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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  %20للتسجيل يف السنة األوىل ماسرت حصة  املقدمةامللفات  دراسة نتائج
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 تخبيط س اني وت مية -1 اس   

 الر م  االسم اللق  تاريخ اإلزاياا الورع تخصص اااس  

  .1  سماء شباره 12/06/1992 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .2 خديجة طورش 17/07/1981 ط  تخبيط س اني وت مية

  .3 في وز  ز رة 29/04/1993 ط  تخبيط س اني وت مية

  .4 ح اة بي علجية  25/11/1982 ط  تخبيط س اني وت مية

  .5 نااية جارهللا 10/07/1988 ط  تخبيط س اني وت مية

  .6 عبد الحق  عبابسة  واقي 11/01/1966 ط  تخبيط س اني وت مية

  .7 سعاا  رااس ي 21/01/1979 ط  تخبيط س اني وت مية

  .8 عمر  عزوي 25/02/1969 ط  تخبيط س اني وت مية

  .9 لزهر  اربال 04/07/1980 ط  تخبيط س اني وت مية

  .10  لياس  عمري  19/09/1987 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .11 ح اة بغزة 31/01/1979 ط  تخبيط س اني وت مية
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  .12 العمري   اسمي 08/06/1980 ط  تخبيط س اني وت مية

  .13 نذير يحياوي  03/07/1981 ط  تخبيط س اني وت مية

  .14 شهي از بي  حمد 09/10/1975 ط  تخبيط س اني وت مية

  .15 براهيم هللا خرف 08/10/1977 ط  تخبيط س اني وت مية

  .16  حمد رشيد عزوز 09/07/1980 ط  تخبيط س اني وت مية

  .17 العيد بوخ يورة 02/01/1975 ط  تخبيط س اني وت مية

  .18 فاتح  لي   24/04/1980 ط  تخبيط س اني وت مية

  .19  راا عشاب 17/12/1991 علم الس اة تخبيط س اني وت مية

  .20 كريم آجقو 31/05/1982 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .21 سارة بالة 04/11/1985 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .22 صب ي ة بخوش 14/07/1978 ايمغرافيا تخبيط س اني وت مية

  .23  مرالديي  بي عقوة  04/06/1985  حصاء تببيقي  تخبيط س اني وت مية

  .24 عاال بي ابارك 16/06/1975 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .25 اكرم بيبام 02/10/1995 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .26 فيص  بوخ وفة 16/08/1975 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .27 حسيبة بوزيدي 31/12/1980 ايمغرافيا تخبيط س اني وت مية

  .28 توفيق الشيخ بوبكر 05/01/1996 علم الس اة تخبيط س اني وت مية

  .29 نويسة خليف 20/05/1989 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .30 عبدالحق  خليف 02/03/1984 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .31 صالح  خلو ي 29/07/1990 ايمغرافيا تخبيط س اني وت مية

  .32 نورالديي  عوش ي 17/01/1983 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .33 الصالح  راح 21/01/1985 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .34   ي    ستي ي  07/08/1976 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .35 صباح رتيمة  17/07/1981 ايمغرافيا تخبيط س اني وت مية

  .36 عائشة طبي  24/09/1979 ايمغرافيا تخبيط س اني وت مية

  .37 سهام  با ي 1984/ 02/ 25 ط  تخبيط س اني وت مية

  .38 حياة حي ش 25/04/1982 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .39 يوسف بي يزة 18/04/1984 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .40 فؤاا حماة 26/06/1981 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .41 فبيمة   بوج  05/09/1980 تسيي  تخبيط س اني وت مية

  .42 وفاء بي  هدي 25/12/1981 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .43 اي  بعزيز 1979/ 03/ 17 ا تصاا تخبيط س اني وت مية

  .44  وراا عبد الكريم  1963/ 06/ 11 ط  تخبيط س اني وت مية

  .45  براهيم   ص اك 1984/ 06/ 07 ا تصاا تخبيط س اني وت مية
 

  حس  التخصصا   االجتماععلم  -1 اس   

 الر م  االسم اللق  الوئة  التخصص

  .1 حسية  ابركاة    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال جريمة وانحراف

  .2 سهام عمور    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال جريمة وانحراف

  .3 سعاا عوشاش 1 ي جا عة  جا عة بات ة LMD ي الليسانس  ااتخرجوة القدا ي جريمة وانحراف
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  .4 وليد  عراس  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة القدا ي  ي الليسانس  جريمة وانحراف

  .5 راضية باشا  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة الجدا  ي الليسانس  الت ظيم وعم 

  .6 جمال بختي    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال حضري 

  .7 ا ال بي شور    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال حضري 

  .8  نى بلمانع   4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال جريمة وانحراف

  .9 وفاء بي بلقاسم   4ب الوريا+ ظام الكالسي ي    ااتخرجوة  ي ال الت ظيم وعم 

  .10 رباب بي عياش 1 ي جا عة  جا عة بات ة LMDااتخرجوة القدا ي  ي الليسانس  جريمة وانحراف

  .11 حليمة  بي خرارة  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة الجدا  ي الليسانس  جريمة وانحراف

  .12 نسريي بي يحيى 1 ي جا عة  جا عة بات ة LMD ي الليسانس  ااتخرجوة القدا ي جريمة وانحراف

  .13 هاجر بوعيشة  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة الجدا  ي الليسانس  جريمة وانحراف

  .14 نااية بوعزة   4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال الت ظيم وعم 

  .15  باركة  بوشوارب    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال جريمة وانحراف

  .16 عبد الرزاق   بوراس   1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة الجدا  ي الليسانس  جريمة وانحراف

  .17 ااي  شاالي  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة القدا ي  ي الليسانس  الت ظيم وعم 

  .18 فايزة شاي  عي و   4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال حضري 

  .19 سعيدة شارف    4ظام الكالسي ي    ب الوريا+ ااتخرجوة  ي ال الت ظيم وعم 

  .20 حويظة شالح  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة ديم  LMD الت ظيم وعم 

  .21 نبيلة شيشة   4الكالسي ي    ب الوريا+ااتخرجوة  ي التظام  الت ظيم وعم 

  .22 سليمة شيحة    4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ الت ظيم وعم 

  .23 عاال شي ار   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ جريمة وانحراف

  .24  ونة فضالي   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .25   ار حويظي   1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة ديم  LMD جريمة وانحراف

  .26 وليد  هالة   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .27 شويق حماا   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ جريمة وانحراف

  .28 سمي   كباس  1جا عة  جا عة بات ة ي  LMDااتخرجوة القدا ي  جريمة وانحراف

  .29 سمية خب ارة   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .30  ويدة لعراب   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ جريمة وانحراف

  .31 يمي ة   بارك   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ الت ظيم وعم 

  .32 نااية  قالتي   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .33 نبيلة   هل  1 ي جا عة  جا عة بات ة LMDااتخرجوة القدا ي  الت ظيم وعم 

  .34 يسرى    صر  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة الجدا  الت ظيم وعم 

  .35 عاال  ختاري    4الكالسي ي    ب الوريا+ااتخرجوة  ي التظام  جريمة وانحراف

  .36 عيس ى نق وق    4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .37 علي نصر   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .38 ا  ية حمد  واضح  1 ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMDااتخرجوة القدا ي  ي الليسانس  حضري 

  .39 يوسف اوالا  بارك   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .40 ح اة سلباني   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .41 عبد ال اصر تا ي   4ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    ب الوريا+ حضري 

  .42 زين  تراكة   4ب الوريا+ ااتخرجوة  ي التظام الكالسي ي    حضري 

 



4 
 

 كتبا علوم االعالم واالتصال وعلم اا سم 
 

  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا  -1 اس   
 

 الر م  االسم اللق  تاريخ اإلزاياا تخصص اااس  

  .melloul fateh 1 1981/ 03/ 21  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Khadir Ameur 2 1980/ 02/ 12 وااكتبا  اارة ااؤسسا  الوثائقية 

  .debaa mekadem 3 1980/ 05/ 09  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .sebkhaoui abderrahman 4 1987/ 11/ 02  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .KHELAIFIA FARIDA 5 1975/ 05/ 26  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .MEKHEDMI Khaled 6 1973/ 03/ 24 الوثائقية وااكتبا  اارة ااؤسسا  

  .Saoudi Abdelhakim 7 1988/ 02/ 02  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .bouguassa bachir 8 1977/ 11/ 16  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Boutadara Moustafa 9 1982/ 09/ 15  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .youcef kherfi 10 1982/ 03/ 29  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Mansour Fathi 11 1986/ 01/ 10  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .kadri tahar 12 1982/ 11/ 15  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Merrouche Rachid 13 1982/ 08/ 06  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Bouzekri ELbachir 14 1984/ 04/ 04  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Kesri Boubakeur 15 1988/ 01/ 03  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Bahri Noureddine 16 1987/ 02/ 03  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Koriga Meftah 17 1982/ 09/ 16  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Zaiter Mustapha 18 1985/ 10/ 28  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .ben abdelhadi mohamed 19 1982/ 01/ 01  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .addi yaakoub 20 1993/ 06/ 19  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Berraoui Khalil 21 1997/ 04/ 30  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .boubechiche khouloud 22 1994/ 08/ 06  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .bouta leyla 23 1992/ 01/ 17  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .CHENNA HOCINE 24 1991/ 05/ 04  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .mokrani nawel 25 1988/ 06/ 12 وااكتبا  اارة ااؤسسا  الوثائقية 

  .YAHIAOUI MOUNIRA 26 1992/ 05/ 09  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .hadjidj omar 27 1988/ 03/ 24  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .khaldoun naima 28 1989/ 10/ 12  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .belakhit kawther fatima elzahra 29 1999/ 07/ 12 الوثائقية وااكتبا  اارة ااؤسسا  

  .chennouf nourhane 30 1998/ 10/ 19  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .mahammedi lakhdar 31 1996/ 04/ 07  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .benkounissa zineb 32 1994/ 04/ 21  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Barkati Yazid 33 1998/ 12/ 19  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .RIHANI AMEL 34 1998/ 01/ 03  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .bentameur salim 35 1991/ 10/ 22  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 
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  .Garoud Baha eddine 36 1997/ 04/ 07  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Saaoui Nassim 37 1993/ 02/ 01  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Kedja El-ghazali 38 1996/ 02/ 26  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .zergane imad 39 1996/ 01/ 01  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .BOUZIANE ISMAIL 40 1983/ 11/ 08 وااكتبا  اارة ااؤسسا  الوثائقية 

  .kaanaf abdelkader 41 1984/ 04/ 08  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .SAOULI Tahar 42 1981/ 04/ 28  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .MERZOUGUI AMEUR 43 1987/ 01/ 04  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .fraih walid 44 1989/ 07/ 09 الوثائقية وااكتبا  اارة ااؤسسا  

  .Kehoul Lies 45 1985/ 06/ 12  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .KADRI MESSAOUD 46 1996/ 07/ 07  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .Boussis abdelwahab 47 1983/ 04/ 27  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .LAYADI CHARAF EDDINE 48 1992/ 05/ 08 ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا  اارة 

  .chemmar Hamza 49 1987/ 06/ 15  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

  .mohamedi sabrina 50 1982/ 01/ 22  اارة ااؤسسا  الوثائقية وااكتبا 

 

 

 

  حس  التخصصا    عالم واتصال -1 اس   

 الر م  االسم اللق  الوئة  التخصص

  .1 رشيدة  دور    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .2 حدة لعمة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .3  يماة طمية   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .4 كنزة ز ورة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .5 سيف الديي عشوش   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .6  عمر عزيزي    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .7 سمية اراس   4ب الوريا+ ال ظام الكالسي ي    االتصال والعال ا  العا ة

  .8 ح اة بي حميدة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .9   ال  حميد    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .10 سعاا حشاني   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .11 سعيدة زريبة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ والعال ا  العا ةاالتصال 

  .12 هشام بي عبي ز    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .13 سمرة عبد الباقي   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ االتصال والعال ا  العا ة

  .14 سمية بعزيز 1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .15  يمي بشبوطي 1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .16 اراجي بي  حمد 1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .17 فاطمة شيباة 1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة
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  .18  وتاح غالم 1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD والعال ا  العا ةاالتصال 

  .19 نصي ة لكبي  1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .20 صالح الديي زوا ري  1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .21 فاطمة سماني  1 غي  جا عة بات ة جديد  ي جا عة  اخرى  LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .22  حمد العربي  حمااي  1جديد  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .23 عبد الكريم  ااريس ي  1جديد  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .24 عبد الغني  كاوى   1جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ةجديد  ي  LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .25 صب ي ة حوياة  1جديد  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .26   صور  بحاجي  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .27 شيماء عواطي  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .28 الخنساء حاجي  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .29 خولة عيمر   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .30 ر لة  زنداوي   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD االتصال والعال ا  العا ة

  .31 كلثوم ر اني   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .32 ريمة   شو ة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .33 ه اء  حليس ي   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .34 صب ي ة وشاش   4الكالسي ي    ب الوريا+ال ظام  سمعي بصري 

  .35 فبيمة الزهراء  بو عراف   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .36 لب     يالس   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .37 سهي  علي  نهي   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .38 اياء شالل   4الكالسي ي    ب الوريا+ال ظام  سمعي بصري 

  .39 عبدالسالم   ريد   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .40 سهام لقرع   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .41 ح اة تواتيت   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ سمعي بصري 

  .42 لبيوة  واعر    4ب الوريا+ ال ظام الكالسي ي    سمعي بصري 

  .43  يوب شيشوة  1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD سمعي بصري 

  .44 عبد هللا  براهيمي   1جديد  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .45 الشريوة عبو  1جديد  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .46 حسام بوخاري   1 غي  جا عة بات ة جديد  ي جا عة  اخرى  LMD سمعي بصري 

  .47 سارة بي  لية   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .48 شيماء عواطي  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .49 بسمة بو  ور   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .50 ريمة  بريمس  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD سمعي بصري 

  .51 سهام بي حميدة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .52 اياء شالل   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 
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  .53 عبدالسالم   ريد   4الكالسي ي    ب الوريا+ال ظام  الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .54 سهام لقرع   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .55 ح اة تواتيت   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .56 سعاا حشاني   4ب الوريا+ ال ظام الكالسي ي    الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .57 سعيدة زريبة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .58 هشام بي عبي ز    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .59 سمرة عبد الباقي   4ب الوريا+ ال ظام الكالسي ي    الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .60 لبيوة  واعر    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .61 شاكر ببيط    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .62 سارة ذراع   4ب الوريا+ ال ظام الكالسي ي    الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .63 خلي  غري    4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .64 فاتح شيحة   4ال ظام الكالسي ي    ب الوريا+ الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .65 حسام عبد الرزاق  1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .66 نسيمة بي الصغي  1 ديم  ي جا عة  بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .67 سارة خزوز  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .68  سماء بورخوم  1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .69 نرجس رحموة   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 

  .70  يماة رويم   1 ديم  ي جا عة  اخرى  غي  جا عة بات ة LMD الصحافة ااببوعة وااللك  ونية 
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  سم الولسوة 
 

 فلسوة تببيقية  -1 اس  

 الر م  اللق  االسم تاريخ اايالا التخصص

 1 عقوة  فاطمة الزهراء  1988-03-14 فلسوة تببيقية 

 2 بغزو   ي اس 1997-06-05 فلسوة تببيقية 

 3 بي احمد سمية 1989-10-24 فلسوة تببيقية 

 4 بي راض ي رتيبة 1989-11-24 فلسوة تببيقية 

 5 بو وة صورية 1980-01-01 فلسوة تببيقية 

 6 بوحوص رجاء 1998-01-12 فلسوة تببيقية 

 7 بوحوص زهية  1995-02-03 فلسوة تببيقية 

 8 شافعي آسيا 1981-11-12 فلسوة تببيقية 

 9 شريوي فاروق 1989-08-07 فلسوة تببيقية 

 10 جورني ايماة 1997-12-30 فلسوة تببيقية 

 11 غواس سميحة 1985-07-25 فلسوة تببيقية 

 12 خليوي حس اء 1987-11-15 فلسوة تببيقية 

 13 لشلق  حمد 1982-03-22 فلسوة تببيقية 

 14 العاي  صليحة 1979-05-26 فلسوة تببيقية 

 15 لعيواوي    ال 1996-07-08 فلسوة تببيقية 

 16 اوس ي  حالم 1985-04-01 فلسوة تببيقية 

 17  حووظ  ريم 1988-06-05 فلسوة تببيقية 

 18  عوش صليحة 1983-01-05 فلسوة تببيقية 

 19  عروف خديجة 1995-12-07 فلسوة تببيقية 

 20  وتاح رانية 1988-08-29 فلسوة تببيقية 

 21  حمد الشريف  حميدة 1989-12-24 فلسوة تببيقية 

 22 رحموة  اب سام 1994-07-10 فلسوة تببيقية 

 23 سعواي نور الهدى 1992-07-30 فلسوة تببيقية 

 24 ساري  نجوى  1985-08-30 تببيقية فلسوة 

 25 سباغ  روة 1998-07-20 فلسوة تببيقية 

 26 سرايري  جمعة 1982-10-07 فلسوة تببيقية 

 27 سواس ي لويزة 1988-07-02 فلسوة تببيقية 
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 فلسوة غربية -1 اس   

 

 

 

 

 

 

 

 الر م  اللق  االسم تاريخ اايالا التخصص

 01 عوشاش نبي  1987-01-07 فلسوة غربية 

 02 بشيني فتيحة  1985-01-01 فلسوة غربية 

 03 بي اعمر  عائشة 1987-06-05 فلسوة غربية 

 04 بي الشيخ  سماح 1989-06-27 فلسوة غربية 

 05 بي ولهة نسيمة 1985-10-13 فلسوة غربية 

 06 بوبالي اليلة  1989-01-07 فلسوة غربية 

 07 بول وار  صبوى 1983-05-13 فلسوة غربية 

 08 بريك شوقي 1986-09-23 فلسوة غربية 

 09 جغروري   صبوى 1966-01-28 فلسوة غربية 

 10  ميني  اي اس 1989-02-14 فلسوة غربية 

 11 هالال    ال 1983-09-20 فلسوة غربية 

 12 حماش نبيلة 1986-12-04 فلسوة غربية 

 13 كموش خولة 1991-12-28 فلسوة غربية 

 14 خذري  ياسية 1986-09-07 فلسوة غربية 

 15  ونيس عائشة 1985-01-25 فلسوة غربية 

 16 سعيدي سوسي 1991-03-29 فلسوة غربية 

 17 سعواي رباب 1986-05-24 فلسوة غربية 

 18 س ي عبد هللا  سماء 1997-08-06 فلسوة غربية 

 19 سليماني خلوا 1996-07-27 فلسوة غربية 
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 اآلثار سم التاريخ وعلم 
 

  حس  التخصصا   تاريخ  1 اس   
 

 التخصص الوئة  تاريخ اايالا االسم اللق  الر م 

 تاريخ الثورة الجزائرية   1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 04/08/1999 شيماء عا ر  -1

 تاريخ الثورة الجزائرية   درسة عليا  25/05/1993 خديجة  رااس ي  -2

 تاريخ الثورة الجزائرية   درسة عليا  03/12/1997   ي ة خ وفة  -3

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 26/06/1991 ريمة  بوعافية   -4

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 18/01/1980 رضواة اوااي  -5

 تاريخ الثورة الجزائرية   درسة عليا  04/04/1996 فيص   راكش ي  -6

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 04/12/1977 سعاا احو  -7

عبد   بوارياس  -8

 الرؤوف

 تاريخ الثورة الجزائرية   درسة عليا  25/05/1997

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 17/05/1985 اليلة  بي عمارة  -9

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 28/08/1988 سمية عزيزي   -10

 تاريخ الثورة الجزائرية   درسة عليا  09/05/1998  لياس بارور  -11

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 01/11/1991 ياسمي ة بي احماة  -12

 تاريخ الثورة الجزائرية  نظام كالسي ي 24/04/1989 كريمة سوااية  -13

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 02/03/1996 نسريي عجاج  -14

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 15/02/1998 ثلجة بخوش  -15

 تاريخ الثورة الجزائرية   1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 14/04/1988  سعوا  داس ي  -16

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 13/02/1989 صمرة بالسعيد  -17

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 04/06/1990 شريوة بشاطة  -18

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 08/01/1997 صب ي ة بلجراف  -19

 الثورة الجزائرية تاريخ  1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 12/06/1992 نور الهدى عوي ة   -20

 تاريخ الثورة الجزائرية  1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 23/08/1989 سمية عبية   -21

 تاريخ  عاصر  1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 03/06/1998  حمد بي ناصر  -22

 تاريخ  عاصر  1 غي  جا عة بات ة اخرى   جديد  ي جا عة LMD 05/02/1997 يعقوب زر اة  -23

 تاريخ  عاصر  1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 04/11/1986 سعيد طعبة  -24

 تاريخ  عاصر  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 05/01/1988  حمد ج بة   -25

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  30/08/1996 عبد الحق  بوجالل  -26

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  08/08/1995 ا ال علواش  -27

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  01/01/1997 في وز  بي  وس ى  -28

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 07/11/1988 عواف بربريس  -29

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  02/07/1996 حيدر بي خليوة  -30

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  15/04/1996 نورالهدى بي عكش   -31

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 04/01/1990 سليم  بي عكس   -32

 تاريخ  عاصر  درسة عليا  07/10/1996 لحسي نابتي  -33

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 17/07/1986 سهيلة برواق  -34
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 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 19/03/1982 توفيق نزار  -35

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 08/01/1988 خالد كر يش  -36

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 01/10/1986 الحميد عبد   اسم  -37

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 29/02/1988 ليل  خذري   -38

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 13/06/1987 جميلة  ضيف هللا  -39

 تاريخ  عاصر نظام كالسي ي 19/08/1990 نور االسالم عقوة   -40

 تاريخ  عاصر  1 غي  جا عة بات ة اخرى    ديم  ي جا عة LMD 12/04/1991 صب ي ة  وا ي  -41

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 15/04/1996 عبد الحليم عبد الالوي   -42

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 10/09/1986 حليمة  طيار  -43

 تاريخ وسيط  1 غي  جا عة بات ة اخرى    ديم  ي جا عة LMD 11/12/1991 رابح  نهي  -44

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 03/11/1995 زين  زاوي   -45

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 16/09/1992 فارس سعدوة   -46

 تاريخ وسيط  1 غي  جا عة بات ة اخرى   جديد  ي جا عة LMD 20/09/1999 بلدية كريد  -47

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 14/07/1998 ذهبية  رويش ي  -48

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 01/01/1991 شعي  ر ية   -49

 تاريخ وسيط  1 غي  جا عة بات ة اخرى   جديد  ي جا عة LMD 01/10/1999 وااا رشاش ي  -50

 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة  جديد  ي جا عة LMD 02/07/1997 راوية عمي ي   -51

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 02/09/1996 جهاا اارغال  -52

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 05/05/1996  نور  عدواة  -53

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 13/02/1996 آ ال بهلول   -54

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 21/09/1979 نااية  رواني  -55

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 08/05/1995  ليكة بي واكتة  -56

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 05/06/1995 كا يليا بي اسباع  -57

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 27/01/1986 خالف س وس ي  -58

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 12/03/1988 نوراايي خ  و  -59

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 10/02/1985 خلي  عوشاش  -60

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 13/09/1985 بشي   رغني  -61

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 09/03/1986 العيد   صر  -62

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 05/05/1990 فائزة شبيلي  -63

 تاريخ وسيط  درسة عليا  05/02/1994 آ  ة  بوغراره  -64

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 08/01/1997 صب ي ة بلجراف  -65

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 25/01/1988 عز الديي  لع اني  -66

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ي ديم  LMD 06/03/1994 شريف بي رابح  -67

 تاريخ وسيط  درسة عليا  01/11/1995 جالل  زواط  -68

 تاريخ وسيط  درسة عليا  23/08/1994 سو ية بو وة  -69

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 26/05/1985 عبدالرزاق    صورية  -70

 تاريخ وسيط نظام كالسي ي 24/09/1983 فريدة خباشة  -71

بي عبد    -72

 الرحماة

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 30/01/1996 نبي 

 تاريخ وسيط 1جا عة بات ة  جا عة  ديم  ي LMD 14/10/1998 آ  ة  بكي   -73
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 تاريخ وسيط  1اخرى  غي  جا عة بات ة   ديم  ي جا عة LMD 16/05/1991   ية  ختاري   -74

 تاريخ وسيط 1بات ة جا عة  جا عة  ديم  ي LMD 19/06/1993 حسي ة بااي  -75
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