداني   سارة434

علم االجتماع095/3501983610.7512.0311.3911بن خليفة   إبتسام435

علم االجتماع095/3501859311.9410.8411.3911بوعبد اهلل   سارة436
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علم االجتماع095/3501901111.2511.5311.3911دوشمان   وئام437

علوم التربية095/3500407011.6311.1311.3811دهانة   كنزة438

علم النفس095/3501899510.1612.6011.3811صايفي   مروى439

علم االجتماع095/3501177410.4412.3111.3811بوسليماني   شيماء440

علم النفس095/3502021910.7811.9711.3811سباع   مروان441

علم النفس095/3502444411.0011.7511.3811عويش   وهيبة442

علم النفس16163501690810.1212.6311.3811مهداوي   هبة443

علم النفس17173501535110.3212.4111.3711بن مهنة   لطيفة444

علم النفس095/3501529010.9411.7811.3611بلخيري   خديجة445

علم االجتماع1701831910.9111.8111.3611بن مهوب   نسرين446

علم النفس095/3500039710.7212.0011.3611وافي   شيماء447

علم االجتماع095/3500429210.5312.1711.3511زاوي   رانية448

علم النفس095/3500072710.8511.8411.3511دحمان   إسراء449

علم النفس095/3501924210.7811.9111.3511مرزوقي   خليل450

علوم التربية095/3501828010.0912.5911.3411عوفي   زينب451

فلسفة095/3501449211.0011.6611.3311بلهيسات   رشيدة452

علم النفس095/350031949.9112.7511.3311بن حمودة   كوثر453

علم النفس095/3500002711.5511.1111.3311بوعروقن   أشواق454

علم االجتماع095/3500505211.1911.4711.3311يوب   أمينة455

علم النفس095/3500047610.7411.9111.3311بعزيزي   غدير456

فلسفة095/3501374910.9711.6811.3311منصوري   شهرزاد457

علوم التربية173500442210.5212.1211.3211حميش   ريان458

علم النفس095/3501274511.8310.8111.3211عريفي   ريمه459

علم النفس16163500173910.6711.9711.3211لعور   آية أصالة460

علم النفس095/3500442010.9411.6911.3211جبارة   رميلة461

علم النفس095/3500646110.7211.9111.3211زياني   أمينة462

علم االجتماع095/3500650410.8211.7811.3011جماطي   حنان463

علم االجتماع095/3501586611.4111.1911.3011خادم   سارة464

علم االجتماع095/3501864011.6310.9711.3011عزيز   هدى465

علم النفس095/3500107810.9311.6611.3011تواتي   لبنى466

علم النفس095/3502367610.4412.1311.2911بروال   أم الخير467

علم االجتماع095/3500379811.5011.0711.2911غشام   انتصار468

علم االجتماع095/3500068311.9310.6211.2811مقداد   وسام469

فلسفة095/3500408910.8111.7211.2711بلخضر   مباركة470

فلسفة095/3501107612.0310.5011.2711بن اسباع   ريمة471

علم االجتماع095/3500423911.0811.4411.2611بونيبان   سهيلة472

علم االجتماع095/3500446211.5211.0011.2611زبادية   صهيب473
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علم النفس095/3500827510.2512.2711.2611مكي   عماد الدين474

علم االجتماع095/3501858112.0310.4711.2511روابح   خديجة475

علم االجتماع095/3501378911.1911.3111.2511ميمون   مسعودة476

علم النفس1717350065010.0312.4711.2511بعطوش   حواء477

علم النفس095/3502094411.1211.3711.2511عوف   أميرة478

علوم التربية095/3501102210.4412.0411.2411لعرابة   آية479

فلسفة095/3502349511.4211.0611.2411معجوج   ظريفة480

فلسفة095/3501175810.4711.9711.2211بوساحة   سلوى481

علوم التربية095/3501585111.1211.3211.2211عمري   خولة482

علم االجتماع095/3501121111.9010.5311.2211ضيف اهلل   نفيسة483

علم النفس095/3501591311.1111.3111.2111زياني   امال484

علم االجتماع16163500000811.2511.1611.2111العابد   أحالم485

علم االجتماع095/3501866010.5211.8811.2011بلبج   خلود486

علم النفس095/3502206311.8510.5511.2011طمين   رميساء487

علوم التربية095/3501859011.8910.5011.2011بن حرشاش   رمزي488

علم النفس095/3500645111.2211.1611.1911بن علي   أشواق نجاة489

علم النفس095/3501025811.1611.2211.1911بوعكاز   منال490

علوم التربية095/3502384510.1312.2511.1911مسعودي   مريم491

علم النفس095/3500659410.2112.1611.1911بوهنتالة   عائشة492

علوم التربية095/3501049611.1011.2711.1911زواقري   نوال493

علم النفس095/3502351510.8411.5311.1911مخربش   المية494

علوم التربية095/3501592310.7211.6311.1811بن دايخة   يسرى495

فلسفة095/3500015711.4610.8811.1711عابد   بريزة496

علم االجتماع95180002210.3811.9611.1711غوفي   اسماء497

علم النفس095/3500022610.7511.5911.1711مرازقة   خيرة498

علم النفس163500114910.4711.8511.1611محمدي   يسرا499

علم النفس095/3500087510.4411.8811.1611قاولي   اسماء500

علم النفس095/3500001010.2812.0311.1611شنيخر   أحالم501

علوم التربية095/3500397710.7511.5611.1611نصر   شميسة502

علوم التربية095/3501497210.3511.9511.1511حناشي   وفاء503

علم االجتماع092180000810.2512.0511.1511شيبوب   اسماء504

علوم التربية095/3503200311.8310.4711.1511غديري   كاهينة505

علوم التربية095/3502349310.7611.5311.1511بوزيدي   كنزة506

علم االجتماع95180006011.3510.9411.1511بوغرارة   هبة الرحمان507

علم االجتماع095/3501920210.7211.5611.1411بعزيز   سعاد508

علوم التربية095/17/0005411.3710.9111.1411بن بوعزيز   يسرى تهاني509

علم االجتماع095/3501121311.2411.0311.1411بن اسباع   نور الهدى510
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علم االجتماع095/3501757511.6010.6711.1411جاب اهلل   رندة511

علم االجتماع095/3500107910.5611.6911.1311بخوش   لميس512

علوم التربية095/3501279811.7210.5311.1311دريس   حمدي513

فلسفة095/3500371110.8411.4111.1311فراح   أمنة514

علم االجتماع095/3500792310.4111.8311.1211خندودي   كاميلية515

علوم التربية095/3500408510.6711.5711.1211عبه   ليندة516

علم االجتماع095/3501019812.0610.1611.1111خوالد   سناء517

علم االجتماع095/3501375110.9411.2811.1111عقون   شيماء518

علم االجتماع16163503291510.6611.5611.1111نفيسي   نوميديا519

علم االجتماع095/3501829510.9311.2811.1111شليحي   عبد اللطيف520

علوم التربية095/3501169810.1612.0311.1011بلقاسمي   اسمهان521

علم االجتماع095/3502180810.5211.6611.0911بادي   خالد نعيم522

علم االجتماع095/3501022210.7211.4411.0811بن عبد الواحد   عتيقه523

علوم التربية095/3500658811.0611.1011.0811سعاده   صابرينة524

علم االجتماع95180005211.7810.3811.0811عماجي   سلمى525

علم االجتماع095/3501626010.8211.3411.0811بوزيدي   نصر الدين526

علوم التربية095/3501892010.6311.5011.0711حميزي   جيهان527

علوم التربية095/3502361910.4111.7211.0711سمايح   ماجدة528

علم االجتماع095/3501168111.4110.7211.0711طمين   أيمن529

علم االجتماع095/3501183611.5310.6011.0711معطار   هشام530

علم االجتماع095/3501382111.0311.0911.0611بكوش   وليد531

علم االجتماع095/3500014710.0612.0611.0611مساعدية   ايوب532

فلسفة095/3501169610.9511.1611.0611بوطالب   إيمان533

علوم التربية095/3501826411.1610.9411.0511بلوم   خديجة534

علوم التربية095/3502059210.4911.5911.0411أوشن   نجاة535

علم االجتماع095/3501026611.3310.7511.0411خوالد   نبيله536

علوم التربية095/3501806710.0612.0011.0311بوزيدي   بثينة537

علوم التربية095/3501955610.0911.9711.0311جعوط   لطيفة538

علم االجتماع095/3501949010.0012.0611.0311كربوب   شهيناز539

علم االجتماع095/3501175710.2211.8411.0311بن عبد العزيز   سعيدة540

علم االجتماع1616350307810.2511.8011.0310الصيد   ريمة541

علم االجتماع095/3501897910.7011.3411.0211بوراس   فاطمة الزهراء542

علم االجتماع095/3501780810.1611.8811.0211نزار   رندة543

فلسفة095/3501495110.0012.0311.0211بركان   لويزة544

علوم التربية095/3500430310.1911.8411.0211دربال   زينب545

علوم التربية095/3500403611.5910.4411.0211فريطس   عواطف546

علم االجتماع095/3502303510.7511.2811.0211ثنية   عبير547
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ديموغرافيا095/3501492410.9711.0511.0111عواج   اية548

انثروبولوجيا1616350055411.2010.8211.0111عميور   إيمان549

علوم التربية095/3501758311.1610.8411.0011بلحيواني   عيدة550

علوم التربية095/3500378910.9711.0311.0011هادف   امال551

علوم التربية095/3500088110.4011.5911.0011حداد   جيهان552

علوم التربية16163500437710.3511.6310.9911مجيدر   رميساء553

علم االجتماع095/3500000210.1611.8110.9911غدوي   آية554

علم االجتماع095/3502262810.0311.9410.9911كرشوش   صابرين555

علم االجتماع095/3500396611.0510.9110.9811بن حرشاش   سهام556

علم االجتماع095/3500038410.5811.3810.9811ملقاني   شهيناز557

ديموغرافيا095/3500393310.7211.2310.9811بوغرارة   زهرة558

علم االجتماع095/3501990711.0710.8810.9811بوقرة   عائشة559

ديموغرافيا095/3501987911.2510.6910.9711بن حدوش   سعاد560

علم االجتماع095/3501867310.1911.7510.9711راجعي   سمراء561

ديموغرافيا095/3500670011.0210.9110.9711بوخالفه   هادية562

علم االجتماع095/3502116010.7011.2210.9611سمصار   اشرف انيس563

علم االجتماع095/3501489711.5310.3810.9611بن الطيب   عماد564

فلسفة095/3501173611.1310.7810.9611شايب   رانيا565

علم االجتماع095/3501167411.1310.7810.9611لعراري   أشواق566

علم االجتماع095/3500037911.0310.8710.9511بيطام   شهيناز567

فلسفة095/3500794011.1110.7810.9511رويشي   أميرة568

علم االجتماع095/3501024710.5511.3410.9511قاسمي   ليندة569

علم االجتماع095/3500376911.4710.4110.9411براهيمي   اصالة570

علم االجتماع095/3501276511.0210.8510.9411بن حديد   سميرة571

علم االجتماع095/3501993610.7111.1610.9411بن شنوف   ليلى572

انثروبولوجيا095/3501724411.3110.5610.9411طيان   روميسة573

علم االجتماع095/3501107811.8410.0310.9411هماش   زكرياء574

ديموغرافيا095/3501024111.1310.7310.9311قاسمي   كرامة575

انثروبولوجيا95180004511.889.9710.9311بتة   إسالم576

علم االجتماع095/3500028510.4711.3810.9311دبابي   ريان577

فلسفة095/3501534610.6911.1610.9311فريطس   فاطمة الزهراء578

فلسفة095/3501924511.4910.3510.9211سمصار   رضوان579

علم االجتماع095/3500074110.0811.7510.9211بقة   خديجة580

فلسفة095/3501983211.5810.2510.9211بوقرة   أسيا581

علم االجتماع95180001211.1410.6910.9211عمراوي حنان582

علم االجتماع095/3501029310.6611.1610.9111صوادقية   يسرى583

095/3501371011.1010.7210.9111يوسف   رمزي584

16/24



2018/2017توجيه طلبة الجذع المشترك علوم اجتماعية السنة الجامعية 

علم االجتماع095/3500440911.0610.7510.9111بن عالية  رحمة585

علم االجتماع095/3501023810.5011.3110.9111بوراضي   فيروز586

انثروبولوجيا095/3501625710.5011.3110.9111مساعدية   نادية587

ديموغرافيا095/3500675511.1110.6910.9011حدوشي   الهام588

فلسفة095/3501379712.389.4110.9011بن بلقاسم   منى589

علم االجتماع095/3501378811.1910.6010.9011ناصر   مسعودة590

انثروبولوجيا095/3501179110.9910.7910.8911قارش   عائشة591

علم االجتماع095/3501110511.5710.1910.8811منصوري   شيماء592

فلسفة17173501488911.1310.6210.8811بوزيان   شيماء593

فلسفة095/3500069210.6611.0910.8811منصوري   ياسمين594

فلسفة095/3500030610.9110.8410.8811شرقي   زهير595

علم االجتماع095/3501540910.2411.5010.8711بنيني   ريان596

علم االجتماع095/3501828510.3811.3510.8711شرقي   سفيان597

علم االجتماع095/3501370511.0210.6910.8611دحاح   رحمة598

فلسفة095/3500414710.0211.6910.8611صحراوي   نعيمة599

علم االجتماع095/3501037210.6511.0610.8611ماضوي   فاطمه600

علم االجتماع163500787610.9710.7210.8511جابو   انيسة601

فلسفة095/3501868110.6911.0010.8511زعباط   غنية602

علم االجتماع095/3500392210.7510.9410.8511قدوار   ريان603

علم االجتماع095/3501106211.1110.5610.8411عالق   خولة604

فلسفة095/3501924411.4210.2510.8411مشعالة   رانيا605

علم االجتماع095/3501024211.0010.6610.8311بن عبد الواحد   لبنى606

علم االجتماع95180002011.2510.4110.8311معرف   أحمد عبد الرحمان607

فلسفة95180002610.7410.9110.8311بارور   وفاء608

فلسفة095/3500000810.8010.8410.8211شريفي   أحالم609

علم االجتماع095/3500491810.3511.2810.8211زموري   اية610

فلسفة095/3501114510.3311.2810.8111بن الصغير   لبنى611

علم االجتماع095/3500021510.1311.4710.8011يحي باي   خولة612

علم االجتماع095/3500376610.2511.3410.8011بوقبال   يسرى613

ديموغرافيا095/3502334611.0510.5310.7911بروال   فضيلة614

علم االجتماع095/3500645811.4110.1610.7911مباركي   أمل بلقيس615

علم االجتماع095/3501367110.7510.8110.7811بوقنة   السعيد616

انثروبولوجيا16163500283410.4711.0610.7710هالل   شيماء617

علم االجتماع095/3501365910.3511.1610.7611بخوش   أمين618

علم االجتماع095/3501282710.4211.0910.7611بوسته   نجمة619

علم االجتماع095/3500080911.0010.5010.7511قاسمي   ندى620

علم االجتماع095/3500098410.1911.3110.7511مرداوي   محمد األمين621
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علم االجتماع095/3501897010.6110.8810.7511عروسي   عبلة622

علم االجتماع95180005310.8810.6110.7511بن الشريف   خديجة623

علم االجتماع095/3500059011.1010.3810.7411عبد الصمد   معز624

علم االجتماع095/3501621610.6010.8810.7411فرشة   زينة625

ديموغرافيا095/3500076910.1311.3410.7411حداد   شروق626

فلسفة095/3501418310.3711.1010.7411شاطري   نجاة627

علم االجتماع095/3501808610.7210.7510.7411محمادي   شهيناز628

علم االجتماع095/3501020512.169.3010.7311خبرارة   شهيناز629

علم االجتماع095/3501285610.7410.7210.7311دربالي   راضيه630

علم االجتماع095/3501711310.3811.0510.7211ثاري   نسرين631

علم االجتماع095/3501103110.0611.3610.7111بوقرفة   إكتمال632

علم االجتماع095/350065509.8811.5310.7111أمالل   ساره633

علم االجتماع95180002912.419.0010.7111بوقبال   نوال634

علم االجتماع095/3501925010.8510.5610.7111حريقة   زبيدة635

علم االجتماع095/3500011210.3511.0610.7111مساعدية   الحسين636

علم االجتماع095/3501023310.5710.8310.7011بوعون   فاطمه الزهراء637

علم االجتماع095/3501588010.0311.3710.7011دحقال   شهرزاد638

علم االجتماع095/3501423110.3511.0510.7011مسرحي   دنيا639

علم االجتماع095/3500047110.1111.2810.7011شتيوي   عمار640

علم االجتماع095/3501806510.5910.7810.6911زروال   اميمة641

فلسفة095/3501172210.0511.3210.6911فوحال   حميدة642

فلسفة095/3500207310.4510.9110.6811بن يحي   اميرة643

انثروبولوجيا095/3500088811.809.5610.6811عمور   ذكرى644

علم االجتماع095/3501036510.6110.7510.6811نزار   عبله645

ديموغرافيا95180002810.3011.0510.6811جزار   ليلى646

علم االجتماع95180004110.7210.6310.6811نوار   أسامة647

علم االجتماع1717ESH141810.9310.4110.6711التاقي الناجم   وردة648

علم االجتماع095/3500087610.2411.1010.6711معمري   اسمالينة649

علم االجتماع095/3501994810.6910.6410.6711لمدايح   مريم650

علم االجتماع095/3501707110.1611.1610.6611بودراس   بدرة651

علم االجتماع17173500666910.1011.2210.6611مقالتي   مريم652

فلسفة095/3501269710.9110.3810.6511بن داده   الويزة653

علم االجتماع173502097610.5010.7810.6411فنتوسي   امينة654

علم االجتماع095/3500682410.2811.0010.6411لبريكي   آمنة655

علم االجتماع095/3502211810.0211.2510.6411شيباني   ريمة656

علم االجتماع095/3501831610.6010.6610.6311نواصر   نادية657

علم االجتماع1616350133679.9711.2910.6310منزر   دنيا658
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فلسفة095/3501984310.0611.1910.6311بقة   إلهام659

فلسفة095/350191969.9111.3410.6311بوكميش   آمنه660

علم االجتماع095/3501429311.2510.0010.6311عيساني   مبروك661

علم االجتماع163500469210.2211.0310.6310ناصري   يوسف662

علم االجتماع095/3501415410.5210.7210.6211بلقاسمي   سمراء663

انثروبولوجيا095/3501363911.2410.0010.6211لحمر   سيف الدين664

علم االجتماع095/3501017311.0210.2110.6211حفيظ   ذكرى665

علم االجتماع095/3500835010.2211.0010.6111بوعالق   مروة666

علم االجتماع095/3500444210.5210.6910.6111بديار   سمية667

فلسفة095/3501986511.0910.1110.6011زبيري   دنيا668

علم االجتماع095/3501178610.1011.1010.6010بوخنشوش   عماد669

علم االجتماع095/3501920010.0611.1310.6011بوكميش   بشرى670

علم االجتماع095/3500055710.0611.1310.6011قريد   محمد لمين671

علم االجتماع095/3501109910.2210.9710.6010بوقبال   شهيناز672

فلسفة095/3501621910.0811.0910.5911بن حصير   سالف673

فلسفة095/3501280610.4210.7510.5911بن يكن   لمياء674

ديموغرافيا095/3500400710.4810.6910.5911مباركي   عبد الحميد675

ديموغرافيا95180001110.2810.8910.5910نيري   منار676

ديموغرافيا095/3501428010.9110.2510.5811خذري   هاجر677

ديموغرافيا095/3500526110.6910.4710.5811عطية   نور الهدى678

ديموغرافيا095/3500665610.5810.5310.5611حمدي باشا   محمد الطيب679

فلسفة095/3502163810.0011.1110.5611شعابنة   حكيمة680

ديموغرافيا095/3500681110.1310.9710.5511مدور   نوال681

فلسفة095/3500108310.1310.9710.5511مناصرية   فراح682

ديموغرافيا1717350178369.8511.2510.5511هالب   لبنى683

فلسفة95180001710.8010.2810.5411راهم   فهيمة684

فلسفة095/3501171910.2210.8510.5411زرافي   حسناء685

ديموغرافيا095/3502112410.6910.3810.5410بن العيد   ادريس686

فلسفة095/350137329.8511.2210.5410مليك   سلمى687

ديموغرافيا095/350184799.1511.9110.5311ثابت   طلحة688

فلسفة095/350111639.0612.0010.5311معافة   مونية689

ديموغرافيا095/3500060311.309.7510.5311هامل   منصف690

فلسفة095/3500655510.5810.4710.5310لغلوغ   سعاد691

ديموغرافيا095/3501177210.6010.4410.5210منزر   شهيناز692

انثروبولوجيا095/3500659111.449.5910.5211آرزقي   صهيب693

ديموغرافيا095/3501366010.2210.8110.5211رحال   أنور694

ديموغرافيا095/3500036610.8110.1910.5011راسي   شاكر695
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فلسفة095/3500469810.4610.5410.5010بلومي   ابراهيم696

فلسفة095/3500384110.5310.4710.5010قالم   حمزة697

فلسفة095/3502056110.3310.6610.5010بلكبير   كريمة698

فلسفة095/3501374510.5510.4410.5010بن صالح   سهام699

ديموغرافيا095/350137189.7811.1910.4910طاهري   زهية700

ديموغرافيا095/3500686010.3110.6410.4810عريوة   سندس ريان701

ديموغرافيا092/17/0000610.5610.3810.4710بلولة   إيمان702

فلسفة095/3501808810.5010.4410.4710صغير   عائشة703

فلسفة095/3502021510.0210.9110.4710بعزيز   لينة704

فلسفة095/3501381010.7210.1910.4610زيادي   نوال705

ديموغرافيا095/350246849.5011.4110.4610حزازطة   مياده706

ديموغرافيا095/3501029911.229.6910.4610محامدي   أحالم707

فلسفة095/3501176310.4310.4710.4510بن راهم   سمية708

فلسفة095/3501986110.5310.3610.4510كحالن   خليصة709

فلسفة095/3501114110.2410.6310.4410دامس   كنزه710

فلسفة095/3501587410.5910.2810.4410طرفاية   سمية711

ديموغرافيا095/3501832310.0810.7810.4310راقد   هاجر712

فلسفة095/3501384711.259.5910.4210بلة   شيماء نور االيمان713

ديموغرافيا095/3501985810.2510.5810.4210بن سراي   حسينه714

ديموغرافيا095/3500650610.7010.1310.4210تمرابط   حنان715

ديموغرافيا9518000389.5511.2810.4210بعداش   رانية716

فلسفة095/3500658910.1910.6310.4110لعبيدي   صباح717

ديموغرافيا095/3501168310.2210.5910.4110سلطاني   أيوب718

فلسفة095/3501120610.6210.1610.3910هماش   مريم719

فلسفة095/350047189.8410.9410.3910قارش   أنفال720

ديموغرافيا173500064310.1110.6610.3910بومرزاق   نور االمل721

فلسفة095/3502136110.2410.5310.3910محمد الشريف   بسمة722

فلسفة095/3501928410.0010.7710.3910شعابنه   هاله723

فلسفة095/3501952210.899.8610.3810بن حيزيه   سعيدة724

فلسفة095/3501368710.0010.7510.3810بوجه   خلود725

ديموغرافيا095/350241769.7810.9710.3810معرف   نوال726

ديموغرافيا095/3500411111.109.6310.3710لوصيف   مروى727

فلسفة17173501279810.0310.6910.3610سوانف   فدوى728

ديموغرافيا095/3500058310.6010.0910.3510بوراس   مريم729

فلسفة095/350041319.6011.0810.3410بن سعيد   نايلة730

فلسفة095/3501124810.719.9710.3410مداني   سلمى731

ديموغرافيا095/3501785910.1110.5610.3410حنطاز   يمينة732
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فلسفة095/3501586810.4110.2510.3310عزوز   سارة733

ديموغرافيا095/3501027910.4410.2210.3310كرماشو   نور الهدى734

ديموغرافيا095/3501415610.3410.3110.3310بلقاسمي   سهام735

فلسفة095/3501985510.5510.1010.3310منصوري   بوعالم736

ديموغرافيا095/3501824410.3010.3310.3210زيادي   أمينة737

فلسفة095/3501985610.0510.5610.3110بوشامة   جمال738

فلسفة095/3501811010.2510.3510.3010بوقرن   وهيبة739

انثروبولوجيا095/350133409.9110.6910.3010حجيرة   بالل740

ديموغرافيا095/3501169910.2810.3110.3010عولمي   اشرف741

انثروبولوجيا095/3502086911.229.3710.3010قارح   أحمد ضياء الدين742

فلسفة17173500064410.3110.2810.3010سوالمية   نور االيمان743

ديموغرافيا095/3501112210.649.9410.2910برش   غيداء744

فلسفة095/3501184710.2910.2810.2910قليل   يسمينة745

فلسفة095/3501487810.5710.0010.2910شنوفي   رشدي746

فلسفة095/350138129.9310.6310.2810أمشي   نور الهدى747

فلسفة095/3501526010.5310.0310.2810حاجي   أصالة748

ديموغرافيا095/3501181310.2510.2810.2710بن يزة   مريم749

فلسفة095/3501926010.0310.5010.2710سكيو   صالح الدين750

فلسفة095/3501178310.669.8710.2710ضيف   عبلة751

فلسفة095/3501831810.539.9710.2510جروالذيب   نسرين752

فلسفة16163501217310.1110.3910.2510ساسي   رميساء753

فلسفة095/3501727910.849.6410.2410لحالح   عفاف754

فلسفة095/3109876010.4110.0610.2410بلعريبي   لينة755

فلسفة9518000429.7810.6910.2410العمري   ربعية756

فلسفة095/3500077410.1910.2710.2310فروج   شيماء757

فلسفة095/3500658210.0310.4110.2210مهمائي   شيماء758

فلسفة095/17/0008110.1610.2810.2210ابركان   ليلى759

فلسفة095/3501926710.919.5010.2110حركاتي   فلاير760

فلسفة95180004910.699.7210.2110لحمر   منيرة761

فلسفة095/3502022310.3810.0210.2010بروج   مريم762

فلسفة095/3500387710.819.5910.2010مباركية   ذكرى763

فلسفة095/3500023610.819.5910.2010يوسفي   رانيا764

فلسفة095/3501380310.0310.3610.2010العقون   نجاة765

فلسفة095/3502230310.0010.3910.2010زحاف   سعاد766

فلسفة095/3501414210.729.6610.1910عماري   ربيعة767

فلسفة095/3500411810.1610.2210.1910بوضياف   مريم فردوس768

فلسفة16163502486810.449.9410.1910يحي باي   ريان769
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فلسفة095/3501044711.159.2210.1910قبايلي   شروق770

فلسفة095/3501173310.0510.3210.1910لحالح   دنيا771

فلسفة095/3501179810.3310.0310.1810قرينة   فضيلة772

فلسفة095/3502122110.1310.2210.1810حصروري   الطيب773

فلسفة095/3500645210.639.7210.1810غراب   أصالة774

فلسفة095/3501923210.509.8410.1710خده   إكرام775

فلسفة095/3501899110.0310.3110.1710قادري   محمد776

فلسفة16163500457310.0610.2810.1710غمري   لينة777

فلسفة095/3502484710.2010.1310.1710هزيلي   نور الهدى778

فلسفة095/3500026811.079.2510.1610تاوليليت   رميساء779

فلسفة095/350003789.7710.5410.1610كيحل   شهيرة780

فلسفة095/3501828610.0010.3010.1510بن ميهوب   سلمى781

فلسفة16163500494910.399.9110.1510بومخيلة   ريان782

فلسفة095/3501986810.2510.0310.1410بن سالم   رضا783

فلسفة095/3500057710.919.3710.1410حشاشنة   مريم784

فلسفة095/350011229.7210.5310.1310بوخنوش   نادين785

فلسفة095/3500072810.0610.1910.1310بوفروخ   اكرام786

فلسفة095/350110959.6910.5610.1310حناشي   سيف الدين787

فلسفة095/3502057210.1210.1310.1310سخري   فايزة788

فلسفة095/3500068610.1110.1310.1210عبد الحفيظ   وفاء789

فلسفة095/3500404310.279.9710.1210بلخيري   فاطمة الزهراء790

فلسفة095/3500837210.429.8110.1210شرقي   مالك791

فلسفة095/350158489.8610.3710.1210حممو   حدة792

فلسفة17178ESH194110.2210.0010.1110محمد علي لحسن   الشائعة793

فلسفة095/3502272010.859.3410.1010شودار   صوفية794

فلسفة095/350079619.6310.5310.0810بولحية   إكرام795

فلسفة095/3501374410.289.8810.0810العربي   سهام796

فلسفة095/350005879.8110.3310.0710راجعي   مصطفى797

فلسفة095/3501109310.169.9710.0710قانة   سندس798

فلسفة095/3501188710.249.8810.0610فرجي   سامية799

فلسفة095/3501779810.449.6710.0610بونجار   حسام800

فلسفة095/3500073710.849.2510.0510بوطالب   ثواب نعمة801

فلسفة095/3501624010.199.8910.0410زيد   عفاف802

فلسفة095/3500787511.198.8910.0410دلندة   أميرة803

فلسفة095/3501920810.0310.0310.0310عزيز   شيماء804

فلسفة095/3501443310.179.8810.0310بن عبد العزيز   يونس805

فلسفة095/350044599.3710.6610.0210زراري   شيماء806
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فلسفة095/350039999.7210.3110.0210عايد   طارق807

فلسفة095/3500014010.479.5310.0010عقيني   ايمن808

فلسفة095/3500406410.569.4410.0010مخربش   كريمة809

فلسفة095/3502113410.039.9710.0010بونجار   اسامة810

فلسفة095/3501340610.069.9410.0010طايري   سعاد811

فلسفة9518000409.8210.139.9810عطية   عبد الحليم812

فلسفة095/3501421010.349.609.9710غرابي   أميرة813

فلسفة95180006210.069.819.9410زياني   فريدة814

فلسفة095/350103009.8610.009.9310بوضياف   ايوب815

فلسفة095/3500414510.389.449.9110موساوي   نصيرة816

فلسفة095/3501180510.089.729.9010عماري   ماجدة817

فلسفة9518000199.6510.109.8810مداسي   صابر818

فلسفة095/350189678.8810.819.8510عروفي   عبد الفتاح819

فلسفة095/350006669.979.729.8510مباركي   هاجر820

فلسفة16350025439.0610.599.839نايلي   رندة821

فلسفة095/350006059.0010.639.8210جارف   منيرة822

فلسفة095/350199169.789.849.8110طحرور   عصام823

فلسفة095/350153109.819.819.8110مقالتي   رندة824

فلسفة095/350041389.689.919.8010بوجيو   نسرين825

فلسفة9518000259.3310.259.7910تلي   كريمة826

فلسفة095/350080529.1910.349.7710بوسعيد   حسينة827

فلسفة095/3500836710.089.449.7610بن دقيش   مريم828

فلسفة095/350183268.7510.759.7510عطابي   وفاء829

فلسفة1616350247499.0310.479.759معرف   رحمة830

فلسفة095/350192649.0010.459.7310بوزيد   فاطمة831

فلسفة95180004310.389.039.7110بن صالح   موسى832

فلسفة095/350080609.3810.009.699بوعالق   حنان833

فلسفة095/3500652710.448.949.699واضح   ربيحة834

فلسفة16163500495510.099.259.679بوزيد   زينب835

فلسفة1717350006438.6110.669.649بومزراق   نور األمل836

فلسفة095/3502485610.099.169.639بوخنوفة   هند837

فلسفة095/350180529.2210.039.639زرقين   آية838

فلسفة17350117428.7210.479.609قيشاح   رمزي839

فلسفة1717500439910.039.139.589بن حمودة   خديجة ام المومنين840

فلسفة095/350246589.419.699.5510بن باطة   عهد841

فلسفة095/3501535410.888.139.519لطرش   ماجدة842

فلسفة9518000788.7210.289.509تناح   ايمن843
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فلسفة095/3500091110.618.169.399عاشور   روال شيراز844

فلسفة1616350050129.059.699.379شبيلة   نيسيا845

فلسفة9.518E+748.1410.479.319مرج   ليندة846

فلسفة095/350054948.759.819.289عبد المومناوي   إسراء847

فلسفة095/3501541410.567.889.229مشيشر   سرين848

فلسفة095/350178028.759.639.199منزري   خليل849

فلسفة095/350192627.949.728.839سمصار   عبد اهلل850

فلسفة095/350116627.969.578.779بوزيان   آسية851

فلسفة095/350224216.699.628.168حداد   سمية852

فلسفة951607839.756.508.137سلمان   حسام853

2018/06/26: باتنة في 

 ادارة الجذع المشترك
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