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كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 
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1:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
اسراء ىزلو1202039067117
العايبي قمرة2202039062349
اناس حوحو 339072465
أالء باىي4202039061509
آمال باىي5202039072774
بركة استبرق62020039062243
بن عمي ايمان739063132
بوحادب محمد8202039074323
بوعزيز خولة92039065668
توفيق بن عمر 1020931401736
خضير نعيمة 11202039067282
روميسة بوبكري1239069028
سعاد بمول 132039071782
سعيدة كحيحة14202039068718
سوسن غريبي15202039066290
شفاء والبي 162039065704
شكيمة آمنة1739064451
شيماء بوليف1839074986
شيماء لعرامي1939069057
صالحي نور اليدى20202039063145
طير شيد2139063063
عبير غنبازي222039066637
عبير مسعي احمد 232039062338
غزال شروق2439079002
غيالني إيمان25202039063018
فاطمة الزىرة سود 26202039062343
قرون رانيا 27202039061278
قماري لينة 28202039061443
كيمان عائشو29202039073631
مريم بمول302039071973
مسعي أحمد منال31202039066614
مقدم نورىان 322020390674820
منى بحري3339063104
نجاة وصيف السعيد 3439074633
نريمان فتيتي35202039067548
نسرين بان36202039064963
ىناء باوه372039052424
وجدان رمضاني 3839066623
يونس قابوسة3939074927
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اسماء بمول11939073261
األعوج ايمان2202039062266
اليام شاشة339063134
اية بوحمدة439061216
إسالم بوزنة5202039061379
إكرام االشراف6202039069533
إكرام بقاص 739061384
أحمادي ياسين8191939064035
آسيا بن خميفو 9202039072295
بكار زينب10202039062304
بنين سمطانة11202039062308
بوراس نور اليدى12202039066977
بوسالم خيره13202039073143
حدو اميمة1439067509
حياة طويل 15202039064752
خالد بقريش1631018349
دادي عبير 17202039070820
ذىب اسراء18202039061507
رابعة صوالح 19039069018
زواري أحمد فتيحة20202039066244
سالمة شوشاني عبيدي21202039071780
سعاد قرايفة 22202039065691
سعد العايب مريم 23202039062013
عبير بيات25191939066465
فتيتي نريمان26202039067548
فريجات اكرام 2739072458
فطحيزة التجاني رقية282039066922
قماري خيرة 2939059213
قماري سيام3039061295
كانش عفاف31202039066866
كريمة بالل322039074197
مروة خوخو33202039070384
مريم قده3439062520
مقدود شيماء 352039063444
منى بن الشايب3639074585
ىبة الرحمان قزي3739067485
ىدى بكاري 38202039064965
وصال شعباني 39202039063120
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اكرام ضيف اهلل 139066189
الصادق سنوقة 2202039064375
إليام يعقوب3202039070346
أمينة عريبي4202039067423
أمينو عطيو 5202039072410
باعيسى ابتسام 6202039068965
بالل رحال 734017603
جييدة جدو820203907136
حدود خولة9202039063931
حميداتو وصال10202039069931
دادي ميساء ابتيال11202039070844
دقمة يمينة 122039050305
ديدي ىيفاء 132039061361
زيد دنيا 14202039063044
سعدية شالة 15191935044945
شفاء عزي 1639067050
شيماء بوخالفة1739070368
صالحي أنفال 18202039066312
صحراوي نسرين 19202039070748
صفاء نصرات20202039069876
صيفي فاطمة 21202039063081
ضمايدة ايمان 22191934007824
عزيري لمياء23202039067471
غريسي فاطمو الزىره 2439066996
فاطمة الزىراء عماري25202039065734
قاسمي آية2639063901
قاسمي سناء 27202039061847
لسود ريان2839064778
منى زرود332039074580
نسرين بالتومي 3439069103
نصيرة شعوبي35208242040
وسيمو بمول362039071817
وسيم دودي3739061461
يسرى دبيمي 38202039065766
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