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18001بنقدور هجر761

18004اجريد هجر762

***18007مكيكز ابتسام763

18010لبيهي فاطمة الزهراء764

ن765 ****18012حنضور ياسي 

ي سلوى 766
 
***18018السكرات

18019هدوب كوثر767

****18025اوعدو توفيق768

**18029الكربوز نزهة769

ي هجر770
18032الرويش 

ن فاتحة771 ***18033المي 

***18034ابو فلجة غيتة772

18039ايت بن احساين اميمة773

18045لخضن مريم774

****18046جعفري شيماء775

****18052المرابط ايمان776

ادي حنان777 ن 18054بنن

***18055الجانطينو فاطمة778

18057عياش فاطمة779

18059بونعالة عمر780

18060بنساسي سفيان781

18062الصالحي عبد العزيز782

ن783 18063العيدي ياسي 

ي خدوج784 18064شقن 

18065منطور خديجة785

18068عصوان زكية786

18070لشهب عز الدين787

18075مارصوح ايمان788

ي عبد االله789 18076الحجوت 

18078الخاوة لحسن790

18080بن علي قدور سكينة791

18082وهاس حفصة792

****18083سجيد فاطمة793

18089ايت رحال جميلة794

***18095برغوت زكرياء795

18099زغلون طاهر796

18104نويشطي هند797

18109صدوق خالد798
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1: الخزانة



***18112مستلطف نور الهدى799

18115بلكريف سعاد800
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18122عرظاوي رقية801

18123سقوان زينب802

18126بوشيح خولة803

18127وكن  فتح هللا804

***18128داهي عبد الرفيع805

18130اجلباب ابراهيم806

18131اجلباب احمد807

18133تاكركوست  نوال808

18135امدجار ابراهيم809

18136بوربعة مهدي810

***18140الكويس خالد811

حو اسماء812 18160بنن

18161التوبالي غزالن813

18164العباسي وصال814

ي امينة815
ن
18165كرات

18166بوكيوض الحسن816

ة817 18169بويضان زهن 

ى818 18170ايت بنخالي بش 

18171المناوي رشيد819

18172رزوق جمال820

18173لمصلي جواد821

18177ايت الحاج عبد العالي822

***18182العابد محمد823

18187بنلحض لبنن824

18191اعراب كريم825

**18192شكري محمد826

ن827 18196تمدوين ياسي 

18197لكحل الهام828

18201مغريط مونة829

18202الصغن  غزالن830

****18203برا فاطمة831

ا اعبوش832 18204تن 

18206خالدي موالي عبد الواحد833

18207جديد محمد834

18208كنساس محمد835

ي836 18209هراد العرت 

18210جالل لال عواطف837

ف هشام838 18211مش 

18212اكنوش بنارص839

1: الخزانة



****18214بوليحة عادل840

18215خراز هشام841

18217صمب مغت842

ي انداي843 18218جن 

18219امباكي محمد مصطفن844
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18221امباكي مام مور انت سالي845

ي عبد الصمد846 +17030الخفن 

*****17038ابركي نور الدين847

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة               * 

1: الخزانة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة
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++17053ابو نسيم سكينة848

ي سناء849
17061المعاس 

++17070ايت بها نجاة850

ي يوسف851
ن
+17080بنات

***17085بلوادي سعيد852

+++17089الخلفاوي وصال853

رشان حمزة854
َ
***17097ك

++++17106بن صالح اسماء855

للفصل الخامس من مسلك اللغة العربية  و اللغات الحية

2: الخزانة

تفيد ان الوحدة مستوفاة (+)عالمة :  *   ملحوظة

تفيد أن الطالب غير مسجل بالوحدة (*)عالمة               * 
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