
التسجيل رقم اللقب اإلسم الرقم  

8 جامعة 1945 ماي  قالمة -   

 قائمـــة الطلبــــــة

 كليــــــــة:

 الفــــــــوج:

 الشعــــبة:
  قســـــــم: 
 التحصص:

 األولى  السنــــــة:
: يوم نشر   

انهغاخ و اِداب انعرتٍ األدب و انهغح   
نغىَح دراضاخ تطثُقُح نطاَُاخ   

1 
 ياضتر

2021/10/14 

انهذي َىر اويذور 17/36041381 1  
 رَاٌ تراهًٍُ 18/36036916 2
 هذَم تركاٍَ 18/36036987 3
 تقىي ترَك 18/36035353 4
 إَتصار تهىصُف 17/36042758 5
 خهىد تىصثعٍُ 18/36038752 6
اَحتىط 17/36045862 7  ضًُرج 
 ضىضٍ تىكحُم 18/36038498 8
 يُال جاهًٍ 18/36037230 9

 اتتطاو حهىٌ 16/36050883 10
 َىرج خًاَطُح 17/36042177 11
 غُراز ضقىانٍ 18/36035073 12
 أحالو ضكفانٍ 18/36034829 13
 تطًح ضكفانٍ 18/36034915 14
 يروج غاَة 18/36037217 15
 يرَى طُثٍ 17/36040055 16
 تػري عثايُُح 17/36044125 17
 نثًُ عُاتٍ 18/36037529 18
 َثُهح قىادرَح 18/36038188 19
 فاَسج نعىر 18/36040089 20
 َطري َخهف 18/36038866 21
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 آَح تخىظ 18/36035667 22
 قًر تركاٍَ 18/36040293 23
الغح تٍ 18/36038819 24  نُُذج 
 كىثر تههىل 18/36035788 25
 انهاو تىتسٌ 18/36038726 26
 َطرٍَ تىغحذاٌ 18/36038839 27
 إَتصار تىعُع 18/36040243 28
 َاضًٍُ حطاط 18/36040313 29
َىر نُُا حكًٍُ 18/36037640 30  
 يُال زَكر 18/36037559 31
 دَُا زَى 18/36037432 32
 تثُُح ضانًٍ 18/36036881 33
 غًُاء طُر 17/36043905 34
 اَُاش عثُسٌ 18/36038078 35
 حُاج غرتٍ 17/36044057 36
 عثُر قجاجح 17/36042544 37
انهطاٌ كحم 18/36037553 38  يرَى 
 رفُقح يطاعذَح 18/36035395 39
 عثُر َاصرٌ 18/36037509 40
 إًَاٌ َكاع 18/36034890 41
 يُطاء هثُر 18/36037031 42
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 أَىار ترَع 18/36038059 43
 اضالو تهىاعر 17/36046838 44
َحٍ تٍ 18/36035066 45  غًُطح 
 خهىد تىغحذاٌ 18/36037016 46
 غًُاء تىنثازٍَ 18/36040084 47
 إًَاٌ جافٍ 17/36043675 48
 حطُاء خانذٌ 18/36042708 49
 حُاٌ خهُفٍ 18/36038660 50
 راَُا دتاتغح 17/36044140 51
 رتاب دهًاٍَ 17/36061523 52
 هاجر دواخح 18/36036985 53
 غهُرج ضقىانٍ 17/36038384 54
 تثُُح غطُثٍ 18/36036880 55
 غهُُاز صرصار 18/36035072 56
 نثُثح صُصرٌ 17/36044181 57
 وداد طعُىج 18/36036992 58
 انطاضً عرتح 17/36044257 59
 عهُاء قرزَس 18/36041730 60
 درصاف كالعٍ 16/36046638 61
 صفاء نكثر 18/36039498 62
 حُاٌ يىيذ 18/36036896 63
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 إًَاٌ تراحهُح 17/36045140 64
غُخ تٍ 18/36034891 65  إًَاٌ 
عُاظ تٍ 17/36040650 66  كرًَح 
كاغر تٍ 16/36047621 67  آيال 
 نًُص تىخُاف 18/36038917 68
 زَُة جعفر 18/36035020 69
 ضارج حًثهٍ 17/36043266 70
 وجذاٌ رحايُح 18/36040507 71
 ضهًً ضاضٍ 15/36043725 72
 حطاو ضرحاٌ 18/36036056 73
 خىنح طراز 18/36037423 74
هرَحطى 16/36044547 75  َطرٍَ 
 غًُاء عًاَرَح 17/36043901 76
 فاطًح عىاج 18/36035127 77
 َذي عُذ 18/36035207 78
 هذَم فارح 18/36037588 79
اإلًَاٌ َىر قُىظ 18/36038843 80  
 ضىالف كايهٍ 18/36055088 81
 َىارج َسار 17/36044568 82
 حٍُُ هًُطٍ 18/36037416 83
 كىثر هًُطٍ 18/36037639 84
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 حُاٌ تهعُذ 18/36038097 85
عُذج تٍ 17/36042026 86  ركري 
 عاَذج جُاٌ 18/36040287 87
 ضارج حجىجٍ 17/36038802 88
 راضُح حًُىد 18/36038761 89
 ضًُح خهفىٌ 18/36036925 90
 نُُذج دراتهح 18/36037536 91
 ضهُم رتعٍ 17/36038825 92
 جًُهح ريضاٍَ 17/36044620 93
 نُهً رَغٍ 18/36038817 94
 هذَر ضعاَذَح 18/36038583 95
 صفاء ضقٍُ 18/36037496 96
 َطري ضكُذر 18/36038867 97
 عثُر ظافرٌ 17/36041295 98
 إًَاٌ عرقٍ 18/36038723 99

 كىثر عُاد 18/36035489 100
ٍَغًرا 18/36037637 101  كاتُح 
 رًَح فُُذش 18/36038128 102
 أيال قرفٍ 17/36045129 103
 َطرٍَ قُراطٍ 18/36035212 104
 هاجر يطُىد 17/36046678 105

Page 5 of 6 NFPGI2006 



 

Page 6 of 6 NFPGI2006 


