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

 2022-2021( األولى  دفعة األساتذة)لسداس ي الثاني ل اإلستدراكية متحاناتال األساتذة املعنيون بحراسة 

 

 

 13:30-08:45األساتذة املعنيون بالحراسة من  أ ايم احلراسة 

 احلراسة    أ ايم 

 2022جوان    22  ربعاء ال  

 2022جوان    23  يس اخل 

 2022جوان    25  سبت ال 

 2022جوان    26حد  ال  

 

  العايب صورية بلعتروس شمس الدين  كسكاس أسماء  واسع حورية  ملعب مريم كعرار سفيان  أومعمر أبوبكر نسيم

 األسد إخالص بن زرارة الوناس مخناش الشريف  مخلوفي خضرة مناري عياشة بن حمزة نبيل  اليامين بن ستيرة 

 أعراب أمال بن مساهل ألء الرحمان  بوروز سفيان  جوامع الزبير زراري حبيبة  قروي سميرة زماموش نذير 

 ساهي بلقاسم  سالمي لبنى بوغازي وهيبة  جودي زينب بن موس ى نبيل  بن خليفة مريم نمديلي رحيمة 

 مريجة خديجة  تمين عبد النور  بونوة محمد  حداد صورية منهي وردة خاللفة نجود  شوقي سمير

 بلعالم فريدة  بوحفص شفيقة بيزات صونية خالف وردة  بوالطمين لخضر  رمضاني مسيكة  زبيري وهيبة

 بليلي أسماء  جبارة زهير زوينة تاكليت  سقني فاكية  قويدري كمال  خرش ي إلهام علواش فريد 

افية ملوك محفوظ  برادعي محي الدين  بن أجعوب فوزية  لعجاج عبد الكريم مخنفر محمد مفيدة  جعفري  داهل و

 سالم نسرين واصلي محمد  عابد أحالم حسام مريم مهداوي حنان بن زيد فتحي  برارمة صبرينة

 مذكور سارة بوخنفوف أسماء بلواعر ليلى عبد السالم حسان  كوسة جميلة ويوة لخضر ن عفان يونس 

 رفاوي شهيناز بوخنفوف سمية ثوابتي ايمان سرور  عمروش سميرة سمارة فيصل  بن سهيل لخضر  س ي ناصر إلياس 

  بوعجاجة منال  بن شناف منال  لعالونة سليمان  بوخريصة ياسين  موزاي بالل  شيباني عبد للا 

  غبابشة أميرة  سعدون نور الدين  حومر عبد الغاني  بوجالل صالح الدين  بن شارف أحمد وسيلة قنوفي 

  حدرباش لمية سعيدي عزوز  سعود الحاجة  لبيد عماد  هاللة نادية بن بلقاسم أحمد

  العطافي مصطفى  درغال سوسن  مصعور فطيمة الزهرة  سلطاني إسماعيل  بن عمر عادل  ظريف قدور 

  رابح نادية  بوبشطولة بسمة مرابط عبد الحكيم  بوتهلولة شوقي رقولي كريم  بن بولرباح العيد 

  بن جدو منيرة  خلوف حسام الدين حمود صبرينة  رمضاني فريد  بورزام رمزي  بوزيد سليمة

  أمالشافعي  شربال نجيب  حملة سمير ريمان حسينة  حرشاو مفتاح  حمزاوي جويدة

 يرجى تبليغ رئيس القسم في حالة استخالف أي أستاذ لزميله أو تغيير الدفعة



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

 2022-2021 (الثانية األساتذة ةدفع) للسداس ي الثاني اإلستدراكية متحاناتال األساتذة املعنيون بحراسة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 13:30-08:45األساتذة املعنيون بالحراسة من  أ ايم احلراسة 

 احلراسة    أ ايم 

 2022جوان    27  ثننيال  

 2022جوان    28  الثالاثء 

 2022جوان    29ربعاء  ال  

 2022جوان    30اخليس  

  عطوي مريم قريدي سامي عليوي فارس فرحاوي عبد العزيز  غربي نجاح  صديقي عبد العزيز  كسال عبد الوهاب 

 ان الهاديشتو  تيقوارت فريد  بوساق اليزيد  قاسم لمية  بن عثمان فوزية  بن حسين ليلى  بوخالفة فيصل 

 غزالي نزيهة بهلول سمية  روابح فريد  قايم سارة بن كسيرة شفيقة  عوابد شهرزاد سياري هاجر 

 مشري سلمى  قماز شعيب  بن صغير شهرزاد قجالي محي الدين جبابلة عمار  لعقابي سميحة وشتاتي حكيم

 جواد عفاف لطالي مراد لحول سعاد  قرماش كاتية  نايل صونية عويبر عيس ى باطلي غنية 

 صفو نرجس طوبال بوعالم  لرقط سميرة بوغابة شافية خرموش إسمهان بورماني الذوادي  بولفة حدة

 عماروش سميرة  طوبال كتيبة  شيطر محمد بوزيدي  يوسفي سوسن  بشير شريف شمس الدين  وداعي عز الدين  شريف صورية

 مخلوف عمر بونوني مهدي  غزو إبراهيم  معيزة رضا  بوقرن توفيق بن سيدهم حورية شلغوم نعيم

 غجاتي عبد الحليم  أسامة مجذوب  بن دعاس سهام عيساوة آمنة معمري نصر الدين عاشوري عبد للا شنيقي نور الدين 

 بلمهدي سميحة بن حامة فارس توازي إيالس  قلو ليليا  بوسعدية رؤوف  كوسام أمينة   مقراني خلود

افية فوزية  هامل بوراس نادية  شوادرة رضا  بن خالد فاتح  بلخير سلمى دربال مديحة  بن دادة و

 مزيان هشام  مجذوب أسامة  سعداوي كمال  رقيعي إكرام  منهي هبة  عبيزة منيرة  شوشو عاشور 

 راتي نبيلةصد بن حامة فارس لعميري إيمان  كرد الواد مصطفى ذوادي عادل  طحرور فيصل بلعزام مبروك

 خالف عبد الرحيم رفاوي شهيناز لهوى رابح بلهول زكية زروق نوال  لعموري سعيدة عباس ي كريمة 

  قرور شهيناز عمارة فاتح  خير شهرزاد    ناصري مريم علي بوخالفة باديس  بطيحي نسمة

  بوطالبي سامي  حداد محي الدين زايدي أمال  موفق نور الدين بوقندول سعيدة  مخانشة أمينة

  عواشرية تقية غبولي منى زرقان وليد  آيت شعالل نبيل  بن أوديع نعيمة بوصفصاف خالد 

 يرجى تبليغ رئيس القسم في حالة استخالف أي أستاذ لزميله أو تغيير الدفعة


