
 1جامعة باتنة 

 كلية اللغة واألدب العربي والفنون
 العليا والبحث العلمينيابة العمادة للدراسات 

 2020/2021محضر المداوالت السرية بعنوان السنة الجامعية                            

 تاريخ المجتمع األمازيغيتخصص:   لغة وحضارةفرع : 
 12/03/2021باتنة في : 
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 المالحظة االسم اللقب الرقم

1 YEZZA ABDENACER 
 ناجح )ة(

2 meddour  Khaled 
 ناجح )ة(

4 djedraoui abdessalam 
 ناجح )ة(

3 aissi sifax 
 احتياط

5 Aksa Zoulikha 
 احتياط

6 KAFI Meriem 
 احتياط

7 BERSOULI MALIKA 
 راسب )ة(

8 belaidi rafiq 
 راسب )ة(

9 REZKI KARIM 
 راسب )ة(

10 ZENIA Khoudir 
 راسب )ة(

11 messadia mourad 
 راسب )ة(

12 Mesrane Rezkia 
 راسب )ة(

13 SILIMI SOFIANE 
 راسب )ة(

14 HARRACHE HOURIA 
 راسب )ة(

15 BENOUARET TOUKIF 
 راسب )ة(

16 Melloudja Yassine 
 راسب )ة(

17 BENBOUTA SOURIA 
 راسب )ة(

18 boubou kahina 
 راسب )ة(

19 KHALEF DJAMEL 
 راسب )ة(

20 Chekioua Feyrouz 
 راسب )ة(

21 aoufi boubaker 
 راسب )ة(

22 amarouche  lynda 
 راسب )ة(

23 ZOUAGRI Salah 
 راسب )ة(

24 mechouma khalid 
 راسب )ة(

25 BOUZEKRI fouzia 
 راسب )ة(
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26 TELALI RAMZI 
 راسب )ة(

27 ghegal zina 
 راسب )ة(

28 TOUATI KHALED 
 راسب )ة(

29 Mesameh Youssouf 
 راسب )ة(

30 Ben Guellah Amira 
 راسب )ة(

31 AINAS OAUHIBA 
 راسب )ة(

32 laidili tassadit 
 راسب )ة(

33 Zerouali Rima 
 راسب )ة(

34 khemmoudji youcef 
 راسب )ة(

35 BENDJERAD KARIMA  
 راسب )ة(

36 Atamena Rima 
 راسب )ة(

37 fortas nawal 
 راسب )ة(

38 AKEL  AMINA 
 راسب )ة(

39 Ghegal wassila 
 راسب )ة(

40 laouar naima 
 راسب )ة(

41 gahmame siham 
 راسب )ة(

42 BOUDACHE RADHOUANE 
 راسب )ة(

43 KERDJA  ABLA  
 راسب )ة(

44 sellami sabrina 
 راسب )ة(

45 DJARALLAH Fouad 
 راسب )ة(

46 ROUABEH ASSIA 
 راسب )ة(

47 Bayarassou Hayat 
 راسب )ة(

48 benhouria abir 
 راسب )ة(

49 bekhakhecha naziha 
 راسب )ة(

50 dalal yezza 
 راسب )ة(

51 laribi zakarya 
 راسب )ة(
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52 KHEDRI INSAFE 
 راسب )ة(

53 KERBOUB FARIDA 
 راسب )ة(

54 Belbedj Boudjemaa 
 راسب )ة(

 

                                                                                        


