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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

وثر سمية خالد 151535066307 1

الصا محمد بوشناف 161635062615 2

ة مر يقادر 181835074147 3

الدين صالح أكرم عيادي 181835074753 4

س أن راب 191935052173 5

ن ياسم انيا رم 202035044675 6

ن أم الدين ضياء كعوان 202235065515 7

هللا عبد سعد بن 211734078254 8

الدين سيف صيفي 212135051395 9

ة مر سعيدي 212135058193 10

س يو ز يحر 212135060752 11

دانية ادية جعوط 212135062855 12

ضا رسالمة 212135066805 13

يثم دباشة 212135067393 14

سرة م بليليطة 212135068365 15

أحالم ي غر 212135070172 16

س اد رخوجة 212137064900 17

اكرام الدين نصر 222235321315 18

الرحمان بة حاب رسراي 222235322311 19

اجر قاب 222235324815 20

أيمن بلوطي 222235326210 21

ين س ش بو ربن 222235327210 22

مرت س أن قر كراغل 222235327703 23

ن م محمد بالل 222235327918 24

اميليا ندى مصباح 222235344510 25

دينة رمرصاو ي 222235350817 26

اكرام محدادي 222235351515 27

ة سا ركبوس 222235356818 28

شام مداح 222235357405 29

خالد اس كس 222235363714 30

عادل او يز و 222235364102 31

دى ة رسما 222235386311 32

خلود عبوش 222235390508 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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 راس 222235405709 34

الدين عالء افع ربودوخة 222235422905 35

سندس بلقيدوم 222235436714 36

الة مس 222235452606 37

أمال ش قر 222235496501 38



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

بالل بوشامة 191935059534 1

س ان مطر 202035057348 2

إلياس ناس 212134031872 3

أشواق شو 212134066842 4

رة فاطمة زلعوامر 212135051532 5

س حاب رغبو 212135052448 6

س برق شبل بن 212135060458 7

ديل عسيلة 212135067529 8

شاكر محمد ي تر بن 212135068363 9

شيماء ي رلعمو 212135071466 10

بالل هللا خديم بن 222235321708 11

شيماء بقاق 222235323013 12

الرحمان أية رحاحلة 222235329120 13

فراح دنيا ة مع بن 222235337011 14

اد ر ش بودة زبن 222235350917 15

يم إبرا عقاق 222235351510 16

أدم سلمان 222235358010 17

دعاء ش دع 222235365719 18

الدين صالح وشن 222235377512 19

م مر بلقا 222235391604 20

الدين ضياء منذر قرناب 222235412614 21

آية لوصيف بن 222235412901 22

اش ال يقادر 222235416915 23

شام جوادة 222235417209 24

معاذ بودوخة 222235423019 25

وفاء م را 222235432701 26

اميمة يبلعمر 222235432910 27

أسماء نعقو 222235447711 28

نجاة يموساو 222235452313 29

ياسمينة ب ربوشوا 222235452906 30

عب يع ربو 222235454118 31

اد ثابت 222235465718 32

سيمة ش طب 222235473406 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ايوب بقالل 191935052831 1

سم يقادر 191935056675 2

سيم محمد قباي 202035045543 3

الدين سيف مومن 202035062007 4

ع سلطان 202039013760 5

يثم بادي 212135051783 6

ن سر حمدة 212135052306 7

ي العر محمد مالك 212135059725 8

ة ما رناصر ي 212135068277 9

راء الز فاطمة صناج بن 212135071929 10

ن اليام جبار 222231156320 11

تقو ىبك ي 222235321715 12

حيدر خنتوت 222235321909 13

العيا امي الشيخ ربن 222235322217 14

سندس اجة بو 222235329411 15

اجر وثر وسة 222235331509 16

شيماء حناي 222235357008 17

لھ عبد يثم مسلم 222235357407 18

الوليد قساس 222235360706 19

وثر ش ومحر 222235362020 20

ة مر خاللفة 222235364403 21

يل ن شاكر 222235364501 22

ة أم عرعار 222235367620 23

ن ياسم بنونة 222235373613 24

شيماء فاضل 222235377416 25

سعديت حمام 222235408504 26

حمة ر رعو 222235417502 27

الدين صالح ز يمز ر 222235433010 28

أشرف محمد بودابة 222235434907 29

بار ا عبد بلكب 222235436217 30

منار بة يمينة بن 222235440718 31

ة ما ين س رحمالو ي 222235454011 32

بالل امل 222239097902 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أحالم ع بن 171735074493 1

ك مبا ع ربن 171735077599 2

ي فو ش زأوش 191935059551 3

الدين نجم العطا 202035059530 4

الباسط عبد از بوع 212135051473 5

أمينة ز عز 212135057785 6

جالل رقام 212135062807 7

أوس بوشالغم 212135067350 8

ندى رضوان 212135068042 9

ثامر عداش 212135070724 10

سم إتوشن 212135078318 11

س أن دباش 222235320910 12

أيمن كراغل 222235321003 13

ة سا رحامدي 222235322616 14

ميد ا عبد عمار ي سلما 222235323506 15

اسامة غبو 222235326401 16

ان نو رناصر ي 222235351214 17

دعاء دوار 222235351607 18

آية منادي 222235352805 19

سمونة ي غر 222235356907 20

ن ياسم غدة ربو 222235357415 21

اية ف رشا 222235360716 22

ة مر وكحو ل 222235362217 23

جالل شودار 222235363704 24

مالك عطاءهللا 222235364414 25

عماد تالية 222235377701 26

س مل في لو 222235379013 27

منار لقديم 222235386805 28

مالك بوعقل 222235390913 29

ة نوا رنمر 222235396712 30

منار عليان 222235423609 31

ة سا ربوترفاسة 222235433402 32

ة او رخر 222235441916 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ي النو ي ربن 222235481603 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الصغ محمد س ان جالل 191935050055 1

جنة مالك ي بن 192135076885 2

املالك عبد شادي 202035063566 3

إيمان حف 21075068284 4

ام ال ة رحومو 212135051123 5

الرحمان عبد ناو يم 212135051481 6

اكرم نوار 212135052409 7

أيوب محمد مية رجندا 212135058173 8

وسام بودوخة 212135058294 9

جالل بو 212135063485 10

ناء ش عي بن 212135064563 11

فراس لغ 212135068413 12

دي م قرشوش 212135078344 13

ذكر ىنزار 222234469519 14

إكرام نعقو 222235321111 15

خولة يبر 222235322012 16

ع سيد منصف ذيب 222235328116 17

اسماعيل الرحمان عبد آيت 222235335006 18

خديجة صفوة قنانفة 222235339903 19

أسماء قوتال 222235351504 20

نة بث باي 222235360814 21

سندس طة زبن 222235361602 22

ن سر مزعاش 222235362505 23

لة شو 222235362516 24

لھ عبد حمايدية 222235386009 25

المية يوسفي 222235386108 26

اء زكر ار ومز 222235386701 27

إكرام و قز ر 222235396013 28

وسيم خلوف حاج 222235400111 29

ة من ز وعز 222235402603 30

الدين ضياء مشتة 222235413014 31

امي غندي رموص 222235455417 32

حفيظة ل بوسا 222235481812 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أنفال لعوامن 222235496707 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الغ عبد سراي 171734059061 1

وف الر عبد أيمن ما ؤبن 181835054978 2

خالد التومي بن 191933050136 3

نوال صوا 202035057309 4

ال فر ي لعلوا 202035059154 5

محمد سنو 202035063347 6

ايمن حموش 212135051159 7

ياسر ات بر 212135051809 8

صا ن أم محمد ي تو ز 212135052220 9

حمزة قمامي 212135058434 10

البار عبد ئوشن 212135060584 11

أصيل نعقو 212135061931 12

ي ال دشاش بن 212135062611 13

خديجة رمنصو 212135063990 14

يعة ن س ا رالناجم 212180010203 15

آسيا اق رزبو 222235320402 16

ي أما قر 222235320715 17

احمد سيد اين ور 222235322815 18

شيماء ز وعز 222235323015 19

الدين نو أشرف ربلعالم 222235326005 20

ايناس م مر خالد 222235328018 21

اش ال معز مز يصرصار ر 222235329313 22

ة ما ذكر ابح رر ى و 222235337106 23

صفية بقاق 222235351709 24

عب نا 222235357020 25

ي فو زملعب 222235357108 26

ع ي رعمو 222235364118 27

جالل ننو 222235377003 28

شيماء ي و م 222235378915 29

شيماء لقديم 222235386705 30

عب نعقو 222235386713 31

الدين جمال مجماج 222235396207 32

شعيب خنوش 222235396407 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

فاتن اتة أم 222235425820 34

سن ا ة بوكبو 222235430912 35

أكرم امل بل 222235457701 36

اياد نصايب 222235475210 37



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ابح ز رعز و 131335059947 1

أيمن يدم 191935051603 2

الدين صالح كتفي بن 191935069840 3

عمار دا 202035045470 4

الدين عماد قباي 202035048963 5

ن أم محمد مجر 202035055142 6

اية قجا 202035055244 7

دي م ع ر وم 202035059529 8

ندى عناعة نجا 202135077105 9

خليفة وال رز 21095040378 10

عماد جام 212135051515 11

فرح بلوش 212135051541 12

منجد فال 212135058569 13

ع ج عر 212135062702 14

ان رعمران 212135063508 15

دى راص بو 212135063589 16

يب ص دادة بن 212135066465 17

الدين سيف اس 212135070109 18

أنفال ي وال 222235320908 19

نة بث رقرقو 222235321604 20

سة م رجساس 222235322406 21

ة سا رغضبان 222235322615 22

ان مر الدين سيف ة وبا ز 222235322819 23

راء الز فاطمة م مر مة ر بو 222235324305 24

منار غذفة بن 222235328110 25

ن ياسم طالب 222235328420 26

خالد الدين أشرف لكية 222235329109 27

ك ميد ا عبد شو يع ر 222235329509 28

عواطف ينو 222235341104 29

راء الز فاطمة الق 222235351019 30

الدين سيف مسي 222235356916 31

إيناس دغموم 222235363504 32

الرحمان اية نبوعو 222235363610 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

يل ن ق زر 222235364502 34

الدين عماد مخلو 222235377704 35

سمية ركح 222235379712 36

وحيدة نملة 222235386403 37

اية حموش بن 222235390414 38

ن سر إكرام ب غر 222235396019 39

دنيا ن ق رز 222235432120 40

ة ش نبوعو 222235450316 41

شيماء داو يم 222235462307 42

أيمن محمد شاوش 222235485014 43



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ن أم ديل 162135074422 1

حاب رطليبة 171735075931 2

لطفي حمو ند ر 181835065820 3

ق الفار اشم ولوعيل 202035048993 4

شعيب يماضو 202035054352 5

ضوان رشراد 212135051306 6

بة سندس ي سر 212135051381 7

ادي ال عبد ضر ل د 212135051574 8

ساعد عطية 212135058026 9

اد ي توا 212135062851 10

ند لبلغو 212135062858 11

شعيب غوا 212135066966 12

ام ال ساشة 212135066980 13

أحالم ي بن 222235320512 14

شيماء طيبة 222235323103 15

دى ال نو ربوعو ن 222235324718 16

ان ج شوش خ 222235330517 17

اد دنيا زغم ز 222235350813 18

خليصة واسع 222235356702 19

وسيلة سبقاق 222235357414 20

ال فر دار 222235362011 21

ن م محمد بلقيدوم 222235380004 22

بالل بلقباي 222235390502 23

س ان ضا رع 222235396220 24

ينة ص شمالخ 222235405206 25

أيمن إسعادي 222235408409 26

س مل عبة 222235417113 27

براءة يراو 222235417417 28

الدين شمس غزالة 222235424512 29

خديجة خلوطة 222235449020 30

سفيان ي ضا 222235450014 31

عمر عبدا 222235451204 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

خديجة خواثرة 162135075186 1

ة أم مجماج 191935056331 2

منار هللا عطاء 202035050935 3

الدين عماد بوقطوشة 202035057379 4

م كر ييطو 202035058090 5

حسام ي ا بر 212135051207 6

ن سر إدير 212135062752 7

نوفل شي 212135062762 8

منذر كحللش 212135066775 9

الدين صالح بلعاطل 212135068252 10

أكرم الرحيم عبد العيدودي 212135069480 11

ان ج ية ب 222232144612 12

ة مر دعاء وبن 222235322111 13

ابح رمشتة 222235322213 14

وثر سماع 222235323715 15

ة مر وعبددو 222235324120 16

لينا فا 222235327720 17

منال صونية بلي 222235351711 18

إكرام سرسوب 222235356406 19

ديل دي رد 222235364606 20

أمينة ش خن 222235385703 21

يثم مخالفي 222235386316 22

اسالم مجة 222235420005 23

اكرام ييطو 222235420006 24

أحمد سيدي ييطو 222235420102 25

طار عدة قبن 222235425817 26

ة أم يب 222235428908 27

البص عبد فليغة 222235430608 28

مديحة عليات 222235433101 29

ة سا و رمو ن 222235449907 30

أنفال بلقاس 222235458014 31

ي الغا عبد منتصر 222235472514 32

بالل جيجيك 222235490810 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

دي م ة عما ربن 171735055558 1

املطلب عبد ط وقز 191935046588 2

وف الر عبد أحمد ؤمداس 202035044406 3

أكرم عداش 202035052903 4

أشرف بوب ش 212135050990 5

الرحمان عبد ن أم دان ز 212135051018 6

وف الر عبد ؤفال 212135051477 7

صا ام ي و م 212135051886 8

ن سر برافطة 212135058244 9

صفاء مليكة اشة ع 212135062847 10

الرحمان عبد عصمان 212135066529 11

عمر غزا 212135068411 12

م ا ا ر 212135070490 13

الدين سيف يخلفاو 212135071402 14

نة بث عداش 212135072874 15

منار خلفي 212135077787 16

ي الغا عبد معشر 212233102110 17

قدوة حمزة 222234136008 18

ن سر اية قراس 222235321512 19

الرحيم عبد ي بار 222235323313 20

إكرام دنيا قاللتة 222235326807 21

حيل ربوعمرة 222235326909 22

وف الر عبد او ؤز يو 222235329510 23

شا رمس 222235356801 24

سة م ر ط وقز و 222235356808 25

ديل حداد 222235362707 26

توفيق ي سلما 222235365704 27

ميد ا عبد يمختار 222235377604 28

إلياس يوسف فاضل 222235378404 29

اميمة ي و مو 222235390408 30

ن ام يعمر 222235390409 31

ة مر ي وعدوا 222235398314 32

وائل رد 222235402614 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

محمود حمودة 222235413113 34

ا زكر دعو 222235432212 35

عبلة بلول 222235482918 36

محمد و رمذ 222235483508 37



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

د بو زموم 171935062782 1

محمد ش لباش 182035065956 2

مأمو هللا عبد نبوسنة 191935053993 3

اق الر عبد ن زبولقر و 191935057461 4

اء زكر امل 202035009288 5

اب الو عبد ار ز 202035044875 6

ة سا ربوعنداس 202035045729 7

شعبان رقرقو 202035048933 8

الرحمان عبد أيمن ي رحا 202035063140 9

اصالة بلعيد 212135051938 10

ي ا حبار 212135056403 11

آية عظي 212135057742 12

إسراء نان ربو 212135057811 13

أكرم محمد عظي 212135058172 14

ائد محمد ريا 212135058176 15

أيوب وندة 212135060401 16

محمد التومي 212139087764 17

مصطفى ركيمو 212235452014 18

حنان شادة بو 212235487602 19

اء زكر الدين بد ي رعثما 222235321619 20

ة خ شيماء شو رع 222235323105 21

شة عا حداد 222235323212 22

الدين تقي فؤاد مخاليف 222235323511 23

م مر كداد 222235324301 24

ا زكر فيق ي رحال 222235326916 25

يل سلس سق 222235330920 26

شمس سعادة 222235339318 27

ى مر وعوابد 222235351809 28

أميمة قطوش 222235356316 29

آمنة قميحات 222235360013 30

شاكر شواو 222235361608 31

ماية علوش 222235362117 32

محمد داده بن 222235362201 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الرحمان بة ين س طراد 222235364003 34

م الكر عبد ودان تي 222235364108 35

د ش ثابت 222235377413 36

شيماء عطية بن 222235390710 37

س اد رقمر ي 222235432909 38

عبدهللا حال ربن 222235441701 39

دى يناصر 222235442104 40

أسامة د يز 222235447707 41

شرة ليتو 222235448613 42

سمية ار رز 222235450107 43

نوال ي وعر 222235452503 44



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ن حس ب ب 151535066079 1

ن حس ة ربا 18125050719 2

صا ايق زر 191935056424 3

خولود ش كرم 192235460214 4

شة عا اد زبو 202035047389 5

م مر تناح 212135051660 6

مليكة حمودي 212135051685 7

يثم زغ 212135051784 8

دى ال نو ربدود 212135055328 9

دنيا فا 212135056253 10

أكرم ي رمضا 212135057211 11

نق ر وسعيدي 212135060521 12

الزمان قمر نو رمخناش 212135063587 13

ديل ش كع 212135068315 14

شعيب صغ 212135071422 15

جميلة شرماط 222235321808 16

هللا عبد ار ز 222235323405 17

ان نو رصغ ي 222235324802 18

ديل صال 222235324913 19

س فا رلبيض 222235361914 20

ال فر ي حشا 222235362009 21

محمد زعباط 222235362203 22

الدين خ بوعبيد 222235363719 23

الدين عصام يوسف زمالش 222235364803 24

الرحمان آية اد زبو 222235376605 25

حكيمة سطوف 222235383618 26

إكرام يخلفاو 222235396017 27

ند مجيوة 222235402611 28

ي أما ال طو 222235402903 29

إكرام اي زمو 222235408420 30

اق الر عبد زشاطة 222235417103 31

دى ي رعاشو 222235427405 32

نة بث دي رد 222235430413 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

س بلق ي رحا 222235432110 34

الشيماء ياو ز 222235438810 35

دة و ي رحا 222235454608 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ال عبد أكرم حيدر 171735059604 1

حس عابر 181835057826 2

دى ال نو ر رعر و ز 191935068765 3

ا زكر ة عما ربن 202035045373 4

هللا أمنية ن تم 202035055195 5

السعدي صوال 202035056392 6

العل ير ز 212135051120 7

مز يمقدم ر 212135051311 8

ن أم محمد برة 212135052219 9

الدين سيف يحمداو 212135068463 10

لطفي ختالة 212135068867 11

حسام أكرم اش خر 212135072783 12

و ن صوفيا زراو ي 212235462509 13

ا زكر بل 22054129365 14

أنفال بلعايب 222235320909 15

شر ىحداد 222235321705 16

خديجة بوعمامة 222235321919 17

ينة ص دي بلم 222235323113 18

ندى ود مز 222235344417 19

ديل غدير 222235345606 20

سعيدة ردو 222235356903 21

الق ا عبد صا يبدو 222235370710 22

إفتخار فشفاش 222235376803 23

يوسف خلو 222235378401 24

الرحمن آية ملك مسعودي 222235379106 25

نو ي ربن 222235379113 26

نة بث ط شر 222235386613 27

نو دنيا رشال 222235386617 28

ة سا رمناع 222235390616 29

الدين صالح ي مقال 222235390718 30

فاطمة لبو 222235399611 31

س فا وت رب 222235414104 32

نادية يراو 222235452219 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

انصاف صفيح 222235455912 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أكرم قر قبن ر 181835059585 1

ايمن صال 191935047376 2

سة م رقوب ر 191935067206 3

أسامة ب غر 202035045197 4

يل سلس بوقفة 202035057266 5

نق ر ساي وبن 212135051329 6

الشيماء امنة صوشة 212135051952 7

وصال كفي 212135058616 8

م مر ي رنو 212135063831 9

ق شر عزام ومودع 212135067077 10

يل سلس ش وكر 212135068346 11

يل سلس و رز 212235461607 12

آية يشعو 222235320408 13

ام اج رد ر 222235322516 14

زة عز مناهللا 222235323419 15

ام ركحو ل 222235337709 16

يمان نو ي رحما ر 222235357308 17

دعاء حداد 222235361106 18

صوفية ز عب 222235361719 19

ن م صرصار 222235362412 20

ن سر ي حما 222235362503 21

الرحمن عبد ايمن م م 222235368806 22

الرحمن اية فاضل 222235376904 23

ملك حمادي 222235379105 24

آية يلعليو 222235385604 25

ال فر بان ش بن 222235390809 26

ايناس مولف 222235399220 27

عمار س ق ي فر 222235401101 28

شر ىراو ي 222235416920 29

يثم ش ب 222235432615 30

ميمونة لطرش 222235452214 31

ع زعباط 222235472705 32

ندى ان ر هللا وكرالف 222235474011 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أيمن ة ربا 181835058965 1

إسكندر ناب 191935061478 2

يم إبرا سالم مسعود 191935062451 3

ال إب ي وخر 202035048872 4

الرحمان عبد سماعيل 202035048952 5

الرحمن عبد اياد د شك 212135051138 6

خديجة ادية حمودي 212135052345 7

حدة لكحل 212135052436 8

منصف ساعو بن 212135052501 9

آمنة خاللفة 212135057734 10

منار ي وقر 212135060894 11

أيمن ز وعز 212135064864 12

س فا ربلعيفة 212135066260 13

زار صفوة سو 222235323118 14

منار لينة و زمر 222235323819 15

ة سا رمحنان 222235327020 16

اد ج بلع 222235329215 17

بة خر 222235352602 18

آمنة بلع 222235360012 19

شر ىجعفار ي 222235363618 20

الرحمان آية ي جيال 222235367119 21

سالم سيف لوكية 222235381914 22

ي ا محمد بليليطة 222235382518 23

آية يت 222235385605 24

يل سلس ين س وت ع 222235385911 25

س أن محمد سباطة 222235386115 26

س أ محمد حا 222235393715 27

دنيا يصمراو 222235396215 28

حاتم خالد 222235399308 29

ن ياسم اج ب 222235402618 30

سلينة سعدي 222235408603 31

الدين بدر ديل 222235416919 32

مناد وا 222235417202 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

يثم ذو 222235419718 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

لطفي ي تو ز 171735055233 1

كيم ا لقمان و زغر 202035045496 2

ضا رقواس 202035058752 3

أميمة وسة 212135051892 4

نيالء ج وقفر 212135052333 5

آمنة سمار 212135057733 6

الزمان ع بد صابر قيدوم 212135058065 7

خالد بوعادل 212135058439 8

م ا بر د ش ي قال 212135060565 9

ن ار وبدر ي 212135077814 10

اخالص النو ربن 222233412120 11

أسماء علواش 222235320619 12

خالد ن ج طو 222235321912 13

سفيان سبا 222235322707 14

إكرام اد بحباح 222235324706 15

منال قرة بن 222235328113 16

لينة حططاش 222235342006 17

دنيا يحمراو 222235356714 18

سابيح لبيض 222235360907 19

ندة يمة ربو 222235361303 20

اد حالمن 222235396711 21

ن مل محمد نة بوسن 222235399701 22

ان نو ش رحا ر 222235399720 23

أكرم رقيق 222235400001 24

إيمان وح ربن 222235402216 25

إكرام مخلو 222235408417 26

لينا دغمان 222235433019 27

سليم قو نز ر 222235441408 28

م مر ديل 222235479217 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ن ياس كتاف 161635062753 1

اق ا نوار 202035045259 2

الرحيم عبد دابة 202035048954 3

خليل وليد كرفة 202035050709 4

عصام قداش 212135051510 5

دية م د زبو 212135051703 6

عيمة عبابو 212135056327 7

الدين عالء ط 212135058115 8

الدين سيف اب إ سايح 212135060416 9

س أن محمد لكيحو 212135062052 10

آية يبحر 212135065738 11

مة كر شاوش 212135066986 12

عاشو ردباشة 212135067376 13

إكرام ما 222235321018 14

ال اب ي قرنا 222235321212 15

الدين حسام براكنة 222235321812 16

يب ص ابح ور 222235323204 17

منال سليخ 222235324417 18

مو العيادي 222235324511 19

الدين سيف زعيم 222235327216 20

انفال يقادر 222235350715 21

إكرام ز يعز و 222235385707 22

ع جودي 222235386016 23

إيمان قسوم 222235390313 24

عياش اح مر 222235390807 25

شيماء امي رزبو 222235391412 26

يوسف شوار 222235419804 27

اد أ زبودوخة 222235424208 28

امي و ربوغز 222235427211 29

الدين صالح مل ربو 222235430606 30

ان محمد ربلواسع 222235444419 31

اب الو عبد وش عم 222235451015 32

نصيحة ز وعز 222235452417 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

شعيب شة بودش 202033042082 1

الدين خ سن بن 202035045320 2

س أن ي وا ق 202035045693 3

مراد خالف بن 202035062639 4

لطفي واط ش 212135051575 5

نضال ناب 212135052313 6

دى ال نو شايب ربن 212135052325 7

كر بو تو 212135056354 8

حمزة ش ز 212135060472 9

عب سوسن وا 212135065807 10

وثر أمل سلمان 222235320718 11

إيمان ي توا 222235321204 12

إكرام ي رحما 222235356405 13

حنان صال 222235356619 14

سام اب عناد 222235360507 15

الدين خ صداد 222235361102 16

فيدة رعول 222235361216 17

منال شو رع 222235364418 18

املنصف عبد معماش 222235377617 19

م مر شو 222235377916 20

وف الر عبد ؤمحمادي 222235379813 21

آدم محمد كعاط 222235386112 22

ص محمد يعفان 222235386117 23

الدين عالء خالد 222235397018 24

لينة طي ر 222235398220 25

حسان الشيخ بن 222235409210 26

أسماء يلعالو 222235412107 27

تقو قاسم ىبن 222235414817 28

قدو رشوار 222235419618 29

ش الرحمان عبد 222235422007 30

ميد ا عبد برغوث بن 222235450713 31

كيم ا عبد زقندو 222235472416 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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 عالء محمد قطاف 171735067239 1

م مر باش 182235491510 2

ي الغا عبد بوكرش 191935060643 3

شام ي رحما 191935069863 4

ملنو رحامة 202035044925 5

الرحمان عبد محمد ش معا 202035044960 6

أدم بالل 202035049729 7

مصعب رادة 202035050927 8

ديل سعيدي 202035052876 9

أمال نيط و 202035060443 10

بالل ش 212135051184 11

عماد ي رمقا 212135051516 12

ن سر ة و ربو 212135052307 13

ميد ا عبد خلوة 212135062689 14

الدين عالء ة ربومنصو 212135062698 15

حمزة بزغود 212135062811 16

ة أم بوناب 212135065768 17

حسام شادي 212135073650 18

اسالم ن مع 222235321304 19

سلطانة زة الو مة ربرا 222235321410 20

س يو رفو 222235328514 21

وصال لوجينة دباش 222235329603 22

م مر يمة 222235351119 23

م مر ور 222235351201 24

ة أم دعموش 222235356315 25

الدين عصمة ط بوشر 222235364115 26

لھ ايادعبد شر 222235368712 27

وائل يسفار 222235374719 28

نجاة جابر 222235380103 29

اسالم رحراح 222235390319 30

حاب ليت رتا 222235390602 31

سة م ن ربوشن 222235402912 32

خديجة صوار 222235405102 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

طاوس نأقمو 222235405211 34

ادم ش قش 222235436114 35

الدين خ وك م محنان 222235451617 36

مراد مر 222235454319 37

س أن باي طيب 222235481215 38



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أيوب ي غر 182235458311 1

يثم ي مدا حاج 191935052114 2

الدين نو ربلوطي 191935054082 3

الدين سيف بوشناق 202035054348 4

حيل سمان ربن 212135051299 5

الدين صالح ي ا 212135051458 6

س يو جصاص 212135051848 7

فاتح رشو 212135054657 8

امي رقوميدي 212135057980 9

سالم نو و رمر قز 212135062758 10

اللطيف عبد ساو 212135064042 11

ايدي و زمذ ر 212135065799 12

حنان و نقر 212135065910 13

فيق لفان ربو 212135067066 14

ميد ا عبد ي مبار 212135073067 15

آدم جودي 222235320401 16

حمزة دشاش بن 222235321818 17

ضوان ا رخر 222235322402 18

اق ا يوسف محمدي 222235325303 19

حسناء ضيافات 222235326708 20

سل ة ول بن 222235327119 21

سندس مليكة شعالل 222235328109 22

أميمة بلول 222235360304 23

الدين نجم محمد قعة ربو 222235362211 24

إلياس حسي 222235380812 25

ندى ي سعدو 222235386218 26

إكرام د وكشر 222235399203 27

فؤاد ة زقندو 222235399610 28

ليل ا عبد عزام حاج 222235400014 29

محمد يقادر 222235417116 30

ديل بودوخة 222235423618 31

يل سلس ي رتو 222235430515 32

جمانة ي س 222235432113 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الدين سيف قواو 222235432305 34

ضا رأوشان 222235449518 35

فطيمة بوع 222235451406 36

وسيم صال 222235452720 37

مونية لكية 222235483807 38



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ا زكر داو يم 202035045372 1

عادل دشاش بن 202035048950 2

لينة ان بر مسعود 202035050904 3

عيمة مالك مقيدش 202035050931 4

دنيا حمدوش 202035058236 5

اء زكر ننو 212135060529 6

الرحمان عبد طاب ب 212135062691 7

الدين بدر مخلوف 212135064443 8

منال ي توا 212135069560 9

الرحمن عبد نجادي 212135071646 10

ايمن رشيدي 212135073413 11

نخلة رجم 222234469815 12

آية عم 222235320418 13

اشم حمزة سبع 222235321820 14

ميد ا عبد بقاق 222235323304 15

لينا ة اد رد ر 222235323815 16

ضا ن ار ناصر ربن و 222235324819 17

دنيا شة عا بن 222235326803 18

يناز ش الرحمان س 222235327302 19

اد شقعار 222235344719 20

سيف حواس 222235356914 21

انوار سام 222235360714 22

س مل وب م 222235371616 23

ن أم محمد قبال 222235377817 24

غفران ذيب 222235386018 25

صافية ش عالوش 222235405205 26

خالد وا 222235417002 27

ميصة ردباشة 222235425802 28

معاذ ب غر بن 222235432509 29

نجية ي كرعو 222235454506 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

يب ص ر بومز 181835061060 1

الغفو عبد رشو 191935046585 2

يب  ص ي و م 191935054218 3

الصديق كر بو يحداو 212135051190 4

سالم نو ز العز رعبد 212135051739 5

آية كراغل 212135051862 6

ق محمد رم ز 212135052241 7

امينة ار ز 212135056233 8

عصام صوار 212135058112 9

شيماء يمشر 212135058485 10

الدين خ طبال 212135062643 11

ليم ا عبد شعبان 212135063537 12

اضية ع ربلما 212135068454 13

ب زسليخ 222235322610 14

ان مر وخنتوت 222235324111 15

عبدالباسط شو رع 222235327513 16

سندس سا 222235338920 17

ن سر شراد 222235354508 18

إسراء لفتاحة 222235360403 19

نة بث شر 222235360819 20

دنيا سعيدي 222235361110 21

م رفرشوش 222235361317 22

ال فر فة رشوا 222235362010 23

اسالم ي حشا 222235363511 24

ضا رمل ي 222235363811 25

قاسم أحميد 222235364211 26

الرحمان بة قطاف 222235379120 27

راء الز فطيمة ة رجداد 222235386714 28

ايمان بار 222235396111 29

دة و ربوسفراس 222235396805 30

سمة ال 222235422017 31

أشواق شواش 222235445101 32

ن ياس ميد ا عبد ب ربوشا 222235484916 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الدين سيف مشتة 222235486117 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أيوب جابو 191935046135 1

سالم سيف س ق عزام مودع 191935059736 2

وف الر عبد ادم ي ؤحال 202035044505 3

ث ش عتيق 202035055112 4

خولة ي د 212135051236 5

س يو سعودي 212135056411 6

سة م ري ر 212135065796 7

س يو ة زطبا 212135067398 8

يب ص م بن 212135069879 9

الرحمان عبد سعيد بن 212235454112 10

ايمن ينوار 222235321516 11

ة ك ش 222235323619 12

ة مر وعابد 222235324113 13

دعاء بة حداد 222235324904 14

شيماء بلبواب 222235329416 15

إنصاف يعز 222235350702 16

ن أم محمد يمشر 222235351113 17

منار خودير 222235364415 18

آدم بوشامة 222235376601 19

حسام بوشامة 222235377008 20

منار بلقيدوم 222235378011 21

لينة ي توا بن 222235402513 22

نة بث خنفر 222235419514 23

اسماء لفان بو 222235423508 24

أمينة عشاش 222235425702 25

املؤمن عبد بلفاط 222235433014 26

ن م محمد وا 222239078418 27



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

اء زكر محمد مة بو 191935049967 1

بوعالم مسال 191935055646 2

اء زكر بلقيدوم 191935055683 3

سماح ومحر 202035049817 4

الشيماء غالم 202035050782 5

شيماء ف شر سعد 202035053255 6

اية لطا 212135051148 7

الدين نو رقسام 212135051740 8

صفاء رة زبوطرح 212135058012 9

عمر رسطو 212135058123 10

فيق رعراب 212135060828 11

الدين صالح بلقط 212135068409 12

هللا عبد سالم بن 212135069809 13

ي ا أشرف بوصباح 212135072771 14

ايمن خناب 212135072869 15

الدين صالح ساو يالع 222235323202 16

ان نو ريحياو ي 222235324803 17

أمينة عسيلة 222235333617 18

املؤمن عبد شعيب ز وعز 222235339311 19

عب ة الع يقوار 222235350709 20

مالك فتاش 222235357214 21

ان رناصر ي 222235361312 22

منار ي حشا 222235362403 23

أصيل محمد رمدو 222235377815 24

منال مخلو 222235378015 25

الرحمن آية مالك وعة جر 222235379104 26

أكرم عراب بن 222235395917 27

ال فر عرار 222235396511 28

إسالم ة زإ 222235405610 29

مة رخبيل 222235405710 30

س يو أوصيف 222235417216 31

حمة رحراد 222235429002 32

س أن محمد ان زقر 222235441507 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

س فا ن ربوشن 222235451216 34

مان نر وثر ساين بو 222235451510 35

إسالم عراق 222235496503 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ديل خبابزة 182135077322 1

السعيد صال 202035044527 2

سوسن جالب 202035052585 3

يد ج دا 212135051994 4

أيوب محمد يحداو 212135052221 5

أسماء يق م 212135056552 6

الرحمان آية ي رخز 212135057747 7

إيمان الشيخ بن 212135058369 8

الدين و ي زنا ز 212135060835 9

اكرام اس رد 212135062607 10

حانة راء الز فاطمة ع ربن 212135071934 11

ايوب يجار 212135072871 12

حنان ي لوتما 212135072909 13

ان نجمة رسالم 212135073454 14

أسامة لعوج 222235320606 15

ايناس ي معو 222235321518 16

انيا ي رسودا 222235322220 17

دعاء ن سر معداد 222235329403 18

زار نيمر بن 222235351301 19

وداد كر 222235351303 20

امي رراو ي 222235356719 21

ساء م ز يحر 222235357219 22

أيمن بوفافة 222235360313 23

نية اع ربوذ 222235362717 24

ن ياسم ي س 222235366712 25

آية خر 222235376602 26

الدين لؤ يخلوة 222235390814 27

حسام بوسعدية 222235405101 28

ايمان بلعباس 222235416917 29

دى دة دو 222235419713 30

ن سر ج 222235433505 31

سليم خر 222235442001 32

خولة دانة 222235449208 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

اق الر عبد ز زمز يو 222235450810 34

فادي ي د 222235451214 35

ين س سا مل رمدو 222236126505 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

وفاق يبلعمر 181835062296 1

الدين ضياء احمد طالب بن 202035045253 2

إسالم صال 202035045261 3

الدين شمس نمحنو 202035055109 4

بالل ل طو 202035057240 5

أحمد الواحد عبد ابن 212135051865 6

شيماء ب ربوشا 212135052124 7

النو عبد ة رعما ر 212135052474 8

أسامة يعدو 212135056207 9

نافع أحمد قة ا رز ر 212135056543 10

امي رحامة 212135060499 11

أيمن كعوان 212135061895 12

ا زكر فندي 212135064006 13

حليم زايدي 22033090422 14

خليل محمد خوث 222235324010 15

بة س ت عراب 222235328211 16

ة ما رنتار ي 222235342206 17

ن سر خيال 222235351618 18

حواء ملعب 222235356620 19

وف الر عبد نضال ؤبوخبلة 222235362512 20

عقوب قساس 222235364801 21

يل سلس فراح 222235385905 22

طار دة قلبا ز 222235386007 23

ة مر ي ونو ر 222235386120 24

لبنة ايدير بن 222235393617 25

آية رحال 222235395904 26

الدين نصر بلعوط 222235396709 27

أنفال او يبن ز 222235399119 28

سة م ر وأقدوش 222235405110 29

يثم عنان 222235432617 30

س ان قة زعزا 222235441908 31

ادم ر وكحر 222235448301 32

جيال داود 222235448810 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ھ نز ي ا تر 222235455503 34

حليمة وكيل 222235490903 35



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

مام ي سما 191935050178 1

وائل ب ربوشا 191935052396 2

الدين خ سامي يضار 191935053512 3

ي ز أيمن د زبو 202035050756 4

خولة سو ع 202035058579 5

شيماء قة و زبو 202035058595 6

اق الر عبد زو 202035065575 7

بلقاسم يوسفي 212135051186 8

أسامة عبود 212135051873 9

دى ال نو وصال رسعيدي 212135058617 10

عبيد يقة ر 212135065929 11

اسماعيل الدين بدر محمد قحطار 212135073167 12

اء زكر س د ربن 212235496518 13

دنيا نطار وإز 222235322118 14

دى ال نو ي رمجا 222235324717 15

اسالم مس 222235326403 16

الرحمة أالء تومي بن 222235333308 17

الدين حسام ي سما 222235349314 18

املؤمن عبد يب ص عابد 222235357011 19

يثم بدار 222235362802 20

حليمة سمشة بن 222235391319 21

س مل يسمشاو 222235396517 22

خولة رقيق 222235399315 23

عب قوميدي 222235423006 24

أيمن حراد 222235428005 25

ليل ا عبد بزع 222235433412 26

مسعودة الواحدي 222235452011 27

نجوة ي ومطر 222235452319 28

خولة حمودي 222235471717 29

اكرام ي مدا بن 222235481420 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

بار ا عبد منذر شراقة 202035045014 1

حمزة وب م 212133053920 2

يثم حمودي 212135051785 3

اق عبدالر يوسف ب زبوشا ر 212135052397 4

عناق حيدر 212135058510 5

الدين حسام دي م قر يبن 212135061062 6

أيمن يبوعب 212135062113 7

عماد ة عب 212135062699 8

الدين نجم سالم مسعود 212135072419 9

ديل ي ا مو 212135072574 10

نضال يخودر 212135073241 11

خديجة عكة 221335060417 12

صافية وك م 222234168703 13

ضا محمد رعيناس 222235324011 14

لينة ي بنا 222235329604 15

إكرام خمال 222235350701 16

الباسط عبد فال 222235351009 17

الدين نصر صال 222235351210 18

اد شليل 222235362514 19

دعاء ي عصما 222235363801 20

سالم سيف ي حما 222235364004 21

هللا عبد ع عالط 222235371215 22

الدين ضياء ي 222235386005 23

شعيب اش بر 222235387118 24

ماجدة وش 222235405318 25

ن سر لولو 222235405407 26

سام إب سة لعبا 222235428910 27

نجالء غش د 222235429102 28

ديل حامدي 222235429110 29

س يو بلقيدوم 222235436320 30

محمد جمال 222235436808 31

آية زغ 222235447607 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ي ا محمد ب غر 181835050727 1

س أن يوسفي 182235392419 2

التواب عبد يخلف 191935055721 3

اد ر ش زيخلف 191935056050 4

خالد ع بن 202033050912 5

أسامة شو رع 212135050979 6

ايوب د زبن 212135051164 7

س مل كندة د رد 212135052182 8

ن ياس طلعوت 212135056333 9

ديل هللا خلف 212135060718 10

أسامة ي رنو 212135061925 11

أم اش خر 222235320719 12

ينة ص لبلكفو 222235323114 13

الرحيم عبد حداد 222235323314 14

مان كر ب غر 222235323614 15

أسماء هللا طاع 222235350605 16

خديجة ج رد 222235351605 17

مز غانم يبن ر 222235351613 18

خولة يضار 222235356704 19

أية ي رحما 222235360311 20

الدين تاج احمد امل 222235363508 21

سو م نحماش 222235372609 22

جميلة يلعمار 222235377007 23

شيماء وط سو 222235399512 24

أسماء مز 222235402204 25

ان مر وس 222235405820 26

ة ك زايدي 222235408708 27

ن شر شاطة 222235418112 28

سو م الل نبن 222235432514 29

محمدالعز ع 222235433418 30

فاطمة شلغوم 222235442009 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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 بدر قة زعزا 181835058983 1

حمزة يناصر 181835065619 2

أحالم مخلو 202035053037 3

م رشنافة 212135051340 4

اسالم د زبو 212135051937 5

لھ عبد ي زايدي 212135060748 6

الرحمان مالك ز عز وبن 212135062066 7

الدين عالء لة وبوقز 212135068029 8

عادل ديم ربو 212135071576 9

ة ام نابديو 222235321415 10

وصال وش ب 222235325101 11

ن أم محمد وش حر 222235329610 12

اجر و رمذ 222235357313 13

آدم سرسوب 222235360002 14

اسماء هللا جاب 222235360517 15

وائل هللا خديم بن 222235366702 16

الباسط عبد جدية بن 222235377601 17

الرحمان آية ملك مباوش 222235378007 18

والء جاح 222235383318 19

فيق منصو ربن ر 222235396301 20

المية ي مبار 222235405812 21

هللا عبد ان أبر 222235408618 22

لؤ يبلقراس 222235417111 23

الدين عماد باباس 222235423919 24

افراح يبلعكر 222235432105 25

م مر طبال 222235442016 26

النو عبد ي رسلطا 222235451009 27

جميلة دايخة 222235481716 28



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

شعيب هللا فرج 191935051851 1

عقوب تمتام 191935052140 2

العا عبد ن ياس ي الو 202035045661 3

ام ال ز العز عبد 202035050788 4

هللا لدين منصف محمد رشو 212135054985 5

الدين نجم لؤ س يباد 212135058150 6

اق إ قوات 212135062587 7

بوجمعة ي مامو 212135063483 8

م مر حباش 212135065411 9

ناء بوقنيعة 212135065491 10

فيظ ا عبد مجالدي 212135068026 11

سر ام ىمرابط ر 222235322416 12

وثر يضار 222235323713 13

أيمن محمد وال رز 222235323920 14

مراد ر ز وز ر 222235324107 15

سملة ابح ور 222235326606 16

أملاس تبان 222235350607 17

إناس صال 222235353104 18

الدين سيف ذن وبو 222235365912 19

سة م ن الع رحمر 222235385814 20

عقوب لص 222235391103 21

بالل الل 222235399304 22

إكرام دمدوم 222235402212 23

مايا ز وعز 222235403007 24

ي أما اس ربو 222235412109 25

ذكر ىبوعظم 222235425719 26

خليل مو 222235428918 27

الرحمان بة ج وباباعر 222235433507 28

مونية ة جبا ربن 222235444812 29

السعيد او يز و 222235448401 30

صابر سايح 222235472311 31

إياد محمد دنف 222235475519 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

شدي رمنصو ر 191933047779 1

الشيماء لو 202035046647 2

شعبان دة ز 202035063269 3

أيمن وحيل 212135051035 4

ق شر ولو 212135054283 5

محمد كتافة 212135060635 6

امي رمفوض 212135063501 7

عالم حمودي 212135064898 8

ش سعدية 212135066802 9

دى ال نو ي رإر ز 212135069886 10

ن مل محمد ز وعز 222233379012 11

دعاء يح س 222235322108 12

مة كر لوذان 222235323617 13

وئام ش ع 222235325005 14

آية بولعراس 222235325907 15

امي رمحدادي 222235326814 16

ي رة زبو 222235328504 17

ليندة ي توا 222235329605 18

سالم نو سالم ربن 222235329706 19

املنتصر رشو 222235335211 20

مالك حراق 222235343613 21

الشيماء لبلو 222235368516 22

ي أما مخفي 222235376619 23

الع عبد قاوة 222235391502 24

عب س أفت 222235397016 25

مسعود سكران 222235399707 26

منال تمام 222235405902 27

ينة ص خباشة 222235432318 28

وليد أيوب سلطان 222235444403 29

م سباع 222235452111 30

الرحيم عبد باي 222235482813 31

شيماء ش دق 222235488301 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

انيا رعقوب 191935054331 1

عادل يسفار 202035062141 2

أسامة بوكراع 212135050980 3

ضوان رصال 212135051307 4

ليل السعيدا طياب 212135051945 5

القادر عبد بضياف 212135052153 6

حاتم السالم عبد 212135057934 7

الق ا عبد كعوش 212135058087 8

ال اب ي بر 212135060776 9

أسماء سديرة بن 212135065889 10

خولة حفاظ 212135070914 11

يثم شنھ 222235050618 12

دى ال نو ردل 222235219106 13

آية قونار 222235320417 14

أكرم سة 222235320709 15

معاذ بقاق 222235324310 16

مالك الشيخ بن 222235324318 17

إسراء صيفي 222235326217 18

ايمان ي سلطا 222235326506 19

يم ابرا محمد بوشالغم 222235342517 20

ضاب ر إكرام ات وعم 222235351512 21

إيمان فر 222235360420 22

خديجة هللا سعد بن 222235361011 23

س فا شة رلعيا 222235364204 24

الصديق سراي 222235376819 25

شا رمندوش 222235385811 26

راء الز فاطمة ي تما 222235390808 27

لينة عودة بن 222235399618 28

جالل ي ما رد 222235408506 29

دى ال نو رخر 222235442101 30

فيق رشلوش 222235449602 31

ال فر عشاشة 222235454209 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

س أ اش بر 191935048103 1

اشواق ش 202035052776 2

السالم عبد غليت 212135054530 3

أكرم معوش 212135057762 4

ندى نسعدو 212135058237 5

ان ربخوش 212135060524 6

دى دايخة 212135065952 7

حمة ش ركع 212135068231 8

إسالم صال 212135070387 9

مليك محمد 212135073174 10

الدين ضياء أشرف خليفت 212235457615 11

أسماء ي جال 222235320702 12

أم محمد قونار 222235323915 13

دي امل محمد واج س 222235324006 14

ة مر وشادي 222235324202 15

ديل كيحال 222235324906 16

ديل طلبة 222235324908 17

أيمن لعا 222235326207 18

شيماء ش 222235350920 19

اجر خر 222235362616 20

ملك حمودي 222235372405 21

خولة ي وعر 222235378806 22

الدين تاج د مؤ حشا 222235379915 23

باتو م مر للوعيل 222235386205 24

مة كر نعقو 222235386715 25

ة سا الل رع 222235399419 26

ديل ش بوكم 222235415620 27

أسامة ب نص 222235416904 28

فايز بلواسع 222235445110 29

سل بلعيا 222235450018 30

مالك العزلة 222235454411 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

س ين ة عما ربن 171735053683 1

املعيد عبد عيم مقيدش 192235479614 2

يثم ساطة 202035045111 3

شعيب نا 202035058244 4

الدين خ و رر 202035061609 5

أحمد سيد أيمن نوفل 212135051044 6

الياس ق زمرا 212135051951 7

مكرم شوش بن 212135052265 8

وسام خنيفر 212135059966 9

خليل مل م 212135068222 10

الدين صالح الصيد بن 212135069902 11

سفيان شوار 212135071267 12

أمينة كدوش 222233380916 13

أسماء ي مجا 222235320701 14

نة بث بونقار 222235321616 15

دعاء شة غبا 222235322106 16

العا عبد س أن برا 222235326120 17

يمان نو رنصرالدين 222235328218 18

املوجيب عبد ساعو 222235361813 19

املختار محمد يراو 222235380005 20

م مر يعوامر 222235391603 21

أيوب عيد 222235396010 22

أحالم ساو يع 222235402201 23

ين س يراو 222235415107 24

ن أم محمد قاس 222235417117 25

نوفل ادي بل 222235430710 26

إيمان م 222235432101 27

سيم سماعن 222235442020 28

الدين ن زابدي ر 222235449812 29

فطيمة وشات 222235483214 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

ز عز وبوع 161534027971 1

ق فار ومخناش 202035053297 2

الرحمان عبد اب ا حبية 202035057349 3

دينا لعالم 212135051276 4

نجالء لنوار 212135052507 5

أية ساعد بن 212135057794 6

غ أما س زأفت 212135065341 7

صا ختالة 212135068800 8

ع قاطة زربو 212135071880 9

جابر قطاف 212135075065 10

ا عناد 222235321402 11

سر ىضيافات 222235328508 12

دايھ ي رنو 222235329708 13

نيدة ي رنو 222235329711 14

الرحيم عبد شعيب م 222235351705 15

املؤمن عبد ق 222235351713 16

حمة رسب 222235361206 17

عبيد مدا 222235361816 18

الدين عالء تمار 222235361906 19

الدين م ي نعقو 222235362905 20

أيوب عظي 222235363413 21

ن اليق نو سملة ات ربر 222235363616 22

الدين سيف ة رشواد 222235390703 23

ال فر لعساس 222235396510 24

ادي ال عبد ب غر 222235397015 25

ايمان لبو 222235400007 26

خولة ق وعز 222235408508 27

أمال نانو 222235422811 28

الدين حسام يمشر 222235433309 29

عصام شبل 222235436303 30

يوسف مص ا حب 222235485418 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الرحمان عبد أحمد زايدي 181835049516 1

أيوب شايطة بن 202035050757 2

أمينة ش كع 202035059437 3

سعيد ي وجا 202035061874 4

سيدأحمد حاج ار الع 202037066098 5

آية سرار 212135050957 6

الدين سيف ن أم 212135051394 7

الق ا عبد أحمد ومحر 212135057751 8

راء الز فاطمة خر 212135058130 9

ن سر عباس 212135058245 10

الدين ضياء أكرم سعيدي 212135058344 11

الشا الدين صدر ش مخر 212135058489 12

منصف لدغو 212135058570 13

وائل ب ربوشا 212135060734 14

م مر نوار 212135062060 15

بوعالم اللوش 212135065316 16

أنفال ي ليما 212135070301 17

فؤاد عشاشة 212135071893 18

مصطفى اب 212135072313 19

امة مر قة زلعزا 22115062616 20

الرحمن أية ق زر 222235320919 21

إكرام ود مز 222235321020 22

الة الرحمان لؤلؤة سكر يبن 222235323718 23

مالك كتفي 222235324315 24

ديل بوقرة 222235324915 25

ن سر خث 222235327108 26

عمة عكيف 222235328212 27

مالك طال 222235343712 28

ينة ج داو ىم 222235360915 29

صفاء لجلو 222235361713 30

أيوب ق زمرا 222235363415 31

دنيا شار 222235363805 32

الواحد عبد خمس 222235382214 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

مليكة العايب 222235393907 34

الدين ضياء شيم ب 222235399515 35

م مر رعمو 222235402520 36

ة سا ربليليطة 222235432214 37

دنيا ب غر 222235432917 38

آدم وة 222235436101 39

اب ا و لغر ز 222235448518 40

إيمان س بلق ي ش 222235471504 41

فايزة از بوع 222235483206 42

الرحيم عبد حفاف 222235496608 43



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أكرم ديل 181835055481 1

م مر يسار 202035045561 2

ن ياس محمد شاعة 202035053338 3

هللا ب حب املنتصر شوار 202035058078 4

أحالم طرطاق 202035058311 5

عيدة يموساو 212133005460 6

ادم ناو يم 212135051101 7

شعيب الصديق ي خو 212135051117 8

شيماء هللا منا 212135051423 9

الدين عماد صبا 212135051517 10

السلطان نو رعابد 212135058257 11

عبدالصمد بوعشرة 212135058504 12

وسيلة ا ر 212135060929 13

حمة رفرطاس 212135063998 14

الدين تقي شبل 212135070713 15

اق الر عبد علية زبن 222235323316 16

ن سم يا ركح 222235325107 17

املالك عبد عالم 222235327508 18

وثر بركة 222235341517 19

ايمن ي غر 222235356601 20

سمية سراي 222235356910 21

س مل وش ر 222235362107 22

يثم شودار 222235362801 23

يب ص ونو 222235364017 24

إيمان بومدين 222235376811 25

ن اليق نو أحالم رمخلو 222235378607 26

يلة ن س أوغل 222235391608 27

س أن صولة 222235396007 28

امي ن س ا الشيخ ربن 222235399405 29

ن سر لبيض 222235399714 30

الرحيم عبد هللا طاع 222235412505 31

وف ر ؤموس 222235444712 32

ستم رعاطشة 222235460717 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

عديلة صغ بن 222235463112 34

محمد باي 222235565612 35

جمانة قايدي 222236219409 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

الوناس أوع 1818350489 1

ة أم قوماش 202035046381 2

ن أم نصر بن 202035055041 3

م كر ليب بو 202035063322 4

وليد ماس 202035063447 5

خالد بات جر 212135051224 6

س أن محمد حامدي 212135051610 7

م محمدنز يمل 212135051640 8

ديل قار وز 212135058601 9

شاكر بلعايب 212135060560 10

ة ام بليليطة 212135072860 11

آية ة رسما 222235320501 12

أميمة سملة ن أم 222235321703 13

سل ة رعما 222235322719 14

ينة ج نتل م 222235326702 15

إيناس فراح بوعمرة 222235327615 16

اد ج مداح 222235356615 17

خلود بوطال 222235361015 18

الدين صالح بحباح 222235361715 19

آمنة اق ور 222235365202 20

أميمة بومعزة 222235367706 21

ال اب عباش 222235396103 22

اسامة عرامة 222235399210 23

وف الر عبد ؤحرفوش 222235405215 24

ن أم مر 222235412112 25

م رمرابط 222235423515 26

شيماء دية بن 222235436212 27

س أن محمد موادنة 222235451720 28

فيق محمد رمحنان 222235455108 29

ن سر ي ومطر 222235461509 30

الدين خ قرة 222235471804 31

صابر جوادة 222235482605 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أحالم كرار 171735066668 1

الدين سيف حداد 192135075830 2

أسامة ي سعدو 201535090560 3

ن ياسم مسواكة 202035045795 4

الدين سيف زقر 202035050489 5

سو م صديق نبن 212134077908 6

محمد ة عم 212135052218 7

إلياس نعقو 212135052417 8

ديل الشيماء يقادر 212135057885 9

من بوناب 212135058225 10

ن اليق نو ساو رع ي 212135058261 11

اد ج شات عو 212135062810 12

ة أم قحطار 212135067044 13

م مر ش كع 212135068481 14

ندة رصابر 22063061304 15

أمينة زعباط 222235320819 16

ان ربوقصة 222235322501 17

عب بوس س 222235323418 18

وليد س فا ي را 222235358910 19

عصام بوحلوفة 222235364114 20

نايف ق سالم يم ابرا 222235364212 21

اد س باد 222235364511 22

الرحمان أالء فارح 222235367516 23

النو عبد محمد س رأون 222235372008 24

راء الز فاطمة خرشو 222235377706 25

الرحمن ب حب ي غر 222235378718 26

اد از زبوع 222235412318 27

إكرام طي ر 222235427117 28

ن ياسم زبوقلو 222235432703 29

حنان عدوان 222235449004 30

سوسن شو ند 222235450210 31

ند م تومي 222235454419 32

م مر العل 222235464807 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

مالك كعوش 222235474706 34

اسامة الل 222235475120 35

صا شبل بن 222235482609 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

أيوب راج 191935009316 1

م مر أمقران 192235496617 2

الدين فخر ات 202035045479 3

اء زكر مومن 202035055214 4

انو مقيدش ربن 202039055019 5

ينة ج سيوان 212135051198 6

نزار سعادنة 212135052305 7

أيمن ان زو 212135058361 8

أسامة ة ب رد 212135060380 9

الدين شمس قانة 212135060852 10

آية ي سا لع 212135064570 11

محمد صفيح 212135065842 12

اكرم البار 212135073313 13

مة رسياف 222235327008 14

عمار و تر 222235351014 15

بالل فيال 222235356612 16

س بلق فاض 222235356614 17

حانة رأوعيل 222235356811 18

الرحمان آية جب 222235360107 19

ة مر دادة بن 222235362302 20

إيمان نو رقوطا 222235362518 21

الدين والء إسالم راشدي 222235376802 22

دة و ال ل 222235378306 23

الدين سيف بزع 222235378909 24

ز العز عبد ييخو 222235379819 25

م مر دل 222235382703 26

إكرام رحال 222235385709 27

يوسف وسف بو 222235386413 28

الدين سيف سليم بن 222235386703 29

إيمان ي رحما 222235396101 30

فاتح ساح 222235396509 31

مالك مخناش 222235433502 32

م مر بلقيدوم 222235436812 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

حسناء رداح 222235454917 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
و 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

السعيد لقجتو 191936031959 1

محمد ش عا 202035050909 2

الدين عالء بوغالم 202035054377 3

الرحيم عبد يحسناو 202035055122 4

ن ياسم عمران 202035057406 5

مة كر ب عز 212133007014 6

اد ف شر 212134034797 7

راء الز فاطمة بر 212135052172 8

إسراء عياد 212135052414 9

يلة س وعة بوقو 212135067654 10

الرحمان سندس ج أ رلعالو ي 222235320601 11

مة ز رمعز و 222235322514 12

ة ما رفو ر 222235323901 13

وسيم ة مع بن 222235325017 14

دية و ة أم رالمي 222235326104 15

الدين سيف مي ور 222235327215 16

شيد شو رع ر 222235356803 17

أسماء دار 222235360204 18

الصادق محمد مطرح 222235362207 19

ن سر عيواز 222235362508 20

لقمان بونجار 222235364216 21

إسالم مسال 222235376801 22

ن حن صباي 222235377018 23

ان مر وبوسواليم 222235377903 24

أيوب يقادر 222235427112 25

دى ال نو ربودينة 222235428208 26

منار الط بو 222235430701 27

سالم نو ش رعيط 222235432519 28

أشرف يبلعمر 222235433303 29

وف الر ؤعبد 222235450719 30

أسامة قاسم بن 222235481020 31

ة ك ن مل 222235483314 32

محمد قرعة بن بلعباس 222235496616 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

43 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أمجد أسامة سة 202035045198 1

النو عبد رخنيفر 202035051730 2

يب ص ز وعز 202035056111 3

محمود عالمة 212135051641 4

وف الر عبد دي م ؤحش 212135051700 5

اكرام ندى بودوخة 212135058579 6

ن اليق نو اية ردار 212135060447 7

إيناس دنيا ش عيط 212135060820 8

أميمة بولعراس 212135061939 9

أميمة و رمذ 222235320809 10

إناس ية بي كراغل 222235321712 11

ايوب خطاب 222235326516 12

ينة ج صال 222235326701 13

ام رقطوش 222235337909 14

فيق رجم ر 222235350818 15

شيد غدة ربو ر 222235356802 16

م الدين عماد ي سلطا 222235361909 17

الشيماء شيم ب 222235363601 18

د ش جردي 222235364008 19

املجيد عبد ي رحما 222235364109 20

يب ص ن مل 222235377515 21

دى ال منار ام لر ر 222235386109 22

ليندة شو نع 222235396520 23

الرحيم عبد ي ربابو 222235399519 24

محمد زعرة 222235400102 25

صا بوكراع 222235429010 26

الدين شرف لة ز بو 222235442005 27

راء الز دودة 222235481506 28

محمد يقدار 222235486315 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

44 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سالم سيف قاس 162235474105 1

د فر شادي 191935059655 2

عقوب سمشة بن 202035063531 3

حيمة زكية ي رعصما 212135051344 4

سالم سيف وش حر 212135052105 5

اية ي ش 212135060444 6

دى ال نو ربليليطة 212135060700 7

ا مر ش كع 212135060888 8

العظيم عبد وائل فندي 212135064087 9

آمنة شي 212135065736 10

ن م محمد توافق 212135073161 11

الدين نو محمد رفلوسية 212135073176 12

وف الر عبد ؤسالمي 212139078436 13

امال لعالم 222235321413 14

انية رعالق 222235322308 15

مالك راب 222235324316 16

الرحمان آية مالك شود 222235324402 17

آية مالك ش رمزا 222235343714 18

خليدة سة توا 222235350809 19

محمد كتاف 222235362120 20

سر ىشر 222235362908 21

سندس فة بوظر 222235377315 22

بة قت ش كع 222235377713 23

ن ياس فة بوظر 222235378315 24

دعاء لعواشرة 222235385807 25

من املو عبد ؤدادقة ز 222235386014 26

خولة نإسعو 222235396212 27

سالم سيف غ ز 222235398002 28

اشواق سالم يم ابرا 222235399211 29

سمية سا 222235415103 30

ة حو رمر 222235474005 31

إيمان دعاس 222235481408 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

45 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

توفيق حبوسة 172135070718 1

السالم عبد دعان 181835059448 2

أيمن بلوط 202035044458 3

هللا عبد يراو 212135051487 4

يوسف جيدل 212135051837 5

مز سليم يبن ر 212135056260 6

الدين جمال ي يبجاو 212135057021 7

محمد ب 212135057350 8

اجر و نقر 212135065861 9

خليفة عيدودي 212135066514 10

نضال بوعشرة 212135067869 11

مان نر ذكر ىعالق 222235322208 12

سة م ة رقرا ر 222235322410 13

نة ا ان ار رب 222235322510 14

القادر عبد ساح 222235323401 15

ة ك يقادر 222235323701 16

منصف ع وحيد 222235341007 17

أميمة ك بر 222235356317 18

آسيا يمشر 222235360004 19

أحالم بوحفص 222235360110 20

سم م د ش نسعدو 222235361618 21

منال از بوع 222235362410 22

لھ عبد أيمن سام 222235363412 23

مان نر جالو 222235378108 24

س بلق بلوط 222235381212 25

الدين شمس شال 222235396408 26

أسماء الل 222235422807 27

أنو ربلي 222235444401 28

لي ي عنا 222235472916 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

46 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

إكرام يو يش 202035059893 1

سنو شاطة 212135009841 2

صفاء جالو 212135051454 3

صونية مرغم 212135051463 4

الرحمان عبد ند م كداد 212135052503 5

يثم او يالعر 212135055479 6

سالم نو رحداد 212135056328 7

بة كت رقام 212135062837 8

يم ابرا ة راداد 212135063470 9

س يو وا 212135066494 10

شام حموش 222233134311 11

الرحمان آية سالم 222235320503 12

الصمد عبد أيمن خالف 222235321004 13

وثر عبيد بن 222235323712 14

م مر قتال 222235324207 15

يلة ن ك بر بن 222235324519 16

ة سا رلعو ر 222235327103 17

أميمة ات مو 222235329117 18

ينة ج ي رمقا 222235350803 19

ندة رلعالم 222235350902 20

نة بث وش كر 222235360818 21

م مر حيدر 222235362307 22

ياسر نعقو 222235364710 23

إقبال محمد الك 222235379017 24

شيماء بوتوتة 222235382013 25

الرحيم عبد مجماج 222235396418 26

س ين وكيل 222235408815 27

ن ياسم شاطة 222235417615 28

ان رطالب 222235422909 29

يل ن بوشالغم 222235436315 30

يل سلس بقة 222235439318 31

مرام دي زبو 222235451910 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

47 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

إسالم ش كع 181835064213 1

شعيب ساو 191935057121 2

ب حب نان ربو 202035045712 3

خولة عبود 212131050684 4

خولة مخالفة 212134071656 5

إنصاف ي مدا حاج 212135057831 6

الدين لؤ يسعدو ن 212135058147 7

الدين خ اس ربو 212135060485 8

أحمد ي توا 212135061924 9

ايمن رس 212135062120 10

الدين اب ش د مؤ رماجو 212135065938 11

نة بث ي سلما 222235321611 12

م رابدي ر 222235322512 13

سفيان فردي 222235322708 14

وفاء ياة ا امل براكنة 222235326416 15

راء الز فاطمة خديجة ينو 222235326716 16

اية لينا ناو يم 222235327804 17

ة تو غزالة 222235360911 18

فقة رجمال 222235361215 19

أنفال وعة جر 222235378702 20

اكرام اط ومز 222235390402 21

يل سلس ي وعمر 222235393110 22

ي أما سالم مسعود 222235399112 23

ال فر ن تيقنت 222235408704 24

حان رعابد 222235412317 25

دى ال نو قة رلعزا ز 222235413205 26

حانة رأوصيف 222235417008 27

دى فيال 222235423616 28

شيماء ة ربا 222235442006 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

48 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أميمة جعفر 202035044434 1

وسام يان 202035062996 2

السعيد حذيفة طراد 212135051206 3

سمة فرحات بن 212135056239 4

أيوب زعبوب 212135058364 5

أيمن سة رلعتا 212135061943 6

ايوب ولطاش 212135065770 7

كمال قرة 212135069492 8

ضر ما 212135073138 9

سليم ز بوعز 22064042031 10

حسناء عامر بن 222233351510 11

الدين ضياء أكرم عمر 222235320711 12

اكرام قاسم 222235321314 13

م مر فرطاس 222235324219 14

ة حو م مر رخر 222235324304 15

يوسف مجي 222235325214 16

الدين تقي اء زكر يحمالو 222235327013 17

غفران في شر 222235351017 18

م مر غذفة بن 222235351810 19

مالك صفصاف 222235351811 20

ر الطا سام 222235360704 21

وئام ي رحما 222235362803 22

الدين صالح يبك 222235378918 23

يفاء فاضل 222235379204 24

اكرام لقشطو 222235392609 25

ضا محمد لو رق ز 222235396603 26

عقوب بوشابو 222235404516 27

مة رماجو ر 222235415012 28

شة عا عياد 222235450605 29

أيمن مدا 222235471114 30

ب من محمد ربودو 222235473106 31

القادر عبد شناش 222235482903 32

الواحد عبد شلغام 222235482916 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

49 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ادم شايب 191935052185 1

النيل جواد ند م حشاش 202035045594 2

الدين نجم نوح عيادي 212135051737 3

دعاء خدة بن 212135052019 4

منتصر محمد مطرح 212135054982 5

ي آما ي سلطا 212135060371 6

الدين صالح يثم خلفة 212135063595 7

لھ عبد يب ص غدادي 212135067173 8

ة نوا رجاب ر 212135067386 9

الدين نصر جوال 212135068367 10

اضية رعال 212135069538 11

شيماء ي سلطا 222234120213 12

ن ياس أحمد يشعو 222235320519 13

إكرام س ا ربن 222235321105 14

الدين شمس قباي 222235322911 15

ايناس ة مر سوب وع 222235324204 16

منار نادية ي بنا 222235324517 17

سمية تجار 222235327203 18

مرال ن شرم شناف 222235327217 19

دى ال نو ي رسلطا 222235328301 20

وسام حداد 222235328411 21

أيمن عسيل 222235356402 22

احالم حي 222235360511 23

محمد ساعو 222235362202 24

دى ال نو رناصر 222235362610 25

جمانة سالم عول 222235363705 26

ال فر ي سعيدا 222235411109 27

نا سالم ربن 222235432209 28

سوسن حنا 222235433406 29

يبة و ن سل بن 222235491620 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

50 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سامي غدة ربو 181835056840 1

بكر ابو صا 181835074840 2

السالم عبد غوا 191935046581 3

وليد املداح 191935054794 4

امي رباش 202035054326 5

دي امل محمد ة ا ربو زر 202035058393 6

اضية راشدي ر 212135051282 7

غم بة حب شة بودش 212135052685 8

ن م محمد ي بن 212135058174 9

ادم شرفة 212135061962 10

أكرم ز عز بن 212135063664 11

ن ياس إدير أيت 212135064944 12

س ان واش 212135065463 13

مخلوف لسبط 212135066478 14

مسعود العيدودي 212135069500 15

ن أم اش خر 222235320814 16

دنيا هللا بوعبد 222235322115 17

ان ي رتوا 222235322508 18

ن سر سياب 222235322705 19

عادل ن وار 222235323218 20

يوسف ز وعز 222235325216 21

ياسر دباش 222235328417 22

تقو ىد ر 222235360910 23

الودود عبد محمد س أون 222235364310 24

أمنية ي تبا 222235378618 25

مرام ذيب 222235382602 26

وسيلة غمرة 222235386405 27

هللا عبد لجلو 222235399520 28

دنيا سنجاق 222235405104 29

نة بث ساتة 222235420008 30

مصطفى ف عر 222235439009 31

نجيم عمران 222235442019 32

سعيدة فاض 222235450005 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

50 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يل سلس خالف 222235482313 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

51 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

فادية غمود 202035050552 1

أيمن يعمار 202035050755 2

الغ عبد شو رع 202035050875 3

سوم م ليت تا 202035054420 4

الدين ضياء محمد وال رز 212135051626 5

ن أم بلعليات 212135051895 6

وثر زعباط 212135052889 7

أنفال بوطال 212135062263 8

الدين سيف ي تبا 212135063519 9

يثم حمودة 212135065866 10

إسالم ت 212135067643 11

ن ياسم ي ا ومر 222235325111 12

اسماء ب رمز 222235326405 13

انية رحامدي 222235326902 14

سليمة شو 222235327120 15

اسالم سياج 222235335001 16

تفيدة دالل مس 222235356711 17

سندس ط 222235361518 18

املالك عبد بلدي 222235361812 19

ج أ ا ما رطراد ر 222235364219 20

سمة او يز ر 222235376915 21

وف الر عبد ي ؤتوا 222235386011 22

إيناس ة زبا 222235387804 23

انتصار ايق زر 222235396110 24

الدين نو الدين رو زر 222235396714 25

ان نو ي رقرنا 222235396717 26

ش ال محمد بودخان 222235402516 27

يم ابرا عيدودي 222235416910 28

الدين عالء ار يقو ر 222235417106 29

سالم نو دي م رشبل 222235436818 30

أيمن شوار 222235474603 31

لثوم أم ش كع 222235481112 32

هللا عبد صفيح 222235482912 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

52 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يناز ش غيب رأ 191935058244 1

ادم دودو 202035045256 2

ملة قر ربن ي 202035045355 3

عالوة هللا سعد بن 202035056114 4

ادي ال عبد أم بلة 212135052410 5

عمار ليب بو 212135058121 6

خديجة ي برا 212135063488 7

س يو غيب رأ 212135065431 8

سفيان خضار 212135067594 9

خولة سنو 212135069185 10

أسامة بحيح 222235320604 11

أكرم عميمر 222235320710 12

أية ي توا 222235320916 13

اشرف محمد ة رلغما 222235327902 14

ملك شالل 222235329701 15

ضياءالدين أيوب لبوشو 222235360318 16

اضية بة ركر 222235361117 17

يناز ش بردع 222235364010 18

ايمن دودة 222235376907 19

سمة ساو يم 222235376914 20

ن ار ي وسلطا 222235379117 21

لھ عبد ي حشا 222235380118 22

باية ذكر ىبوطال 222235396217 23

انيا رصفيح 222235399406 24

از ش يلعلو 222235402415 25

حمزة الشيخ بن 222235427714 26

راء الز فاطمة إخالص صفيح 222235448016 27

احمد عرار 222235448212 28

ان رمخلو 222235449713 29

خديجة ينو 222235481904 30

شام بوطالب 222235484019 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

53 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ا مساح 181835063036 1

ع محمد ق 191935052338 2

الرحمان امة عب يعليو 202035045464 3

ام ال شبل 202035052480 4

سالم نو ركباب 202035055645 5

يل سلس وا 212135051365 6

ا مر قة زلعزا 212135065847 7

أمجد ة ول بن 212135065977 8

أنو يو رش ي 212135068774 9

حواء بومنجل 222235321906 10

حمة راس 222235322313 11

م مر د زبن 222235324210 12

منار اس كس 222235324411 13

رة جو سة 222235350804 14

منال ر وب 222235351814 15

الدين عالء زميت 222235357103 16

أم ير 222235360219 17

ن أم ط بوشر 222235360307 18

ن اليق نو وك رم 222235362606 19

الدين و عالء فيال 222235364116 20

الدين عالء ي سليما 222235371209 21

أسامة ن وقار 222235385608 22

أحمد ش خن 222235395908 23

لينا ز يعز 222235402512 24

ع ط 222235427316 25

سالم نو محمد رأوتباس 222235432505 26

سالف مرابط 222235438912 27

فطيمة دي سر بن 222235472807 28

ينة ص مزان 222235482616 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

54 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

س أن مخاشن 202035055197 1

إكرام ي حما 212135051069 2

املطلب عبد ي غر 212135052848 3

الدين بدر امل 212135057917 4

آية ش كع 212135060372 5

الدين ضياء نان ب 212135063534 6

املالك عبد أحمد وة نو بن 212135065967 7

عالء هللا جاب بن 212135073096 8

م مر إسعادي 222233020001 9

مرام خر 222235327919 10

ة أم تالييج 222235329115 11

البار عبد ئقسوم 222235340115 12

اجر طالب 222235345212 13

إكرام صوات 222235350620 14

ان رفال 222235350904 15

إيناس يل د 222235356416 16

شيماء ادي زبن 222235357003 17

حيل شيم رب 222235358508 18

نادي رد 222235362716 19

أصالة وشات 222235376615 20

فؤاد وم خلف 222235386019 21

انية رلعقو ن 222235391406 22

الدين تقي بلكب 222235412220 23

شيماء بلعيفة 222235436720 24

يحة رلبيض 222235439317 25

وليد ط شر بن 222235444903 26

القيوم عبد زادي 222235454115 27

لينا يناصر 222235472919 28

الل العايب 222235485416 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

55 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ياسر بوادي 212133049198 1

ايمان از بوع 212135051155 2

خولة ح بز 212135052017 3

الرحمان عبد لقمان ب رمز 212135052191 4

نة ا مالك ي سليما 212135055121 5

وائل محنان 212135055495 6

نة بث ان مر 212135065771 7

حسام اخلف 212135067357 8

انة ش ربط 212135068229 9

ابح رناصر ي 212135069803 10

إيناس ساليمية 222235321207 11

ضا ساعو ربن 222235322320 12

عمار ن مسك 222235323505 13

م مر قمعتو 222235324220 14

الرحمان بة مسلم 222235324902 15

بال ن إليان طال 222235326310 16

اما رعر 222235326813 17

لھ عبد س أن ط لقز 222235351509 18

ي ا بوجليدة 222235359204 19

نق ر ومحقو ن 222235361309 20

محمد رعصفو 222235362204 21

وصال عداش 222235362811 22

يم ابرا عيدودي 222235376815 23

م مر بوعمودة 222235386801 24

ا ثر بوناب 222235397701 25

ن أم ش مز 222235399117 26

خليدة وم خلف 222235403302 27

ة سا رقي ر 222235413010 28

بة حس لكب 222235414820 29

ندى زقندو 222235444006 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

56 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ان رالعايب 182235461014 1

الرحيم عبد رقام 202035044861 2

ن مل محمد ي ا حر 212135051633 3

أية ي د 212135051904 4

القيوم عبد ايمن كتفي 212135051972 5

عب مسال 212135052162 6

ايمن ببوش 212135052584 7

سالم نو إسماعيل رعقو ن 212135057813 8

الرحمن آية ال اب بوقطوشة 212135065988 9

أيوب ناو يم 212135067163 10

إسالم الل 212135067164 11

ليل ا عبد أيمن ثابت 212135067166 12

الدين بدر يخلفاو 212135068785 13

ن نرم مالك يبدر 212135073200 14

ز العز عبد خوجة س رإد 21213764900 15

ز عز وف الر عبد ومامي ؤ 222235329511 16

س ابر ا كر 222235335016 17

حسام قص 222235336401 18

دى يعمر 222235351903 19

سمة قنفواح 222235356609 20

وائل اس ربو 222235357409 21

أيوب حمامدة 222235360317 22

يل سلس زعباط 222235361419 23

ين ش ن فالو 222235361702 24

ان اكطة رش 222235363818 25

دى ال نو رشنا 222235378120 26

ة أم عيجة بن 222235396001 27

فيدة ش رحمر 222235399413 28

اشواق لبوقلقو 222235412208 29

ى مر وعزالدين 222235412608 30

ن أم شوار 222235420004 31

شة عا أعول 222235427315 32

يم إبرا سم قو 222235428911 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

56 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

وف الر عبد ؤع 222235433413 34

صفاء بلول 222235436214 35

فيدة رغضبان 222235438906 36

إيمان خامس 222235439611 37

خولة مخلوف 222235456018 38



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

57 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ليل ا ذكر حذيفة خلو 191935046273 1

محمد عيفة 191935050488 2

الرحيم عبد ومحر 202035045746 3

أيوب كراش 202035054464 4

امي أحمد ز ربوعز 212134071419 5

رة الز مر 212135056644 6

سامي ذباح 212135058473 7

طار ة قبا ر 212135063535 8

أيمن از ن 212135063944 9

هللا فضل لؤ ش يعيط 212135068360 10

جواد دي بو زبودوخة 212135075036 11

هللا عبد محمود أم س رفا 222235320720 12

خالد وسة 222235321911 13

ب ب ا هللا عبد يمساو 222235323406 14

مالك قر 222235324320 15

ال سالم 222235324707 16

اء زكر زعيم 222235327012 17

خليدة شاوش ضر 222235329301 18

سندس فال 222235350911 19

إسراء يدم 222235360404 20

ديل سام 222235362710 21

ة مر وحف 222235364319 22

سر نان ىبو ر 222235373704 23

شيماء ة رقا 222235377420 24

يلة س بلعباس 222235379717 25

أميمة ي و م 222235380612 26

جالل أوشن 222235396206 27

ا سما رمواس 222235399502 28

ن ار وجوادة 222235417207 29

اد يمعاو 222235417611 30

سعيدة عمامة 222235427301 31

الشيماء بوشك 222235428913 32

اكرام قاو يد ر 222235453701 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

58 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ال اب زعبار 202035044496 1

ي العر معشر 202035044530 2

الياس خر 202035045269 3

دي م سراي 202035045591 4

م مر م كر 202035054409 5

ن أم شيماء 212135051418 6

املومن عبد قماش 212135051493 7

شو وشن 212135061011 8

مسعود يب ص بوسفراس 212135063532 9

أيوب شوار 212135066721 10

الرحمان بة آية خم 222235320509 11

اية دباشة 222235321510 12

ة سا رلعمش 222235322617 13

م مر يبدر 222235324217 14

يوسف رجم 222235325220 15

الدين صالح بو شكر بن 222235327319 16

يوسف توافق 222235328512 17

مليك ديل 222235351812 18

نة بث حليم 222235360808 19

ال إب لينة د قر 222235362113 20

أية ي حما 222235363410 21

منية فرح بخوش 222235364208 22

ديل بوسواليم 222235378217 23

اللطيف عبد حلموش 222235396419 24

م مر ركبو 222235396615 25

الدين نصر يقشاير 222235399715 26

حمزة ز وعز 222235402313 27

م مر قاسم بن 222235413115 28

اكرام يحمالو 222235430411 29

إيمان نعقو 222235448120 30

فيصل مر 222235454211 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

59 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

وسيم الشيخ بن 181835055702 1

أكرم شلغوم 181835061766 2

ز العز عبد إلياس ل بوطو 202035050770 3

املؤمن عبد مقيدش بن 212135051490 4

لينا و قر ز 212135051581 5

محمد بوقحقوح 212135051606 6

الرحمان عبد ي عالمة 212135051821 7

ع عيجة ين 212135060873 8

جطو يم 212135062413 9

أكرم دان و ربو 212135063448 10

الدين ن اي زمو ز 212135065376 11

ماجدة ي غر 212135068276 12

حمة ي رغوا ز 212135071007 13

ماية مناهللا 222235323906 14

ة مر قر وبن ق ر 222235324116 15

حيل ندى بايزة ربن 222235324609 16

عيم د 222235324704 17

وسيم ل دا 222235325016 18

اب إ مة ر بو 222235326317 19

الرحمان أالء سندس سعدو 222235331006 20

الرحمان بة اية وب م 222235358310 21

اسيا شيم ب 222235360518 22

ترانيم بوعبدهللا ا رد 222235360906 23

راء الز فاطمة بوخالفة 222235377707 24

ديل ان ش 222235378214 25

هللا عبد مزعاش 222235386013 26

ذكر ىسمار 222235399401 27

ة سا ربدود 222235429004 28

شيماء يلعطو 222235445108 29

أسامة معماش 222235447706 30

صونية بوحفص 222235450518 31

ة ما رمطرح 222235451610 32

سيم حمالش 222235473403 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

60 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

حسناء ي سر 171835071135 1

الدين سراج محمد عيجة 181835010198 2

يل سو بوفودي 181835059177 3

أوميمة سلي 181835070470 4

الدين عماد ق زر 202035054518 5

ن اليق نو رعبيد 212135037253 6

دينة ربوعظم 212135051300 7

عصماء ش 212135051512 8

سر ىغضبان 212135052391 9

نضال صبا 212135052511 10

دعاء صديقي 212135056359 11

ام م مر هللا رعطاء 212135058206 12

وثر بوقرة 212135058523 13

اب ش في شر 212135063521 14

ان مر ور ي 212235464618 15

غنية بلقط 22043084003 16

الدين سراج محمد ي بن 222235324013 17

اسالم احمد تومي بن 222235326319 18

أمنية عراب 222235329113 19

الرشيد عبد أوشيم ان مر 222235329119 20

لينا يقوادر 222235331601 21

ا زكر سعيود 222235337916 22

م مر شم 222235343317 23

الرحمان بة يحرار 222235345404 24

محمد شة ش بو 222235386111 25

الدين شمس رد 222235412413 26

هللا عبد هللا طاع 222235412506 27

ميمونة سبع 222235419710 28

اضية رقر 222235421405 29

ايد محمد زختالة 222235436309 30

يثم نسعدو 222235439018 31

ن ياسم ي ما 222235445116 32

الدين لؤ عيم يبلعالم 222235479615 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

60 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

العل الواسع 222235481515 34

ة ش وا 222235482516 35



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

61 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

حسام ي لعلو 171735058328 1

خليل أحمد شادي 212135050972 2

شيماء ي توا 212135051438 3

ند فاطمة ن ق رز 212135051534 4

أملاس داي 212135051882 5

وليد أيمن رشة ب 212135060397 6

الصمد عبد ك بر 212135065826 7

ديل قبال 212135068426 8

املالك عبد يسعداو 212135069428 9

و ف ي زمقال 212135069490 10

ام س وب م 212135071362 11

ض كر بو 212235462513 12

ين ص ج ور 222233020513 13

اسالم شادي بن 222235214620 14

سة م ن ج رطو 222235322411 15

منار از ش جابر 222235322915 16

يوسف نقاش 222235325215 17

آية برنية شركة 222235350720 18

وثر جدي بن 222235351104 19

الرحمان آية ومحر 222235356304 20

أسماء بلع 222235360205 21

الدين أيوب ابح رلوصيف 222235361116 22

عقبة ن ق رز 222235361904 23

م مر يب 222235362309 24

ع ان بر 222235396507 25

منار قاصدي 222235396619 26

منال حططاش 222235398404 27

أيمن جالب 222235399201 28

اد زخلو 222235444714 29

عادل لو زق 222235450614 30

الدين شمس اش ر 222235474109 31

إكرام سالم يم ابر 222235476602 32

ي ا بوادي 222235485412 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

62 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

انية رخر 161635058754 1

نوال ي رعاشو 182235465807 2

دى ال نو قة و ربو ز 191935059945 3

س يو ادير 202033015693 4

نة بث ن مسك 202035045290 5

اسالم عمار شو رع 202035050543 6

يناز ش عسا 212135056276 7

خليل احمد نزار 212135057846 8

دى ال نو راء جدو ربن ز 212135058011 9

اكرم شوار 212135066730 10

آدم الل 212135067160 11

ماجدة سل 212135073147 12

أكرم ي جا 222235320708 13

الدين جمال ز لقر 222235321803 14

وسيم وسف بو 222235346011 15

الرحمان اية ة زجا 222235356518 16

حمزة ف 222235356617 17

سندس سق 222235361517 18

ن اليق نو رناصر 222235362607 19

ديل بادي 222235364603 20

الدين تقي اق الر عبد زمحمادي 222235377609 21

ة مر وبونقطة 222235386119 22

و ف م ر طا زبن ر 222235390609 23

س يو لوصيف 222235391704 24

عفيف عبود 222235399606 25

ديل كبار 222235399804 26

اق إ ش ب 222235432018 27

داود يبلعمر 222235432117 28

خليدة قواو 222235433718 29

سر ي ىبن 222235439101 30

ال فر يناصر 222235442010 31

اسماء ر يبوعر و 222235443714 32

سر ىبوطفوس 222235452920 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

63 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اكرم عر 191935064810 1

أكرم شواطي 202035060206 2

نة بث ما 212135051172 3

ان ج ز العز عبد 212135051203 4

ة سا رمفوض 212135051353 5

ن ام محمد دخي 212135051616 6

ن ياسم بوخليعة 212135051811 7

أيوب مسوس 212135051915 8

حسام محمد ار رز 212135052231 9

الرحمان عبد يقادر 212135054492 10

ع عراب 212135060604 11

ق شر ا ور 212135060851 12

أكرم يموساو 212135063449 13

الطيب صيد بن 212135069896 14

صاف د رتيات 222235322101 15

طار قخلوف 222235323211 16

إكرام لعوامن 222235326307 17

دنيا شي 222235326806 18

آية موسار 222235329908 19

منال شر 222235343909 20

اق ا ش زغيل 222235356420 21

ايمان وا 222235360802 22

سندس بوشيحة 222235361520 23

النو عبد ش رمحر و 222235361815 24

دى ال نو تقو رمواسة ى 222235363702 25

ض بوفنيك 222235377516 26

الرحمان عبد ي انو 222235377608 27

ن س نو رقبال 222235378205 28

شة عا نبوسنو 222235386709 29

أيوب ي عثما 222235396011 30

سام اب براكنة 222235396102 31

ابح ريطو ي 222235419520 32

ن ياسم وب م ع 222235430717 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

63 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

با معز يثم يدحمر 222235454606 34

أشرف غدادة 222235484607 35

خالد صبان 222235496510 36



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

64 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

لطفي يناصر 181835051314 1

ان نو رجبا 191935056770 2

محمد د زبو 202033050078 3

العيد اسكندر ش رحا 202035051382 4

إكرام بت 212135051064 5

دنيا عنان 212135052027 6

اسامة عنان 212135058379 7

الدين ن زشر 212135058745 8

ن مل محمد ثابت 212135060640 9

اميمة زاير 212135063968 10

خليصة هللا ضيف 212135065782 11

أكرم قرشوش 212135072777 12

مرام حمودة 222234456410 13

اء زكر ي ا ل 222235322601 14

سندس قيطان 222235322805 15

ق شر وذ 222235322904 16

براءة خولة يعطو 222235329304 17

س يو نبوقر 222235357501 18

اة ز ي حما 222235361401 19

ن ام محمد خناش 222235371911 20

اب إ ن أم ادف 222235376706 21

جمال ار كر 222235385802 22

أيمن بلعوط 222235396009 23

يثم ار كر 222235396720 24

السعيد محمد قجا 222235399620 25

ى مر غيل إ وبن 222235405402 26

آية لغو 222235412104 27

لي لغو 222235413106 28

ة مر وقل 222235445113 29

شاكر نمحنو 222235450218 30

سيمة ماد ربو 222235473405 31

نصرالدين ق بن 222235474711 32

لينة بال 222235566120 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

65 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ضر محمد قوتال 181835050197 1

سيم حفاف 202035055164 2

كيم ا عبد ي وماز 202035056433 3

مز يبلبا ر 202035058238 4

خالد داود 202035058744 5

عبدالنو بة عن ربن 212133049140 6

محسن أحمد ن مسك 212135050974 7

يبة و او يم 212135051805 8

ي فو ب زأخر 212135069904 9

المية بلعيد 222235323802 10

البتو م مر منار تح لشو 222235324413 11

ي سطاطرة 222235325116 12

آمنة دي حر 222235325903 13

فيدة ربوسماح 222235326915 14

يبة و ة ما رالعيادي 222235327814 15

أحالم س حل 222235329912 16

يمان نو أمينة رذوادي 222235360309 17

إيمان غالب 222235360504 18

س يو بوقرة 222235362914 19

منار قطاف 222235378009 20

أسماء ي رنو 222235385609 21

إكرام يلعطو 222235390308 22

هللا عطاء الرحمان عبد بن 222235396506 23

خولة و مل 222235408510 24

دالل حا 222235417004 25

يناز ش حا 222235417018 26

عيم بوستة 222235429104 27

الرحمان آية ننو 222235434110 28

املاس حمة رعطو ي 222235460705 29

م كر س بك 222235472817 30

الغ عبد العايب 222235474116 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

66 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

بالل أكرم باشا حمدي 201935046987 1

يل سلس خديجة قر 202035044633 2

توفيق س يان عالوة 202035045799 3

ايمن هللا سعد 202035059198 4

سة م رسراج 212135051318 5

عبادة طراد 212135051472 6

الدين شرف ي سليما 212135052111 7

صابر سلمان 212135057319 8

ايمان شاعة 212135060449 9

نضال بوحمادو 212135060907 10

ن ياس حال ربن 212135062775 11

أسامة عليوش 212135063445 12

ام ال بلقيدوم 212135068843 13

ليم ا عبد بومعزة 212135071619 14

آية جدية بن 212235490001 15

إحسان بوعود 222235321010 16

إكرام ة عم 222235321019 17

ان اسم ة لعواشر 222235321307 18

ندى ا رد 222235324606 19

سل نبلعقو 222235327118 20

فراح شة عا بلة 222235327410 21

وائل لعوامن 222235328408 22

صفاء شم 222235339818 23

الرحمان بة رجاح 222235357315 24

المية لع 222235362103 25

إياد أسامة ذن وبو 222235365213 26

شيماء ان ف 222235386002 27

خالد مفوض 222235396211 28

إسالم نو رخالد 222235396713 29

ن سم يا ر بومز 222235403014 30

صابر ي حر 222235439401 31

سعدية ي بونا 222235450004 32

حنان ي رحما 222235496509 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

66 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شام مرعوش 222235496702 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

67 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

املالك عبد سرسوب 202035049843 1

آدم سامي 202035056791 2

اضية رقنفود 21023409689 3

يلة س ات بر 212135051386 4

اء زكر بلعباس 212135052068 5

الدين صفي محمد خي 212135058177 6

دي م محمد حمنوش 212135062731 7

نذير محمد رد 212135068279 8

الناصر عبد العاص 212135069548 9

خالد فيال 222235114216 10

الباسط عبد ي كبا 222235323220 11

الدين نجم ي و م 222235324601 12

ال ن عبد 222235324805 13

ار عبدالق يثم ز يمعز و 222235325004 14

رة الز فاطمة أمنية ة رعما 222235326019 15

م مر ي ز 222235329619 16

انيا رخلفي 222235337208 17

اصالة ش 222235360519 18

ال فر فوغا 222235362008 19

سملة نبال ي سلطا 222235375215 20

آية بليليطة 222235379402 21

شيماء مخنفر 222235382102 22

ة سا رغمو رز 222235385901 23

آدم شب 222235390201 24

ة من سالم يم ابرا 222235400107 25

ب ا زب 222235436711 26

حاتم جعيل 222235448815 27

الدين اب إ نعقو 222235481412 28

شر شبل ىبن 222235481702 29

حمزة صناج بن 222235496508 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

68 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أسامة ي سلما 181835050984 1

ن ياس بقيوة 202035063046 2

س يو محمدي 212135051843 3

سيم هللا سعد بن 212135056326 4

كمال الرحمان عبد ق ولعر 212135058091 5

يوسف دي رد 212135058320 6

إسالم يمزار 212135061951 7

امي ي رعاشو ر 212135070983 8

اء زكر بليليطة 212135072982 9

ن أم ي رحما 212136069638 10

الدين صالح العيد كداد 222235321409 11

نة بث خابر 222235321609 12

سر ىبطاش 222235328507 13

ايناس ي مدا 222235335620 14

ن م محمد فال 222235357119 15

يمان نو ليب ربو 222235372810 16

الغفار عبد شبل 222235377611 17

محمد عيدود 222235379919 18

يل ن ن ق رد 222235386214 19

خديجة ي ا وج 222235390507 20

ن سر ي مقال 222235391004 21

أمينة رمنو 222235402206 22

مرام اس ربو 222235412605 23

ى مر وعيطو 222235412609 24

مع شر 222235432510 25

أنو رخنا 222235436110 26

أسماء صيد 222235470916 27

ا زد ر 222235472020 28



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

69 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

وائل عليطي 171735036042 1

اد زبودوخة 181835063244 2

ضا محمد اج رد ر 191935049390 3

يمن امل عبد معاذ حسنة 191935052350 4

س أ يناو 202035052432 5

سعيدة اش 202035063491 6

ليديا بوقرة 212135052192 7

طھ بيطاط 212135054447 8

أيمن يخضر 212135061944 9

سمية إسعادي 212135065320 10

ان ربوعرعو ر 212135072973 11

أحمد ة رمنصو 222235057803 12

ندى تقو ىشرشو ر 222235326616 13

ن ياسم عبود بن 222235328419 14

إسالم محمد إيدير بن 222235342515 15

بة س وصال عو 222235346114 16

أيمن طيايبة 222235350615 17

ديل قنفواح 222235357403 18

العابدين ن ز عز زعباط وز 222235358902 19

أمجد س فا ردار 222235361915 20

ليديا مب 222235362108 21

أميمة وب م 222235363406 22

الرحمان عبد علواش 222235371001 23

مي عيمر 222235379111 24

ن سر لة غو 222235403010 25

صيل شمس صوابنة 222235412412 26

ايوب لطرش 222235413717 27

دي م زقندو 222235419708 28

سر ىصولة 222235420114 29

ي فو زعباز 222235439001 30

وف الر عبد ؤش 222235450720 31

الدين نصر ي لبيض 222235473613 32

إسالم شنا 222235565307 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

70 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

يب ص شيخان 171735066748 1

ي ا ي س 202035050674 2

مصطفى ليت تا 212135051671 3

سر ي ىقرقو ر 212135051827 4

از ش ة ما ركس 212135052210 5

سالم نو محمد رمزلو ق 212135052243 6

الشيماء اف زجو 212135058402 7

لينا معمر بن 212135060630 8

الباسط عبد سالم بن 212135062688 9

الندى قطر أميمة ان شو 212135064101 10

السعيد مخلو 212135065461 11

ديل مطا 212135073262 12

س ياو ز 222233378909 13

مان نر عيادي 222233379102 14

ن أم أحمد خواثرة 222235320514 15

شيماء خلفي 222235323008 16

دى ال نو ي و رز ر 222235324716 17

ائد رلوصيف 222235326812 18

ن م محمد بح ور 222235327904 19

لھ بلقاس 222235328215 20

مة و رز ر 222235337903 21

إلياس أسامة ر ا زبو 222235350604 22

از ش يغالو ز 222235351707 23

أسماء رحمو 222235360201 24

أسماء ناصر 222235360202 25

الرحمان أية ي س 222235360312 26

الرحمان عبد موفق 222235361806 27

امينة عبود 222235368703 28

س أن محمد خرموش 222235377818 29

سة م ربليليطة 222235378816 30

ي ال يخلف 222235390403 31

يبة دمدوم 222235402612 32

منار قسوم 222235452103 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

70 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ائف رقنو 222235455409 34

معاذ خراز 222235473209 35

الرحمن آية إناس لكحل 222235481406 36

الدين شمس ييطو 222235484906 37



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

71 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن مل محمد خلو 161635056371 1

خليل مقيدش 202035050810 2

اجر عداش 202035050959 3

الدين نجم اصيل بوقصة 212135051108 4

از ش حان ر 212135058060 5

م مر لكحل 212135058843 6

اض رباش 212135062664 7

اشم عوج 212135067112 8

أحمد لكب 212135070188 9

انيا رصال 222235322306 10

ان ر ان زمز 222235322318 11

ن أم ساح 222235326107 12

الياس محمد نمدي 222235327908 13

سمية دعاء سالم بن 222235336910 14

ة مر وم 222235357208 15

آدم أحمد د قر 222235360112 16

إنصاف بوذيب 222235360418 17

ن سر ندل 222235362506 18

سالم نو رلعو ر 222235366518 19

خليل دي م نعمو 222235372513 20

م مر ف ضر 222235377912 21

يب ص فودي 222235386004 22

ة ك ي رنو 222235397019 23

فرح ي و ج 222235403003 24

أكرم صولة 222235420003 25

ن اليق نو رعبيد 222235423107 26

عبداملالك منديل 222235442316 27

رة ج اجة بو 222235448805 28

شيماء لنقر 222235484907 29

صفاء رحاحلة 222235494219 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

72 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الرحيم عبد جعيج 161635083518 1

الدين خ ي حمدا 202035045319 2

سر ب ىغر 202035045800 3

ال فر وا بن 212134077870 4

آية باش 212135050958 5

املؤمن عبد اض ار ركر 212135052052 6

سفيان ة رسما 212135052081 7

الدين ضياء زبوقندو 212135052139 8

إسالم محمد طالب بن 212135054903 9

الدين م اب لو 212135062841 10

يب ص بو 212135063530 11

وف الر عبد ؤشاوش 212135065823 12

دي م ذو 212135066905 13

إكرام ضواق 212135068840 14

أمينة قسمية بن 222235320818 15

خولة ي قرنا 222235322010 16

ة نص دينا يعالو 222235322205 17

شيماء ز يمعز و 222235322920 18

سالم نو محمد رحش 222235324102 19

ايمن ش دعال 222235326513 20

عقيلة سراي 222235327517 21

الرحمان اية ة ما رعطوط 222235327813 22

ة مر وفوداد 222235327920 23

منار نمدي 222235328112 24

الة ي ا ومر 222235328311 25

ر الطا محمد بوتفاحة 222235342614 26

ا زكر وق 222235356812 27

حياة فوناس 222235363713 28

غد رفارح 222235369806 29

فتيحة وشات بل 222235371405 30

وسيم خث 222235378311 31

س مل سا بن 222235391514 32

اكرام يخلفاو 222235396108 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

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

72 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

بلقاسم بوعود 222235396201 34

الدين ضياء ي رعاشو 222235427313 35

ديل دباخ 222235429109 36

مالية ة بو 222235444001 37

شة عا ايد وز 222235450609 38


