
  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )01(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635108248 فیروز بخوش   .01
 1735096274 جمیلة براھیمي  .02
 1735102197 المختار بن روان  .03
 1735094956 نجوى بن سعید  .04
 1735079731 الرمیصاء بن یطو  .05
 1735092280 تھاني بوحفص  .06
 1735099452  مروان  بوزیدي  .07
 1735084716  الھام  بوشنافة   .08
 1735098451 علي تركي  .09
 1735087507 منال جالل  .10
 1735079643 اماني  جوبر  .11
 1735092341 وردة حاجي  .12
 1733060384 نجاة حدوفي  .13
 1635091962 إیناس حدیبي  .14
 1735079910 رحیمة خرخاش  .15
 1735094685 مریم خفاق  .16
 1733061973 نسرین داعو  .17
 1735083274 یاسمین داود  18
 1735098644 فائزة ذباح  .19
 1735083419 سارة رحماني  .20
 1735084754 ثامر رویصات  .21
 1735080790 رمیصاء زید الخیر  .22
 1735098739 فاطمة الزھرة سعدي  .23
 1735094314 سارة سعودي  .24
 1735080595 شیماء شنان  25
 1733059363 ریاض صرداجي  .26
 1735095648 اقویدر طرافي  .27
 1735097311 سعید طیباوي  .28
 1735087497 عیسى طیوب  29
 1735096675 خدیجة عبد القاني  30
 1735084686 اشواق عزیز  31
 1735085150  مسعودة  عطالوي  .32
 1735080570 سعید غضبان  .33
 1735089669 یاسمین قبي  .34
 1735083137 دعاء قطوش  .35
 1735094640  رابح  لسلت  .36

 1735094643 ربیعة مریصي  .37

 1735091049 ھالة معمري  .38

 1733064157 نسرین یوسفي  .39

  
  

  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )02(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1733055268 سماح باجي  .01
 1735092503  عائشة  باي   .02
 1735100125 ھشام بن عیسى  .03
 1635106100 رملة أمینة بن قبي  .04
 1635093650 جمانة بھلول   .05
 1735097030 زروق بوبكري  .06
 1735092342 یوسف بوترعة  .07
 1735092855 صابرین بورزق  .08
 1735080306 مریم بوزیدي  .09
 1735100228 ولید بوشمبة  .10
 1735087305 رانیة بوطي  .11
 1735096980 رقیة جغدالي  .12
 1735094900 سارة خزاري  .13
 1735087509 نضال خشعي  .14
 1735079776 انیس دبي  .15
 1735099632 ملیكة دغفل  .16
 1733065159 حمیدة  دقدق  .17
 1735099092 لویزة دمدوم   18
 1635099011 فطیمة زھرة دوسن  .19
 1735088124  الذوادي  ذوادي  .20
 1735088064 عبد الغني زنبوع  .21
 1735093455 محمد زیام  .22
 1735094909 عبد اللطیف شامي  .23
 1735100396 یوسف شیخاوي  .24
 1733056246 إبتسام طبي  25
 1733056355  خدیجة  طبي   .26
  فھیمة  الالوي عبد   .27
  ریاض عدیلة   .28
 1735085426 فاطمة الزھراء فكاني   29
 1735083850 بشرى قاني  30
 1735083703 شیماء قاني  31
 1735080367 نسرین قفي  .32
 1735092504 عبد الحمید قنیفي  .33
 1733059339 خیرة  لزغل   .34
 1735079715 اسماعیل مجاھد  .35
 1635102106 محمد مھدید  .36

 163512065  الربیع  وزاني  .37

 1733063667 صبرینة یحیاوي   .38

 1735093951 لیلى  یوسفي   .39

  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )03(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
  بالل  بن حامد   .01
 1735090621 محمد بن نویوة  .02
 1735097504 سمیحة بنایلي  .03
 1735088473 الطاھر بوذراع  .04
 1735084845 ربیعة بوزیدي  .05
 1735088707 مروان أبوسعید بوشعالة  .06
 1735080715  تنھینان اشراق  بوشیبي   .07
 1735083746 فیروز بولعرابي  .08
  فاطمة الزھراء بولقراص  .09
 1735095394 ایمن تركي  .10
 1735079602 آمنة جغلولي  .11
 1735092062 یاسر جودي  .12
 1735100605 عویشة جیالني  .13
 1735092033 سارة حرابي  .14
 1735087376 عیسى حریزي  .15
 1735080758 نزیھ حمداوي  .16
 1635088273 إیناس دشوشة  .17
 1735085003 عبد الرؤوف دشیشة  18
 105032666 جمال دوباخ  .19
 1735090641 مسعود دویب  .20
  أنفال  زادش   .21
 1535092584 سمیة زرقین  .22
 1735080626 قرمیة زرقین  .23
 1735094298 انوار سعودي  .24
 1735090234 خولى سفیان  25
 1635092398 عائشة سالمة  .26
 1735100660 نریمان شبیح  .27
 1735084708 الطیب عزوز  .28
 1735090607 لیلى عزیزي  29
 1735080022 شریف عمیش  30
 1735080229  ماجدة  غشام   31
 1735087470 بشرى فاید  .32
 1735099741 نادیة قریشي  .33
 1733062251 مریم قوام  .34
 1735100667 نسیمة لكتیلة  .35
 1733064168 ھدى مخالفیة  .36

 1735083151 سعد مكي  .37

 1735080361  نرجس  میلي  .38

 1735091221 عمر ھجولي  .39

  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي.
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 اإلعالم واالتصالقســـم علوم 

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )04(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735080653 منال بدار  .01
 1735083630 حكیمة بزیط  .02
 1735087423 نسیمة بلحوت  .03
 1735096210 جابري بلعروي  .04
 1635097796 سلیمة بوذراع  .05
 1733064046 شیماء بوطغان  .06
 1735080063 صفاء بوعبد هللا  .07
 1635105157 بلقاسم بیرم  .08
 1735091727  مروة  جریدة  .09
 1735087421  ناریمان  جالل   .10
 1635095643 خولة حبیل  .11
 1733061037 عفاف  دالي   .12
  بسمة داود  .13
 1735090186 عفاف  دریسي   .14
 1735093740 زوینة  دغفل  .15
 85081472 نصر الدین  رزاق  .16
 1735083270 نورة رزیق  .17
 1735090243 رومایسة رقیق  18
 1635098535 ھجیرة زروخي  .19
 1735085015 عالء الدین سالمي  .20
 1735087290 خلیصة سمان  .21
 1735080373 نسرین  شترة   .22
 1735098186 عبد اللطیف شریف  .23
 1635102567 مریم شویدیرة  .24
 1735093511 زینب قسیمة طاھري  25
 1735084670 ابتسام طرافي  .26
 1735084976 صالح الدین عزوز  .27
 1735090247 سارة العطراوي  .28
 1735093734 حنان عالل  29
  محمد عوفي  30
 1735087319 سعیدة فتحي   31
 1735079843 حفصة قفي  .32
 1735099399 محمود قندوز  .33
 1735099025 لبنى لعزیري  .34
 1735090139  امینة  لعماري  .35
  أحمد لمروز  .36

 1735084796 حوریة مساعد  .37

  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    الثانية :  السنة
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )05(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735096096 بلقاسم احمد باي  .01
  راضیة  بدرة   .02
 1635102492 محمد بلیل  .03
 1735084774 حلیمة بن اعمر  .04
 1733061598 عیسى بن ثابت  .05
 1735083170 ضیاء الدین بوزیدي  .06
 1735095413 ابتسام جعیجع  .07
 1733056221 امیرة جودي  .08
 1635087305 سھام حریزي  .09
 1735087363 عبد الصمد حریزي  .10
 1735085590 سھام  حفایفة   .11
 1735090170 سھى دیلمي  .12
 1735090569 صالح  رمضانیة   .13
 1735085380 یمینة زلوف  .14
 1635099810 حیاة زھاق  .15
 1735092298 رمضان شریف  .16
 1733066452 حسین شالبي  .17
 1735079736 الشریف شیة  18
 1735088575 سعاد صید  .19
  محمد  طیایبة   .20
 1735087496 علي طیوب  .21
 1735085119 محمد بھاء الدین عبد الدائم  .22
 1635097808 سھام عبدالحمید  .23
 1735087406 مریم عسي  .24
 1735090175 شھیرة  العطراوي  25
 1735080386 نعیمة عمرون  .26
  عماد الدین  عمیش  .27
 1735090474 احالم عواج  .28
 1633067230 ابراھیم غانم  29
 1735092724 منیرة فراحتیة  30
 1735093411 خیرة فضیلي  31
 1535116591 نوال كتفي  .32
 1735094679 مبخوتة لبلوبة  .33
   آمنة   لحویشي   .34
 1735091253 محمد فؤاد لقدي  .35
 1735083730 عقیلة مراكشي  .36

 1735099819 نجیب منصور  .37

 1735080448 وسام منصور  .38

 1735089420 ابتسام مني  .39

  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )06(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 173508589 شیماء براھم شاوش  .01
 1635102561 فلة بن عادل  .02
 1735085084 لمیاء بن عیسى  .03
 1733058655 راشدة بن مروش  .04
 1735090520 رامي بوعافیة  .05
 1735093742 سعید بوقرة  .06
 1735087510 نھاد بولعراس  .07
 1733064153 نجوى بویخساین  .08
 1735085124 محمد مراد بیرش  .09
 1635103602 شیماء حویشي  .10
 1735091673 حدة  خلفة   .11
 1735089406 أحمد سامي دحماني  .12
  صالح الدین ربحي  .13
 1735091905 امیرة زلوف  .14
 1735088619 عباس زمیح  .15
  لمیاء سباع  .16
 1635092660 نجاة سلیخ  .17
  زایري سید علي   18
 1735093729 اشواق  شادي   .19
 1735087233 ابو بكر الصدیق شریف   .20
 1735094883 أمال طیب باي  .21
 1735096243 جمال عزیزي  .22
  عباس  عطار  .23
 1735088855 عمر فرجاوي  .24
 1735092286 خلیل فرحاتي  25
 1635103532 فاطمة فریتیح  .26
 1735093518 عبد الكریم قاسمي  .27
 1735080678 یاسمینة قرشي  .28
 1735099894 نصیرة لبصیر  29
 1635097715 الھواري لعیشي  30
 1635103611 یمینة مبروك  31
 35090201 ملیكة محروق  .32
 1735089496 سارة مردفي  .33
 1635103036 فارس مرزوق  .34
 1735094306 دنیا مزوزي  .35
 1733064057 عبد الحق معوش  .36

 1735090181 عبد الحكیم  ناشي  .37

  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 واالتصال قســـم علوم اإلعالم

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )07(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735093526 كلثوم ابراھیمي  .01
 1635102117 نورالدین بن عبد القادر باوني  .02
  وریدة بشیري  .03
 1735088448 إبراھیم بن الطاھر  .04
 1735084811 خلود بن بوذینة  .05
 1735089536 صالح الدین تومي  .06
 1735083642 خدیجة الحوانس  .07
  فاتح خلیف   .08
 1735090574 الطیب خلیفي  .09
 1735080161 فاطمة دري  .10
 1735083794 وفاء دنیدني   .11
 1735083800 یاسمین رابحي  .12
 1735093396 عبد العلیم رابعي الیاس  .13
 1733064147 نجاة زعیكة  .14
 1735085342 عقبة سلماني  .15
 1735094289 الدراجي سلماني  .16
 1735090135 أسعد الدین شریف  .17
 1635098910 خولة صحراوي  18
 1735084966 صبرینة صید  .19
 1735085848 أمیمة طیبي  .20
 1733058924 مروة عابد  .21
 1735091236 فطیمة فیجل  .22
 1735087411 منال قرین  .23
 1735079855 حیاة قعودي  .24
  بلقاسم قیاش   25
  وھیبة  كراع  .26
  أمینة  كریستي  .27
 1735093506 خولة لصفر  .28
 1635087391 ھبة لعجیني  29
 1735099447 مرزاقة محواس  30
 1733066429 اكرام مشري  31
 1735079946 سارة معروف  .32
 1735090201 ملیكة معروف  .33
 1735080170 فاطمة الزھرة معمري  .34
 1735099903 نعمة منجحي  .35
 1735085272 ولید ناجي  .36

 1635100919 حنان ھبال  .37

 1635104311 امال  ھرامة   .38

  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 علوم اإلعالم واالتصال قســـم

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )08(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735084899 سارة امحمدي  .01
 1735094293 النذیر بتة  .02
 1735087365 عبد الكریم بحوري  .03
 1735084776 حلیمة بلة  .04
 1733061084 نوال بلعروسي  .05
 1735091421 احمد بن البار  .06
 1635087266  دنیا زاد  بن ساعد  .07
 1735089447  سمیة  بن لوناس  .08
 1735093903 بالل بوجالل  .09
 1735083662 زھرة بوخضرة  .10
 1635095395 فطوم بوزربة  .11
 1635097032  سفیان  بوشعالة  .12
 1735094688 نجاة بوشمبة  .13
 1733062222 عبد الصمد بوطاعة   .14
 1735083617 بشرى بوطلحة  .15
 1735094927 وردة جعالب  .16
 1735099366 محمد زكریا حمداوي  .17
 1733061014 شیماء  خلفاوي   18
  بالل خلیف  .19
 1735079716 اسماعیل دبي  .20
 1635087406  یمینة  دخوش  .21
 1735087293 خولة رایس  .22
 1733062675 سمیة زاوي  .23
 1735084617 أسامة زین العابدین  .24
 1735080230 ماریة سعدي  25
  إیمان  شریف  .26
 1735079882 خولة  شاللي   .27
 1735080625 فیروز صیاد  .28
 1735093888 أمیرة قرساس  29
 1635101706 مریم قطوش  30
 1735096322 حدة  لسلت   31
 1635099632 بشرة لوعیلي  .32
 1735083669 سارة محمدي  .33
 1733060965 بالل محمدي  .34
 1735087277 بالل  مرزواقي  .35
 1735084778 حلیمة السعدیة مریني  .36

 1733062244 لیندة مسعودي  .37

 1735083167 صالح ناصف  .38

 1735094918  لزھر  ناصف   .39

  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - جامعة حممد بوضياف

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

      الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )09(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735083628 جوھرة آیت شعبان  .01
 1733060962 ایوب بحري  .02
  سمیة  بریك   .03
 1635105161 بلقاسم بلواضح  .04
 1735088459 اسالم بن الطاھر  .05
 1735085162 منال بن براھیم  .06
 1735088530 خلیل بوبكري  .07
 1735100099 ھدى بوراس  .08
 1733061907 اسیا  تیشراحین   .09
 1735093725 أمال جعیجع  .10
 1733063969 حمزة جودي  .11
 1735098461 علي خلیفة  .12
  یعقوب  ذبیح   .13
 1735095864 الھام زیاني  .14
 1735090137 أشواق شرعة  .15
 1735087233 ابو بكر الصدیق شریف  .16
 1735090239 رجاء شعراوي  .17
 1735084764 جھاد صالح  18
 1735084876 زھیة عبد العالي  .19
 1735087255 احالم عالل  .20
 1735090149 حسینة قداش  .21
 1735095735 السبخي قرنة  .22
 1735087286 حسین قري  .23
 1735079998 سمیة كشرود  .24
 1735091683 رقیة كشیدة  25
 1733063980 حیاة  لبقع   .26
 1735090134 اسامة لبوخ  .27
 1735096120 بن داود لقیلطي  .28
 1735084904 ساعد مراتي  29
 1635096627 بلقیس مقیرش  30
 1733056380 دنیازاد مھني  31
 1735087326 سمیر موساوي   .32
 1735080641 محمود موسعي  .33
 1735079777 ایة میمون  .34
 1635109956 راضیة نواوي  .35
 1735092934 عزوز ھالل  .36

 1735090184 عبد القادر ھمیسي  .37

  نور اإلسالم ولھي   .38

  
  
  
  
  
  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة - بوضيافجامعة حممد 

  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
   قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثانية : السنة 
  2018/2019: املوسم اجلامعي

  
  )10(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1735084791 حنان احمیدي  .01
  سھام اودیع   .02
 1733058861 اكرم بدار  .03
 1635095446 حمزة بطاش  .04
 1733063016 حیاة بن خلف هللا  .05
 1735080259  محمد ھمام  بن دعاس  .06
  أبو ھیثم بن عبد الرحمان  .07
 1735092990 فضیل بن علي  .08
 1735083799 یاسمین بن عیسي  .09
 1735099611 مفتاح بوراس  .10
 1733064160 نھاد بوطغان  .11
 1735092284 خالد بوعافیة  .12
  یوسف بوقطایة  .13
  شریفة  بوناب   .14
  الیمین حابي  .15
 1735087578 سلسبیل حریزي  .16
 1635106830 شروق حلیتیم  .17
 1635092903 إلیاس حوحو  18
 1635095212 صحراء دغفل  .19
 1635097683 أسماء دھیمي  .20
 1635092806 احمد زكریاء رشید  .21
  آیة  زدام   .22
 1735099683 مھدیة زرفاوي  .23
 1735094639 رابح سباعي  .24
 1735084823 خولة سعداوي  25
 1735094290 الطاھر سویسي  .26
 1735098336 عثمان شاكي  .27
 1735092355 امیرة شنن  .28
 1735080707 الرمیصاء صغیر زغالش  29
 1735087428 نور الدین عروسي  30
 1635103597 ریم عوینة  31
 1733059346 دنیا العیب  .32
 1733061041  فاطمة  قندوز  .33
 1735079709 ازدھار مھیدي  .34
 1735098507 عمار نویقة  .35
 1735096684 خدیجة ھجولي  .36

 1735088038 رحاب ھوشات  .37

 1733061639 الزھرة واعیسي  .38

 1635103536 فایزة والي  .39

  
  


