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 قالمة -5491ماي  8جامعة 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 

 قسم التاريخ

 

  0205-0202 قائمة الطلبة المعنيين باالستدراك حسب المقاييس

  الثالثة ليسانسالسنة 

 السداسي األول

 الطلبة المعنيين المقياس الرقم
 بن سالم نوارة، بشايرية كوثر، سالمي وليد، الحوكمة وأخالقيات المهنة 1
 بن سالم نوارة، سالمي وليد، سماعلي برهان، أوروبا واألمريكيتين في الفترة المعاصرة 2
 سالمي وليد، ،صغير نهى سماعلي برهان، تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء 3

 حمدي مروة، مرابط نجمة، نصايرية شريفة،
 بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، دباب عمار،

 بن سالم نوارة، بوحليط سمير،
بن  بشايرية كوثر، دباب عمار، سالمي وليد، حضارات الشرق األقصى القديم 4

 سالم نوارة،
طابوش  سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا 1154-1111تاريخ الحركة الوطنية  5

سالمي  سالمي وليد، ،صغير نهى سماعيل،
مرابط  نصايرية شريفة، نصيبي نائلة، أسامة،
فطناسي  حمدي مروة، لعبادلة أسيا، نجمة،
 دهامشية شيماء، فروج سيف الحق، خولة،

 بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، دباب عمار،
بن سالم  بن حمودة ريان، بوحليط سمير،

 نوارة،
طابوش  سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا قضايا عربية معاصرة 6
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 نصيبي نائلة، سالمي وليد، سماعيل،
 حمدي مروة، لعبادلة أسيا، نصايرية شريفة،
دباب  فروج سيف الحق، فطناسي خولة،

بوحليط  بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، عمار،
 بن سالم نوارة، بن حمودة ريان، سمير،

 سالمي وليد، سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا (م15/م8)المشرق االسالمي  7
 مرابط نجمة، نصيبي نائلة، سالمي أسامة،

فروج سيف  فطناسي خولة، لعبادلة أسيا،
 دهامشية شيماء، دهامشية شيماء، الحق،

 بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، دباب عمار،
بن سالم  بن حمودة ريان، بوحليط سمير،

 نوارة،
االستعمار وحركات التحرر في القرنين  8

11-20 
 ،صغير نهى سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا

نصايرية  نصيبي نائلة، سالمي أسامة،
حمدي  لعبادلة أسيا، مرابط نجمة، شريفة،
 فروج سيف الحق، فطناسي خولة، مروة،

 شناتلية بسمة، دباب عمار، دهامشية شيماء،
بن حمودة  بوحليط سمير، بشايرية كوثر،

 بن سالم نوارة، ريان،
 سالمي أسامة، سالمي وليد، ،صغير نهى دراسة نقدية للكتابات التاريخية 1

 بشايرية كوثر، دهامشية شيماء، لعبادلة أسيا،
 بن سالم نوارة،

 

 ثانيالسداسي ال

 الطلبة المعنيين المقياس الرقم
 سماعلي برهان، خليفة إلهام، وي فؤاد،عيدا ةيتاريخ الثورة التحرير  1

 نصيبي نائلة، سالمي وليد، ،صغير نهى
مرابط  مرايسية سهى سلسبيل، نصايرية شريفة،

مناع  مناصري أيمن، مناصرية طارق، نجمة،
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 حمري حسام الدين، حجايلية نورة،فاطمة، 
دهامشية  فروج سيف الحق، فطناسي خولة،

شناتلية  شوافة هديل، دباب عمار، شيماء،
بوحليط  بوناب حسناء، بشايرية كوثر، بسمة،
بلهانية  بيهوت أسماء، بن حمودة ريان، سمير،
دغمان  بلحواس ندى، بن سالم نوارة، زكي،
 .لبيبة

 ،صغير نهى سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا ما قبل التاريخ الشمال االفريقي 2
 نصايرية شريفة، نصيبي نائلة، سالمي وليد،

مرابط  مرايسية سهى سلسبيل، محامدية أمال،
مناع  مناصري أيمن، مناصرية طارق، نجمة،
 حمري حسام الدين، حجايلية نورة، فاطمة،

 دباب عمار، فروج سيف الحق، فطناسي خولة،
 بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، شوافة هديل،

 بوحليط سمير، بورنان سمية، بوناب حسناء،
 .دغمان لبيبة بن سالم نوارة، بلهانية زكي،

 طابوش سماعيل، خليفة إلهام، وي فؤاد،عيدا (م15 -8) المشرق االسالمي  3
مرايسية سهى  سالمي أسامة، سالمي وليد،

حمري  حجايلية نورة، مرابط نجمة، سلسبيل،
 فقراوي زهيرة، فروج سيف الحق، حسام الدين،

 بوحليط سمير، دباب عمار، دهامشية شيماء،
 بلهانية زكي، بيهوت أسماء، بن حمودة ريان،

 بلحواس ندى، بن سالم نوارة،
االستعمار وحركات التحرر في القرنين  4

 20و 11
 نصيبي نائلة، سالمي وليد، خليفة إلهام،

بن  بوحليط سمير، دباب عمار، حجايلية نورة،
 بن سالم نوارة، بيهوت أسماء، حمودة ريان،
 بلحواس ندى،

 ،صغير نهى سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا المخدرات والمجتمع 5
 محامدية أمال، نصيبي نائلة، سالمي وليد،
 بوحليط سمير، شوافة هديل، مرابط نجمة،
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 بن سالم نوارة، بلهانية زكي،
 سماعلي برهان، خليفة إلهام، وي فؤاد،عيدا تاريخ النظم السياسية 6

 سالمي وليد، ،صغير نهى طابوش سماعيل،
مرايسية سهى  محامدية أمال، نصيبي نائلة،

 مناصرية طارق، مرابط نجمة، سلسبيل،
 فطناسي خولة، مناع فاطمة، مناصري أيمن،

 دباب عمار، دهامشية شيماء، فقراوي زهيرة،
 بشايرية كوثر، شناتلية بسمة، شوافة هديل،

 بيهوت أسماء، بن حمودة ريان، بوحليط سمير،
 بن سالم نوارة، بلهانية زكي،

 سماعلي برهان، خليفة إلهام، وي فؤاد،عيدا جغرافيا اقتصادية 7
 سالمي وليد، ،صغير نهى طابوش سماعيل،

 مرايسية سهى سلسبيل، محامدية أمال،
 حمدي مروة، مناصري أيمن، مناصرية طارق،

 شناتلية بسمة، شوافة هديل، فقراوي زهيرة،
 بن حمودة ريان، بوحليط سمير، بشايرية كوثر،
 بن سالم نوارة، بلهانية زكي، بيهوت أسماء،

طابوش  سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا تقنيات اعداد مذكرة 8
سالمي  سالمي وليد، ،صغير نهى سماعيل،

محامدية  نصايرية شريفة، نصيبي نائلة، أسامة،
حمري  مناع فاطمة، مناصري أيمن، أمال،

 فقراوي زهيرة، فروج سيف الحق، حسام الدين،
 بورنان سمية، بوناب حسناء، دباب عمار،

 بلحواس ندى، بن سالم نوارة، بوحليط سمير،
 .دغمان لبيبة

طابوش  سماعلي برهان، وي فؤاد،عيدا علم الخرائط 1
سالمي  سالمي وليد، ،نهىصغير  سماعيل،

 محامدية أمال، نصايرية شريفة، أسامة،
 مناصري أيمن، مرايسية سهى سلسبيل،

فطناسي  حمري حسام الدين، حجايلية نورة،
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دباب  فقراوي زهيرة، فروج سيف الحق، خولة،
بورنان  بوناب حسناء، شناتلية بسمة، عمار،
بيهوت  بن حمودة ريان، بوحليط سمير، سمية،
دغمان  بلحواس ندى، بن سالم نوارة، أسماء،

 .لبيبة
 


