
  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع طلبة قسم الاتصال والعالقات العامة 

 على الفضاءات املخصصة لالمتحانات
 

 10H00-08H30/                          سنة ثالثة اتصال                        6+5+4+3+2+1املدرجات/

 10H00-08H30/ اتصال وعالقات عامة/2ماستر                                   300+7رجات/املد

 15H10-45H11/ اتصال وعالقات عامة/1ماستر                                   7+6+5املدرجات/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques  
 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 01 املدرج............املادة...................................... 08H30اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   خشة خديجة 28   أزبيري   نور إلاسالم 01

   درغال فريال 29   ألاسد   شهرة 02

   درويش أسماء 30   العايب   سرور 03

   دنوب مالك 31   املجادي   عفاف 04

   زيروق صفاء 32   اءبوعرعور   شيم 05

   لحواس رانيا 33   باخة   فؤاد 06

   مهدي محمد ملين 34   بجعيط   روميسة 07

   صوالح   ياسمينة 35   بخوش   يسرى  08

   بوريدح أحمد 36   براي   سليمة 09

   بلعباس أحالم عبير 37   بركات   ندى 10

   وفبن خالف محمد عبد الرؤ  38   بريمس   ريمة 11

   بن داود   فادية 39   بشكري   رقية 12

   بن زايد  منى 40   بصير   مليس 13

   بن سالم   نورهان 41   بطين   مصعب 14

   بن طامة   رحاب 42   بعداش   سهيلة 15

   بن عبد الرزاق   الشيماء 43   بعوطة   أسماء 16

   بن ناصر   مريم 44   باليزي   سيرين 17

   بوالداد   مروة 45   لحاج   عبد املالكب 18

   بوالزرايب   محمد 46   بلخير   ايمن 19

   نكاع منال 47   بلغربي   ريان 20

   بوترعة   انور  48   بلميلي   وئام 21

   بوترعة   رميسة 49   بلونيس   شيماء 22

   بوجالل ابتسام 50   بن أحمد   حنان 23

   بوجالل   سارة 51   محمد ألامينبن الشيخ الحسين  24

   بوحالة   آسيا 52   بن العايب محمد عال ء الدين 25

   بوحرود   وسيلة 53   بوسعيد حسام الدين 26

   بوحوش   رانية 54   بوطبة فاتح 27



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 02 املدرجاملادة.................................................. 08H30ليوم..............................التاريخ.....................................الساعة ا 

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   ايوب   بوقرن  28   بودفة   عبد الرؤوف 01

   بوقطة   نجمة 29   بوراس   هاجر 02

   بوكرزازة   مروة 30   بورني فريال 03

   بوكلة   أمينة 31   بوزيان منال 04

   بولخراشف   صوفيان 32   بوشمة خديجة 05

   بومليط   عبير 33   جوي نجود 06

   بوهالي   وسام 34   خرواطو زكرياء محمد الصالح 07

   بوهراوة   فضيلة 35   د ريانزاي 08

   ترة   منال 36   قاسمي مريم 09

   لكحل   رانيا 37   قاشة هاجر 10

   جربوعة   مروة 38   قنطوش محمد رضا 11

   جرتلي   احالم سليمة 39   مداس ي رميساء 12

   جمال   إكرام 40   مسيعود هدى 13

   جمال   شروق 41   معكوف سميرة 14

   زبيري نورهان 42   قران سلمىم 15

   شباط فيروز  43   بوجعطيط زهرة 16

   عرجون شيماء 44   زبوش ي أميرة 17

   عمراني مباركة 45   بهلول رقية 18

   عميور أميرة 46   احمد يحي عقبة 19

   فوغالي ريمة 47   بن ساس ي مروة 20

   لبراوي سارة 48   بن شاوي سارة 21

   مجدوب نسرين 49   وردة   بوشاللق 22

   مسيعود أميرة 50   بوصبع   سهام 23

   ملول أميرة 51   آيت أحسن   إيناس 24

   بوهالي أمال 52   بوعزيز   دنيازاد 25

   هالالت   رميساء 53   بوغابة   مكي 26

   برباش حنان 54   بوفرمل رياض 27



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 03 املدرجاملادة.................................................. 08H30اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

للقبإلاسم وا الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم  إلامضاء الفوج 

   فرقاني خديجة كوثر 28   بريهمات مروة 01

   قروف رميساء 29   بلغلوش بشرى  02

   فانيط خولة 30   بن امليس ي ريحانة 03

   قوبع منال 31   بوترية منى 04

   قيعص عبد الجليل 32   بوهنقل مصطفى 05

   نوري أميرة 33   حاج عزام   بشرى  06

   دنيا بوالبحري  34   رمزي  حدادو   07

   بعلي  إبتسام 35   حالب   شيماء 08

   بن مصباح حميدة 36   حماز   شهيناز 09

   بوزنزانة محمد أيمن 37   حمالوي   ليندة 10

   بوكندير مريم 38   حوادق   محمد 11

   بولوح العربي 39   حواش   شيماء 12

   خطاط سارة 40   خابط   شهرزاد 13

   دبش ي أيمن 41   خلفة   حنان 14

   دولي ابتسام 42   خليل   رقية 15

   دير زهرة 43   خنيش   فايزة 16

   ذميخة   راشدة 44   داودي   أسماء 17

   رباحي   رقية 45   دراجي   ايمان 18

   رزقون   حليمة 46   دراع   رضا 19

   رضوان علي   مريم 47   دربال   آمال 20

   زرابي   سحر 48   دردوري   نريمان 21

   زغيمة   محمد أمين 49   دريس   رانية 22

   زنور   فريال 50   دوبان شيماء 23

   زيان   مليس 51   دوس خولة 24

   زيتوني   هاجر 52   رايس بسمة 25

   سحنون   مروة 53   سعدون صبرينة 26

   سخري   سارة 54   عفيف أنفال 27



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 
 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 04 املدرجاملادة.................................................. 08H30اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

سم واللقبإلا  الرقم  إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج 

   منصوري أصالة 28   سخري   ماجدة 01

   صولي   منى 29   سدراتي   وسيلة 02

   صياح   عبد النور  30   سرود   حنان غزالن 03

   ضيف   فرح 31   سعادة   آسيا 04

   طالبي   أسامة 32   سعدون   زينب 05

   طبابخة   راضية 33   عدي   شروقس 06

   طبيب   فضيلة 34   سكور   ندى 07

   طيطوش   هالة 35   سلمي   أيمن 08

   عابد   رحمة 36   سليماني   زكرياء 09

   عابد   سليم 37   سياري   صبرينة 10

   عباس   ياسمين 38   مسلم ابتسام 11

   معبدالرزاق   الها 39   مشاعلي سلمى 12

   عزيون   منال دنيازاد 40   مهناوي سماح 13

   عشوب   محمد زكرياء 41   يخلف أريج 14

   علمي   رفيدة 42   قوبع مروة 15

   مزيان   كوثر 43   بوشيخ عواطف 16

   عواطي شيماء 44   بوطغان عمار 17

   فراجة رملة 45   بوقطوش أحمد 18

   زين الدين كروش 46   بوكنتوشة مسعودة 19

   لعور محمد أسامة 47   بوودين نسرين 20

   بوالقديد   حنان 48   جواد شروق 21

   رحماني رانيا 49   جنحي مريم 22

   بعداش رانيا 50   سيد جوهرة 23

   بن حمادي آية مليس 51   شاقور   آسيا 24

   بوخبزة اكرام 52   لكنوش غادة 25

   بوزنير منال 53   شعبان   دعاء 26

   بونقحة وليد 54   شندارلي براهم   وسام 27



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 05 املدرج.........................................املادة......... 08H30اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   لعايب لبنى 28   جنة رشا 01

   منصوري ياسمين 29   حبل سعيدة 02

   شخموم   نصيرة 30   حجار عبد النور نزيم 03

   ضلوش رشا 31   حداد شيرين 04

   عيادي نور الهدى 32   حمني منال 05

   برادعي أشعار 33   خرخار حسنى 06

   بردان خالد 34   عمري مريم 07

   بن حومار أسية 35   بن لحرش أسماء 08

   بن سويس ي منال 36   عيساوي   إكرام 09

   بن قويطن سمية 37   عيمر   خولة 10

   نالبوضرسة م 38   غانم لكحل   خلود 11

   بوزيان صبرينة 39   غضاب   عايدة 12

   زردازي سلمى 40   غومازي   فاطيمة 13

   سياري شبلة 41   ويلي ميسون  14

   شلوق بثينة 42   نوي   يوسف 15

   عبد العزيز أحالم 43   فرقاني   مالك 16

   عواد زين الدين 44   فريخ   مهى نور الايمان 17

   قلي هاجر 45   فالحي   فدوى  18

   كرميش   نور إلاسالم 46   فنينش   عبير 19

   كرور   إيمان 47   قجالي   منال 20

   كريوش   سناء 48   قرايري   إكرام 21

   كشرود   ملين 49   قردوح   خولة 22

   كمال   إكرام 50   قريطي أميرة فاطمة الزهراء 23

   ةلبيض   حليم 51   قصير   مروة 24

   لحلح   زينب 52   قطاش   مالك 25

   بولعسل محمد 53   كاهية   شهرزاد 26

   لعمامري   لقمان الحكيم 54   كتفي   أمينة 27

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 

 السنة الثالثة اتصال /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 06 املدرجاملادة.................................................. 08H30يخ.....................................الساعة اليوم..............................التار  

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   شبيلي خميسة 28   لعور   أحمد 01

   عطية شهرزاد 29   تيبرقنت   هالة 02

   كاسح لعور ميادة 30   مدور   زكرياء 03

   مقراوي   منار 31   مذكور   الهام 04

   مكي   ابتسام 32   مرابطة   فاطمة الزهراء 05

   مهية   بثينة 33   مراد   نصر الدين 06

   موارسية   أيمن 34   مربوش   إلهام 07

   موس ى   سارة 35   مرزوقي   نور اليقين 08

   نساخ    هاجر 36   علواش   صبرينة 09

   فرحات   سلسبيل 37   مسعي   أشواق 10

   هريكش   مليكة 38   مطاوي   سارة 11

   هالل   سعاد 39   معمري   دهبية 12

   يونس   ندى 40   غنيمي دعاء 13

   هواري   خليل 41   خباط عمر 14

   وادفل   سارة 42   بن لعريبي ذكرى  15

   وادي   خولة 43   بن مخلوف آية الرحمان 16

   والدو   عبد السميع 44   بوالقمح راية 17

   يجط   شيماء 45   بوثلجة عمار 18

   يحي خاتي   طيبة 46   بوديدة مروة 19

   يزليوي   صبرينة 47   مجمج ياسر 20

   عبدلي مروة 48   بوقريعة مليكة 21

   ج ياسرمجم 49   لشهب   عصام 22

   طبال عبد الحفيظ وليد 50   بومعزة جهينة 23

    51   نباتي حياة 24

    52   درغال منال 25

    53   زنداوي رملة 26

    54   سفيان اميمة البتول  27

 

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 اتصال وعالقات عامة/2ماستر /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 07املدرج املادة.................................................. 08H30يوم..............................التاريخ.....................................الساعة ال 

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   طويل   رجاء 32   يحي   مكارم 01

   طبوش   رجاء 33   هدى خنشول  02

   طالبي   نجالء باية 34   هاجر بوالرعد    03

   صيفور   أمال 35   نابتي   مفيدة 04

   صيد   مروة 36   موراس   هاجر 05

   صوفان   سليمة 37   مقران   رميساء 06

   صالحي   فهيمة 38   معاوي   راضية 07

   الحي   عبيرص 39   مريني   فريال 08

   شيدخ   زينب 40   مراد   خلود 09

   شرقي   رميساء 41   مداس ي رحمة 10

   شبوطي   يمينة 42   مداس ي   ياسمين 11

   سويس ي   رفيدة 43   محمدي  رميساء 12

   سواملية عبد الرحيم 44   مانع   حليمة 13

   سميرة بوقاعة 45   لوصيف   رقية 14

   سلوى بوضياف 46   نىلقرون لب 15

   سبتي   شيماء 47   لخشين   سارة 16

   سبتي   سعاد 48   لبيض عصام 17

   ساس ي   مروة 49   لبيض   وفاء 18

   زواش   صورية 50   كورتلي   رانيا 19

   زغمار   مسعودة 51   كرم   سمراء 20

   زغاد   رميساء 52   كحال   وسام مروة 21

   زروقي   فاطمة 53   سارة  قيدوم  22

   زردازي هاجر 54   قودار   خديجة 23

   زربيب جهينة 55   قجيبر   أمنة 24

   رياش ي أيمن نجيب 56   فنيري   ايمان 25

   روابح   كنزة 57   فليفلة  عبد الرحمن 26

   رجم   صفاء 58   عيادي   فريال 27

   رابط   شيماء 59   عياد   خديجة 28

   دكومي   وسام 60   علمي   رميلة 29

   دعاس   سارة 61   عفيف   حياة 30

   دريدي   خلود 62   عريبي   سلمى 31

 
 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques  
 

 اتصال وعالقات عامة/2ماستر /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 300املدرج املادة.................................................. 08H30................................الساعة اليوم..............................التاريخ..... 

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   بوالصوف   مريم 33   خنشوش   أميرة 01

   بوالتوت   شهيناز 34   خليفية شليحي  إيمان 02

   بهلول   مروة 35   حيمروش   صباح 03

   بن نية   محمد سيف الدين 36   حوات   يسمينة 04

   بن لحلوح   روفيدة نور الهدى 37   حمدوش   أميرة 05

   بن قرعيش   حنان 38   حمادو عبير الزهور  06

   بن فيسة  لطفي باديس 39   حمادو   رميساء 07

   بن عبدالعزيز آمينة نوهان 40   وي   زينةحال  08

   بن طوبال   نهال سارة 41   حجاج   السعيد 09

   بن طلحة   سلمى 42   حبل   صباح 10

   بن سويكي   إيمان 43   حبش ي  أميرة 11

   بن زغدوش يمونة 44   جازي راشدة 12

   بن خلف هللا   منال 45   ثابت   نادية 13

   بن حمادة   سهيلة 46   سلمى بيري   14

   بن بحرية   شيماء 47   بولودنين  نور الهدي 15

   بن الشيخ   يحي 48   بوملعيز   هاجر 16

   بلحداد   آسيا 49   بولكور   ليليا 17

   بلحاج   أميرة 50   بوكرزازة   نهاد  18

   بغريش مايسة 51   بوعنيقة   صفاء 19

   برينص   أمنة 52   مةبوعناقة   حلي 20

   بركان   رندة 53   بوعافية زينب 21

   براهمية نور إلايمان 54   بوطغان   سوسن 22

   بخة   بثينة 55   بوطابسو   بشرى  23

   باديس   مودة 56   بوصبيع دنيازاد 24

   بادر   وصال 57   بوشوشة   وردة 25

   ةأودينة   روفيد 58   بوزيدي   دنيا 26

   أوباجي   ريان 59   بوديدة   فاطمة الزهراء 27

   آمنة عيادي 60   بودراع  رقية عائشة 28

 إلهام بولومة 61   بوجيزة   بثينة 29
  

   الهادف   مريم 62   بوبقيرة خولة 30

   أحمد يحي  نصيرة 63   هند بوالودنين  31

       بوالصيود   فطيمة 32

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 

 

 /اتصال وعالقات عامة 1ماستر /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 05املادة..................................................املدرج  10H15.........................الساعة اليوم..............................التاريخ............ 

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   رانية بهناس 24   اسماء ادري  01

 سلمى بوالدياب 25   كلثوم اردير 02
  

   آمال بوجريو 26   عائشة باديس 03

   عيدة بوحبيلة 27   رندة ببيت مسعود 04

   منار الهدى بودراع 28   صوفية بحوح 05

   بشير بورواين 29   وسام بركان 06

   رفيدة بوزو 30   صالح بعداش 07

   سارة بوسالية 31   مروة بكوش 08

   منوبية بوسليماني 32   سلسبيل بلبدرون 09

   زينب بوشليو 33   محمد لقمان بلهوشات 10

   أسماء بوصاع 34   نجود بليلي 11

   كنزة بوطبة 35   نسيبة بن جاب هللا 12

   رانية بوقادوم 36   احالم بن حمادة 13

   ميساء مالك بوقريعة 37   وسام بن داللو 14

   ريان بوكرة 38   نور الهدى بن زرافة 15

   فاطمة كويرةبو  39   خولة بن شرطيوة 16

   منال بولحليب 40   أسماء بن عياش 17

   إيناس بولكرود 41   مروة بن قجالي 18

   شيماء بومالحة 42   تقوى  بن قولي 19

   سارة تليالني 43   ريان بن مبارك 20

   هنيدة تليلي 44   رشا بن مسعود 21

   سماح تمار 45   دنيا بن معروف 22

 محمد أمين توفيق 46   ابتسام بن ويلي 23
  

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques  
 

 

 /اتصال وعالقات عامة 1ماستر /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 2019-2018السنة الجامعية 

 06...................املدرج املادة............................... 10H15اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   شهرزاد رويمل 24   دعاء ثنيو 01

   أيمن عمار زايد 25   ريان حاج خلوف 02

   رانية زتيلي 26   شهرزاد حبش ي 03

   مريم زحاف 27   منال حركات 04

   منال داحز  28   منال حريش 05

   جيهان زعيمن 29   ندى حريقي 06

   نور الهدى زغيب 30   محمد رضا حسنة 07

   سهيلة زميش 31   أسامة حمالوي  08

   هاجر زيادة 32   جميلة حوفاني 09

   أماني زيتوني 33   ابراهيم خليل 10

   هاجر زيغم 34   صفاء خنقي 11

 سلمى زينو 35   هيفاء بثينة خيرونية 12
  

   أمينة ساحلي 36   ريان داودي 13

   سهام سامعي 37   شروق شيماء دبوش 14

   جيهان سخري زقار 38   غادة دراجي عواط 15

   شيماء سطاطحة 39   كريمة دربال 16

   رميساء سليوة 40   رميساء درباني 17

   اكرام ندى سواق 41   لينة درويش 18

   منال فيسو 42   شيماء دريدي 19

   شهرزاد شرفي 43   هيثم عبد هللا دليلش 20

   لينة زينب شريط 44   أمال رحال 21

   أشرف شعبوني 45   سعيدة رمول  22

   جيهان شوادر 46   شيماء رميلي 23

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 
 

 /اتصال وعالقات عامة 1ماستر /10 امتحانات السداس ي /بطاقة تسجيل الحضور 

 0192-2018السنة الجامعية 

 07املادة..................................................املدرج  10H15اليوم..............................التاريخ.....................................الساعة  

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   يماننار  لشهب 24   مهدي شوقي 01

   محمد أمين لعبون  25   رميساء شين 02

   ياقوت لعشاري  26   خلود طعوش 03

   عبير لعناصر 27   أحالم طلحي  04

   سميرة لفحل 28   هاجر طناش 05

   عمار لهشيلي 29   صورية طيرالليل 06

   ليديا مخلوفي 30   شمة شمة عبد السالم 07

   وثرك مروش  31   شهرزاد عرامة 08

   رحمة مريزق  32   مفيدة  عريبة 09

   شهرزاد مريزق  33   يسرى  عوينة 10

   حنان مزياني 34   بسمة عيشونة 11

   ليديا معيزة 35   سليمة فتيتة 12

   أنفال فيروز  مغربي  36   سمية فرحاتي 13

   نسيم مغريش 37   شرين فريح 14

   يسرى  مناصر 38   رجاء فكراوي  15

   أمال منصوري 39   وجاني فلة 16

   شروق موجد 40   جيهان قلي 17

   رميساء ناموس 41   أياد الحق قوريش ي 18

   مريم نباش 42   حسناء قيفوش  19

   دنيا هاروني 43   منال كاسح لعور  20

   خديجة هني 44   ريان كريكو 21

   منال واعر 45   كوثر لدرع 22

   نورهان يحيوش 46   راضية لشهب 23

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 
 

 

 

 (2019جانفي  28-27/اتصال وعالقات عامة )يوم  1ماستر /10امتحانات السداس ي  /بطاقة تسجيل الحضور 

 05..............................املدرج املادة....................         11H30الساعة            اليوم..............................التاريخ.....................................

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   رانية بوقادوم 36   اسماء ادري  01

   ميساء مالك بوقريعة 37   كلثوم اردير 02

   ريان بوكرة 38   عائشة باديس 03

   فاطمة بوكويرة 39   رندة ببيت مسعود 04

   منال بولحليب 40   صوفية بحوح 05

   إيناس بولكرود 41   وسام بركان 06

   شيماء بومالحة 42   صالح بعداش 07

   سارة تليالني 43   مروة بكوش 08

   هنيدة تليلي 44   سلسبيل بلبدرون 09

   سماح تمار 45   محمد لقمان بلهوشات 10

   نمحمد أمي توفيق 46   نجود بليلي 11

   دعاء ثنيو 47   نسيبة بن جاب هللا 12

   ريان حاج خلوف 48   احالم بن حمادة 13

   شهرزاد حبش ي 49   وسام بن داللو 14

   منال حركات 50   نور الهدى بن زرافة 15

   منال حريش 51   خولة بن شرطيوة 16

   ندى حريقي 52   أسماء بن عياش 17

   محمد رضا سنةح 53   مروة بن قجالي 18

   أسامة حمالوي  54   تقوى  بن قولي 19

   جميلة حوفاني 55   ريان بن مبارك 20

   ابراهيم خليل 56   رشا بن مسعود 21

   صفاء خنقي 57   دنيا بن معروف 22

   هيفاء بثينة خيرونية 58   ابتسام بن ويلي 23

   ريان داودي 59   رانية بهناس 24

   شروق شيماء دبوش 60   لمىس بوالدياب 25

   غادة دراجي عواط 61   آمال بوجريو 26

   كريمة دربال 62   عيدة بوحبيلة 27

   رميساء درباني 63   منار الهدى بودراع 28

   لينة درويش 64   بشير بورواين 29

   شيماء دريدي 65   رفيدة بوزو 30

   هيثم عبد هللا دليلش 66   سارة بوسالية 31

   أمال رحال 67   منوبية بوسليماني 32

   سعيدة رمول  68   زينب بوشليو 33

   شيماء رميلي 69   أسماء بوصاع 34

        كنزة بوطبة 35



  

 

 

 

 -صالح بوبنيدر -3جامعة قسنطينة 

 السمعي البصري و  علوم إلاعالم والاتصالكلية/ 

 قسم/ الاتصال والعالقات العامة

Université Constantine 3 Salah Boubnider -  

Faculté des Sciences de l’ICAV 

Département de communication et relations publiques 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (2019جانفي  28-27/اتصال وعالقات عامة )يوم  1ماستر /10امتحانات السداس ي  /بطاقة تسجيل الحضور 

 07املادة..................................................املدرج          11H30الساعة            ...........التاريخ.....................................اليوم...................

 إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم إلامضاء الفوج إلاسم واللقب الرقم

   أنفال فيروز  مغربي  36   مهدي شوقي 01

   نسيم مغريش 37   رميساء شين 02

   يسرى  مناصر 38   خلود طعوش 03

   أمال منصوري 39   أحالم طلحي  04

   شروق موجد 40   هاجر طناش 05

   رميساء ناموس 41   صورية طيرالليل 06

   مريم نباش 42   شمة شمة عبد السالم 07

   دنيا هاروني 43   شهرزاد عرامة 08

   خديجة هني 44   مفيدة  بةعري 09

   منال واعر 45   يسرى  عوينة 10

   نورهان يحيوش 46   بسمة عيشونة 11

   شهرزاد رويمل 47   سليمة فتيتة 12

   أيمن عمار زايد 48   سمية فرحاتي 13

   رانية زتيلي 49   شرين فريح 14

   مريم زحاف 50   رجاء فكراوي  15

   منال داحز  51   وجاني فلة 16

   جيهان زعيمن 52   جيهان قلي 17

   نور الهدى زغيب 53   أياد الحق قوريش ي 18

   سهيلة زميش 54   حسناء قيفوش  19

   هاجر زيادة 55   منال كاسح لعور  20

   أماني زيتوني 56   ريان كريكو 21

   هاجر زيغم 57   كوثر لدرع 22

   سلمى زينو 58   راضية لشهب 23

   أمينة ساحلي 59   ناريمان لشهب 24

   سهام سامعي 60   محمد أمين لعبون  25

   جيهان سخري زقار 61   ياقوت لعشاري  26

   شيماء سطاطحة 62   عبير لعناصر 27

   رميساء سليوة 63   سميرة لفحل 28

   اكرام ندى سواق 64   عمار لهشيلي 29

   منال سوفي 65   ليديا مخلوفي 30

   شهرزاد شرفي 66   كوثر مروش  31

   لينة زينب شريط 67   رحمة مريزق  32

   أشرف شعبوني 68   شهرزاد مريزق  33

   جيهان شوادر 69   حنان مزياني 34

      ليديا معيزة 35
  

 


