
جامعة البليدة -2- لون ع - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - قسم العلوم االجتماعية

التخصصاسم الطالبالرقم
يم جلول لي1 األرطوفونياابرا
األرطوفونياإبرواقن أميرة2
األرطوفونياأحمد مسعود أمينة3
ازي حياة4 األرطوفونياال
األرطوفونياالزربو صفية5
األرطوفونياالعجاج فهيمة6
األرطوفونياالفضيل حميدة7
األرطوفونياالمال ايمان8
األرطوفونياالهواري رانيا9

األرطوفونياأوراغ فلة10
األرطوفونياإيقر صاره11
األرطوفونيابداوي كريمة12
األرطوفونيابرادعية سامية13
األرطوفونيابركات فاطيمة14
األرطوفونيابريش باية15
األرطوفونيابشوش احالم16
األرطوفونيابلعرماس نور الهدى17
األرطوفونيابلهوان رونق18
األرطوفونيابن بدرة اسيا19
األرطوفونيابن حميدة أحالم20
شا المية21 األرطوفونيابن 
األرطوفونيابن عمر خديجة22
األرطوفونيابن قانة خديجة23
األرطوفونيابن قدور اسية24
نيدة ليلية25 األرطوفونيابن 
األرطوفونيابن ي بوثينة26

توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

األرطوفونيابناي أسماء27
األرطوفونيابوالبا رشيدة28
األرطوفونيابوبطانة مريم29
األرطوفونيابوجعبة فايزة30
األرطوفونيابوجالب ريان31
األرطوفونيابورحلة فايزة32
راء33 األرطوفونيابوسب مروى فاطمة الز
األرطوفونيابوشارب خديجة34
األرطوفونيابوعمرة خديجة35
راء36 األرطوفونيابومزراق فاطمة الز
ة37 األرطوفونياتسقاديرتس من
األرطوفونياتالعيش ريمة38
األرطوفونياتمرابت بثينة39
األرطوفونياتمعوشت مونية40
األرطوفونياتوكال أمينة41
األرطوفونياتو رفيهة42
انيم سارة43 األرطوفونيات
األرطوفونياجوا مفيدة44
األرطوفونياجيدل مريم45
األرطوفونياحاج جيال رانية46
األرطوفونياحبوش رانية47
األرطوفونياحمادي فريال48
األرطوفونياحمدي خولة49
األرطوفونياحوش رحيمة50
األرطوفونياحومادي عائشة51
األرطوفونياخويني رانيه52
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

األرطوفونيادحمان أمينة53
األرطوفونيادو حميدة54
األرطوفونياراجف ياسم 55
ة56 األرطوفونياراحو شه
األرطوفونيارحما منال57
األرطوفونيارنان لب 58
األرطوفونيازادل لينة59
األرطوفونيازبيش مفيدة60
األرطوفونيازروق سجية61
األرطوفونيازروق لي62
راء63 األرطوفونياسايب فاطمة الز
األرطوفونياسبا مونية64
األرطوفونياسعيدي فوزية65
األرطوفونياسل خولة66
األرطوفونياشاطر باشا نور الهدى67
يدة68 األرطوفونياشعام ز
األرطوفونياشعنان خديجة69
األرطوفونياشعنان نور الهدى70
األرطوفونياصال أمال71
ين72 األرطوفونياصامت ن
األرطوفونياصو إكرام73
األرطوفونياصيدون هاجر74
األرطوفونياطاب يمينة75
األرطوفونياعبادة فتيحة76
األرطوفونياعبد هللا مروة77
األرطوفونياعبدون بسمة78
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

األرطوفونياعراب ريمة79
راء80 األرطوفونياعربية فاطمة الز
األرطوفونياعروج كريمة81
ند82 األرطوفونياعرو 
األرطوفونياعزوز اسماء83
ة84 األرطوفونياعزوزي خ
األرطوفونياعزو زينب85
األرطوفونياعالل إحسان86
األرطوفونياعالل رزيقة87
األرطوفونياعلون مريم88
األرطوفونياعمرا أمينة89
األرطوفونياعيالن رميساء90
األرطوفونيافحي شهيناز91
األرطوفونيافردي رانية92
األرطوفونياقاس سارة93
األرطوفونياقاصدع بسمة94
األرطوفونياقداح فتحية95
األرطوفونياقدور غادة96
ين97 األرطوفونياقناز ن
األرطوفونياقنان دنيا98
األرطوفونياقينو إبتسام99

األرطوفونياكرو فلة100
ور101 األرطوفونيالرا ز
األرطوفونيالعوج رانية102
األرطوفونيالقريد خديجة103
األرطوفونيالكحل فاطمة104

24/4



جامعة البليدة -2- لون ع - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية - قسم العلوم االجتماعية

التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

وك ريمة105 األرطوفونيام
األرطوفونيامتنان رانية106
األرطوفونيامحاجبية يسم 107
األرطوفونيامرازي نزيهة108
األرطوفونيامرا اكرام109
األرطوفونيامروش بالل110
األرطوفونيامسعود خلي ن111
راء112 األرطوفونيامطمر فاطمة الز
األرطوفونيامقران إيمان113
األرطوفونيامقطاوي ايمان114
األرطوفونيامكزين شيماء115
األرطوفونيامكنين امينة116
األرطوفونيام لي117
ة118 األرطوفونيامه من
ة119 األرطوفونياموالك نص
ود إيناس120 األرطوفونيام
راء121 األرطوفونياناي فاطمة الز
األرطوفونيانعاس ماريا122
ين123 األرطوفونيانفيدسة ن
األرطوفونيانوري غنية124
راء125 األرطوفونيانومري فاطمة الز
ة126 األرطوفونياواضح زينب ام

علم االجتماعالباي أسامة ع 1
علم االجتماعالذيب أحمد2
علم االجتماعالشيكر رميساء3
علم االجتماعالعي الميس4
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعالمكر ميلود5
علم االجتماعالهواري سوالف6
ير خداوج7 علم االجتماعأو
علم االجتماعأوسعدي وئام8
راء9 علم االجتماعاوقارة فاطمة الز

علم االجتماعأيت معتوق عي10
علم االجتماعبحرية مراد11
علم االجتماعبرا عبد القادر12
علم االجتماعبرودي حنان13
اجر14 علم االجتماعبرودي 
علم االجتماعبعوش شيماء15
علم االجتماعبكرار عبدالمجيدعبدالقادر16
علم االجتماعبلحضري ميلود17
علم االجتماعبلخالفة شهرزاد18
علم االجتماعبلمباركي رفيق19
علم االجتماعبن جابو خولة20
علم االجتماعبن حركات فطيمة21
علم االجتماعبن زغي رياض22
علم االجتماعبن ساية عائشة23
راء رفيقة24 علم االجتماعبن عربية فاطمة الز
علم االجتماعبن عودة فتيحة25
علم االجتماعبن نا اسمهان26
علم االجتماعبن يزة مروان27
علم االجتماعبهلولي فاطمة الزهراء شيماء28
علم االجتماعبوتزرت زكية29
علم االجتماعبوتزرت دمحم30
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعبوثلجة حفيظة31
علم االجتماعبوثلجة رياض32
علم االجتماعبورحلي نوال33
دية34 يف  علم االجتماعبوزيان ال
علم االجتماعبوزيد إيمان35
علم االجتماعبوشكوك إحسان36
علم االجتماعبوعزيت انور37
علم االجتماعبوغرقة شيماء38
علم االجتماعبوقادة حنان39
علم االجتماعبوكابوس حليمة40
علم االجتماعبوكابوس سيد احمد41
علم االجتماعبولباري خديجة42
علم االجتماعبومعزة رزيقة43
علم االجتماعبونصايري عبد السالم1
ين2 علم االجتماعبيور ن
علم االجتماعترقو دمحم إلياس3
علم االجتماعتركية يسرى4
علم االجتماعجبار عبد الحليم امام1
علم االجتماعجعالل أمينة2
علم االجتماعجغبوب نجاة3
علم االجتماعجقاقن عائشة4
علم االجتماعجي عبد القادر5
علم االجتماعحاج دمحم أسامة6
ور7 علم االجتماعحاج مهدي ز
علم االجتماعحتحات خديجة8
علم االجتماعحراوي نور الهدى9
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعحمايدي زور أيوب10
علم االجتماعحمودة وفاء11
علم االجتماعحميد سيدي يخلف نجية12
علم االجتماعحواس منال13
علم االجتماعحيدر يح 14
علم االجتماعخرشوش جميلة15
علم االجتماعخاللدة نذير16
علم االجتماعخنافيف خولة17
علم االجتماعدحما اسامة18
علم االجتماعدحيم دمحم أم 19
علم االجتماعدرا ع 20
علم االجتماعدربال أميمة21
علم االجتماعديهون حنان22
علم االجتماعراية خديجة23
علم االجتماعرب انيس بالل24
علم االجتماعربي حياة25
علم االجتماعرجي يزيد26
علم االجتماعرحيل حميدة27
علم االجتماعرحي فدوى28
علم االجتماعرمضا حجيلة29
علم االجتماعرمول ياسم 30
علم االجتماعرميد وليد31
علم االجتماعزرارقة شهيناز32
علم االجتماعزرقاوي أيوب33
علم االجتماعزرو ايمان34
علم االجتماعزميط دمحم35
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

ة36 علم االجتماعزنا سم
ار زكرياء37 علم االجتماعز
علم االجتماعزيان كريمة38
علم االجتماعزيا أيمن39
علم االجتماعزيا صارة40
علم االجتماعسا عقيلة41
علم االجتماعسبع هدى42
علم االجتماعسعد الدين أمينة43
علم االجتماعسعدون نعيمة44
علم االجتماعسعدي خولة45
علم االجتماعسعيد عزة رحاب46
علم االجتماعسعيدي نجية47
راء48 علم االجتماعسفطة فاطمة الز
علم االجتماعسالما نجاة49
علم االجتماعسل يونس50
علم االجتماعسلو ليلية51
علم االجتماعسماي شيماء52
علم االجتماعسيدي مو مريم53
علم االجتماعسيل خولة54
علم االجتماعشارف عماد55
اجر56 علم االجتماعشباب 
علم االجتماعشتوان عبد العا 57
علم االجتماعشتيوي ريمة58
علم االجتماع سارة59
علم االجتماعفة رانيا60
علم االجتماعياف وع 61
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعشعبان ابتسام62
علم االجتماعشعنان مريم63
علم االجتماعشنا مروى64
علم االجتماعشومان أسماء65
علم االجتماعصحراوي حورية66
علم االجتماعصغ عباس أسامة67
علم االجتماعصغ مروة فريال68
علم االجتماعضياف خولة69
علم االجتماعطيبة نجوى70
علم االجتماععبد السالم ربيع71
علم االجتماععبد القادر دحما زكرياء72
علم االجتماععبدون فارس73
علم االجتماععتمان صارة74
علم االجتماععتو نسرين75
علم االجتماععثما أمال76
علم االجتماععثما نيهاد77
علم االجتماععرباوي أحمد78
علم االجتماععري زينب79
علم االجتماععزوز زوبيدة80
علم االجتماععسال روميساء81
علم االجتماععكاشة شهرة82
ى83 علم االجتماععال ي
علم االجتماععلوش ز 84
علم االجتماععمران دمحم85
علم االجتماععمران دمحم86
علم االجتماععمريوي نوارة87
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماععمية سعاد88
علم االجتماععو حلومة89
علم االجتماععوي مروة90
علم االجتماعع لعالن ليندة91
ين92 علم االجتماعغومال ن
علم االجتماعفر عبد العليم93
علم االجتماعفقيه شهرزاد94
علم االجتماعفوكراش مياسة95
علم االجتماعفيال راضية96
علم االجتماعقربان فطوم97
علم االجتماعقروابي ايمان98
علم االجتماعقوادري عب بسمة99

علم االجتماعكانون ياسر100
علم االجتماعكحال خولة101
علم االجتماعكحبوب مريم102
علم االجتماعكرشوش حسينة103
علم االجتماعكروش وسيم أيوب104
علم االجتماعكوكة إسمهان105
علم االجتماعلحرش شيماء106
ا 107 علم االجتماعلعجال 
علم االجتماعلعزالي عبد الوكيل108
علم االجتماعلعوا سفيان109
علم االجتماعلعون نورالهدى110
ين111 علم االجتماعلكحل ن
علم االجتماعللماية شيماء112
علم االجتماعما فريال113
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعمادي مروة114
ي سهيلة115 علم االجتماعمج
علم االجتماعدمحم سارة116
علم االجتماعمحمود عبد الباسط117
ة118 علم االجتماعم الدين أم
علم االجتماعمخالدي خولة119
وز120 علم االجتماعمخالدي ف
علم االجتماعمختاري دمحم نذير121
ين122 علم االجتماعمخوخ ن
علم االجتماعمديان نجاة123
علم االجتماعمرداوي ريمة124
علم االجتماعمرزو وريدة125
علم االجتماعمرسيل أحمد126
علم االجتماعمزاكو أيمن127
علم االجتماعمزو نور الهدى128
علم االجتماعمزيا أمال129
علم االجتماعمسلم رمزي130
علم االجتماعمسيلي سارة131
ي عودة132 علم االجتماعم
علم االجتماعمطاي فهيمة133
رة134 علم االجتماعمعاوية الز
علم االجتماعمعزوز عبد الرؤوف135
علم االجتماعمعزيز رضا136
علم االجتماعمقرا ربيعة137
علم االجتماعمقرا رحمة138
علم االجتماعمقفو دمحم ام 139
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم االجتماعمالح يزيد140
علم االجتماعملوكة أمينة141
علم االجتماعمنتلشتة مريم142
علم االجتماعمنوري فزيلة143
علم االجتماعموا ن144
علم االجتماعمو وفاء145
علم االجتماعموشاوش ويسام146
راء إبتسام147 علم االجتماعنصال فاطمة الز
علم االجتماعنومة زينب148
علم االجتماعنومة لب 149
علم االجتماعجرس عبد الرزاق150
علم االجتماعندل أمينة151
علم االجتماعيدش يزيد152
علم االجتماعونو رميساء153
علم االجتماعيعيش عاشور سارة نوال154
علم االجتماعينطران ياسم 155
علم االجتماعيوس ريما156
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسإزري فوزية1
علم النفساالحول عمر2
علم النفسالعاقل صبيحة3
علم النفسالعشاب رشيد4
ج شيماء5 علم النفسالع
علم النفسالعي سارة6
علم النفسالمداح مروة7
علم النفسإيجة ليندة8
علم النفسبارود فريال9

علم النفسبراق مريم10
علم النفسبرا اسالم11
ي فتحية نسيبة12 علم النفسبرا
علم النفسبرقوق نهال13
علم النفسبسطال خديجة14
علم النفسبلعبيد حياة15
علم النفسبلعر خولة16
علم النفسبلمارس نسرين17
علم النفسبن جعفر سارة18
علم النفسبن حامد خولة19
علم النفسبن حامية حسناء20
علم النفسبن زغيبة مليكة21
رة إحسان22 علم النفسبن ز
ى23 علم النفسبن صابر وفاء ي
علم النفسبن عطاء هللا سميحة24
علم النفسبن علو أحمد1
علم النفسبن عمر أمينة2
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسبن عميرة أمينة3
ادية4 علم النفسبن عي 
نور إيمان1 علم النفسبن 
علم النفسبوحرور عب 1
علم النفسبوحميدة احسان2
علم النفسبوخيط حفصة3
علم النفسبورايو سارة4
علم النفسبورقعة خولة5
علم النفسبوركك سهيلة6
راء7 علم النفسبوزورين فاطمة الز
علم النفسبوسعادي سومية8
علم النفسبوسك خولة9

علم النفسبوشتة منال10
علم النفسبوشدوب إيمان11
علم النفسبوشطة فتحية12
علم النفسبوشكوك خديجة13
ين14 علم النفسبوطبال ن
علم النفسبوعزوز حياة15
علم النفسبوعلوانة خولة نور الهدى16
علم النفسبوعمار سامية17
علم النفسبوفلوس سل18
علم النفسبوقادة إيمان19
علم النفسبوكوشة نعيمة20
علم النفسبولدي وسام21
راء22 علم النفسبومرزوق فاطمة الز
ية23 علم النفسبونخلة ز
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسبونعجة أمينة24
دمة مريم25 علم النفسبو
ة26 علم النفستا أم
علم النفسترير سماح27
ى28 علم النفستشانتشان ي
علم النفستكاري خولة29
علم النفستوري صباح30
ين31 علم النفسجابر ن
علم النفسجباب العربي32
ند33 علم النفسجب 
علم النفسجحمون أحالم34
ار35 علم النفسجربال أز
علم النفسجالل خديجة36
علم النفسجنادي مونة37
ين38 علم النفسجوا ن
علم النفسجيار مونية39
ينة40 علم النفسحاج قا ص
علم النفسحجالوي خديجة41
رة42 علم النفسحدوش فاطمة ز
علم النفسحالف حليمة43
علم النفسحمزاوي سهام44
علم النفسحميد سيدي يخلف عب 45
علم النفسحوحاش أمينة46
علم النفسخرا أمينة47
علم النفسخوجة نادية48
علم النفسخيال ياسمينة49
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسداود جهاد50
ية51 علم النفسدحمون ز
علم النفسدراوي خديجة52
علم النفسدربال عب 53
ين54 علم النفسدغمان ن
علم النفسدغيش زينب55
علم النفسدوبة فتح الدين56
علم النفسراب سل57
علم النفسرا فتيحة58
علم النفسرنجة رانية59
علم النفسروابة نجية60
علم النفسزبيش أحالم61
علم النفسزنداري نجاة62
علم النفسزنق سمية63
رة شيماء64 علم النفسز
علم النفسزيا مونية65
علم النفسزيدا سمية66
علم النفسزيطاري سارة67
ين68 علم النفسساردو ن
علم النفسساعد وسيلة69
علم النفسسايح دحمان كريمة70
علم النفسسعد فطيمة71
علم النفسسمرا ليندة72
ند73 علم النفسسيلي 
علم النفسشاطر علي رضا74
علم النفسشاوي إيمان75
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسشبو عائشة76
علم النفسشعامبي بديعة77
علم النفسشوشة أحالم78
علم النفسشيبان خولة79
از80 علم النفسصبا 
علم النفساوي اسيا1
علم النفسصفراني مباركة1
ري سارة2 علم النفسطا
علم النفسطيب الزغي ليندة3
علم النفسعاشور إيمان4
ية5 علم النفسعايد ف
علم النفسعبا جمال6
ين7 علم النفسعبد الن ن
وز ميادة8 علم النفسع
راء9 علم النفسعثمان فاطمة الز

علم النفسعزوز إيمان10
ة11 ج علم النفسعال 
علم النفسعلوش عادل12
علم النفسع خوجة لينا13
علم النفسع مسعود سارة14
علم النفسعلي نورة15
ور16 علم النفسعمور ز
علم النفسعيدة فلة17
علم النفسعيساوي حكيمة18
علم النفسفر مريم19
علم النفسفرو نادية20
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

علم النفسقادري فلة21
علم النفسقاس فلة22
ى23 علم النفسقاس ي
علم النفسقديدش أسماء24
علم النفسقري عفيفة25
علم النفسقري خالد26
علم النفسقفقاف شيماء27
اجر28 علم النفسقال 
ى29 علم النفسقويدري ي
علم النفسكرار ابتسام30
علم النفسكرور باية31
ود مالية32 علم النفسك
علم النفسالم سعاد33
ين34 علم النفسلبا ن
علم النفسلخضاري يمينة35
علم النفسلدرع سارة36
علم النفسلزريف نورة37
ين38 علم النفسلشمط س
وز39 علم النفسلصاق ف
علم النفسلفيف فاطمة40
علم النفسلكحل ثيل 41
علم النفسلكحل صفاء42
علم النفسلكحل مروى43
علم النفسلمي احسان44
علم النفسلورجان أمينة45
علم النفسلوصيف منال46
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

ي أسماء47 علم النفسم
ة48 علم النفسمجا أم
علم النفسمحرز عفاف49
علم النفسدمحم جهيدة50
علم النفسمحنون جيهان51
علم النفسمحور وفاء52
علم النفسمدا إيمان53
علم النفسمر إيمان54
علم النفسمرسالب حورية55
ى56 علم النفسمسعود زينب ب
علم النفسمصيد ياسم 57
علم النفسمنوري ريان58
علم النفسمو إكرام59
علم النفسمو صونية60
علم النفسمولود سارة61
ة62 علم النفسميساوي ك
علم النفسميسون سعيدة63
علم النفسنجراوي نايلة64
علم النفسنخاي اكرام65
علم النفسندير سارة66
علم النفسنون حفيظة67
علم النفسوا شهرزاد68
علم النفسولد رويس سارة69
علم النفسيخلف حنان70
علم النفسيخلف رفيدة71
علم النفسيوسف الرحما إيمان72
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

دى73 علم النفسيوسف الزين 
بيةاحمد عبد  عائشة1 علوم ال
بيةأحمد مسعود نورة2 علوم ال
د3 بيةأسياخن دريوش شمس عا علوم ال
بيةالعر سعيدي أمال4 علوم ال
بيةاللحيا سمية5 علوم ال
بيةاومدي المية6 علوم ال
بيةباديس عائشة7 علوم ال
ة8 بيةبركا أم علوم ال
بيةبشوش أحالم9 علوم ال

بيةبشوش أمال10 علوم ال
بيةبعلول رفيدة11 علوم ال
بيةبلحاج باية12 علوم ال
بيةبلمختار مروة13 علوم ال
بيةبن حركات أمينة14 علوم ال
بيةبن زروال عائشة15 علوم ال
ين16 شا ن بيةبن  علوم ال
ة17 بيةبن عثمان مريم أم علوم ال
بيةبن عربية كريمة18 علوم ال
بيةبن عمروش نسيمة19 علوم ال
بيةبودريعة فضيلة20 علوم ال
بيةبورح اشواق21 علوم ال
بيةبوشاقور مو زينب22 علوم ال
بيةبوقرطابة نجاة23 علوم ال
بيةبوكحي نادية24 علوم ال
بيةبولعيش سعاد25 علوم ال
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

راء26 بيةتسوري بن تسوري فاطمة الز علوم ال
بيةتشاكر أسية27 علوم ال
بيةتو منال28 علوم ال
بيةحاج عبد القادر حنان29 علوم ال
بيةحباس ياسمينة30 علوم ال
ة31 بيةحدوش أم علوم ال
بيةحس حبيبة32 علوم ال
بيةحمالوي احالم33 علوم ال
بيةخسا فاطمة34 علوم ال
بيةخليفة آسيا35 علوم ال
بيةخندو سومية36 علوم ال
بيةخنيش خديجة37 علوم ال
بيةخياط صورية38 علوم ال
ييلة39 بيةرزو سو علوم ال
بيةرقيق نعيمة40 علوم ال
ال41 ة م وفي  بيةزخ علوم ال
بيةزكراوي خديجة42 علوم ال
بيةزموش منال43 علوم ال
رة رفيدة44 بيةز علوم ال
بيةزي عبد 45 علوم ال
بيةسعدي زينب46 علوم ال
بيةسعيد سارة47 علوم ال
بيةسالم جميلة48 علوم ال
بيةشال كوثر49 علوم ال
بيةشريف حسيبة50 علوم ال
بيةشقال روميساء51 علوم ال
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

بيةشقاليل عربية52 علوم ال
بيةشال صارة53 علوم ال
بيةضياف حسناء54 علوم ال
بيةعامر المية55 علوم ال
بيةعبد المالك فاطمة56 علوم ال
رة57 بيةعمراوي ز علوم ال
بيةعميش دمحم زكرياء58 علوم ال
بيةعوامر سهيلة59 علوم ال
ة60 بيةغانم سم علوم ال
بيةفضيل أيوب61 علوم ال
بيةقوشام سعاد62 علوم ال
بيةكريم خليدة63 علوم ال
بيةكنيت عفيفة64 علوم ال
ة65 بيةلبص ك علوم ال
بيةلشهب بريرة66 علوم ال
ة67 بيةلشهب بش علوم ال
بيةلعر سهيلة68 علوم ال
راء69 بيةلعصيدي فاطمة الز علوم ال
بيةدمحم يسعد فلة70 علوم ال
ة71 بيةدمحمي سم علوم ال
بيةمحمود منال72 علوم ال
اجر73 بيةمسعود  علوم ال
ة74 ي نص بيةم علوم ال
بيةم شهرزاد75 علوم ال
بيةمنصوري صارة76 علوم ال
ين77 بيةمو ن علوم ال
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التخصصاسم الطالبالرقم
توجيه طلبة السنة األو ميدان العلوم االجتماعية

بيةنابح جهان78 علوم ال
بيةنا سعاد79 علوم ال
بيةيحياوي أحالم80 علوم ال
بيةيدو رانيا81 علوم ال
بيةيوسف الزين أنفال82 علوم ال
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