
  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثالثة: السنة 
    اتصال : ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

  )01(الفوج 
   

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635095153 خیرة بحاش  .01
 1635100979 عبدالسالم بربیش  .02
 1635092040 ماجدة بشیري  .03
 1635109969 زینب بطاش  .04
 1635101020 نوارة بن جودي  .05
 1635099904    بن رحمون  .06
 1635109367 نور الدین بن ساعد  .07
  1635086596  زھرة  بن نخلة  .08
 1535109452 احالم بوسعدیة  .09
 1635089917 خدیجة جریدة  .10
  1635095178  سارة  خلیف  .11
 1635109462 ھاجر دبي  .12
 1635100896 إیمان زروقي  .13
 1635087357 مصطفى زید الخیر  .14
 1638081811 فلوكة السالك لحبیب  .15
 1635087248 سھیلة طیوب  .16
 1635095369 دلیلة عزیزي  .17
 1635095264 لمیاء عشور  .18
 1635108494 مالك عالل  .19
 1635087229 امیر عبد القادر قارة  .20
 1535096299 خولة قاني  .21
 1635095290 ملیكة قرطي  .22
 1635087216 اسماء قعودي  .23
 1635104738 السعدیة لطرش  .24
 1635103003 زكریاء لعویجي  .25
 1635102422 إسراء مام  .26
 1635095683 سجیة مرسیس  .27
 1635103106 خولة مقورة  .28
 1633064269 ھاجر نقرش  .29
  1635095386  سھیلة  یطو  .30

  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 اإلعالم واالتصالقســـم علوم 

  الثالثة: السنة 
  اتصال: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
   )02(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635105779 خدیجة البار  .01
 1535101478 نور الدین بوروبة  .02
 1635095075 أحمد بوزربة  .03
 1535108005 أمحمد بوشیبة  .04
 1635100984 فؤاد بوعافیة  .05
 1635099756 یسرى بوقفالة  .06
 1635100155 أیوب جریدة  .07
 1533068685 أبو بكر خبابة  .08
 1635092368 صبرینة زبیري  .09
 1635098459 جھیدة زروخي  .10
 1635087317 صلیحة زغاد  .11
 1635100974 عبد الرحمان سعیدي  .12
 1635101086 نسرین سالمي  .13
 1635090177 خولة شریف  .14
 1635092488 فاطنة شریكي  .15
 1535109237 زھرة العالء ضیف هللا  .16
 1635110056 لندة طویل  .17
 1635102833 ھجیرة عبد الكبیر  .18
 1535110426 نورة عالل  .19
 1635099756 حمزة  عالل   .20
 1533068983 وداد العمري  .21
 1635101029 وردة عیفاوي  .22
 1635106653 سمیة غزال  .23
  1635087414  آسیة  فاید  .24
 1634024291 ایمن صبري مالك  .25
  1635095166  زھراء  محادي   .26
 1635098434 أمیرة مخلوف  .27
 1635095322 وسام مرسیس  .28
 1635108617 محمد مسھل  .29
  1635095367  خولة  مقران  .30
  1635095185  رانیة  مھدي  .31
  1635087289  زینة  مھشي  .32
 1635100987 فریال موھون  .33
 1535092511 نورة وقاف  .34

  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثالثة: السنة 
  اتصال: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )03(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635087231 امیرة بحاش  .01
  1635101655  رقیة  بزة  .02

 1635101631 امال بلعمري  .03

 1535092259 أمال بن عیسى  .04

 1635087377 نسرین بن عیسى  .05

 1635096039 حسام بن معتوق  .06

 1635095364 كریم بوراس  .07

 1635101657 زھوة تومي  .08

 1635096699 سارة جقاطي  .09

 1635096071 صارة حاجي  .10
 1635092530 لطیفة خضراوي  .11

 1635097783 سارة دحماني  .12

  1635090889  مریم  رقیق  .13

  1633073014  ھاجر  زھار  .14

 1635101718 نصیرة زیتوني  .15

 1635101670 سناء سالمي  .16
 1535095752 وسام سالمة  .17

 1535091295 أمنة صحراوي  .18

 1635101665 سلمى ضیف هللا  .19

 1635100971 صیفیة العاقل  .20

 1635095096 الحسین عزیزي  .21
 1635102814 فاطمة الزھراء علواني  .22

  1635097906  لمیاء  غویني  .23

 1635087382 نوال فنیش  .24

 1635087334 قمر رمیصاء قارة  .25

 1635091128 نور الھدى یاسمین قارة  .26

 1635101372 عبدالسالم قندوز  .27

 1635101637 بشرى لعشاش  .28

  1635102571  ھاجر  لغویل  .29

 1635102424 الشیماء مام  .30

 1635102535 حنان محمدي  .31
 1635098506 عبیر مخلوف  .32
  1635103538  فریدة  مزوزي  .33
 1635105545 ریمة مشري   .34



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    الثالثة: السنة 
  اتصال: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )04(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 

  1635096024  ایمان  برابح  .01
 1535096744 خولة بن حلیمة  .02
 1635097738 حبیبة بن صوشة  .03
 1635090810 ھانیة بن عروس  .04
  1635086493  حفیظة  بن مبروكة  .05
 1635100956 سلیمة بوحفص  .06
  1635102869  زھیر  بورزق  .07
 1535108251 محمد بوشارب  .08
 1635095380 سعیدة بوطي  .09
 1635086404 المنتصر بونصلة  .10

  1635101006  مفتاح  جعالب  .11
 1535106108 محمد حالب  .12
 1635100167 باسم حیمد  .13
  1635095244  عیسى  خنوف  .14

 1535091302 أمیرة دیلمي  .15
 1535111357 نجیب دیلمي  .16
 1635109250 نسیم دیلمي  .17
 1535092456 لینة زیان  .18
 1635101626 الزھرة سرایش  .19
 1635090121 عثمان سعداوي  .20

 1635098457 بلقیس سفیان  .21
  1635086798  عبد النور  عریبي   .22
 1635097803 سمیحة الغربي  .23
 1635092123 حنان غیابة  .24
 1635100903 المیھوب قادري  .25
 1635101708 منال لطرش  .26

  1635100978  عبد الوھاب  لعجال  .27
 1635095300 نجوى منصور  .28
 1635105545 حمزة منوار  .29
 1635090139 نجاح نویري  .30
 1635098432 أشواق وحشي  .31
 1635099079 وداد یوسفي  .32

  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثالثة: السنة 
  اتصال: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )05(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 

 1635106426 سعود بدیار  .01
 1635101679 عائشة بن طاطة  .02
 1635099058 ناھد بن عامر  .03
 1635099618 أیمن بن علي  .04
 1635101734 یسرى بن عمر  .05
 1635090856 خدیجة بن مسروق  .06
 1635092232 محمد بوشیبة  .07
 1635101199 نجود بوعزیز  .08
 1635098070 یسین بوعیشاوي  .09
 1635100942 ریاض حاجي  .10
 1635092265 سامي دھیلیس  .11
 1635098466 حیزیة ربحي  .12
  1635101693  فریدة  سواعدیة   .13

 1635103061 نسیمة شبابحي  .14
 1635098519 كلثوم شریف  .15
 1635102506 نرجس طاھري  .16
 1635102437 حفصة طاھري  .17
    محمد  طرشي  .18
  1635100675  عبد الرحیم  طكیة  .19
 1535106028 سكینة عاشور  .20

 1635090096 سارة عجول  .21
 1633028682 سیلیا عیمان  .22
 1635087215 اسالم شرف الدین قطوش  .23
 1635102548 صبرینة لغویل  .24
  1635095670  زیتب  مرسیس  .25
 1635086472 جمیلة میمون  .26
 1635098565 سمیرة ناشي  .27
 1635090542 إیمان نایلي  .28
 1635109462 فھیمة نش     .29
 1635091367 رمیسة نقیش  .30
 1635098661 ھناء ھمیسي  .31

  
  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 واالتصالقســـم علوم اإلعالم 

  الثالثة: السنة 
  اتصال: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )06(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 

 1635095369 علي  اسماعیلي  .01
  1635095257  فیصل  بلعباس  .02
 1635100170 توفیق بلواضح  .03
 1635102035 توفیق بن  ناصر  .04
 1535109984 العفراء بن صالح  .05
 1635086925 لبنى بن علي  .06
 1635087450 سارة بوخالفة  .07
 115071317 مفتاح بوقرة  .08
  1535106906  علي  تیس  .09
  1635098532  نجیب  جناوي  .10
  1635086536  خولة  حمودي  .11
 1635097799 سماح حیمود  .12
  1635109941  حدیجة  خلدون   .13
 1635086522 خدیجة دھمش  .14
 1635087092 نور الھدى ساسي  .15
 1635102532 امباركة سالمي  .16
 1635104142 آمنة سحنون  .17
 1635100242 كنزة سعدي  .18
 1635101663 سعیدة شویة  .19
 1635095265 لمیاء صحراوي  .20
 1635098441 إلیاس صولي  .21
  1635100542  محمد  طرشي  .22
  1635099755  وردة  عباسي  .23
 1635097938 ملیكة عالوة  .24
 1635097893 فریال فرادي  .25

 1635098503 عبد القادر مخلوف  .26
 1635092735 ھناء مزاري  .27
 1635095165 زكیة منصور  .28
 1635095276 محمد مھدي  .29
 1635102965 إیمان یوسفي  .30

  
  
  



  
  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي

  املسيلة -جامعة حممد بوضياف
                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قســـم علوم اإلعالم واالتصال
    الثالثة: السنة 
  اتصال : ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )07(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 

 1635096824 فتیحة افیدة  .01
 1533064823 عبیر بشیري   .02
 1635109608 وریدة بشیري  .03
 1535091810 مروة بن الوریث  .04
  1535116189  مسعودة  بناصر  .05
 1635097811 سھام بوذراع  .06
 1635087238 ایوب صالح الدین تلي  .07
 1635100538 فوزیة خوجة  .08
 1635095274 محمد دغفل  .09
 1635099629 ایمان دولة  .10
 1635096995 احالم رویصات  .11

  1635092478  فاطمة  زردان  .12
 1534000763 یوسف زردوبة   .13
 1635096173 شیماء سعید  .14
  1635090106  سھیلة  شریخ  .15
 1335084797 بالل طرشي  .16
 1535110395 لمیاء عشور  .17
 1535096410 عباس عطار  .18
 1535113551 سمیة علواني  .19
 1635087051 نجالء عیش  .20
 115070298 صفاء غرس هللا  .21
 1539074632 لزھر فطحیزة عمار  .22
 1635103882 صدام حسین قذیفة  .23
 1533075639 الیمین لعیاضي  .24

  1635102074  رمیصاء  مساعد  .25
  1635090144  نور الھدى  ھبوب  .26

  
  
  
  

  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -بوضيافجامعة حممد 

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

  الثالثة: السنة 
  إعالم: ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
  

   )01(الفوج 
  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635099707 بشرى اونیسي  .01

 1635091963 إیناس اوھیبة  .02

 1635109969 زینب بطاش  .03

 1635100153 أیمن بغدادي  .04

  1635087023  منى  بلطرش  .05

 1635099439 سماح بن حامد  .06

 1635108852 مروة بن سعدیة  .07

 1533063246 خدیجة بن سماتي  .08

 1635102573 یمینة بن عادل  .09

 1635099450 شھرة بن یطو  .10

 1533068752 خلیل بوسعدة  .11

 1635090091 ریاض خاوي  .12

 1535111926 إسماعیل عبد المؤمن خلیفة  .13

 1535091955 لمیاء خوالفیة  .14

  1635086872  فاطنة  خیذري  .15

 1635086998 مریم دھیمي  .16

 1635107603 عتاب رداوي  .17

 1635109998 شھیرة زعیتر  .18

 1635109397 نور الھدى زیتوني  .19

 1635104952 اماني سالمي  .20

 1635100081 عبد الصمد سبع  .21

 1635096103 مسعودة شرحرح  .22

 1535095586 بالل طھیر  .23

 1635099735 زینب عبد الباقي  .24

 1635086337 إیمان عبد الالوي  .25

 1635092467 فائزة عبد الالوي  .26

  1635087056  نجیب  عجابي  .27

 1635102784 اسمھان عالل  .28

 1535101421 خلود قرین  .29

 1535108097 خدیجة قندوز  .30
 1635109501 ھجیرة قندوز  .31

 1535091716 سمیرة لطرش  .32

 1535116222 مصطفى لعقعاق  .33
 1635092033 ام الخیر لفرید  .34

  



  وزارة التعليم العالي والبــحث العلمـي
  املسيلة -جامعة حممد بوضياف

                                   كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قســـم علوم اإلعالم واالتصال

    الثالثة: السنة 
    إعالم  : ختصص

        2018/2019: املوسم اجلامعي
   )02(الفوج 

  رقم التسجيل   اإلسم   اللقب   الرقم 
 1635092604 مریم أوھیبة  .01

 1635087227 امجد سمو الدین بحاش  .02

 1635109518 ھشام بحاش  .03

 1635088124 أسماء باللة  .04

 1635099733 انور بن جفال  .05

 1335077412 مراد بوحة  .06

  1534000763  یونس  جبایلیة   .07
 1635110068 مریم جعنیط  .08

 1635095184 زھرة حتحات   .09

 1635092235 زینب حشادي  .10

 1635103583 أسماء حفصي  .11

 1635086872 فاطنة خیذري  .12

 1533075515 إیمان دریدي  .13

 1635103526 عبیر دیلمي  .14

 1635100948 سارة سعدي  .15

 1635095133 حمزة سعودي  .16

 1635100937 رحمة سعیدي  .17

 1635096071 علي  شریف  .18

 1635095306 نور الھدى شیتور  .19

 1635092091 حسام صالحي  .20

 1635087319 عبد المؤمن طویرات  .21

 1535095687 وھیبة قطوش  .22

 1635093571 ام الخیر لفرید  .23

 1635087375 نرجس لكحالي  .24

 1635098909 خولة لھمك  .25

 1635102528 إكرام مام  .26

 1433061756 سعاد مجالدي  .27
 1533065271 نجاة محامدیة  .28

 1635100174 جھیدة مختاري  .29

 1635108480 لیمین مرھون  .30

 1635106790 سھیلة مشاني  .31

 1433060723 ھنادي مشري  .32

 1635086687 حسناء نابي  .33

  


