
سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

1 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

حفصة م مر بلعز 151535066609 1

الدين جالل دان ز 161635062283 2

س ا ي و مو 181835049656 3

سالم سيف وا زر 181835049954 4

اجر س م 181835054377 5

أيمن ي رحما 181835054544 6

شدي ربر و 181835064851 7

فاتح ة جبا ربن 181835065808 8

إيناس مو 181935062513 9

أسماء حداد 19071160468 10

يوسف دايخة 191935016558 11

ي الغا عبد جفا 191935051895 12

ال فر بوشامة 191935053179 13

أيوب خنوس 191935060602 14

إيمان ملدايح 202035016629 15

فيدة رشقعار 202035052538 16

سندس بوشامة 202035055814 17

س ق ياو ز 202035056041 18

اد زشلف 202035057260 19

اسالم احمد بال بو 202035057344 20

اسالم ال ل 202035058569 21

شر ي ىا ز 202035060470 22

شو سراي 202035062050 23

وف الر عبد ؤشراقة 202035062176 24

فؤاد ناصل 202035062380 25

دليلة ا رد 212135051261 26

منال ب مة ر زبو 212135051350 27

ة سا رار ز 212135051357 28

سمية سوالم 212135051370 29

الدين سيف نحاوة 212135051393 30

منال رمنصو 212135051693 31

دى ال نو رحوا 212135051743 32

الرحمن بة محدادي 212135052518 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

1 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ان نو حليمة ركتفي 212135053782 34

منال عنقاق 212135055158 35

دى ال نو اد ربلعمر ي 212135055299 36

الدين صالح ة رعز 212135058074 37

غزالن جنبة 212135058125 38

م مر بوشامة 212135058205 39

الشيماء شليل 212135058400 40

الدين صالح لؤ ش يمزغ 212135058527 41

ديل شوار 212135058600 42

الدين سيف د لعر 212135060559 43

خولة لعقاب 212135061989 44

أنفال او يز و 212135062112 45

يم س ب أخر 212135063010 46

أسماء الل بن 212135065437 47

ن ياسم عالق 212135065870 48

أميمة شوار 212135066720 49

حان الر ندى مخناش 212135068422 50

الرحمان عبد أيوب بوكرش 212135068523 51

الدين صالح ع ر وم 212135071513 52



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

2 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أسامة يوسفي 171735061870 1

شر ىشيطر 171735068700 2

ليم ا عبد شليل 181835056401 3

ن ياسم مصداع 181835061302 4

الدين شمس يبوخار 191933048670 5

خليل قجا 191935047387 6

ادم ان مر وامل 191935051998 7

اسامة قر 191935052187 8

هللا عبد ناصر 19198PSE7412 9

خديجة فواضلة 202035044630 10

سندس ي ا بر 202035044776 11

عمار ان مز 202035050541 12

ى أر وحيدر 202035050735 13

فة شر خياط 202035056518 14

ديل كشيدة 202035058609 15

وف الر عبد ؤقادر ي 202035058772 16

سر شايب ىبن 202035059424 17

بالل ي رقرقو 212135051185 18

حاب رخليفي 212135051290 19

نجيب كداد 212135051715 20

س يو ش خن 212135051846 21

الرحمان بة منار رعواش 212135052281 22

منال يقدير 212135052287 23

ايمان عبوش 212135053638 24

س ي رمنصو 212135056373 25

اسماء شع 212135057237 26

اكرام ي عصما 212135057855 27

ندى لغو 212135058236 28

ياة ا نو ر رقر و 212135058256 29

لدين ا حسام ش حمر 212135059251 30

سو م نناصر 212135059840 31

ايناس شقعار 212135060413 32

يل سلس ياز 212135060541 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

2 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يل سلس لع 212135060543 34

إيناس يب 212135061172 35

دى ال نو ة ربوطا ر 212135061575 36

ام إل عطية 212135063949 37

ان نو الل رع 212135064077 38

فطيمة جام 212135064484 39

جيجيقة سرا 212135065149 40

سة أون نزار 212135066979 41

ضا ربقرار 212135068456 42

أنوار ناي 212135069220 43

أسامة إسعادي 212135070213 44

إسالم ش كع 212135070388 45

م مر عمراو يبن 212135072281 46

ايناس ب 212135074939 47

سو م ناو ي ز 212135076992 48

نجمة راو يحاج 212135077021 49



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

3 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اسامة اش د 171735069510 1

الدين اء شال 191935055218 2

ايوب نعقو 191935061856 3

خديجة ان ردباشة 202035044727 4

م كر محسن رقرقو 202035044943 5

مالك مان نر ينوار 202035045033 6

عقوب ثابت 202035045160 7

اسماء س مل ناد 202035045500 8

شيماء ناصر 202035048937 9

يب ص ي ا 202035050866 10

ب من ش قر 202035052862 11

يناز ش يبلعمر 202035054358 12

اد ر ش كر زبو ي 202035054509 13

أيوب فايدي 202035058562 14

نو ربال 202035059533 15

وف الر عبد س أ ؤبلقيدوم 202035059958 16

إكرام ش قرع 212134073140 17

آية ية صوا 212135034694 18

ايمن خلفي 212135051156 19

حمة ررم ز 212135051296 20

اجر ار ب 212135052515 21

آية يعطو 212135053095 22

تقية سمية لص 212135056271 23

ليل ا عبد و ىل 212135058085 24

عبيد داودي 212135058103 25

منار لص 212135058215 26

الدين عالء قرفا 212135060601 27

أسماء جعفر 212135060766 28

انية رس 212135061307 29

الدين شمس يشرفاو 212135062016 30

كميليا لجلو 212135064056 31

صونية بوشموع 212135064897 32

اد ر ش زإسعادي 212135065391 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

3 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أمال ذو 212135066719 34

مصطفى مس 212135067103 35

ديل داود 212135067621 36

إيمان دو 212135068201 37

شيد رغناغ 212135071025 38

طار قاش ر 212135071555 39

مصطفى بقرار 212135072309 40

الدين نصر مخلوف بن 212135074035 41

ة م بودوخة 212135076962 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

4 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يام غ وز 161735078433 1

أكرم بلي 171735069772 2

قصيل ز ومعز 191935056456 3

من لعبيدي 191935056486 4

ي م ن ام طھ حساين 202035044846 5

ديل بوعمامة 202035045637 6

ء بناي 202035049021 7

ان مر ياسر س أن ار ود ي 202035052765 8

أيمن وق 202035058561 9

ي ا وب م 202035059539 10

مة رمح 2099346735 11

ثابت هللا نصر ز عز 212135009398 12

سندس تجار 212135051377 13

شيماء قاللتة 212135051413 14

يمينة مالك كحلة 212135051684 15

ادي ال محمد تواب 212135052228 16

ان لينة رجال 212135052485 17

ن سر سل خلفي 212135054198 18

فتيحة ح بز 212135057341 19

الرحيم عبد يد غ 212135058092 20

الصمد عبد عامر 212135058094 21

وفاء ي رمنصو 212135058618 22

حيدر دة زلبا 212135061983 23

شيماء ي سعدا 212135062023 24

أشرف يبر 212135063418 25

ي العر ش وقار 212135063471 26

حسام بوطال 212135063487 27

الدين ن ش زحمر 212135064234 28

حمزة صوار 212135065150 29

بالل ز يمعز و 212135065356 30

ليديا إدير 212135065407 31

ة مر وبلقا 212135066970 32

ع غوا 212135066985 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

4 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الرحيم عبد دعموش 212135068254 34

نا ل طو 212135068819 35

سر حمود ىبن 212135069513 36

إسالم شياب 212135070389 37

شيد وب رم 212135071028 38

ن الم محمد عمر 212135072219 39

يلة ن ي حا 212135072407 40

زسكر ي 212135073732 41



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

5 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خليل ز 171735066154 1

اسالم مفوض 181835049619 2

ال دندن 181836005108 3

السعدية حليمة صيفي 191935048518 4

سندس شقعار 191935053950 5

يمينة عطوش 191935055887 6

عمر بوغلوس 191935056451 7

م كر ي عصما 191935056459 8

ع عزام ك رمبا 202035044886 9

املالك عبد خادر 202035045458 10

ز ونو ن 202035052805 11

شو عبيد 202035052818 12

سمة ن طاج 202035054296 13

أيمن شال 202035055198 14

شام س م 202035055654 15

اكرم كباب 202035055674 16

وحة مر للعدو 202035056462 17

ة سا رنو ن 202035059339 18

سندس شيطر 202035059916 19

ة ك ان دو 202035060182 20

قة ر زشر 202035061693 21

ا زكر محمد ين بوش 202035063355 22

ن ام يلعوامر 212135051132 23

نة بث خمس 212135051173 24

إيمان زة الو ان أومج 212135052423 25

انية ربولعواد 212135052447 26

قاية ة ام يلوطار 212135053230 27

يثم ار يز ر 212135058289 28

ياسر ف الشر ش 212135058311 29

سناء ثابت 212135058479 30

مالك لباد 212135059802 31

إيناس بوتوتة 212135060412 32

ال فر ي قنو 212135060616 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

5 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اسامة داد ب 212135061963 34

ة سا رنحناح 212135062009 35

اكرم س رد 212135062610 36

وثر اط ومز 212135062718 37

اسماء مة 212135063951 38

أسية ي رعاشو 212135065339 39

دة و ربلقط 212135068694 40

نق ر وخلفاو ي 212135068850 41

ة مر واوشان 212135069498 42

الدين نصر ان بر 212135069855 43

ادم ىلعطو 212135069871 44

أحمد يقوادر 212135070191 45

ش نة بوسن 212135070672 46

خالد مر 212135070853 47

رة ز وسيفر 212135071173 48

محمد جب 212135072152 49

وف الر عبد ي ؤشعبا 212135073071 50



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

6 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

راء الز فاطمة كفي 162135077739 1

محمد مرابط 181835060680 2

بجاد حداد 181835063141 3

مصطفى بوعظم 191935046735 4

ان مر وغار ز 191935051259 5

يثم مخلوش 191935056505 6

الدين سيف ائد منصو ربن ر 191935056644 7

عالء راشدي 191935056937 8

الدين نو ميد ا رعبد 191935061126 9

ن م محمد ي قرنا 202035030681 10

الباسط عبد ط لقز 202035045445 11

ديل ش ودر 202035045638 12

الدين جمال ي رحو 202035055205 13

ينة ك شو 202035056042 14

ة أم قونار 212135051011 15

سمة د زبن 212135051180 16

حنان قاس 212135051219 17

حنان جلو 212135051220 18

دى ال نو خولة رباشا 212135051246 19

ين س مخلوف 212135051392 20

شيماء جالل 212135051426 21

ليندة الدين خ 212135051589 22

اجر كرامشة 212135051755 23

وف الر عبد وائل ؤفيال 212135051788 24

أسماء وسام بوسواليم 212135051793 25

وصال مشتة 212135052370 26

نة بث الرحمان بة شعواد 212135052517 27

دعاء ة عب 212135056251 28

خولة و رمذ 212135057264 29

راء الز فاطمة امل 212135058514 30

ن ياس ف الشر كتفي 212135060744 31

الدين ان بر نافع خث 212135060899 32

نة زحو 212135062129 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

6 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الياس ي غر 212135062616 34

سامي ط 212135062671 35

ام س بوخرص 212135065805 36

ب زسلطان 212135067069 37

شيماء كمشاش 212135068349 38

ايوب لھ عبد لطرش 212135071589 39

ن سر اشم 212135072450 40

سامي موم 212135073747 41



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

7 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

نضال س را 171735052592 1

س أن أحمد ادة م 181835049514 2

عمر قرقر 181839086781 3

إيناس س د ربن 181935066433 4

اء زكر ي برا 191935052261 5

ان روسة 191935052956 6

سالم نو ار ربو 191935054081 7

ان بر ش كرم 191935056878 8

ن أم محمد جبار 191935056954 9

أحالم الشيخ بن 202033044570 10

السميع عبد حالمن 202035044862 11

عب سة عبا 202035044878 12

وثر غذفة بن 202035044911 13

ص يم ابرا يحراز 202035045250 14

حيل رفاط 202035045347 15

عب لبلو 202035050877 16

الرحمان اية ش كع 202035052746 17

أيوب قوس 202035052767 18

ان مر وجبا 202035055146 19

دي م ي تو ز 202035055161 20

أمل قواو 202035059296 21

لطيفة ش طب 202035062526 22

ياسر فايدي 212134020506 23

ان إسم توامر 212135051061 24

لتوم يمغالو 212135051559 25

ة مر وفرج 212135051649 26

ة مر وفاض 212135051652 27

لة أكنوش 212135056398 28

ندة او رز ي ر 212135057277 29

سل سيد 212135057296 30

ة سا ين س ك ردر و 212135057554 31

إنصاف يحمالو 212135057830 32

إيناس جودي 212135057841 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

7 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اء زكر وقن زمر 212135058010 34

دى ال نو فدو ديم ربو ىر 212135058136 35

منار مصباح 212135058216 36

ان رثابت 212135058465 37

منصف راو يع 212135058571 38

أنو ي رانو 212135060392 39

الدين ن زشاو ي 212135060533 40

فتيحة ي ز 212135060615 41

دي م بوتوتة 212135060682 42

مو عاشر 212135062071 43

إكرام نحمو ر 212135062594 44

اد ر ش زا ر 212135062677 45

السالم بدر اس رد 212135062801 46

ة سم يبجاو 212135065387 47

وئام عيطو 212135065955 48

حمة رمساح 212135066983 49

حمة ربلعمة 212135067363 50

أصالة سراي 212135070235 51

جالل بومعزة 212135070729 52

من الدين شرف 212135076957 53



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

8 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

القادر عبد ذيب 171735058392 1

كمال الل ع 171735067098 2

ان رلعو ر 171835071636 3

الدين عالء د زبو 181835055618 4

الدين عماد محمد ة ا ربو رر 181835055647 5

فؤاد ز يمز ر 181835064289 6

ان إسم بوخاوش 191935046141 7

سفيان يسار 191935046468 8

وليد زغاد 191935046872 9

صليحة م 191935059126 10

ايمن محمد مسال 191935064164 11

إكرام ة عما ربن 202035044473 12

أنو ار ركر 202035045219 13

ئة مش شمار 202035045768 14

اكرم حلوش 202035048892 15

إلياس ش بو ربن 202035050265 16

يل سلس شب 202035050847 17

سفيان او يز ر 202035052565 18

س يو يموساو 202035054453 19

منار ب زحمشاو ي 202035055100 20

اب الو عبد و زمر 202035063299 21

ن ار س ود ر 212135009401 22

ايمان يعالو 212135051152 23

الدين تقي سراي 212135051194 24

سامي شلوش 212135051359 25

ن ياسم رشاقو 212135051816 26

الرحمان عبد يوسف ديد م 212135051840 27

ميار بوقرة 212135052504 28

إكرام ة رلعما 212135061953 29

خديجة وج كر 212135061985 30

ق ا عبد يمزار 212135062031 31

محمد لعا 212135062051 32

ة صا رماضو ي 212135062684 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

8 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

العمر يصدو 212135063472 34

صادق ي ا بر 212135063529 35

أمال ان شو 212135065344 36

اكرام ان بود 212135069529 37

الذوادي ار رز 212135070504 38

دنيا س يو بن 212135070947 39

ن سر ة وعر 212135072453 40

ة طالب زبن 212135072985 41

حليمة فدو ىوناس 212135073903 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

9 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

من اع ن 171735052550 1

محمود خليفة 171735069269 2

اد ج ار يم 181833056302 3

شام خلوف 181835065720 4

الودود عبد يم ابرا يجار 191935046160 5

سالم نو محمد حليمة ربن 191935052339 6

اسالم نعقو 191935055078 7

فاتح ضيف 191935057003 8

هللا عبد سالمة 191935059400 9

ن حس باشن 191935059538 10

أدم ن ج طو 191935059883 11

دعاء سديرة بن 191935060826 12

اجر لعمش 202035045069 13

آيات يحداو 202035045178 14

ان رلعو ر 202035050450 15

الدين ن زكشاط 202035053745 16

اية لوعيل 202035058572 17

إيمان بوعشرة 202035058986 18

يناز ش قرماش 202035060864 19

حسام حدادي 202035061488 20

يوسف يساكر 202035064041 21

أسامة ي جرمو 212135050977 22

ينة ج ال رد 212135051200 23

يل سلس ش حن 212135051367 24

فراح كرموش 212135051540 25

سة املا عابد 212135051949 26

أحالم عشاش 212135052406 27

شيماء بلع 212135052463 28

ايمن عمار يعمار 212135054628 29

اد و 212135055293 30

أيوب شراد 212135056216 31

إكرام ناصر بن 212135057409 32

سل عطوط 212135058035 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

9 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

مان نا رعمان 212135058233 34

الدين شمس س يو خالد 212135058324 35

دي م خالد 212135058572 36

وصال ش رد 212135059977 37

أشرف خث 212135060383 38

عبلة نالعيدو 212135060870 39

نجاة عنان 212135060901 40

خولة حراث 212135061990 41

سل يخلف 212135063069 42

دة و ان ربر 212135069860 43

يب ص حميدة بن 212135071527 44

محمد بوطاف 212135072139 45

مسعودة يغاو 212135072302 46

منال اع الذ رشايب 212135072345 47

دى سباح 212135072562 48

عقوب سعدو 212135072721 49

تاسعديت دي جر 212135072886 50

ين س ى مر والواحدي 212135076779 51



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن م محمد عر 161635065852 1

الصمد عبد بيلفان 161635072902 2

أية مخناش 171734036535 3

مز يجبا ر 181835049843 4

وليد حم 181835050382 5

انية ربلة 181835061243 6

السعيد ي ز 191933045463 7

ام ي رتو ز 191935047093 8

عاطف بوطال 191935059920 9

ن حن قيدوم 191935061438 10

الرحمان عبد اش خر 202035045447 11

دي م غش د 202035052691 12

م مر ة رشواد 202035054410 13

يبة و يفو نك 202035054449 14

دنيا ب نص 202035057844 15

أشرف راشدي 202035061071 16

ف شر ي رعز 202039088836 17

ق شر اد وبو رز 212135051399 18

الصيد النو عبد ربوصبع 212135051496 19

فؤاد مرغم 212135051523 20

ال فر فاطمة قجا 212135051533 21

م مر ب 212135052254 22

ن ياسم وقز 212135057667 23

أشواق ش طب 212135057760 24

اصيل جردي 212135057852 25

شيماء زة حر 212135058063 26

ند بخاخ 212135058287 27

فطيمة لعمامرة 212135058520 28

محمد ان زإقلو 212135058542 29

ام إل حامدي 212135060780 30

نة بث تومي 212135062627 31

ساء م ي رمليا 212135063506 32

ديل بو 212135063642 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

آمنة كباب 212135063921 34

ة أم طرشة 212135063937 35

سر ىوادي 212135064092 36

إياد محمد مجدوب 212135067427 37

املنذر يبلعكر 212135068209 38

يلة ن وت ب 212135069049 39

القادر عبد لقديم 212135071694 40

ة مر شبل وبن 212135072258 41

أحالم بولدوار 212135073480 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ناز ش ي سا ع 171735083428 1

امنية يقراير 181835050493 2

ي فو زز و 181835065687 3

أيمن لعدال 191935060601 4

ن ياسم امينة ابح راو 191935064823 5

إسماعيل بركة 202035044471 6

ان ر لينا وزكر ي 202035045513 7

أكرم رد 202035055973 8

النو عبد رخلفاو ي 202035056032 9

الياس بوجليدة 202035056090 10

لينة ار د 202035058251 11

الياس محمد صيد بن 202035060831 12

أسامة يلعليو 202035061054 13

منصف يح ش 212134058061 14

راء الز فاطمة طاخ 212134070934 15

ندة رسة 212135051321 16

ا سند دمغ ربن 212135051376 17

مز يخوثر ري 212135052046 18

ة ما و رز ق ر 212135054829 19

ة مر وفرفاش 212135055032 20

م مر ساو يع 212135056091 21

فيدة ق رمرا ز 212135056258 22

سة م راشدي ر 212135056724 23

رة زواسع 212135057287 24

عب جالب 212135057334 25

إكرام ع ما 212135057815 26

ان رسعد 212135058002 27

ة نو رعثمان 212135058592 28

دنيا عراب 212135060494 29

دنيا عسيلة 212135060819 30

منال ة زبا 212135062068 31

ومال ة نوا رشواش 212135062756 32

إيناس يمينة سايح 212135062778 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ادية خليف بن 212135062854 34

أمينة داد ب 212135062946 35

أسامة حفاف 212135063657 36

أسماء دي م 212135064099 37

ان مر وحسام 212135065327 38

سالم سيف بوحفص 212135065389 39

الدين تقي يخضراو 212135067167 40

ة مر وقرمي 212135068283 41

ن يق غنام بن 212135068324 42

وداد شر 212135068372 43

حنان خامس 212135069318 44

ام بوشامة 212135069451 45

امي ربو 212135070984 46

محمد خنونة 212135072169 47

حان الر ندى وناس 212135077040 48



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

12 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

فيق رخوثر ي 171735052124 1

الدين ضياء شواش 181835050029 2

ان رة روار ز ي 181835050589 3

ن م محمد حمودي 181835060285 4

الدين صالح غدة ربو 181935063521 5

ان مر محمد ي تر وبن 191935046696 6

شام ختالة 191935061199 7

ب جليب الرحمان عبد عباشة 202035044860 8

م مر بياز 202035044980 9

أيمن العايب 202035045226 10

فية ر مان ور و 202035050438 11

دالل ش ع 202035052524 12

عادل مخنفر 202035052609 13

إيمان غ وز 202035054267 14

ال اب ي رغمو ز 202035055059 15

الدين صالح ي غر 202035062103 16

فلة ذ 202035062456 17

نة بث ل طو 212135051174 18

خولة بوط ش 212135051243 19

شيماء شعبية 212135051408 20

عب ي رعاشو 212135051505 21

المية ا رد 212135051570 22

الرحمان بة شتوح 212135051768 23

إسراء مدبر 212135051917 24

محمد ب عر 212135057351 25

ديل صال 212135057383 26

ال إب خاشة 212135057807 27

سو م لينة برغوث نبن 212135058161 28

ن اليق نو مالك رونو 212135058210 29

مان نر العيد 212135058242 30

ة اش ور 212135058277 31

ن حس لدغو 212135058432 32

دة و دة زربو 212135058609 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

12 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

دى ال نو رشقعار 212135060910 34

مالك بوقموم 212135062405 35

خلود يراو 212135066740 36

عقوب بلعباس 212135067013 37

الدين ن زنجار 212135069541 38

س باد بوعظم 212135070629 39

خولة قونار 212135070906 40

امي رشيدي ر 212135070981 41

ق شر ي ا وحر 212135071411 42

صونية شادة بو 212135071542 43

سيمة قر قبن ر 212135072460 44



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

13 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة سا ردحان 161635077634 1

ايمن محمد شرماط 181835050191 2

أيمن يمصطفاو 181835050462 3

ان نو لينا رأكتوش 181835050707 4

الدين عماد لبولكفو 191935046600 5

يثم دخنوش 191935051291 6

وف الر عبد ؤبلعليات 191935054641 7

احمد شراد 191935059022 8

أكرم ن مرابط 191935062089 9

س يو جة ا رد ر 202035045166 10

نة بث اش بر 202035045288 11

شامة ذكر ىشوادر 202035049288 12

أيمن وم دل 202035050249 13

ض ة حو ي رنو ر 202035050373 14

يل سلس قيدوم 202035050845 15

ماز ننو ي 202035052851 16

محمد نمديل 202035054526 17

ن اليق نو ربلكرفة 202035057310 18

يب ص حفاصة 202035059465 19

شيماء ة ربا 202035060506 20

ندة ة رسما ر 202035060584 21

شام محمد س رغ 202035063360 22

آية سل 202035063538 23

وثر شعواد 212135051565 24

ان نو نائلة ربومراح 212135051708 25

ن ياس ش كب 212135051819 26

ن سر خلفي 212135052510 27

بالل سامي ي علو 212135052759 28

ب زشر 212135054100 29

ن ياسم ات عم 212135055575 30

إكرام الق 212135056220 31

الدين تقي ذيب 212135057925 32

ة سا ة رس 212135058022 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

13 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

فاتن ان شو 212135058126 34

ن أم يخوذر 212135059018 35

المية بزع 212135060627 36

إسراء مخناش 212135060777 37

ة تو ي برا 212135063484 38

سلمة العاص 212135063515 39

ديل زان بو 212135063593 40

ايمن دغموم 212135064439 41

نة بث يخلفاو 212135064441 42

ان مز خلوف 212135064929 43

يل سلس زمام 212135068243 44

عب حامدي 212135068257 45

أسماء رقايقي 212135068771 46

ة أم م كر 212135069110 47

ة مر وقوادر ي 212135072248 48

نوفل ود مز 212135072535 49

ن ياس يموساو 212135072700 50



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

14 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ايمن يشدر 171735053887 1

خالد نرنو 171735058815 2

ة صا ربر ي 181835052521 3

منار دودو 191935046748 4

مأمو نبوحفص 191935050145 5

سيمة انية غانم ربن 191935063081 6

إسالم شو نع 202032006615 7

أحمد ش تر 202035045684 8

دى ال نو رعباو ي 202035046205 9

الرحمان عبد ذو 202035050517 10

منال مناصر 202035050622 11

ن ياسم بودوخة 202035050976 12

وسيم ال ل 202035058629 13

أكرم ي رمنصو 202035058723 14

الباسط عبد غنام بن 202035059362 15

سمراء يلعطو 202035061938 16

خلود طالب 212133049063 17

آية مصطفى 212135050953 18

البتو لقدو ر 212135051111 19

الدين نجم ضيف بن 212135051710 20

ي ا مرابط 212135051763 21

وصال لعز 212135051799 22

ايمان الق 212135052428 23

دنيا حمو 212135053862 24

مالك ي زار ز 212135055104 25

يل سلس مطر 212135057294 26

حياة ياو ز 212135057946 27

خلود ساح 212135057959 28

د ش مقيدش 212135058484 29

ن د لينة ة رنواصر 212135058536 30

الرحمن آية ج وفر 212135060377 31

ديل بة جر 212135061600 32

ندة سة رلعبا 212135062004 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

14 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة صا ي رن 212135062135 34

يثم أحمد و قز ر 212135063444 35

دنيا يبلعمر 212135063897 36

شيماء عودة بن 212135064030 37

راء الز فاطمة لجلو 212135064052 38

حمة رمراح 212135065791 39

ن أم جوادة 212135066427 40

النو عبد رالعايب 212135068807 41

مة رلعليو ي 212135071132 42

عن كموش 212135071873 43

غزالن ينو 212135071883 44

منصف د قر 212135073205 45

يناز ش دشاش بن 212135075914 46

يبة و بالل 212135077459 47



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

15 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سالم نو رعيدودي 161635084871 1

وسيم زعو 181835059122 2

أيمن مجماج 181835059717 3

سماح سالمي 181835060007 4

فيظ ا عبد سام 191935052297 5

س أن الرحيم عبد غيو 191935054648 6

اسماء حميدي 191935073827 7

د بو محفوظ زابن 20074036428 8

س بلق ف شر كتفي 202033044641 9

آية قزاطي 202035044399 10

اكرام ن طاج 202035044524 11

حميدة باك 202035044619 12

أمنية حان ر 202035050222 13

يمان نو عياد ربن 202035050658 14

يوسف ومر 202035052737 15

ة أم غضبان 202035055509 16

حسام فا 202035055994 17

ة حو ش رقش 202035057355 18

سيلية شياد 202035057850 19

الدين تقي مخناش 202035059314 20

الدين صالح محمد فرطاس 202036030316 21

خولة م 212133046218 22

س يو حليمت 212135038049 23

خديجة مس 212135051226 24

ن حن مرام قبة ربو 212135051644 25

ديل و تر بن 212135051773 26

ال فر ي و ربو 212135054702 27

ديل عية ترا 212135056329 28

ي أما حماش 212135057771 29

اية عيواز 212135057902 30

بالل سو قالع 212135057923 31

الدين سيف حراق 212135058048 32

يب ص مجالدي 212135058076 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

15 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ياسر عة سوا 212135058310 34

دى ال نو ي أما رحموش 212135058996 35

ال إب شو رع 212135059053 36

دنيا قانة 212135060492 37

ايمن اع ربوذ 212135061977 38

مي بوشامة 212135062072 39

سالم نو رخضار 212135062075 40

م كر بيوض 212135062141 41

ينان ث بلة 212135064842 42

اكرام جدي 212135064868 43

أمينة وا 212135066502 44

انية الل ربن 212135068230 45

حليمة ي ا 212135070816 46

ان هللا جاب ربن 212135071101 47

ديل داد ب 212135072570 48

نوال بوخالفة 212135073246 49

وسيلة شب شب 21234073928 50



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

16 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

زحسناو ي 162135071163 1

محمد عشاشة 181835050180 2

دى ال نو اء ضو رفردي 181835055607 3

سليمان طاط زبن 191935046482 4

ساملة شرفة بن 191935055113 5

أيمن از بوع 191935058677 6

نة بث قرمان 202035044582 7

غدة رشر ي 202035044697 8

املجيد عبد شكر يسعدية 202035044796 9

حمزة ز وعز 202035045309 10

ليدية نو نش 202035045504 11

س مل غزا 202035050574 12

س مل بلباي 202035050576 13

الدين صالح هللا خديم 202035056263 14

ليديا ش ودر 202035056454 15

لينة قب 202035058092 16

اسماعيل الدين سمش 202035058570 17

يل ن ع بن 202035062795 18

اب ا بوصبع 212133007533 19

يع الر حمودة بن 212133046177 20

اض ضيف ربن 212133054523 21

ذكر ادة ىم 212135051278 22

سة م و رز ق ر 212135051313 23

أية جية رعما 212135051906 24

م كر رجاشتة 212135052180 25

الدين نو رالمي 212135052322 26

عواطف ز وز و 212135054635 27

من بان ش 212135055175 28

ديل رلعو 212135055435 29

هللا سيف معنصر 212135058050 30

آية بوالصوف 212135058332 31

سالم سيف ن أم او يبن ز 212135058353 32

ايوب با 212135060453 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

16 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ي ا بليليطة 212135060801 34

صفاء عمان 212135061405 35

ى مر ليت وتا 212135063196 36

فؤاد إسعادي 212135063550 37

فاتح هللا خرف 212135063551 38

محمد واز يل 212135063567 39

اية بلعيد 212135063970 40

أمية اع ن 212135064426 41

نميديا ختال 212135064937 42

منية ي رمنصو 212135066070 43

الشيماء كباب بلقاسم 212135067128 44

ملك صال 212135072331 45



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

17 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سالم نو رسفيان 161635065927 1

أسامة مخلو 181835054934 2

ي ا حياو يبو 181835059113 3

أم قر 181835062909 4

سم أسامة صوشة 191935046083 5

سر ىعيد 191935055266 6

إياد محمد فيال 191935061464 7

بالل ر يبوعر و 191935061696 8

الدين حسام اق زبومر 20095026470 9

با املعتصم لؤ يشر 202035044918 10

يل س خرموش 202035052815 11

عتيقة بلفاط 202035059365 12

يوسف رشاقو 202035059882 13

الدين ن أم سراي 212135051017 14

الرحمان أية غبو 212135051032 15

اب الو عبد يراو 212135051497 16

أيمن عثمان ي ا رمي 212135051508 17

منال طواولة 212135051692 18

اجر لوار 212135051758 19

وصال حسام 212135051800 20

يام إكرام يعة س 212135051925 21

منار بوصبع 212135052279 22

قم الرحمان بة ة رلغما 212135056404 23

سعاد بوفوس 212135057290 24

خليل احمد ثليجان 212135057845 25

وف الر عبد وم ؤبر 212135058088 26

الدين نجم محمد ساح 212135058181 27

جميلة آمينة زقندو 212135058331 28

حمة رثابت 212135058457 29

ذكر ىموم 212135058734 30

الدين عالء سبا 212135060602 31

اد رقمبو 212135060693 32

دنيا عيد 212135061995 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

17 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

عيدة قر قبن ر 212135062701 34

خولة مط بلقر 212135064449 35

قة ر ت زمز 212135064883 36

امة مر ي ا رصد 212135064928 37

احالم سايح 212135065763 38

أميمة ل دا 212135067902 39

إيمان د وبوحر 212135067998 40

محمد ش كع 212135068361 41

سمية حاح بن 212135068592 42

المية ش طب 212135068813 43

يناز ش سا 212135069141 44

سل ر 212135071293 45

ند ب حب حمة 21218ESH1024 46

محمد الشنا 21218PSE1050 47

اض ربوختالة 22033090635 48



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

18 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

س يو أنو رذو 151535067153 1

فادي قان رز 181835057019 2

أيمن خباشة 181835064577 3

امحمد رحا 191935046199 4

ان ا نو خامسة رعقو ن 191935051724 5

مختار محمد ينواصر 191935057377 6

ة مش عنان 191935060025 7

اسامة ام ز 202035044506 8

ن حس اش ور 202035044612 9

الرحمان بة مرغم 202035045090 10

يثم لكحو 202035050967 11

دنيا خلفي 202035052525 12

عمر شطاح 202035052624 13

عمار شوش خ 202035054382 14

لوناس ب قر 202035056453 15

ياسر ي رمنصو 202035057405 16

مان نر سا 202035060231 17

أيوب العي 212135029383 18

سة م ربار 212135033618 19

س اد رعمار ي 212135051100 20

سمة ا محافظية 212135051149 21

يا د صيد بن 212135051277 22

سة م ن رجال ر 212135051315 23

ب زفق 212135051348 24

ان نو ة ما ل ربوسا ر 212135051599 25

حنان كتاب 212135052003 26

شو لملو 212135056277 27

اسالم الق 212135056353 28

حسنة ربوشاقو 212135057503 29

نة بث ناصر 212135057913 30

آية قر يبن 212135060375 31

م مر ف شر 212135060651 32

حسام زادي 212135062632 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

18 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

دنيا ال شر 212135062815 34

سة ون ي رقصو 212135065428 35

فاطمة بوساحة 212135067145 36

اد دنيا زملو ل 212135070084 37

سة املا حامدي 212135070557 38

ابح رصباي 212135070970 39

ام س عطاش 212135071363 40

الدين نو رطوغاي 212135072505 41

ن ياسم ش معا 212135072683 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

19 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أيمن يبلعمر 161635075396 1

وثر ش لباش 171733064106 2

النذير ر وب 181835064222 3

هللا عبد عبيد 191935054651 4

س يو ذ 202035045170 5

ام ال يماز 202035045268 6

يناز ش يع ر 202035049041 7

يب ص قاس 202035050507 8

عمار سعدي 202035050881 9

ن أم العمر ي ا يمر و 202035054283 10

س مل غلوس 202035057296 11

فؤاد امغار 202035058777 12

النو عبد رمدا 202035059468 13

أسامة نخلفو 202035061047 14

مونية و تر 202035063398 15

بالل ان مر 212132028298 16

مو معزة 212133055140 17

ة سا رلبص 212135051356 18

ة سا رغيو 212135051358 19

دى ال نو ربوضياف 212135051744 20

ديل ند ساح 212135051781 21

دة و ن ياسم راشد ر 212135051817 22

آية سقار 212135051859 23

از ش فرح يحمالو 212135054695 24

م ردو 212135056396 25

الرحمان بة آية يصابر 212135057202 26

سة م ر ي ومد 212135057281 27

ن ياسم مة ر بو 212135057398 28

منال ي عثما 212135058221 29

وصال كباب 212135058304 30

اميليا مزعاش 212135058521 31

وثر مرجان 212135058524 32

منال از ودر 212135058567 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

19 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين سيف وليد نصايب 212135058620 34

ايمن بواللة 212135060451 35

وليد ي رمدو 212135065427 36

أميمة حامدي 212135068192 37

دنيا عليات 212135068224 38

وف عبدالر أشرف ؤلف 212135070233 39

خديجة بالل 212135070870 40

ضر عكة 212135072074 41

محمد و نفر 212135072140 42

دى ال نو جابو ربن 212135072516 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

20 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

حمزة ف شر سعد 131335068460 1

أيمن صابر 171735051951 2

عدالن بح ور 171735052360 3

ة سم ة رغو 181835037401 4

س يو ضيف 202035043833 5

القادر عبد دودو 202035044865 6

هللا نصر بونزاف 202035045039 7

خليل لبيض 202035045315 8

أيمن سماشة 202035048870 9

شة عا يبوسر 202035048949 10

اجر هللا خديم بن 202035050668 11

اسامة بوساحة 202035055527 12

منال ي قال 202035059284 13

مسعودة شودار 202035060543 14

أمال رتاب 202035061091 15

مالك قة ز ربن 212134068872 16

طھ ي عمرا 212134073189 17

ي أما لعوامن 212135051004 18

اية عاس بو 212135051142 19

الرحمان آية ب ي زم 212135051349 20

ن سر حمادي 212135051727 21

نة بث س لون 212135051979 22

بالل ل طو 212135051984 23

يوسف دعموش 212135052396 24

سمة نزار 212135052433 25

ن ياسم دنيا قلو 212135053870 26

انيا ية رم 212135053909 27

ض دي رقو 212135056796 28

شيماء ي و م 212135057317 29

شيماء سيد 212135057418 30

عب رداب 212135058109 31

م مر قر 212135058559 32

أمينة إيناس يلعم 212135060415 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

20 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

منال دنة 212135060676 34

ديل رد 212135060920 35

أكرم 212135063450 36

اء زكر بوساحة 212135064007 37

مو ز وعز 212135064505 38

اشواق ال وبر 212135065766 39

انيا رذو 212135066804 40

الرحمان فضل آدم لوعيل 212135068329 41

ملة روسة 212135071070 42

المية شنا 212135072060 43

سيمة ي بلعر 212135072464 44

الدين سيف ي ا علية 212135072558 45

الدين م كر ر وعكر 212135073126 46

ن م محمد ال وبر 212135073162 47

ة مر ومنار ي 212135073181 48

فيدة حمة رداير ر ي 212138000765 49



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

21 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خالد نبوقر 171735052026 1

محمود الرحمان س 181835064306 2

نة بث كحالن 182135070648 3

وسيم أشرف بوناب 191935051560 4

اسالم ان ز 191935053825 5

محمد جمعة 202035044948 6

دينا خدة بن 202035045324 7

عماد خر 202035050540 8

ين ص اضية ربلول 202035052792 9

أسامة بوملخا 202035055033 10

دى ال نو رساح 202035055696 11

من رت رتاو 202035056542 12

النو عبد ربلغو ل 202035060517 13

إسالم محمد حنا 202035062603 14

عقوب و رز 202035063078 15

عب ي النو رعبد 212134073321 16

دعاء مس 212135051256 17

سة م ش رع 212135051314 18

م مر بوعصيدة 212135051665 19

سل شكي 212135056751 20

لينة بوجالل 212135056882 21

ء بوحردق 212135057859 22

نة بث عمان 212135057910 23

ينة ص ز عز 212135058067 24

نجيب مدا 212135058235 25

اجر سو قالع 212135058268 26

سمينة خالد 212135058626 27

اسالم حلة ربو 212135060426 28

م مر يقز 212135060658 29

اد ر ش زمزار ي 212135062132 30

اجر خرماش 212135062426 31

منار مة قز 212135062742 32

س يو اف ل 212135063608 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

21 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

م عرابة 212135064502 34

شيدة ريط 212135064538 35

عقوب ب لش 212135064633 36

افية ن بوسك 212135064913 37

ة صا رحداق 212135065322 38

وسام ة و ربو 212135065426 39

س حشا 212135065806 40

سيم معنصر 212135067110 41

راء الز فاطمة قواو 212135068259 42

الدين عالء زقندو 212135069483 43

عبدالرحمان سالم مسعود 212135071756 44

س فا هللا رطاع 212135071916 45



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

22 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة أم ن وقار 171735052783 1

ان ي رمضا ر 171735057687 2

الدين نجم يشرفاو 171735061326 3

هللا عبد بلعدة 181835050056 4

وائل ع بن 181835058827 5

ن م محمد بان ش بن 181839001236 6

صفوان ضر و عمر 191935050565 7

ن اليم محمد شرابة 202035044954 8

حمة ي رتو ز 202035045342 9

املؤمن عبد بالل 202035045456 10

سام إب صابر 202035050760 11

س فا ربوحرامة 202035053781 12

ام إل الة رد 202035057338 13

م مر ي رلعمو 202035059159 14

يوسف ي ا بر 202035063094 15

يوسف قواس 202035063582 16

ضوان رحميدات 202035077496 17

أشرف س رد 212135009319 18

نجيب ية صوا 212135009397 19

فيدة رش 212135051308 20

ام رقاوة 212135051341 21

ة ما رحداد 212135051594 22

إكرام دي وجر 212135051923 23

النو دعاء ربقاق 212135053854 24

شيماء دة ز 212135054388 25

مسعودة عال 212135056315 26

تيماء بودوخة 212135057929 27

الصا محمد دادة بن 212135058546 28

ة ك سبا 212135060622 29

ى ر وثر ؤلكحل 212135061477 30

ديل بوسة 212135062091 31

املؤمن عبد قارح 212135063541 32

يوسف رقرقو 212135063879 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

22 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

صونية رشيد 212135064035 34

راء الز فاطمة بلقيدوم 212135065835 35

أحالم مسموس 212135067558 36

سمة بوشالغم 212135067839 37

ديل وا 212135068370 38

منال خالف 212135069157 39

الدين اء ائد رنو ي 212135070962 40

أسماء ة زبا 212135072769 41

أصيل وات نو 212135072775 42

حمة س بلق رحمالو ي 212135072885 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

23 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ع دي م 171735066843 1

اسالم اب 181835059330 2

ام إل ي رعاشو 181835070597 3

اسالم محمد ي جيال 191935051988 4

شا خولة رنا 191935053885 5

ابح رقوادر ي 202035045327 6

نة بث رقرقو 202035046771 7

أحالم بة العايب 202035048150 8

ين ش هللا فرج 202035050859 9

شيماء قر 202035052593 10

ديل ذو 202035052720 11

ياسر مواس 202035055702 12

س ق ت زبو 202035056119 13

ان رجدو 202035057258 14

ن اليق نو شولة ربن 202035057311 15

الدين ضياء شادة بو 202035057804 16

م كر لطرش 202035063321 17

ن سر بوضياف 212133049277 18

إكرام نحاوة 212135051072 19

نة بث مة بو 212135051171 20

نق ر ار وب 212135051330 21

ان رشمالن 212135051335 22

شيماء قبة ربو 212135051410 23

مالك ة ما رشو 212135051596 24

ان نو ردا 212135051747 25

ندى قرماش 212135052302 26

اجر ختي 212135052334 27

اجر از ربود 212135055374 28

منصف هللا فرج 212135058223 29

سفيان ك مبا رشبال 212135058539 30

حان رم 212135060525 31

ق شر ي ومقال 212135060563 32

ديل ش ع 212135060723 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

23 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ند ي ميدو 212135060923 34

أيوب خباب 212135061949 35

دنيا مسلم 212135062814 36

دنيا بان ش بن 212135063030 37

صوفيا ي برا 212135063533 38

سة مل دي م 212135064930 39

لب عالوة 212135065404 40

ي أما قطار 212135067992 41

براءة عة شا بن 212135068214 42

سام إب ز يمعز و 212135069444 43

ة مر ة وشواد ر 212135076756 44



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

24 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ادية حمودي 161735078360 1

ا زكر رجامة 18106012979 2

جمانة ن الش بن 181835064366 3

أيوب عداش 19071140754 4

ع ليلبة 191935054663 5

كمال جدار 191935057842 6

ة أم ات بر 202035044432 7

ة ما سة م اع ربوذ ر ر 202035044705 8

ع صا 202035044892 9

س باد ختالة 202035045284 10

ك الدين عالء يكراش 202035045467 11

ان إسم رقرقو 202035049748 12

ايمن ساح 202035054292 13

الدين ضياء طا 202035055118 14

أيوب بو 202035055516 15

املالك عبد وق بن 202035056524 16

أسماء رقوش 202035057207 17

م كر ب غر بن 202035059373 18

إيناس ر وكر 202035063149 19

او ال رعبد ي 202035063243 20

أشواق غ ز 212135050993 21

خولة ط 212135051241 22

باية عب ش كرم 212135051507 23

ان نو مالك ركموش 212135051682 24

دليلة بوعزدة 212135052026 25

سيم ذيب ربن 212135052039 26

فيق ربوقرة 212135052045 27

راء الز فاطمة شي 212135052174 28

شعيب جة مر 212135056274 29

يام رحاحلة 212135056987 30

كيم ا عبد نلعبو 212135058086 31

القيوم عبد عنان 212135058096 32

ع باباس 212135058118 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

24 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يمان نو رعبوب ز 212135058253 34

يثم ثابت 212135058290 35

الرميصاء شواو 212135058396 36

دة و رجالو 212135060736 37

اجر ش ح 212135062083 38

أيوب ان زبن 212135063458 39

إقبال محمد زقندو 212135065843 40

وصال عابد 212135065957 41

أيوب ات بر 212135066722 42

شيماء صواط بن 212135067656 43

أيوب ي منا 212135068385 44

ليل ا يم إبرا غضبان 212135069114 45

نة زبوشامة 212135071199 46

م مر س بك 212135072279 47



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

25 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ام س تمتام 181835049943 1

حسام عل 181835058542 2

هللا عبد ة رشواد 19071160253 3

س أن د ف عطية بن 191935047190 4

الرحيم عبد في حو 191935052299 5

اب الو عبد خالد 191935056934 6

بالل قرناش 201835054743 7

الدين عالء عامر داز يد ر 202035044851 8

عياش اي بر 202035044891 9

مفيدة ال 202035044989 10

الدين فخر ش طب 202035049856 11

املنعم عبد ال طو 202035050524 12

اء زكر ي بن 202035052802 13

اسالم ذو 202035053700 14

س إد محمد رمعاو ي 202035057813 15

آية حمودي 212134073136 16

إيمان شاش خ 212135051081 17

خلود سمة ات بر 212135051181 18

ة او ي و رم 212135051287 19

ن سر عاس بو 212135051361 20

س قنيفي 212135051384 21

آدم حداد 212135051858 22

ن م هللا عبد طال 212135052157 23

وئام ي رمنصو 212135052524 24

ة سا نائلة رجوادي 212135055212 25

وصال عنقاك 212135055534 26

ي ز محمد ي رمنصو 212135056309 27

أنفال ي رمضا 212135057217 28

الدين تقي دحمان 212135057927 29

ة حضر ي سلطا 212135057939 30

عرفان النية بن 212135058111 31

م وادة 212135058224 32

ميالد سعيدي 212135058232 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

25 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شكيب حمزة يبدر 212135058435 34

خولة براح 212135058444 35

فايزة ي عر 212135058516 36

أمينة سباع 212135061941 37

ة سا رعيادي 212135062010 38

منال ط 212135062743 39

آية رقيق 212135063925 40

حمة ق قر ربن و 212135064454 41

ام س ع 212135065388 42

س مل الل 212135068475 43

يمان نو ة ام رقسوم 212135072862 44

عمار ر 212135078370 45

وصال وا رز 212136055306 46



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

26 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

مرام سديرة بن 171935068431 1

الدين جمال مختار لقشطو 181835050201 2

سالن أ رش 181835053833 3

خالد مناصر 181835055538 4

امي س رد ر 191935055671 5

يثم زايدي 191935056177 6

حاجب قجا 191935057787 7

ع سيد ي واز ز 202035045412 8

ن أم محمد س كس 202035045529 9

ة نو شة ا رف ر 202035045781 10

ان صمر مان نر ع 202035046188 11

امنية عاللوش 202035050790 12

ياسر ادي ز 202035055663 13

ن أم ابح رحمادية 202035061653 14

الرحمن آية وصال يق 212134072193 15

الدين حسام ي كرشو 212135051211 16

خديجة دي سر 212135051230 17

شيماء عالم 212135051414 18

لب عمراو يبن 212135051571 19

ن مل محمد نبوقر 212135051634 20

ايمان قصاص 212135051969 21

صفية وثر طالب بن 212135052186 22

ليليان ب 212135052195 23

سم م شر 212135052297 24

سالم نو ة مع ربن 212135052321 25

دينا وش بن 212135052442 26

وثر خواثرة 212135052482 27

ين س ء مناع 212135053535 28

مالك جديدي 212135056316 29

إكرام ش 212135057822 30

الشيماء يخلف 212135057872 31

يب ص ب لغر 212135058077 32

وجدان اشت تم 212135058292 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

26 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

عب سق 212135058505 34

الرحمان محمدعبد خوالد 212135058553 35

أكرم مساعد 212135060385 36

يم إبرا مخلوف 212135060402 37

سالم نو ا رر 212135060696 38

أسامة شايب 212135061927 39

خليل صاد 212135062638 40

الصمد عبد قوترات 212135062693 41

إيمان ير 212135063467 42

أشكيناز عمراو يبن 212135065311 43

أنفال وغار 212135067825 44

عصام ذو 212135069880 45

زخليفة 212135071136 46



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

27 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

محمد قمزلو 181835050714 1

ع ي رمنصو 191935046599 2

وثر ة ما رالعايب 191935052331 3

الل ضيفي 191935055879 4

حسام وم خلف 191935057439 5

ن ل ولعر 191935058934 6

ياقوت حمة رق 202035044691 7

ة مر وجمو 202035044974 8

ام إل آية اي وز 202035045186 9

م خلفي 202035046178 10

أسماء عداش 202035050206 11

ان رباي 202035050445 12

ن سر ش ربا 202035050645 13

يوسف بطاز 202035050719 14

ساعد مسال 202035052562 15

الدين خ ف شر مسعودي 202035052934 16

خالد ان زبن 202035054310 17

يل سلس كعلو لبن 202035057265 18

شيماء ع ر وم 202035059351 19

ن سر سيفر 202035061865 20

اق ا ط بوشر 212133047381 21

إسالم مقدم 212135051055 22

حمزة مصرع 212135051216 23

احالم يدة زقادر ي 212135051342 24

فايزة دودو 212135051536 25

وثر كس 212135051563 26

الدين ضياء محمد ع بن 212135051624 27

أية نا 212135051907 28

حنان بولكيفان 212135056357 29

وف الر عبد ؤميت ز 212135057326 30

إكرام س أون 212135057817 31

الشيماء ب لش 212135057876 32

يد ال رتيمة 212135057892 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

27 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خولة نبومشو 212135058442 34

ان ي رسليما 212135058464 35

مز يمندوش ر 212135062001 36

الدين ق ي رمنصو 212135062041 37

ايناس قة ر زمزماز 212135064400 38

دنيا دغموم 212135064536 39

سة م رحرفوش 212135064884 40

سن نيط 212135066968 41

نيدة قنفود 212135072606 42

حليمة تومي 212135072903 43

ند رشو 212135077367 44



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

28 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خم او يفل 171735063638 1

ن ياسم خث 181835050962 2

ي الغا عبد ايمن ب ننص 181835051892 3

ايمن سعيدي 181835064837 4

عقيلة ميلودي 181839092863 5

السعيد محمد صباي 191935050490 6

فؤاد ش مز 191935056942 7

ع رحاحلة 191935060952 8

اء زكر عيجة بن 202035052551 9

سفيان نمعفو 202035052563 10

أيوب تاتة ربو 202035055515 11

الدين شمس حمودي 202035055586 12

وسام ش الب 202035057323 13

شام صواط بن 202035058806 14

املجيد عبد صد 202035062258 15

أسماء يعمر 212135050986 16

يم ابرا داود 212135051096 17

اسالم ي ا ومر 212135051103 18

دنيا صال 212135051267 19

عفاف ار رز 212135051513 20

الندى قطر ال فر ة ر 212135051547 21

شو محمد شادي 212135051623 22

الدين م بلعيفة 212135051642 23

امي أحمد رسراي 212135051868 24

ايمان عياطة 212135051967 25

اكرام دي دو 212135053524 26

آية ي جرمو 212135056206 27

سل نقار 212135056270 28

ة سا يجة ربو 212135058020 29

منار سالمة 212135058217 30

انيا ي رتبا 212135060500 31

شة عا جوال 212135060583 32

حمة ي ربنا 212135061317 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

28 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خالد دو رد ر 212135061984 34

دى ال نو رسباع 212135062076 35

ن اليق نو رملو 212135062080 36

نة بث عداد بن 212135062626 37

دنيا تومي 212135062648 38

انية رعياد 212135062817 39

ة سا ريحة ر 212135063625 40

الدين ن زنزار 212135064010 41

منال ليب بو 212135064559 42

ة سا رسعادي 212135065378 43

ة نز بلقيدوم 212135069050 44

ن اليام اق ور 212135070582 45

سعيدة جايز 212135071260 46

غزالن كتفي 212135073107 47

عمار قر 212135073878 48



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

29 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ال فر قصوار 161635067836 1

سن ا بوقرش 181835055001 2

الرحمان عبد اب ش 181835055248 3

فضيلة يخلف بن 181835063662 4

ان او رز ي و 191935046418 5

عادل حسي 191935051881 6

لؤ أيمن اس يبو ر 191935052712 7

ايمان حما 191935056235 8

الدين بدر بوسنة 191935060823 9

شيماء ة ور 191935061735 10

الفتاح عبد محمد حداد 202035044961 11

ال خالف 202035045045 12

ن ياق لينة و يجر 202035045759 13

س مل خطاب 202035052648 14

ضوان ش ركرم 202035055800 15

الياس فرحان 212134024584 16

حدة ميدي 212135051205 17

دلولة بضياف 212135051260 18

عب عرعار 212135051506 19

محمد دي م يمساو 212135051701 20

الدين نجم محمد محتال 212135052242 21

م مر بومدين 212135052497 22

فراح مايا بوشامة 212135054859 23

ملياء ش وبر 212135057346 24

انية رسلي 212135057986 25

سمية قمامي 212135058040 26

إلياس دنة 212135059084 27

بالل عراب 212135059225 28

ع ش كب 212135060609 29

سر ىلعناقيق 212135063603 30

اد يحمداو 212135063639 31

أصالة قيدوم 212135063932 32

مفيدة حميداش 212135064558 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

29 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ايمن بقرار 212135068212 34

دة و ش ركع 212135068316 35

ق شر ي والعفا 212135068604 36

أمينة ختالة 212135068773 37

امال ش طب 212135068781 38

حميدة ر يبوعر و 212135069725 39

اسماعيل مصطفاي 212135070478 40

العابدين ن زفيال 212135071186 41

الرحمن عبد فة بوظر 212135071645 42

مة كر قاللتة 212135073129 43

ة مر ان وشو 212135076754 44



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

30 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين سيف دادة بن 171735057749 1

إسالم شاد رصديقي 181835014440 2

الدين سيف شانق 181835057238 3

ميد عبدا ذيب 181835057272 4

يمان نو مي رخث 181835057538 5

خولة حمدان 191935050412 6

ي أما اب و 191935055057 7

سليم ي ر 191935063330 8

يثم خالف 192035063578 9

الدين بدر زلباح 202034059811 10

ليل ا يم ابرا مة ر بو 202035044498 11

صفيناز ان رسو 202035044728 12

لينا إيمان سعيدي 202035045240 13

إنصاف عيجة 202035050267 14

وائل قان رز 202035052883 15

أشرف شاكر 212135050988 16

ايمن يصغ 212135051158 17

خديجة سم قو 212135051227 18

دعاء خياط 212135051254 19

فطيمة ة و ربو 212135051550 20

منال قلو 212135051694 21

نرجس فال 212135051720 22

وصال رقاد 212135051797 23

نة بث هللا ضيف 212135051977 24

فردوس ف رشا 212135052479 25

وثر لينة شادة بو 212135052916 26

وصال ش كع 212135055536 27

اسماعيل اق إ محافظية 212135056218 28

الدين شرف ي مد 212135057307 29

أيمن او يمو ز 212135057798 30

اكرم سباس 212135057857 31

الرميصاء بوحفص 212135057864 32

دى ال نو رغر 212135058264 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

30 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ي ا جدو 212135058272 34

يل سلس مون 212135060998 35

م ق 212135061546 36

الدين خ فوغار 212135062642 37

لي ار ز 212135062725 38

الرميصاء او يبن ز 212135063960 39

صليحة رة زبن 212135064474 40

اشراق قن بر 212135064530 41

منال اتوشن 212135065413 42

عماد قنفواح 212135071842 43

ة ك ي ش 212135072038 44

ة مر وكداد 212135072249 45



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

31 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

مفيدة رشاش 171734023856 1

السعيد مجة 171735059887 2

وسيم ت ا رتكر 171735062583 3

الدين بدر مة ر بو 181835050876 4

أشرف وشات 181835057426 5

ايوب رقيق 181835060217 6

دنيا شو 191935051750 7

ينة ص طال 191935054625 8

مو خمال 191935055771 9

ينة ج ي رقرقو 202035044604 10

ن ياس اض رفال 202035044716 11

حسام ش 202035045304 12

الدين ن اسالم زعزاز 202035046609 13

آمنة صرصار 202035050176 14

أحالم ال طو 202035050199 15

يلة س مخلو 202035052582 16

الدين خ محمد اب ا ي ا ز 202035052779 17

الدين سيف يمشر 202035052954 18

س ان ش عي بن 202035056091 19

ة نو رخطاب 202035062912 20

اية ي وخر 212135051143 21

الغ عبد قدير 212135051486 22

نو ة ما رشراقة ر 212135051598 23

اجر قبة ربو 212135051753 24

سام اب يمع 212135051933 25

ى مر وشرايطية 212135052250 26

منار سمرة بن 212135052280 27

منار مر 212135052500 28

آية ذو 212135053080 29

شيماء ب 212135057316 30

اض أيمن ي رتو ز 212135057799 31

مو برحال 212135058228 32

وسيم ثابت 212135058300 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

31 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

د بو ي زسلما 212135058422 34

ن أم س 212135064841 35

اق الر عبد ز العز زعبد 212135065396 36

أسماء إسعاد 212135065438 37

النو عبد و رمذ ر 212135065928 38

غفران قصاب 212135067377 39

إكرام حامدي 212135068336 40

بوسعد عالوة 212135070702 41

فيصل ا 212135072003 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

32 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ان ي رحما 171935069542 1

أكرم ي بلعسلو 181835058956 2

ادير حموم 181835059141 3

ان رعباشة 191935059966 4

بية ذ ن عي 202035044669 5

شيماء رمدو 202035044812 6

ان نو شة ركم 202035045780 7

بة س حرشة 202035048770 8

سالم نو الل ربن 202035049893 9

فاتن مية رجندا 202035050550 10

س يو مسعود شيخ 202035052889 11

أحمد بدار 202035053678 12

عب دفار 202035053777 13

امي و رعمر 202035054494 14

ندى كز 202035056128 15

اء زكر بوشو 202035056413 16

تقو هللا ىطاع 202035057241 17

ن حس ت 202035063196 18

سالم نو محمد رمراد 212135009392 19

ي أما ار ب 212135051001 20

نة بث ز وعز 212135051175 21

ة سا اش رخر 212135051354 22

شيماء ومعز 212135051420 23

مة كر خرخاش 212135051557 24

بية ذ مة وة رر 212135052064 25

مالك قفاف 212135052498 26

ين س ن ربوقو 212135054262 27

ديل ي علو 212135055446 28

حسام حواس 212135057256 29

وئام ملعب 212135057388 30

ان رغزالة 212135058005 31

سالم نو رعراب 212135058255 32

ديات لو 212135058280 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

32 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الرحمان دية دعاء جودي 212135061295 34

الغفار عبد نوفل ط شر بن 212135062082 35

وف الر عبد ؤدا 212135062690 36

اكرام اق ور 212135064168 37

ن سر فيال 212135068796 38

سفيان بوعنداس 212135071272 39

املالك عبد بوشليق 212135071731 40

منال بوساحة 212135072344 41

ن ار وحاب ر 212135072552 42

ديل لرقم 212135072577 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

33 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سليم نجا 171735059995 1

أيمن ز ومعز 181835059715 2

أيمن ا ر 181835059718 3

الرحيم عبد شرابيط 181935067796 4

ان ج نو ل رمسا 191935052086 5

يثم السالم عبد 191935052391 6

ن س ا أحمد مر 191935054123 7

ة سا ربقة 191935061725 8

عمر نعقو 202031003702 9

اد زالوحش 202033006750 10

مان نر زكية تليجان 202035044738 11

سم لطرش 202035044772 12

وليد اف مول 202035045651 13

ان رقيدوم 202035050446 14

وصال علية 202035052886 15

أصالة مجيدل 202035053848 16

إسالم ج بن 202035056387 17

شعيب جوادة 202035057372 18

خديجة كعوان 202035061576 19

ايدي راو زع ي 211931004657 20

أحالم بومعوط 212135050971 21

دنيا او يز و 212135051273 22

ع ي رمنصو 212135051520 23

ايناس لوكية 212135051973 24

خولة ر وب 212135052015 25

خولة خنفر 212135052016 26

ة نو وشات ربول 212135052328 27

خدوج نة بث عشاشة 212135053682 28

صابرة صوات 212135056286 29

ة من اع ن 212135057369 30

شر ىمشتة 212135057922 31

وئام مدا 212135058291 32

ن سر يقدار 212135061347 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

33 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شيماء سراي 212135061395 34

منال شالل 212135062746 35

شعيب لو زق 212135063759 36

اق إ س را 212135064429 37

خالد معاو يبن 212135064446 38

إكرام إسعادي 212135065312 39

رة زخليفة 212135066964 40

بلقاسم اك 212135066981 41

م مر طا 212135072271 42

دة و عة ربوقو 212135072640 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

34 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شعيب ي ا 161635061805 1

ايوب شي 181835051677 2

حمزة ط بوقز 181835058393 3

س فا رات ز 181835063456 4

أسامة شواش 191935055615 5

حمودي نفناف 191935055653 6

محمد بقاق 202035044949 7

آمال ي توا 202035045176 8

أشواق ز 202035045203 9

از ش ة مر وكتفي 202035045552 10

دايات جم 202035045632 11

إكرام سة توا 202035048882 12

يثم حيدر بن 202035053890 13

الدين ضياء ة ربا 202035055120 14

م مر بلقط 202035059389 15

انية بلعابد 202035060875 16

خم بوسواليم 202035061595 17

اية يبدار 212135051145 18

خولة مناهللا 212135051237 19

شيماء سالمة بن 212135051424 20

الرحمان عبد محمد ذو 212135051627 21

نجو ىونو 212135051713 22

الرحيم عبد 212135052150 23

بالل نسمعو 212135053699 24

إكرام ب كت 212135057230 25

امال شطة بن 212135057244 26

اق إ وسة 212135057810 27

الشيماء أعراب 212135057878 28

ال فر شر 212135058138 29

ان نو ل ربوطو 212135058266 30

ايوب وس بو 212135058415 31

سملة ب ب 212135058418 32

وثر ب ربوشا 212135058525 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

34 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

هللا منة ديل ار د 212135058607 34

الدين ضياء قرفا 212135060582 35

محمد بادي 212135062049 36

دى باش 212135062770 37

دى ال نو ي رسليما 212135065422 38

أية يقة ر 212135068839 39

قية ة ربا ر 212135068848 40

دى بوشامة 212135069567 41

أيوب قرة 212135070352 42

منال خلوة 212135072349 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

35 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن ار ي وسليما 181835060509 1

مسعود لعوامر 181835063467 2

س فا رسا 181835065256 3

ضر نمديل 191935061755 4

سيم يلعطو 191935062067 5

ش ر ز 198884436 6

أدم يمناو 202035044408 7

س ان د زبو 202035052489 8

ين ش سعود 202035052820 9

ة مر ن ومسك 202035054405 10

باسم ي ربابو 202035055539 11

خليدة معمش 202035058578 12

ق ا عبد سراي بن 202035059928 13

ليم ا عبد الوا 212134026283 14

ة أم يعطو 212134072990 15

خولة ب 212135051244 16

لينا ابح ور 212135051582 17

الدين كمال محمد غرنوس 212135051632 18

أية مليكة لف 212135051686 19

مان نر ساعد بن 212135051724 20

ن ياسم صابر 212135051812 21

هللا عبد لواعر 212135052156 22

الصمد عبد عالء محمد طا 212135052239 23

غزالن طالب 212135054643 24

الرحمان بة لو 212135055409 25

سندس رقرقو 212135057305 26

أميمة تركية بن 212135057781 27

دنيا مدا 212135057969 28

وصال شو 212135058301 29

لينة قماز 212135058534 30

أيمن رحال 212135061945 31

حنان بلعز 212135061982 32

ي اما طرابل 212135065748 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

35 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين تقي دادة بن 212135066441 34

اء زكر شاطة 212135066603 35

دى ال نو شيماء ال رل 212135067375 36

إكرام يع ربو 212135067570 37

أيوب ة و ربو 212135067830 38

ة مر وجالل 212135068038 39

سمية لكحل 212135068244 40

أكرم ي سما 212135070243 41

ن سر حزام 212135072455 42

ن حس امي رحرفوش 212135072948 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

36 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ديل بوجالل 181935068900 1

السعيد الق 191935046182 2

احمد قصدو 191935051625 3

از ش هللا فرج 191935060454 4

س يو عنان 202035050982 5

ن سر ي مال 202035053824 6

ن حن اشة و رم 202035055679 7

اق الر عبد زرة ز 202035056030 8

الدين جمال بودوخة 202035058457 9

ق فار اش ز وبن و 202035059367 10

ي الغا عبد عدي بن 202035062215 11

دي م العيدي 202035063396 12

حسناء دينة آية ي رعصما 212135050967 13

يناز ش ا رد 212135051407 14

شة عا دودو 212135051466 15

سالم نو عالوة رنو ن 212135051514 16

فطوم ذياب 212135051549 17

منية عمة جابو 212135051733 18

دة و ش ردع 212135051790 19

ن ياسم ية غر 212135051814 20

دعاء ضواق 212135053844 21

ن م محمد يقمر 212135054918 22

أيمن ن ق رز 212135057220 23

س مل ربودو 212135058152 24

م مر لوطة 212135058202 25

سل منار تالخت 212135058564 26

ن باي 212135060694 27

خولة رد 212135060816 28

الرحمان أية ديل شالط 212135061835 29

نادي سالمي 212135063594 30

أسامة ص خر 212135063613 31

يلة ش رد 212135064468 32

اء زكر يوسفي 212135065374 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

36 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين سيف ع بن 212135065390 34

شيماء ي جدوا 212135065392 35

فادت شلغوم 212135065475 36

لياس أوشان 212135065582 37

محمد بلقيدوم 212135068814 38

خولة نلعقو 212135069459 39

اجر د زبن 212135069506 40

إكرام آية ت 212135074181 41

املجيد عبد ق 212139011388 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

37 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شعيب ي مقال 171735052231 1

م الكر عبد مخلوف 171735052339 2

الدين نضال عبيدة غرنوط 171735061288 3

الدين عماد ينو 181835050086 4

مراد كحللش 181835062855 5

الندى سر خلود تو 191935047048 6

الرحيم عبد رز 191935047741 7

أيمن دا 191935051132 8

فيق م كر رخاشة 191935051959 9

اق الر عبد زحمداش 191935065351 10

اكرام وش ع 202035045264 11

سة م ش رمع 202035045724 12

مة رصوطي 202035049034 13

مة رجالل 202035050454 14

غدة ري ر 202035052537 15

لب فودي 202035053791 16

اد ايمن سالم زبن 202035054476 17

طار قثامر 202035054513 18

حمزة شلوش 202035055075 19

أمال عدير زبو 202035055975 20

الدين عماد كر يبو 202035063307 21

الدين صفي دادة بن 202039008874 22

أيمن سديرة 212135051042 23

إيمان مساحل 212135051086 24

مز يعنقاق ر 212135051312 25

شيماء ية غر 212135051444 26

اكرام حومرة 212135052620 27

ايناس ن ياسم بلعطار 212135053042 28

ايناس تناح 212135053656 29

أحالم سباق 212135057204 30

ر الطا يمشر 212135057886 31

ة او رعظي 212135058456 32

نادي قية ررادة 212135058460 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

37 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

باسم ف شر كتفي 212135060454 34

دنيا ي انو 212135060493 35

شيماء قرفا 212135060571 36

ند اح مر 212135060728 37

م مر صال 212135062150 38

فاطيمة ار ربلفو 212135062709 39

يب ص نزار 212135064034 40

احمد ف 212135070449 41

ليم ا عبد قبة ربو 212135071615 42

فت قار يز و 212135071940 43



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

38 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

احميدة ن اشم 161637006431 1

ن ام محمد وم ح 191935047225 2

فطيمة رحيم 191935051948 3

ي أما سعدي 191935052161 4

م مر يوط بو 192135076813 5

نة بث مكراز 202035044584 6

دعاء الشيخ بن 202035044651 7

عب منار ي عنا 202035045578 8

ب زشنوف 202035045727 9

ع سيد هللا طاع 202035048930 10

ديل معاش 202035052718 11

آية صباي 202035052744 12

الصا محمد ج عر وبابا 202035052854 13

انية ردا 202035054327 14

شيماء يبجاو 202035054362 15

م مر يقادر 202035054529 16

فرح بوخالفة 202035054541 17

الدين ضياء محمد الدين ز رو 202035055143 18

س لون ي سا لع 202035056046 19

الرحمان ز عز ي رمنصو 202035057627 20

س فا قة رمرا ز 202035058600 21

أيوب يوسف غم ز 202035063095 22

خم سديرة 212135051235 23

س بلق نضرة 212135051732 24

هللا عبد محمد رحراح 212135052238 25

س مل مراد 212135054767 26

ليدية حش 212135054774 27

أشرف يقوار 212135056211 28

اية وج ز 212135056235 29

دلع دوحة ركيمو 212135056254 30

أسماء فاض 212135057209 31

ايوب وح ر 212135057905 32

مالك سمة دي قر 212135057920 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

38 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة سم شو 212135058043 34

راء الز فاطمة دو 212135058131 35

ال فر نمعفو 212135060618 36

دية مخلو 212135060716 37

باية عطوش 212135062623 38

مسعود رحراح 212135062740 39

جالل خالد 212135063982 40

سل عقاب 212135064017 41

أم ابح ور 212135064427 42

الواثق عبد موا 212135064989 43

ساء م ر وبوحفص 212135065366 44

حيمة رشوافة 212135069191 45

سام إب الغ عبد بن 212135070364 46

إسالم عراب 212135070390 47

سفيان نزار 212135071263 48



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

39 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يوسف امي تو 171735053105 1

مز ي اس ير ر و 171735061579 2

اكرام بوادي 181833052990 3

خليل عاس بو 191935047050 4

ش ال عمر فار 191935047173 5

عيم غدير 191935047292 6

شا ريحياو ي 202035045350 7

يثم محمد حوا 202035047790 8

از ش بوغلوس 202035049042 9

حنان قطوش 202035050371 10

سل سراي 202035052572 11

إسالم رحال 202035055049 12

مختار ام 202035055145 13

الدين ن ي زبلمدا 202035057261 14

اجر ب نص 202035057867 15

خديجة ذو 202035061573 16

سماح وة و 202036047871 17

كمال ط 212134011633 18

إسالم رقاد 212135051058 19

مالك صفاء عزة 212135051457 20

يل سلس أية فوناس 212135057795 21

اية مقيدش 212135057897 22

ب زخضراو ي 212135058018 23

الدين ضياء السالم عبد 212135058081 24

ة ك يد غ بن 212135058142 25

الرحمان بة ديل 212135058274 26

ديل فوناس 212135058282 27

خلود كعوان 212135060478 28

ينة ك دل 212135060623 29

ديل بوسواليم 212135060719 30

منار كموش 212135062153 31

ا ما ة رشواد ر 212135062727 32

اسماء قجا 212135063952 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

39 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة نز ياسع 212135064934 34

آمنة خرشوش 212135065734 35

ابح ك رم 212135066982 36

ليليا ز وعز 212135067378 37

عقوب يخلف 212135067532 38

ديل أوذينة بن 212135068309 39

سندس ي رعاشو 212135068854 40

فتيحة قيدوم 212135069147 41

سندس مالك سا 212135069389 42

اللطيف عبد شوار 212135071715 43

منال بوقصة 212135072350 44



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

40 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

س أن راو يط 191935039160 1

الدين نو ربوقرة 191935047301 2

اد ر ش ادية وال زز ر 191935047310 3

ان ان نو رسالم ر 191935049692 4

اء زكر يمقر 191935052263 5

مع اك س 191935054383 6

الرحيم عبد با 202034025803 7

س آ حداد 202035044389 8

حان الر ندى خبابة 202035045027 9

الدين نو رغ ز 202035045048 10

حدة ب زلسلوس 202035045379 11

ان نو رفراحتة 202035045783 12

عب موفق 202035054374 13

أشواق اش ر 202035055972 14

حسناء مزان 202035057354 15

أسماء عيواج 202035058404 16

س مل لملو 202035058786 17

إلياس تومي 202035061206 18

منار دعاء بونقطة 212135051257 19

البتار الدين سيف جردي 212135051396 20

يمان نو مباركة رنو ن 212135051602 21

دي م محمد لعوامن 212135051615 22

ب زخلفي 212135052452 23

الرحمان اية رادة 212135052647 24

فادي بوب 212135056299 25

قية ة ربو 212135057996 26

سمية وادة 212135058041 27

اللطيف عبد يحمار 212135058098 28

الدين نو ق رمشر و 212135058263 29

شيماء شعالل 212135060575 30

ر الطا خالدي 212135061969 31

ى مر ت وبو ز 212135062058 32

ي شعبان 212135063600 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

40 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أيمن جودي 212135063945 34

سر ق قر ىبن و 212135064518 35

آدم يراو 212135066098 36

ع وادة 212135066469 37

إكرام لغو 212135066727 38

أسماء موس 212135069982 39

وثر ي غر 212135070134 40

أسامة عال 212135070208 41

ة سا رمحاتلة 212135071208 42



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

41 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اسامة دوا 171735062824 1

س خم اطن زإ 171735064945 2

ليل ا عبد وسيم ب أش 191935049808 3

فيق رونو 191935051194 4

الدين صالح مقيدش 191935053071 5

ن ليم أحمد يحمزاو 191935056324 6

ة نو حلة ربو ر 202033007302 7

الدين فتح أيمن لسلوس 202035045230 8

س يو شوش ل بن 202035045675 9

منتصر ن نو وسيم رقوطا 202035052229 10

خولة بوسنة 202035052517 11

وجدان لكحل 202035052726 12

عمر رمادي 202035055127 13

منصف عراب بن 202035055160 14

الدين خ فا 202035056002 15

سل بلعاطل 202035057368 16

كرم عبد شة وبوكر 202035059361 17

شا رعيادي 212135051303 18

حانة رقندو ز 212135051339 19

اء زكر ات ب 212135051343 20

فضيلة بودوخة 212135051548 21

ة مر ة وبوطا ر 212135051647 22

اكرام قر 212135056232 23

وثر ي رحمو 212135056304 24

الرحمان عبد نبوقر 212135057579 25

السعيد لو 212135057866 26

ن م الصادق محمد وح ر 212135058175 27

الرحمان أية ديل ساح 212135058606 28

أيوب بلوط 212135060400 29

م مر بلوط 212135061528 30

إكرام ي رنو 212135061955 31

إيمان بوناب 212135062870 32

بالل لقديم 212135063482 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

41 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

دى حمودي أيت 212135064938 34

وثر ز عز 212135065931 35

ي ا شوخ 212135067875 36

نجالء بوشوشة 212135068128 37

إيمان لوكية 212135068203 38

حانة رخباشة 212135068237 39

فؤاد ان أوج 212135069881 40

ي العر يمعافر 212135070541 41

شاكر ي رعمو 212135071407 42

فاطمة حداد 212135071922 43

و ف زفليفلة 212135072002 44

ديل شاش خ 212135072572 45

نو ربوجليدة 212135073248 46



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

42 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

مو امل بل 161735078022 1

امي راو رحاج ي 181835055554 2

ضر ي مقال 181835059605 3

دى ال نو ربقدوش 191935049659 4

نا سرسوب 191935051276 5

إسكندر بخاخ 191935051607 6

أيوب ديل 191935052175 7

السالم عبد نبوقرعو 191935059549 8

مالك حمار 202035044992 9

الدين ضياء فواضلة 202035045441 10

بالل س أوغل 202035054481 11

خديجة ام ي رمقال 202035054500 12

عصام خباب 202035055605 13

الرحيم عبد ير 202035056434 14

حاب ش ركرم 202035058383 15

أكرم نة ور 202035061081 16

راء الز فاطمة غراب 212134073559 17

حسام سنو 212135016504 18

دالل رفو 212135051259 19

لينة بان ش 212135051587 20

أشرف محمد ام 212135051609 21

م مر يعمراو 212135052253 22

فدو ىحبار 212135054688 23

اق إ ق 212135056350 24

امينة اس كس 212135057482 25

ابح رداودي 212135057976 26

لينا شالل 212135060631 27

سة م ر وماضو ي 212135062660 28

فاطمة ي املليا 212135062705 29

سن طبال 212135062722 30

الدين شمس شداد 212135063520 31

سا ميل اء تاج از ع 212135065773 32

دة و ي رش 212135066974 33



سطيف ن دباغ ن مل محمد 2جامعة
السياسيةلية والعلوم قو خ:قا 2022/12/11رتا

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثانية السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا ك: تخصص- قا مش جذع

42 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

وئام يشاو 212135066994 34

ة مر ومخلو 212135067614 35

أسماء سعيدي 212135068833 36

عادل وشاش 212135071568 37

الباسط عبد يقدار 212135071590 38

السالم عبد كحيلة بن 212135071668 39

ي الغا عبد زال 212135071684 40

شيماء بيلفان 212135073041 41


