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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

1 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ياسر مخنفر 161435079335 1

املع تواب 181835050485 2

شكيب الرحمان عبد ا رد 181835052599 3

انية ي رتما 181835059393 4

دعاء شرماط 191935046324 5

س يو عاشو رفالح 191935046565 6

عيم كينا 191935046791 7

يثم مس 191935051292 8

جابر ف رشا 191935052865 9

محسن قايد 191935054036 10

لينة جعوط 191935055868 11

العيد مسال 191935066570 12

ي ا بلعل 202033044899 13

ة ام بوعافية 202034060715 14

دينا املالك عبد 202035045323 15

الدين عالء قل 202035049407 16

الدين عالء كعوان 202035049848 17

ب مص ا زحب 202035050461 18

إكرام وبار 202035052448 19

خولة لطرش 202035054318 20

اميليا كزار 202035056531 21

جيدة طالب 202035056824 22

اب إ جليد 202035059633 23

ة أم ي سعدو 202035060851 24

حان الر ندى نطرشو 202035060937 25

ة سا ان ربر 202035061821 26

دة فر سا بن 202035062441 27

مان نا راز ي 202035062791 28

دى ال نو ربلقيدوم 202035062895 29

وليد بلقا 202035063528 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

2 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

السالم عبد ايمن لص 171735062339 1

اسكندر الدين ن زشاخب 181835050903 2

الكمال دة و دة و ربك ي 181835055893 3

مز عياد يبن ر 181835059017 4

بة حس فاط 191935018525 5

انو ي رمنصو ر 191935046210 6

وف الر عبد فيصل ؤبوقر ن 191935049227 7

الباسط عبد احمد يلعساو 191935052754 8

ة ام صوشة بن 191935058682 9

اق إ بومعراف 191935060429 10

ادي ال مشتة بن 191935060607 11

ن ياس م را 191935060693 12

أسماء عمران 191935061514 13

ب زجوادة 191935063238 14

اء زكر شاوش 191935067307 15

شة عا برا 202035044850 16

اجر ادنة ز 202035045076 17

ان رشار 202035045367 18

نة بث من 202035045915 19

أنوار مس 202035046433 20

يل س دال 202035047227 21

منال بوحفص 202035050625 22

ناء س بك 202035050688 23

يل سلس لينا مقداش 202035050902 24

اتيا رشوا 202035054388 25

ة مر وصبان 202035057815 26

أسماء زديق 202035060297 27

محمد قشطال 202035060609 28

م مر نصرهللا 202035062688 29

ة نص باجو 202035062863 30

ال اب امة ربود 202035063154 31

اناس يمساو 202035063167 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

3 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ب زعايب 161635063839 1

الرحيم عبد س يو حفاصة 171735055909 2

فؤاد ساو 171735063711 3

أمينة كعوان 181835049551 4

س ان ام رزبو 181835056814 5

ر لز نشنو 181835059079 6

جابر عيطر 181835060916 7

م رمدو ر 191935046433 8

أنفال تومية ة رعما 191935047028 9

اء زكر ج وفر 191935055684 10

أديب الدين ن كر زبو ي ز 191935055687 11

دة و يحة ربن ر 191935058715 12

ر قواو 191935060732 13

اجر حمودي 191935061128 14

الدين فتح مان ور 191935065054 15

شيماء وح ر 202033029662 16

ي ا ر يبوعر و 202034024424 17

أيمن مانة 202035044459 18

ام رحداد 202035044735 19

ن سر قطو 202035045608 20

ض السالم عبد بن 202035047370 21

دي م لة وبوقز 202035047961 22

مة ة ربوكبو 202035050455 23

عثمان نقيطو 202035050534 24

الرحمان بة سالم مسعود 202035050676 25

خولة وسة 202035052520 26

سيليا يسعداو 202035052587 27

أسامة جبار 202035054970 28

يح بيدي 202035055182 29

منال بوسنة 202035059392 30

المية بوسنة 202035059475 31

القادر عبد ي توا 202035062226 32

اب الو عبد لغو 202035062273 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

4 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن ار وباش 181835056667 1

سة م رد ر 191935046393 2

سمة طبطوب 191935048461 3

مسلم الرحمان عبد ي رمضا 191935051887 4

حياة ز وعز 191935052480 5

خديجة امل خث 191935054153 6

الدين نجم حامد كشيدة 191935059892 7

حمزة رد 191935060611 8

عماد فايد 191935061745 9

وائل بوطر 191935065221 10

أمل فا 191935066606 11

ال إب او يبن ز 202035044464 12

اشراق غش د 202035044519 13

ان وثر ادي ربن 202035044916 14

أسماء نمحقو 202035045200 15

شيماء و لبل 202035045421 16

دى ال نو منار رقشطال 202035045579 17

يثم جبال 202035048214 18

شا عب ة ربوغرا ر 202035051739 19

الدين عماد بوشناق 202035054380 20

ند صو 202035055656 21

وائل حداد 202035055657 22

طار ق قعز و 202035058042 23

املؤمن عبد قسوم 202035059467 24

س بلق ي برا 202035061422 25

ن صابر ماص رفو 202035062073 26

أمال نكرعو 202035064227 27



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

5 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اسالم قسوم 161631078654 1

ان رقرقو ر 161635058900 2

الدين نجم يعطو 171735066862 3

مز يان ر ز 181835049844 4

مايا ن حن فار 181835050521 5

س اد ربر 181835055505 6

أنو يو رش ي 181835058964 7

أيمن او يز و 191935046126 8

وف الر عبد ن ؤشقر و 191935053096 9

عالل ي غر 191935063787 10

سماح عاية بو 192035086631 11

توفيق ي رمنصو 20053099320 12

سيليا يب 202033004690 13

امينة حليت 202035044551 14

ب زوق 202035044743 15

وثر ة رقا 202035044913 16

ليندة دشاش بن 202035045516 17

ة سا دعاء ق رر ز 202035045715 18

أشواق امل 202035048863 19

ش سيد 202035049772 20

الدنيا ي أما سعدي 202035050219 21

اض رلوصيف 202035050442 22

ند هللا عطاء 202035050689 23

حيل رموم 202035050829 24

ايمان جفال 202035051449 25

عب شوار 202035058089 26

دينا بلفاط 202035059330 27

الدين تقي ي فو زعسيلة 202035059473 28

ام إل قشطال 202035060460 29

خديجة ار ب 202035061568 30

صونية د يز 202035062112 31

نوال قا 202035062883 32

ة سا رالواسع 202035063251 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

5 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خولة شمار 202035063725 34

ن ياسم شبل بن 202035066636 35



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

6 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

انية عيدة ي رسعدو 171735052380 1

أيمن لجغلو 171735060339 2

أشرف ضيف 171735066795 3

س شياب 181539055613 4

ين ش ية جواي 181835049974 5

أكرم ة رشواد 181835059296 6

ايمن بوسنة 191535087819 7

د بو زقنيفي 191935048478 8

ضر حمودي 191935051971 9

ادي ال محمد بوصفصاف 191935052337 10

ليل ا عبد س أن نة بوسن 191935062410 11

الدين نصر شلغوم 201535090153 12

ن ياسم و قز ر 202033044822 13

الة بوجغيم 202034061596 14

إسالم ت رو 202034064313 15

املالك عبد ت رو 202034064355 16

ة او ردواير 202035044680 17

سكينة اكرام وا 202035045266 18

سمة كتفي 202035045292 19

دى ال نو رلعمش 202035048100 20

إكرام مات سك 202035048878 21

ديل جعيج 202035048995 22

عقوب و تر 202035049062 23

ايمان از يدر و 202035050323 24

نة بث ان مز 202035050329 25

شيماء رداب 202035050496 26

دى ال نو ع رما 202035050663 27

ن دا رشعال 202035050813 28

ان إسم خليفي 202035052445 29

أيمن حامدي 202035055045 30

ق فار وعموش 202035056439 31

نجية حمام بن 202035056466 32

حيدر قسوم 202035061545 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

7 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

سلطان هللا عبد عراب 181835056422 1

ياسر ي فر 181835057056 2

ليل ا يم إبرا ة بوج 181835057760 3

اء زكر بوطال 181835059994 4

أيمن بليل 181835065753 5

أيوب مرابط 181835066253 6

لينا يموساو 181935068235 7

شاكر عوف 182035065353 8

عبدالنو قر ربن ق ر 19071160156 9

يمة ف ي ما 191935046635 10

ة ش إقنان 191935058242 11

القادر عبد زقندو 191935059357 12

مان نر صال 191935064392 13

الرحمان عبد ي جا 191935067788 14

اسعيد فال 202035044509 15

ام ال نعقو 202035044531 16

ينان تي قباي 202035044596 17

ياسر ب حب رقام 202035044607 18

حمة رخنا 202035044682 19

الرحمان عبد أحمد سعودي 202035045193 20

الدين سيف هللا جاب بن 202035045738 21

فدو ىعلواش 202035050889 22

صوفيا واغط ل 202035053771 23

ليديا دا 202035056536 24

إشراق مجالدي 202035058444 25

شيماء ر 202035060173 26

صونيا ز وعز 202035060514 27

ة من صال 202035062747 28

احالم مالك بن 2093182206 29



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

8 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

النو عبد ساو رالع ي 161632048175 1

انية رسيفار 161635079751 2

عقوب مرغم 181835050835 3

الرحيم عبد ود مز 181835052604 4

الناصر عبد شر 181835064285 5

اب ا حداد 191935048429 6

ة ر وزمع ي 191935048724 7

لقمان أوشن 191935049280 8

س مل ط لقز 191935050566 9

عبيدة عالم 191935051906 10

الدين علية أنفال شو رع 191935052695 11

زة الو نف 191935059624 12

دنيا مرعان 191935059897 13

إسالم يوط ا أم 191935062458 14

س أن زع 191935065428 15

ام وة نو ربن 202035044707 16

وثر ز العز عبد 202035044915 17

ة مر وخلو 202035044969 18

ادية سليم بن 202035045080 19

م ث روا 202035046172 20

مالك مفوض 202035047879 21

شر ىر و 202035049024 22

ادي ال عبد ختالة 202035049845 23

وثر حناش 202035051800 24

امال رقرقو 202035052483 25

عب اخ رسو 202035052616 26

دة و ف رشا ر 202035053836 27

وسام ان مز 202035056544 28

نق ر ي ومنا 202035059334 29

أحمد وشاش 202035061023 30

املالك عبد ي العرا 202035062252 31

غزالن زال 202035062369 32

ة من قابل 202035062748 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

8 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

إلياس ة وربوقر 202035064426 34

دة و رحططاش 202035066587 35



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

9 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شعيب عزاز 11115043308 1

محمد ي و م 161435102039 2

ن ياس يملعاو 171735059491 3

نة ز وفوغار 181835049894 4

اد ر ش ة زمناصر 181835050908 5

اسامة ي رمقا 181835053847 6

سيم بليليطة 181835055678 7

أشرف هللا طاع 181835062140 8

بار ا عبد عرعو ربن 181835069114 9

كمال خوالدية 18183621315 10

حمة شو رع ر 191935050424 11

ان در رقو 191935050549 12

سالم رة ز زعز ي 191935055233 13

س كبة ربو 191935060315 14

يبة ف عر 191935061640 15

ة بد رغالب 191935062728 16

م الكر عبد رمادي 191939092498 17

اية اقموم 202033048043 18

حكيم رك 202035044613 19

شيماء سماش 202035044827 20

شعيب محمد ياو ز 202035044959 21

دى ال نو رعباو ي 202035045055 22

حنان الل 202035046865 23

انتصار بالليط 202035050317 24

عبلة عبد 202035050529 25

ة مر وحمو ن ر 202035050921 26

دنيا زمام 202035052526 27

مأمو نخاسر 202035052850 28

الرحمان بة ي برا 202035053830 29

العيد جبا 202035055065 30

دنيا العايب 202035061621 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

س أن يمر 181835049563 1

اد ج نعقو 191935046267 2

بة س عطوط 191935046788 3

خليل أسامة طلبة 191935048006 4

النو عبد ك رش رب ي 191935049249 5

خليل يقادر 191935050542 6

نادية زقر 191935052365 7

أكرم بولقان 191935055803 8

خالد إسعادي 191935058225 9

حان الر ندى ي ا وج 191935059937 10

الدين ان بر بوكرش 191935064842 11

ة مر وعبعوب 191935065132 12

م عساس 191935065305 13

منية عليان 191935086944 14

إكرام غوار 191939047951 15

ابح جدو ربن 202033048310 16

آية سية م بن 202034060709 17

الدين خ بالل 202034063088 18

حسام سية م بن 202034067629 19

أحمد بوستة 202035017963 20

آيات شططو 202035044390 21

آية قا 202035044396 22

ج أ يدي رم 202035044409 23

اض روقاس 202035044715 24

عبلة ي عبوا 202035045749 25

اء زكر ي با ش 202035049807 26

الباسط عبد بوخاتم 202035050516 27

دة و اكزة رع 202035050698 28

سة شم بليليطة 202035052588 29

شيماء فرحات بن 202035052598 30

إيمان معماش 202035052772 31

د ف ان بر 202035055131 32

ة نو رمصباح 202035058259 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

إناس صوال 202035061211 34

سلو ن ىبوسك 202035061913 35

ة مر وقزطيط 202035066087 36

ميلة ر أمينة وعطا 20203604791 37



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين عالء ي كرجا 171735056478 1

الرحمان عبد ة ربا 181835050045 2

دي م قلعر 181835057340 3

اسالم بوعافية 181835064108 4

أنفال ز يعز 181835068835 5

حنان يعو 191935046289 6

خولة شالق 191935046310 7

ة ما غفران اب رو 191935046609 8

امينة الشيخ بن 191935050534 9

نضال نالعقو 191935061980 10

م مر قبا 20043062735 11

دي م ي مبار 202034062531 12

آية معوش 202035044392 13

ليدية السالم عبد بن 202035044929 14

ن سر ديل اد ز 202035045104 15

ند انة ربلقا 202035045333 16

يام صرموك 202035045643 17

ن حن الدين سمش 202035046866 18

اق الر عبد زعالم 202035048955 19

ذكر ز ىبوحر ي 202035049027 20

شو زد ن 202035049808 21

الشمس نو رحي 202035051969 22

سل يمرصاو 202035052570 23

عاصم بومنجل 202035054370 24

أميمة ط 202035055040 25

الدين قمر ائد ة ربا ر 202035055088 26

احالم مي ور 202035056806 27

اض رمخلوف 202035058998 28

راء الز فطيمة رد 202035062452 29

رة الز فطيمة وات نو 202035062453 30

الرحمان بة ينوار 202035062934 31

شام ن وعمر 202035062957 32

ال فر قبا 2098315456 33



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

دنيا صانة 22075062552 34



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

12 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

م ربليل 181835050580 1

شعيب محمد عيناس 181835050630 2

لھ عبد محمد خلفي 181835050725 3

ان ربوصبع 181835063441 4

أشرف يعباو 181835068804 5

الرحمان بة لسبط 182035062935 6

د ف شعيب بوضياف 191935046500 7

ن ياسم ز وعز 191935047324 8

سة ما رالعمر ي 191935051197 9

يمان نو رفتاش 191935051283 10

دة و ربكتاش 191935059949 11

جعفر رحال 191935061697 12

أم مسعود ر وعكر 191935064248 13

إيناس لزعر 202034058136 14

ديل إسراء وش ع 202035044467 15

اخالص نحنو 202035044503 16

سيليا ي رحما 202035044789 17

يناز ش العيد 202035044802 18

ة مر وقناطرة 202035044977 19

شيماء امي تو بن 202035047327 20

شمس س را 202035049830 21

فيدة رحمزة 202035050430 22

غزالن سعد 202035050546 23

حنان قوس 202035052506 24

ن حن يحمداو 202035052509 25

ي لعالم 202035055181 26

جالل غنام بن 202035059315 27

دنيا منديل 202035060581 28

سميحة اوة وز 202035060807 29

ندة رخمار ي 202035061742 30

زكية خالف 202035061785 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

13 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

هللا عبد ي غر 171735052940 1

لينة ضيف بن 171735072177 2

امي رتواللة 181835053872 3

الدين شمس دشاش بن 181835053893 4

فت مجراف 181835065160 5

راء الز فاطمة رقدو 181835069170 6

أشواق أحمد 191935046088 7

ة سا ربومنجل 191935046459 8

منصف ضوان ش رمر و 191935052936 9

دى ال نو ربوفالقة 191935057685 10

اسكندر عباش 191935062542 11

نوفل يخمار 20075081088 12

وف الر عبد ي ؤدا ز 202031074446 13

خديجة خليل 202035036204 14

عفاف نق 202035044882 15

دى ال نو ريوسفي 202035045056 16

الرحمان بة أنفال يبدو 202035045217 17

الرحمان أيات العبعوب 202035045224 18

عايدة زعيم 202035045444 19

ة سا ال فر ي رمقال 202035045482 20

ي ش 202035049006 21

ين س خر 202035049824 22

اء زكر عالم 202035050457 23

عبلة سرسوب 202035050528 24

غفران مدا 202035050548 25

ة أم خليفي 202035050747 26

منار خنوش 202035055483 27

محند ي ا رصد 202035056460 28

مة ن رحسن 202035061764 29

عادل سالم 202035062135 30

م مر شبال 202035063372 31

نة بث مس 202035063687 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

14 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ش عدير زبو 171735070485 1

حمزة حدة 181835051988 2

ي اما بوكالل 181835054539 3

أيوب فة بوظر 181835057112 4

صباح غضبان 181835059801 5

أيمن دي قر 181835060598 6

ايمن محمد س ا مساسمة 191935046207 7

يلة ن ايناس سكة بن 191935047015 8

سالم نو محمد ردعموش 191935050569 9

النو بدر أمجد ي رتبا 191935051569 10

املومن عبد ديم ربو 191935051901 11

اد زصال 191935063219 12

محمد طيار 20105052204 13

آية كفان 202035044398 14

إكرام يقادر 202035044478 15

رة جو حراق 202035044606 16

حياة قماش 202035044623 17

سناء ز ومعز 202035045402 18

وثر وادي 202035045485 19

إيمان ي رمضا 202035046540 20

فال مصطفى دا ربن 202035046996 21

شيماء ديل مسال 202035048998 22

شة عا ان لة ربوقز و 202035049804 23

الدين ن ززكراو ي 202035049809 24

إكرام كتافة 202035052446 25

س بلق ز وعز 202035053441 26

هللا عبد بوعود 202035053775 27

آية شة وبوكر 202035059293 28

دى ال نو رعداش 202035060191 29

ميد ا عبد داية ب 202035065559 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

15 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

م مر عدة بن 161735077876 1

أيمن محمد بقرار 171735068485 2

طار محمد قباطة 181835050724 3

أكرم قزاطي 181835050851 4

يل سلس بوجليدة 181835054605 5

عب كداد 191935046595 6

ى مر ة وعما ر 191935046714 7

امي أحمد رخراز 191935047493 8

وئام يحمزاو 191935050514 9

خليدة ي رمنصو 191935051733 10

ز العز عبد مز يلبص ر 191935052249 11

اد زبزغود 191935055846 12

افية طابوش 191935056457 13

ن ياسم الشيخ بن 191935058298 14

امينة عزام ك رمبا 191935059678 15

كيم ا عبد ثابت 191935059696 16

شيد ركب 191935063112 17

دة فر ف رشا 191935063944 18

س يو لعر 191935064730 19

يمينة سعودي 191935070449 20

ن ياس يسعداو 202035045152 21

الرحمان يبة أنفال حداد 202035045218 22

ناصر محمد زايدي 202035045541 23

ام س يبادر 202035052580 24

شيماء شالل 202035054363 25

سة م ي را 202035055569 26

تا س رقاد 202035056848 27

آية لسبط 202035057764 28

سعاد خمس 202035061868 29

الدين نصر بوغادي 202035063415 30

ضا را ر 202035063485 31



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

16 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

س مل يحمراو 171735052432 1

ان أو طيط رز ر 171735074766 2

الرحمان اية نعمو 181835054738 3

أسامة لص 181835063416 4

ع كحايلية 191934050891 5

اق إ بوسنة 191935048182 6

ؤف الر عبد وباجو 191935056442 7

ى مر وبوشامة 191935056959 8

إنتصار وشات بل 202033048038 9

اجر زال 202034057524 10

إكرام بلمرابط 202034057571 11

ى ر ز ؤعز ي 202035044671 12

ان يمينة ربن 202035044722 13

شة عا بخوش 202035044848 14

مديحة جيدل 202035044965 15

امال زغالمي 202035045271 16

نة بث كراغل 202035045911 17

ن ياسم عشاشة 202035049004 18

سماح ي تو زبن 202035049036 19

اء زكر عالم 202035049085 20

م مر داو يم 202035049488 21

ديل ي تبا 202035050112 22

اكرام عناد 202035050284 23

شعيب فرف ربو 202035051098 24

جمانة شيماء جرف 202035053261 25

اد دنيا زبونقار 202035054324 26

قية ع ربن 202035055317 27

م ة بوجنو 202035057304 28

ن سر اع ن 202035057594 29

ام إل ا خر 202035060459 30

سمية علوان 202035063260 31

يل ن راب 202035063518 32



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

17 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين سيف عطية بن 181835049956 1

الرحيم عبد ش قرن 181835059064 2

ن س ا غضبان 181835060210 3

ابح ش رقار و 181835060235 4

دى ال نو ركفان 191935047298 5

جاء رلوعيل 191935050423 6

ن سر وس فر 191935052059 7

ة سم و مبار 191935055850 8

شاكر يعليو 202033042080 9

يب ص ش بوالع 202034057629 10

شيماء الالو يعبد 202035044821 11

آية ين س وسيم 202035047240 12

حيل صافية ربن 202035050427 13

دوساف فيدة شيم رب 202035050432 14

ملك عموش 202035050932 15

آية قرشوش 202035050991 16

ة مر وسفار ي 202035051867 17

إيمان نعدو 202035052457 18

منال ة رقا 202035052689 19

أكرم حم 202035055038 20

سن برحايل 202035055619 21

ال ساح 202035055694 22

صونيا ة رقا 202035059006 23

الدين صالح رشاقو 202035059865 24

محمد ات بر 202035062571 25

ة نص حمودة 202035062861 26

شيماء مة بو 202035065406 27

أنو ية رماض ر 202035076045 28



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

18 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

جليلة مخناش حاج 171735063419 1

ميد ا عبد م كر 171735065934 2

ن ياسم اس كس 181835053345 3

سل ي ربابو 181835059776 4

ليديا ي رز 181835063057 5

نجمة حمودي 181835065077 6

وثيق أحمد ة مع بن 19071140112 7

الدين ضياء بونزاف 191935046561 8

ر لز ز عب 191935046654 9

إيناس نة زمعمر ي 191935047109 10

الدين نو ز رعز و 191935064496 11

اوسامة خالف 191935069826 12

ن ياسم وش ع 202035045142 13

الصديق يوسف صال 202035045673 14

شا ديل رخ 202035050685 15

عفاف بودوخة 202035050878 16

ن مجدول ات حر 202035050908 17

ايناس نا م خر 202035052694 18

شيماء ذيب 202035052825 19

سالف لعقاب 202035054051 20

جميلة عراب بن 202035054302 21

م س رعر و 202035057793 22

دى ال نو إشراق ردودو 202035058564 23

إكرام م 202035059299 24

محمد مطرح 202035062590 25

ة سا رمخالدي 202035063249 26

ش لبلغو 202035063698 27

ن اليق نو رصاوشة 202037033704 28



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

19 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين ن عادل هللا زعطاء 162035065537 1

مسعود يالعدو 171735072375 2

ن سر رقرقو 181835050790 3

ا زكر محمد أسامة ذ 181835051530 4

ايمن صوادق 181835053858 5

عماد مقران 181835053911 6

محسن غزالة 181835062426 7

الدين سيف يناصر 181935067531 8

الصا عفافسة 19071090646 9

رة ي زلعو 191933053673 10

دي م ق 191935046762 11

م رعقو ن 191935051201 12

انفال حسنة 191935051662 13

نوفل امجد مصباح 191935052202 14

مرام ن مل 191935054910 15

الرشيد ن ار وبلبا 191935059555 16

محمد شايطة بن 191935065102 17

محمد ي ما ربو 20033062873 18

نة بث عدي بن 202035044583 19

صوفيا ي ا 202035044841 20

م مر قاط رز 202035047855 21

انيا رقادر ي 202035050419 22

صفاء يب أو 202035050504 23

ة نز شر 202035050643 24

أميمة حمود 202035051299 25

وفاء م مر أمال ذيب 202035053050 26

ا رمال 202035056391 27

وسام شيماء ي زنا 202035058246 28

ماجد او يز و 202035062556 29

سيمة وناس 202035062852 30



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

20 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

صا محمد الذيب بن 171735052481 1

ق ا ضياء رقرقو 181835050026 2

آدم خبابة 181835053830 3

الرحيم عبد يبدر 181835055249 4

يوسف ابح ربن 181835060322 5

محمود ف رشا 181835060857 6

خليصة رجاح 191935046303 7

نة بث شا و رغر ز 191935046377 8

ال اب م مر يصابر 191935046730 9

صابر نو نش 191935054214 10

لطفي دو 191935060016 11

عقبة بومن 20105058171 12

شدي رعشاشة 202033048313 13

ناء خضار 202035045107 14

ياسر ي رونو 202035045135 15

ديل قمزلو 202035045635 16

أشواق ي مقال 202035048862 17

آية ا رصد 202035050187 18

أيمن غالب 202035050247 19

خلود موفق 202035050384 20

ة سا ي رمنصو ر 202035050464 21

صفاء حموش 202035050503 22

ام ال لجلو 202035055675 23

عصام رمال 202035056436 24

نرجس قواو 202035059398 25

أمينة بوطبة 202035061129 26

سعدية او يز و 202035061873 27

الدين نصر ة دو رز 202035076860 28



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

قـــوقسم امعية :قا ا /20222023السنة

الفوج:
الثالثة السياسية: ميدان- السنة والعلوم قو قو: شعبة- قا خاص: تخصص- قا نقانو

21 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أيمن وش ب 171735053123 1

يب ص مخلو 181834073724 2

أيوب طاب ب 181835049583 3

ليل ا يم ابرا بوقرة 181835049611 4

نجيب فيال 181835050281 5

حكيم عال 181835058996 6

أسامة راشدي 191935046927 7

اسامة ي كبدا 191935053824 8

شيماء بليليطة 191935054351 9

ادية ي غر 191935058976 10

ي ا ال ل 191935059947 11

ن ياسم يالعطر 191935060756 12

ايناس س قنيفي 192035065315 13

حياة ي بوعو 202034057597 14

إكرام ة عم 202034057701 15

دى ال نو ي رغر 202035045054 16

ايمان ينة ص قيدوم 202035045432 17

ان رشالل 202035045725 18

أديب محمد يبحر 202035047706 19

آالء عاشو ربن 202035049013 20

اق ا خلفي 202035049757 21

خولة او يم 202035050395 22

اجر ش بن 202035050667 23

وثر عميمرات 202035050893 24

يلة س لكعلو 202035052583 25

أسماء ة أم دودة 202035053059 26

ك مبا ردواير 202035053796 27

عفاف سم قو 202035055606 28

خديجة بلوصيف 202035057246 29

أسماء مان رز 202035058857 30

وثر شرامة 202035059376 31

سمية ن مل 202035061944 32

ال فر فوناس 202035062433 33


