
 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث 
 - 2سطيف -ة حممد ملني دابغنيــــجامع
 ة احلقوق والعلوم السياسية ــليك

 2021-2020للسدايس الثاين دلفعة الأوىل  ل الامتحاانت الأساس ية  الأساتذة املعنيون حبراسة  
 مالحظات هممة:  

س ت *    التنس يق مع رئيس القسم. رشط يف أأداء واجب الرقابة    ه س تخالف ن يتفق مع زميهل من ادلفعة الأخرى ل  أأ ذ اذلي دليه مانع من احلضور  ا ميكن للأ

 .  ربع ساعة قبل بداية الاختبارات   الأساتذة الالزتام ابحلضور لقاعة الأساتذة   من طلب  ي* 

 12:00- 09:00الأساتذة املعنيون ابحلراسة من  أأايم احلراسة 

 2021جوان  19السبت  

 2021جوان  21الثنني  

 2021جوان    23الأربعاء 

 2021جوان    24امخليس 

 2021جوان  26السبت  

 خمانشة أ منة  فوغايل بسمة  صديقي عبد العزيز  رميان حسينة  جوامع الزوبي  بوهتلوةل شوق  بورفيس زهية

 خمناش الرشيف  قامس لمية  طوابل بوعالم  زرداين أأمينة جودي زينب  بوخالفة فيصل  مندييل رحمية 

 مذكور سارة  قامي سارة  ظريف قدور  زرقان وليد  حداد صورية  بوخنفوف مسية  برادعي حمي ادلين 

 مرابط عبد احلكي  قرماش اكتية  عاشوري وهيبة  زروق نوال  حداد حمي ادلين  بوزيد سلمية براكن اكرام 

 مرجية خدجية  قنويف وس يل  عبايس كرمية سعداوي كامل  حسام مرمي  بوساق الزييد  بلعزام مربوك 

 مصعور فاطمة الزهراء  كسال عبد الوهاب  عفان يونس  سعود احلاجة حسان عبد السالم  بوصفصاف خادل  بن بلقامس أأمحد

 مقراين خلود  كساكس أأسامء  عيل بوخالفة ابديس  سعيدي عزوز محل مسي  بوجعاجة منال  بن جدو منية 

 ملعب مرمي  لبعل فطمية  عليوي فارس سلطاين اسامعيل  محود صربينة بوغابة شافية  خليفة مرمي بن 

 ملوك حمفوظ  حلول سعاد  عامرة فات  سلمي ديلمي  خبابة أأمية  بوغازي وهيبة بن دار كرمية

 همين هبة  لرقط مسية عوابد شهرزاد  سامرة فيصل  خالف صفاء  بوقرن توفيق  بن زرارة الوانس 

 موزاي بالل  لطايل مراد  عيساوة أ منة  يس انرص الياس  درابل مدحية  بزيات صونية  زيد فتحي بن 

 موفق نور ادلين  لعجاج عبد الكرمي  جغايت عبد احللي  شاكري مسية ذوادي عادل توازي ايالس  بن س يدمه حورية 

ميان  بن كسية شفيقة   هامل فوزية  لعالونة سلامين  غربوج حسام ادلين  شوق مسي  رقويل كرمي ثوابيت ا 

ميان  غريب جناح  شيباين عبد للا  رمضاين فريد  جدي الصادق  بن موىس نبيل   واسع حورية  لعميي ا 

 وش تايت حكي  جمذوب أأسامة  غزو ابراهي  ش يطر محمد بوزيدي رواحب فريد  جعفري مفيدة  بوالطمني خلض 



 العلمي وزارة التعليم العايل والبحث 
 - 2سطيف -ة حممد ملني دابغنيــــجامع
 ة احلقوق والعلوم السياسية ــليك

 2021-2020للسدايس الثاين   الثانيةدلفعة  ل الامتحاانت الأساس ية  الأساتذة املعنيون حبراسة  
 مالحظات هممة:  

س تاذ اذلي دليه مانع من احلضور أأن يتفق مع زميهل من ادلفعة الأخرى ل س تخالفه يف   *  .أأداء واجب الرقابة رشط التنس يق مع رئيس القسم ميكن للأ

 * يطلب من الأساتذة الالزتام ابحلضور لقاعة الأساتذة ربع ساعة قبل بداية الاختبارات. 
 

 12:00- 09:00الأساتذة املعنيون ابحلراسة من  أأايم احلراسة 

 2021جوان  28الثنني  

 2021جوان    30الأربعاء 

 2021  يلية جو   01امخليس 

 2021  جويلية  03  السبت 

 2021  جويلية   04 الأحد 

كرام  حدرابش ملياء  بورزام رمزي  بن بولرابح العيد  بلمهدي مسيحة  كرد الواد مصطفى  طحرور فيصل  رقيعي ا 

 كعرار سفيان  عابد أأحالم  زايدي أأمال  بن اوديع نعمية بورماين ذوادي بن حامة فارس  خزباوي لونيس  

 كوسام امينة  عبزية منية   زراري حبيبة  محزاوي جويدة   بوروز سفيان  بن خادل فات  سعدون نور ادلين   

 لبيد عامد عامروش مسية  زماموش نذير  حومر عبد الغاين  بوساق الزييد   بن دادة وافية  أأعراب أأمال 

لهام  بوسعدية رؤوف  بن دعاس سهام  أأومعمر أأبوبكر نس ي   لعقايب مسيحة عويرب عيس  سعداوي كامل  خريش ا 

 خملوف معر  عيادي عبد الكرمي سقين فاكية خالف عبد الرحي   بوصبع رمية بن س تية اليامني  أ يت شعالل نبيل  

 خملويف خضة   غبابشة أأمية  س ياري هاجر  خالف وردة  بوطاليب سايم بن سهيل خلض  ابطيل غنية   

 معمري نرص ادلين  غزايل نزهية شافعي أأمال خاللفة جنود  بوطعوش لينة  بن شارف أأمحد  برارمة صربينة 

 معزية رضا  فرحاوي عبد العزيز   رشيف صورية  خلوف حسام  بوقندول سعيدة  بن ش ناف منال   بشي مشس ادلين  

 ملوك حمفوظ  قامي سارة   شلغوم نعي  خي شهرزاد  بولفة حدة  بن عامثن فوزية  بطيحي نسمة 

 همين وردة  قجايل حمي ادلين  شنيقي نور ادلين  داهل وافية  بونوة محمد بن معر عادل   بلعرتوس مشس ادلين 

سالم   شوادرة رضا  درغال سوسن  بونوين همدي  هبلول مسية بلمهدي مسيحة  انيل صونيا   قرن محمد ا 

 نويوة خلض  قروي مسية   شوشو عاشور  دلل انرصي  تيغوارت فريد بوبشطوةل بسمة   بلهول زكية

 هالةل اندية  قلو ليليا  شوك مونية    ديلمي سلمى  جبابل عامر  بوجالل صالح ادلين     بلواعر ليل 

 وداعي عز ادلين  قويدري كامل  صفو نرجس  رفاوي شهناز  جواد عفاف  بوخريصة ايسني  بلييل أأسامء  


