
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 عام: تخصص- قا نقانو

1 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الغ عبد جغبوب 12125054167 1

ة من هللا طاع 151435067082 2

الباسط عبد بوكرش 161631004085 3

خليل شاش خ 171735052039 4

سامي محمد ليت تا 171735052480 5

ادم از بوع 171735057512 6

وف الر عبد محمد ؤمرات 171735068083 7

يوسف الدين محب قاسمية 181835050712 8

يلة شو يموساو 181835055598 9

وليد محمد طرطاق 181835063173 10

دايات خابر 19071160052 11

نة بث جمانة طالب 191935047031 12

دنيا ي ش 191935051752 13

لقمان ساح 191935051973 14

يل سلس ان نو رعظي 191935052377 15

ايناس ش كع 191935054146 16

حنان مجدوب 191935055096 17

ضة ر وبلعابد 191935055109 18

لطفي عياد 191935057930 19

د بو قاسم زبن 191935060609 20

دى ال نو يم رلي 191935061469 21

ب زطيار 202035044742 22

وداد يحة ربن 202035049903 23

إكرام ار كر 202035052447 24

اسالم صام 202035052472 25

ليل ا يم ابرا الواسع 202035052911 26

أية شناف 202035054254 27

شعيب ش قرن 202035054351 28

سر ىندة 202035055186 29

ة مر والعطا 202035055626 30

منال عطا 202035055633 31

بة س لجلو 202035055642 32

اد ر ش زعرعار 202035058386 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 عام: تخصص- قا نقانو

1 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أسماء ب 202035061061 34

إلياس ب أخر 202035061208 35

سمراء ش طق 202035061937 36

ام س حشالف 202035061989 37

عادل بالل 202035062136 38



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 عام: تخصص- قا نقانو

2 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اسالم محمد بوقزاطة 161635067063 1

ز العز عبد يشداو ر 171735061043 2

الدين جمال نبوقر 171735070582 3

ن أم مصطفى وت ب 181335064848 4

الدين عالء شار 181835050079 5

يب ص العايب 181835057259 6

ند بوقطوشة 181835057697 7

عمر اش ربو 181835058467 8

أيمن ش خن 181835065283 9

خولة قبة ربو 191935046308 10

الياس ش 191935047372 11

الدين ضياء براح 191935051874 12

م مر كتفي 191935052014 13

إكرام الء ش صردوح بن 191935052278 14

ا زكر يقدير 191935054569 15

فطيمة بوحفص 191935058339 16

يب ص ملودع 191935059695 17

النو عبد ب رلغر 191935059697 18

ة سا تح رشو 191935060731 19

النوار يلكحل 191935062635 20

أسماء زايد 202033041959 21

ضا احمد رسليج 202035044501 22

ديل طا 202035048997 23

أم ي غر 202035049739 24

محمد اس ربو 202035049865 25

الشيماء وناس 202035050298 26

عيم ي رنو 202035055166 27

حسام ز عز بن 202035055206 28

معاد مشدال 202035056540 29

حليمة ش وحر 202035057700 30

رة زبوشالغم 202035058999 31

العمر ان يقر ز 202035060464 32

أم ال 202035061102 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 عام: تخصص- قا نقانو

2 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الغ عبد قب 202035062218 34

املجيد عبد بوشايب 202035062256 35

عزالدين ا ر 202035062300 36

دي م عابد 202035062749 37

شام معيوف 202035062950 38



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 عام: تخصص- قا نقانو

3 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

امي س را ر 13125046465 1

سامي صوال 171735060980 2

أسامة وة نو 171735068687 3

مام شالل 181835059116 4

فيق وسف ربو 181835059759 5

ن ياس سماع 191935046889 6

اد شر ىسفار ي 191935051690 7

ع ود ذيب 191935054269 8

اد ي زش 191935055686 9

س يو دودو 191935059955 10

فراح امدة 20043063744 11

كمال ية بو 202033038473 12

أكرم صغ 202035044420 13

اكرام شطة بن 202035044523 14

ايمن بط 202035044572 15

يد ج او يز و 202035044601 16

امينة براش 202035045275 17

ديل جوامع 202035048181 18

دة و ربوعو ن 202035049001 19

نو ي رعبو ر 202035049522 20

ة ك يزكراو 202035049859 21

آية بوذن 202035050188 22

حمزة هللا كرالف 202035050367 23

ة مر وفشفاش 202035050604 24

فؤاد دان ز 202035050884 25

يل سلس دينة رشبال 202035052533 26

غفران مخناش 202035052626 27

الرحمان عبد نو نش 202035052832 28

وائل م وفر 202035053835 29

عصام صدو 202035055125 30

ة أم ش عيط 202035057215 31

سمية ل مسا 202035057446 32

سلطانة مقرادي 202035060862 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 عام: تخصص- قا نقانو

3 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

عادل بوقصة 202035062131 34

عبداملالك ر 202035062283 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 عام: تخصص- قا نقانو

4 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

دي م مي 171735059334 1

عمر لعوج 181835052686 2

يب ص طال بو 181835059803 3

الدين نو رمولف 181835060306 4

اء زكر صو بن 181835060632 5

ن مل محمد اشة و رم 181835069248 6

سلو ىضار ي 191933053746 7

آدم وات نو 191935046059 8

انو ر ربلو ي 191935046208 9

اء زكر غم ز 191935046441 10

ة او ربوعو ن 191935050422 11

عامر زع 191935054221 12

ة سا ربلعاطل 191935060730 13

أم بوعنداس 191935061683 14

الدين عماد ي ياطة بو 191935064673 15

خالد جمال 202031003336 16

ة ام بلعليات 202035044541 17

آية دي زبو 202035048851 18

إيمان ير 202035048885 19

شيماء ة رلغما 202035048942 20

وداد يديو ز 202035049902 21

اية بودوخة 202035050322 22

ديل حان ر 202035050683 23

لي بع كر 202035051816 24

أسامة وال 202035052412 25

سو م ة أم نمخلو 202035052430 26

الدين حسام بلقاس 202035053714 27

ن ياسم ز نمعز و 202035054451 28

شر ىبرحال 202035054479 29

إيمان قدوج 202035056804 30

سيليا كتام 202035056850 31

أمال ان بر 202035058313 32

خضرة نالعقو 202035061578 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 عام: تخصص- قا نقانو

4 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة سم حدوف 202035061968 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 عام: تخصص- قا نقانو

5 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين بدر سامي 171735065268 1

ھ نز أحمد ي جيال 181835049518 2

س فا رعابد 181835050678 3

أكرم كتفي 181835054957 4

أيمن ضيف 181835055490 5

ا زكر نان ب 181835059770 6

يثم ذو 181835062864 7

خولة بلعايب 181835064248 8

آدم بان ش 191935046913 9

الصمد عبد يم لي 191935055297 10

ع منتصر 191935057363 11

أحمد عابد 191935059202 12

الدين صالح قمزلو 202035044839 13

آدم طالل ساطة 202035045744 14

و ف اميليا ة زشواد ر 202035048970 15

ة مر م حر 202035050610 16

أنصار ي تبا 202035052762 17

أمال سماعيل بن 202035053683 18

سامي ت زبو 202035053750 19

محمد ة رشواد 202035054398 20

آية نجار 202035054458 21

اسالم محمد بليل 202035054527 22

أسامة يعليو 202035055032 23

نوفل س ا ربن 202035056062 24

خديجة حمودة 202035057247 25

طار قوسة 202035058388 26

الدين بد رقندو ل 202035058573 27

راء الز فطيمة الواسع 202035059371 28

يوسف اج ر 202035059426 29

م الكر عبد ي سلطا 202035062235 30

ليندة شكر 202035062550 31

شام بلو 202035062962 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 عام: تخصص- قا نقانو

6 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن م محمد قال  14143806450 1

راو يجودي 171735052291 2

ن أم محمد لبولكحو 171735061684 3

الدين عز داود نايت 171735073266 4

خليل محمد بيطاط 181834068955 5

ام نق ر رلطرش و 181835050898 6

النو عبد رذباح 181835054620 7

اب إ يقدار 181835057432 8

ع ش 181835057962 9

يل ن يعرفاو 181835059098 10

س بد سالم بن 181835065764 11

العايدي كرم 18188PSE4673 12

اب إ ال ع 19071160848 13

نة بث بوسرسوب 191935051678 14

عاطف عداش 191935051882 15

يب ص حداد 191935060640 16

خولة شودار بن 191935061704 17

يب ص سعودي 191935063532 18

صا هللا بوعبد 202035027386 19

إيمان ن بوشن 202035044491 20

اية و رمذ 202035044561 21

سمية يقادر 202035044771 22

ة نو رسعودي 202035045067 23

ندى رجاشتة 202035045776 24

ة أم او يز ر 202035048866 25

شيماء مر ب 202035048938 26

ة مر ة قا وبن ر 202035048978 27

خولة افة رد 202035049785 28

حمزة وندة 202035052505 29

دى عرعار 202035052716 30

سر ش ىد ر 202035052733 31

ة مر دينا حمادي 202035052791 32

سالم بدر محمد يشدر 202035052855 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 عام: تخصص- قا نقانو

6 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين عماد س نا بن 202035054381 34

وئام شناف 202035054443 35

إمتنان ابيل م 202035055281 36

مز سيا ين ر 202035060803 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 عام: تخصص- قا نقانو

7 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن ياس محمد لو 161631113079 1

ق شر ومنقاش 171735067167 2

بوجمعة جمال 171735068635 3

اسامة محمد قمار 181835050185 4

ايوب طبال 181835059147 5

بدر ة رسما 181835065614 6

بلقاسم عسيلة 19043066719 7

عبدالرحمان محنان 19075095817 8

أمينة يخب 191935048093 9

ة مر وشطي 191935049442 10

عقوب بوناب 191935052139 11

اد عيدود 191935054078 12

وائل فراح 191935055194 13

اسامة يشرفاو 191935055328 14

أيمن ي رقصو 191935058314 15

يم ابرا الرحمان س 191935062524 16

عزالدين شايب بن 191935063767 17

ع سديرة 191935063800 18

اق الر عبد زقندو ر 202033015643 19

ام إل يناو 202033044848 20

اجر قمار 202035045072 21

ديل ش قر 202035045102 22

ليل ا يم ابرا بوسواليم 202035045249 23

الشيماء معماش 202035050310 24

شة عا زقندو 202035052607 25

عقوب د زبو 202035055665 26

آية مخلو 202035057201 27

دي م بلقراس 202035057819 28

أيوب ة ربوغرا 202035057834 29

ن ياسم ف ومعر 202035058099 30

نة لو ز يمعز و 202035060531 31

س مل ي و ج 202035062529 32

ليندة 202035062553 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 عام: تخصص- قا نقانو

7 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

محمد ا بو 202035062578 34

أسامة يبلعمر 202039054751 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 عام: تخصص- قا نقانو

8 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

القدوس عبد اق إ يعمار 161635062173 1

شر ىعنقاك 161635076966 2

ق ا عبد زبوفاسة 171735053155 3

سالم سيف حمودي 171735068718 4

الدين تقي طل بن 181833052471 5

يم ابرا ة بو 181835049610 6

أيمن خنا 181835053842 7

الدين ن زبجاو ي 181835057873 8

شيماء لكحل 191935008170 9

منصف مزنان 191935050943 10

نة بث حواس 191935052838 11

عادل عبيد بن 191935055857 12

خالد يموساو 191935056379 13

الرحيم عبد ي و م 191935056439 14

ان رعف 191935058535 15

الدين شرف غميض 191935060634 16

س فا افة ربو زر 20063065765 17

ملياء بوحفص 202033001564 18

من وب م 202035045016 19

شيماء افة رد 202035049834 20

مة هللا رسعد 202035050836 21

المية ي ا 202035050898 22

ن ياسم ندى بولنوار 202035051937 23

س أن ذياب 202035052434 24

لؤ م يبن 202035053789 25

س مل بومخلوف 202035053793 26

اسامة حما 202035054271 27

المية بوشو 202035056451 28

بالل ش كع 202035059445 29

إيمان يناصر 202035060779 30

الصا فارح 202035061294 31

خليصة ش دق 202035063204 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 عام: تخصص- قا نقانو

9 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن ام ي رمنصو 171735067809 1

ايمن محمد كراغل 181835050721 2

عمار يعوامر 181835059189 3

أنو رحمراو ي 181835059711 4

أيمن و قز ر 181835059719 5

ان سندس مدخن ربن 191931000880 6

مز وسف يبو ر 191931004652 7

س باد محمد دوار 191935046687 8

حسنة قة ا رز ر 191935047038 9

ة نو ي رمقا ر 191935050506 10

بالل باو نبو 191935056620 11

شو ن فالو 191935060453 12

القادر عبد جالب 191935063691 13

فيا ر ومعوش 202035044712 14

سالم نو أكرم رمسال 202035045207 15

دى ال نو سر رمامي ى 202035045671 16

خديجة لص 202035048904 17

سالفة معشاشة 202035048929 18

المية ش كرم 202035048973 19

أمال سعيدي 202035050217 20

وئام دحمان 202035050695 21

ميد ا عبد يحمراو 202035052611 22

دنيا رقمبو 202035052789 23

أكرم منصو ربن 202035055037 24

أسامة سعودي 202035055193 25

إسالم محمد معاو يبن 202035056179 26

آية مخلو 202035057497 27

سيمة غش 202035057865 28

ن سر يراو 202035058395 29

آسيا بلي 202035060882 30

سعيدة ساو يع 202035061876 31

فاتح حدادي 202035062390 32

فتيحة ي مقرا 202035062426 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 عام: تخصص- قا نقانو

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

صفية ايمان وح 141335048095 1

غزالن دان ز 161635056976 2

أنو رشر 161635081329 3

ر طا طي شر 181835059806 4

بة حس حيمر 181835060744 5

اء زكر قباي 181835064377 6

ر الطا محمد م را 181835064698 7

خلود رلعو 181835069464 8

الطيب محمد حكي 181835069996 9

ن حس خلو 181839055105 10

طھ الدين سمش 191935047420 11

اد ج رشيد 191935051703 12

خولة صرصار 191935051737 13

ع ي برا 191935056450 14

مختار منتصر 191935057472 15

جالل جبار 191935061878 16

يب ص يوسفي 191935062048 17

سعاد تا س 2000327027 18

صونية فرطاس 20095052071 19

مصطفى يخناو 20203123661 20

اب ا حشالف 202035044574 21

ا ل لعابد بن 202035045506 22

رة الز عشاش 202035049760 23

غزالن و رمذ 202035049852 24

س إد ي رسلطا 202035052909 25

محمد ك مبا ربن 202035055869 26

أيوب زقندو 202035055978 27

سيمة يقوادر 202035057308 28

لثوم كتفي 202035058091 29

اشواق عراس 202035058321 30

إكرام الذيب بن 202035058732 31

دعاء عياط 202035059446 32

الدين حسام ن بوشن 202035059504 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 عام: تخصص- قا نقانو

10 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

اق إ يسفار 202035061177 34

توفيق جودي 202035061445 35

راء الز فاطمة ف ومعر 202035062412 36

عب ف خر 202035063567 37

أية مة ربرا 202035064328 38



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 عام: تخصص- قا نقانو

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين عماد أجقو 171735040738 1

ن ياسم ق زر 171735058015 2

عماد سبا 181835050084 3

الدين عالء يقماز 181835057277 4

الدين خ يلعليو 181835066864 5

السالم عبد قراق ربن 181835072308 6

لب عيجة بن 19071160618 7

صفية يجعفر 191935046552 8

وائل اش بر 191935046858 9

الدين سيف م نز زي ت 191935047280 10

فؤاد دخنوش 191935051240 11

منال رقرقو 191935051271 12

هللا عبد ي رمضا 191935051431 13

أسماء ي زغوا 191935051554 14

سليم ديم ربو 191935051831 15

وف الر عبد محمد ؤدان ز 191935053243 16

س يو سديرة بن 191935054114 17

دنيا دحمان 191935054329 18

ن أم محمد سعود 191935060964 19

س أن محمد ي جا 191935065114 20

أحمد يراو ز 19908050340 21

ام ي كرشو 202035044538 22

دنيا ع بن 202035044662 23

إكرام حمدات 202035048879 24

الدين صالح بولنوار 202035050864 25

سفيان ي وار 202035053752 26

فيصل دعا 202035055134 27

دى ال نو حمو ربن 202035058805 28

يثم ش 202035059171 29

أمينة و رز 202035059297 30

النو عبد رحنا 202035059520 31

عمار قاوة 202035060818 32

شيماء ن حوش 202035062064 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 عام: تخصص- قا نقانو

11 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شام و رز 202035062949 34

محمد ربودو 202035063346 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 عام: تخصص- قا نقانو

12 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أيوب د ف نقاش 171735060056 1

ام إل العايب 171735063597 2

س مل عابد 171735077513 3

الدين عالء بوشناق 181835050080 4

محسن قلواش 181835057305 5

ا طاب ب 181835058977 6

ر الطا مان ور 181835060213 7

إلياس لعيادي 181835064030 8

أيمن هللا بوعبد 181835068844 9

النصر سيف لولو 191935050818 10

الدين اء ر وقر 191935052217 11

الدين اسالم نو سن رب 191935053355 12

يوسف شك 191935056789 13

صا منصر 191935056925 14

العمر اس يد ر 191935064816 15

ام إل خر 202035044481 16

غزالن يالعطر 202035044895 17

عب و زمر 202035045463 18

ان نو رفرج 202035049054 19

الرميصاء فردي 202035050287 20

ال فر وب م 202035050561 21

الدين حسام وائل يناصر 202035050697 22

اسالم اش ر 202035053699 23

عقوب بحوش 202035053842 24

عايدة ة و ربو 202035056860 25

سمة عرعار 202035058329 26

مان نر شب 202035058394 27

ادي ال محمد ي رمنصو 202035059384 28

جمال م 202035061461 29

خم ير 202035061594 30

بية ذ مرا 202035061641 31

يل سلس فليفلة 202035061898 32

ة سم عقاب 202035061970 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 عام: تخصص- قا نقانو

13 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

شام حم 161635068437 1

ي الغا عبد يحافر 171735052336 2

سيم ة رمنصو 171735066009 3

عب بوغزال 181835009993 4

فايزة عياد بن 181835055625 5

اض رجعيدر ي 181835059022 6

شة عا و نفر 181835063453 7

ر زبوقرة 181835065196 8

يل سلس أية خليف بن 191935048146 9

الدين سيف إسالم عناد 191935051137 10

سل يم لي 191935051828 11

وثر ناشة زبو 191935051966 12

سة م ر ج وعر 191935055844 13

ن أم محمد وش ع 191935056742 14

م الكر عبد يمشر 191935057228 15

ثواب وات نو 202035044597 16

اد ر ش ش زكش 202035044800 17

صفاء محساس 202035044836 18

دي م راو يع 202035045018 19

اد زميت 202035045043 20

حمة نان رعو 202035045343 21

غفران ة رصا 202035045472 22

اكرام كراش 202035049759 23

حنان ي رحما 202035049779 24

شيماء كعوش 202035049839 25

السا قعة ربو 202035050292 26

م كر بوكرامة 202035051794 27

ع يضار 202035055126 28

ة سم فيال 202035059862 29

بالل وسة 202035061411 30

حكيم يحيو 202035061517 31

سامي قة زمرا 202035061855 32

ن ام محمد يلعرار 202035062617 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 عام: تخصص- قا نقانو

13 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن ياس مراد 202035063044 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 عام: تخصص- قا نقانو

14 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ن أم لطرش 161635068164 1

ن ياس مقداش 161735072831 2

الغ عبد إعشاشن 171735064581 3

الدين نصر شل 171735074336 4

الدين سيف فايدي 181834020039 5

محمود أيوب رحومو 181835051680 6

ليندة عياد 181835059084 7

سامية امل 181835063043 8

العمر اس يبو ر 191935046186 9

فاطمة خالد 191935049195 10

خالد يعز 191935050539 11

عمار قفاف 191935051920 12

فت شام هللا عبد بو 191935052108 13

ان رضيف 191935052256 14

الباسط عبد لعبيدي 191935054223 15

الدين ن ر زقر و 191935057331 16

سامي عمران 202035044750 17

آية قشطال 202035048852 18

اد ج م 202035052502 19

الدين حسام لو 202035052782 20

الدين شمس نو نش 202035052817 21

ن سر أمغار بن 202035053883 22

دة و جدو ربن 202035054539 23

أشواق ر يجز 202035054611 24

مز يمرناش ر 202035055094 25

الغفو عبد لة ز ربو 202035055123 26

ليديا ي رمدو 202035056876 27

ن سر ر عو 202035057965 28

بالل ب ربوشا 202035059898 29

عفاف ا ر 202035062317 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 عام: تخصص- قا نقانو

15 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

خالد داو يم 161634076097 1

نجيب ينو 161635072820 2

ع رحاحلة 161635073076 3

يثم بوحنط 171734076426 4

امي أحمد يعة رص 171735053204 5

أيوب قو نز ر 171735062195 6

عفاف مجراف 171735069246 7

ن ياس حمودة بن 171735069299 8

الدين كمال آدم إساسفي 181835053831 9

دى ش دعم 181835059114 10

ي مدا ب مت 181835063060 11

ة سا ي رغمو رز 191535074052 12

يثم يشعراو 191935046855 13

امينة كراغل 191935047000 14

القادر عبد وليد عداش 191935054105 15

اسكندر مومن 191935054301 16

العابدين ن غدفة زبن 191935056407 17

الدين تقي ة ربوطا 191935059339 18

إلياس أمغار 20125066065 19

حواء لعقاقنة 202035044622 20

سفيان الواحدي 202035044757 21

منار از بوع 202035045003 22

إكرام صال 202035048877 23

آية سل 202035050184 24

سر ب ىبوشا ر 202035050979 25

ان اسراء وة رنو 202035057345 26

منار سالمة 202035058094 27

شيماء تو 202035058245 28

السالم عبد رعصفو 202035059223 29

الدين صالح شر 202035059357 30

خولة قشطال 202035060484 31

سم ف رالشا 202035061956 32

السالم عبد زدام 202035062202 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 عام: تخصص- قا نقانو

15 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

م الكر عبد ف رشا 202035062237 34

مة كر عوش بن 202035062487 35

سن خودير 202035062515 36



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 عام: تخصص- قا نقانو

16 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين حسام اكرم بوخنوفة 161635055726 1

يل س رحمان 181835049948 2

النو عبد ربقاق 181835050059 3

اكرم غ وز 181835054130 4

عماد بلع 181835054284 5

ايوب شة بوع 181835064438 6

خولة ة ربداد 191935046312 7

سل ي بنا 191935046477 8

اب نو ي ربن 191935047295 9

إلياء س مل سكة بن 191935047439 10

ن ياسم اية سعادة 191935047489 11

سة مل كراش 191935047876 12

الدين عماد وش عم 191935053149 13

با هللا خلف 191935056873 14

وائل يراو 191935058664 15

وائل ب نص 191935059156 16

شر ىصد 191935060303 17

الدين سيف ي و م 191935067529 18

البيظة بمبة العبد 20190009549 19

أميمة ي و م 202035044435 20

مالك حما 202035044996 21

سية ليت ديو يم 202035045502 22

س يو بونقطة 202035045676 23

فاطمة ز وعز 202035048966 24

أمال قنفواح 202035049736 25

ابح ع رما 202035050415 26

ال إب بومعزة 202035050761 27

إيناس ا ر 202035053091 28

منار كرامي 202035053812 29

إيمان لبيض 202035055523 30

دي م ان زبو 202035056125 31

ق شر عة شا وبن 202035059346 32

منال لوكية 202035059390 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 عام: تخصص- قا نقانو

16 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أمال عباش 202035061086 34

سم دخنوش 202035061957 35

فيصل حفار 202035062467 36

دي م فودي 202035062759 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 عام: تخصص- قا نقانو

17 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الة بولنوار 161635057120 1

أم السو قان ر 161635076532 2

خليل شوش خ 171735062124 3

الدين ضياء ة رعما 171735063474 4

محمد ا رد 171735068914 5

عمار ش رطو 171735069250 6

سان م ين س سعودي 181835049953 7

ان رزال 181835050566 8

محمد يديو ز 181835068127 9

جابر ن مسك 191935046262 10

إسالم شكر يمراطلة 191935046502 11

شام بوغلوس 191935056504 12

آدم لزعر 191935057771 13

املؤمن عبد يقادر 191935060835 14

أحمد شودار 191935062296 15

ن س ا بلقب 191935062572 16

دى ال نو رسرسوب 202035045062 17

وداد بومسوس 202035045647 18

ان ربوقرة 202035047065 19

ة مر ياط وب 202035048980 20

يامنة فال 202035049005 21

السالم عبد تا 202035049089 22

ينة ج بودوخة 202035050355 23

ن سر فاطمة عنان 202035050555 24

ة مر وشمة 202035050605 25

املؤمن عبد مخنفر 202035052615 26

يل سلس وشات 202035052812 27

يل ن ش رد 202035062794 28

دى مسعودي 202035062937 29

أسامة ة ربا 202035063111 30

س فا ركراغل 2097324171 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 عام: تخصص- قا نقانو

18 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

وثر حدادة 161635056302 1

الدين صالح دي جر 161835072150 2

الدين ضياء مصباح 171735057784 3

إسالم عراب بن 171735062108 4

خولة قتال 181835049766 5

شيماء الة ساطة 181835050808 6

الفتاح عبد اص قر 181835057662 7

ايمن شططو 181835064907 8

فايزة ا رد 191935047186 9

يوسف بوسيالة 191935047341 10

سمية ي جرمو 191935048882 11

حسناء اص قر 191935053863 12

يوسف جماط 191935054921 13

النو عبد دادة ربن 191935056933 14

مالك باشا 191935059408 15

مة م ركر 191935061387 16

ليندة العاص 191935061758 17

سليمة صوشة 191935063343 18

مخلوف ن غم 191935064190 19

ة نز س رإد 202035008772 20

إكرام دنيا ود مز 202035044665 21

ان رخواثرة 202035044726 22

اسراء د زبو 202035045260 23

دى ال نو ررش 202035052706 24

حانة ة رسما ر 202035053742 25

قدس شماخ 202035053878 26

م الكر عبد ثالثة 202035055124 27

وئام ي توا بن 202035056308 28

عثمان بوسيوف 202035056525 29

ة أم ي ا ز 202035058010 30

اجر صردوح 202035058361 31

ن ار وبيو 202035060551 32

فرحات يعمار 202035062431 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 عام: تخصص- قا نقانو

18 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

لي ي رنو 202035062545 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 عام: تخصص- قا نقانو

19 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين ضياء ترشاق 171735057307 1

عماد اف ل 171735062944 2

سيم مر 171735066864 3

خولة ي رمقا 181835053981 4

ع محمد سو 181835057031 5

ديل بوقبال 181835064410 6

اض رماجو ر 181835064854 7

الدين ن ال زطو 191935052264 8

الدين نجم بولقرع 191935055179 9

الدين عالء ي ش 191935055731 10

الدين سيف ي غر 191935058887 11

س يان محمد توتة بن 191935065129 12

ن سر مطام 20075062172 13

اء زكر بليل 202033044700 14

أمينة س وعر 202035044440 15

دي م الدين خ زغاد 202035044649 16

ال إب حرافة 202035045232 17

ام ة ما شو رع ر ر 202035045520 18

دى ال نو رشالل 202035045617 19

آية وسف بو 202035046275 20

سر ىقتال 202035048317 21

فيدة حفصة رعطوط 202035050362 22

سر و ىمذ ر 202035050716 23

سفيان دل 202035052564 24

ن حس بوسبا 202035053715 25

ة أم ة رلعما 202035053854 26

شعيب ان شو 202035055585 27

اخالص ساكر 202035058015 28

ة صا لرقاب رأم 202035059147 29

صليحة نسعدو 202035060221 30

عصام نالعيدو 202035062313 31

ن سر حش 202035062828 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 عام: تخصص- قا نقانو

20 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

الدين عالء فاضل 161635065795 1

ن حس ربودو 161635073315 2

انية ي رتبا 171735053373 3

س اد محمد س رأون 171735055348 4

الدين عالء كرار 171735056249 5

أسماء العيفة 171735062267 6

املؤمن عبد قبة ربو 181835050057 7

أيمن ة رسما 181835058366 8

ان حدة رعيد 191935051705 9

ايمن عدادة 191935054309 10

م مر ي قر 191935055307 11

ف الشر ي حر 20125052787 12

الدين صالح أكرم يعليو 202035044421 13

صراح داد ب 202035044834 14

وئام قبة ربو 202035045117 15

س يو اق ور 202035045167 16

ال فر قونار 202035045480 17

م ة ك و رز ر 202035045483 18

ينة ص بوشيحة 202035046042 19

إكرام يقادر 202035048880 20

اق الر عبد ة زمخيو 202035048956 21

ان املالك رعبد 202035049033 22

ان رجنبة 202035050444 23

عامر يل شو 202035050511 24

جميلة جايز 202035052501 25

اسالم بوصفصاف 202035053698 26

اكرام راشدي 202035053703 27

سر عدوان ىبن 202035053893 28

ة من اعراب بن 202035054418 29

ة أم ة رلعما 202035057335 30

مضان رابية ر 202035058239 31

أسماء بوعود 202035059434 32

أكرم اشة ع 202035059613 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 عام: تخصص- قا نقانو

20 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

ة سا رفراج 202035061836 34

أميمة عقيلة هللا سعد 202035062321 35

غانية ز زو 202035062366 36

يل ن وب م 202035062793 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 عام: تخصص- قا نقانو

21 س: رطو سا الل

6ح 5ح4ح3حالرقم يل ال سم رقم و 2ح1حاللقب

أيوب ات بر 161635072529 1

محسن حوا 171735052454 2

يب ص عظي 171735057780 3

سامي ان زبن 171735061250 4

معاذ جعران 171735065573 5

ابح محمد او رز ي و 181835050193 6

يثم ش 181835055894 7

أكرم عيد 181835059702 8

ياسر اع ربوذ 181835060794 9

ائد ربلعكر ي 181835064622 10

أيوب حكي 191335051172 11

الدين عالء أيمن بخوش 191933048942 12

جلو لعوان 191935050537 13

سام ار يز ر 191935051685 14

ياسر برافطة 191935052403 15

الدين شمس عال 191935055701 16

ان مر ورادة 191935057164 17

شيماء عابد 191935058750 18

أيمن دعموش 191935059759 19

دنيا بوعظم 202035044657 20

سل شر 202035044768 21

نضال دي بلم 202035045040 22

محمد بولنوار 202035045760 23

نة ا ضة ر نق ر وبليليطة و 202035052800 24

ضوان ود رمز 202035053737 25

ن م محمد عياط 202035053801 26

ان أسم ي وبوقر 202035056381 27

امال وال 202035056812 28

دة فر حدادي 202035056871 29

سر ىبجاو ي 202035056914 30

أية شاوش 202035057219 31

آية ن الع حمر 202035058975 32

أيمن قباي 202035061155 33


