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Abidi Baraa 35024332 2019 رياضيات و اعالم الي علوم اجتماعية مقبول

Adjal Ahmed cherif 34004006 2020 علوم غذائية (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

ANNAB DJESSAR KALB EDDINE 34007002 2020 هندسة معمارية هندسة معمارية مقبول

Attal Mohamed Lamine 35011267 2020 علوم وتكنولوجيا  علوم اجتماعية مرفوض

Azoui Maroua 35021725 2020 اللغة األنجليزية علوم اسالمية مقبول

azoui madjed 35004723 2020 رياضيات و اعالم الي حقوق مقبول

babahoum djamel 35059967 جذع مشترك علوم إقتصادية و تجارية و علوم التسيير 2020 علوم اسالمية مقبول

Belghoul Islam 20 2020 جيولوجيا (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

Belkhiri Halima Hanine 35017656 2020 جغرافيا وتهيئة اإلقليم (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

benamor fadila 35011799 2017 lettres et langues علوم اجتماعية مرفوض

Benderradji Abdelmouiz 35003507 2018 علوم و تكنولوجيا  علوم اقتصادية مقبول

bouradi abderraouf 35009151 2019 علوم و تكنولوجيا حقوق مقبول

Cheguettine Imen 35007115 2020 اداب علوم المادة مقبول

Derradji abdelmadjid 35019779 2020 لغة فرنسية حقوق مرفوض

djaballah fares 35002089 2020 geologie علوم اقتصادية مقبول

foughali katia 34051284 2020 لغة وثقافة امازيغية حقوق مرفوض

Fouhal Badreddine 35025323 2020 فنون تسيير التقنيات الحضرية مرفوض

Ghenami Mohcene Djouad 35004726 2020 scienes de la nature et de la vie علوم انسانية مقبول

hasrouri bachra 35017645 2020 علوم الطبيعة و الحياة  علوم اجتماعية مقبول

Hemmach Arredj 35001422 2020 شعبة علوم الطبيعة و الحياة علوم اجتماعية مرفوض

kahlat ilyes 35015048 2017 علوم الطبيعة و الحياة  علوم اجتماعية مرفوض

laib hacene 35001579 2020 جيولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

Libarir Yacine 35012411 2019 رياضيات واعالم الي حقوق مقبول

Loucif Rania 35002726 2020 جيولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

Maach Narimane 35002394 2020 علوم األرض والكون علوم اقتصادية مرفوض

Mahamdi Zakaria 35004362 2020 جغرافيا و تهيئة اإلقليم حقوق مرفوض

Meziani Haithem 35002597 2019 اعالم آلي حقوق مقبول

Mnzer Rostom 35000502 2020 Droit حقوق مقبول

MOSTEFAOUI OUIEM 34027662 2020 مهن المدينة مهن المدينة مرفوض

mouffok lamis 35021685 2020 علوم اجتماعية علوم اجتماعية مقبول

mourzagh chaima 35033348 2020 ارطفونيا علوم اجتماعية مقبول

Rahmani Hadjer 35002452 2020 لغة انجليزية هندسة معمارية مقبول

Rezkallah Abdelmouiz 35002754 2020 جيولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

Safari Rabeh 35001722 2019 وقاية وامن صناعي  بيطرة مقبول

Sakhri Ihab 35016346 2020 علوم اقتصادية علوم اقتصادية مرفوض

Sali Abderrahmane 34002796 2020 Science de la matière علوم المادة مرفوض

takellalet asma ferdous 35024550 2020 GAT (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

T'kouti Amine 35001669 2017 جيولوجيا حقوق مرفوض



YAHIAOUI Rihem 35005554 2020 FRANCAIS علوم اجتماعية مقبول

Zidane Ikram 35003443 2020 لغة فرنسية علوم انسانية مقبول

ابن الشريف آية مارية 35004009 2020 بيولوجيا علوم اجتماعية مرفوض

ادريسي سيدي 37005450 2019 علوم و تكنولوجيا علوم اقتصادية مقبول

ادواعلي  فاطمة الزهراء 37001753 2018 Microbilogie (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

اسماعيل رميساء 35004318 2020 رياضيات وإعالم آلي هندسة معمارية مقبول

التمالي يمينة 37004040 2020 رياضيات واعالم الي علوم اقتصادية مرفوض

العايب أسامة 35013045 2020 جيولوجيا وعلوم االرض والكون علوم انسانية مرفوض

العيموش كمال 39083104 2017 ثانية ماستر قانون اداري حقوق مرفوض

المكي ابراهيم 37005438 2019 علوم و تكنولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

النوي محمد 35016916 2020 جغرافيا و تهيئة اإلقليم (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

الواعر عيسى 34007981 2017 علوم اقتصادية علوم اقتصادية مرفوض

أمزيان محسن 35009826 2016 لم اسجل بسبب انقطاعي عن الدراسة علوم اجتماعية مرفوض

أمير دنيا 35024000 2020 بيولوجيا علوم اجتماعية مرفوض

أوالد علي سارة 37009751 2019 اعالم واتصال علوم انسانية مرفوض

بركاني جيجينيا 35013102 2020 علوم الطبيعة و الحياة علوم اقتصادية مقبول

بركاني  سارة 35015894 2020 علم االرض والكون حقوق مرفوض

بروال إيمان 35009703 2020 جيولوجيا حقوق مرفوض

برور إيمان 35009507 2020 علوم انسانية علم األثار علوم انسانية مقبول

بلغول محمد عبد الرؤوف 35021411 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية2018 ادب عربي مقبول

بلكبير نوال 35014861 2020 علوم اقتصادية والتسير وعلوم تجارية علوم اقتصادية مرفوض

بلكبير نوال 2020 2020 علوم االقتصاد والتسير وعلوم تجارية لغة امازيغية مرفوض

بلمانع أحالم 35023350 سنة أولى جذع مشترك ميدان علوم األرض والكون فرع جيولوجيا2020 علوم اقتصادية مقبول

بلمانع رونق 35013129 2020 رياضيات و إعالم آلي علوم اقتصادية مقبول

بلومي يوسف عبد الرحمان 35005750 2014 فرنسية حقوق مرفوض

بن الشريف فاطمة الزهراء 35002093 2020 لغة انجليزية علوم اجتماعية مقبول

بن بلخير سندس 39083975 2020 علوم المادة علوم المادة مرفوض

بن بوته عمرانة 35049394 2017 آداب ولغات أجنبية علوم انسانية مرفوض

بن دراجي ريان 35000916 2018 لغة و ادب انجليزي علوم اجتماعية مقبول

بن ساسي سندس 35004426 2020 رياضيات و إعالم آلي  علوم المادة مرفوض

بن طاهر شمس الدين 35001970 2020 طاقات متجددة علوم اقتصادية مقبول

بن طاهر شمس الدين 35001970 2020 طاقات متجددة (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

بن عباس آية 35027741 2016 لغة فرنسية علوم اجتماعية مرفوض

بن عباس  محمد الهادي  35027034 2020 رياضيات وإعالمي آلي  حقوق مقبول

بن عبيد زينب 35005402 2017 حقوق حقوق مرفوض

بن عمار فلاير 35011320 2020 السنة الثانية جيولوجبا علوم اسالمية مرفوض

بن مربي وائل 35016122 2020 علوم اقتصادية علوم اقتصادية مرفوض

بن نزار بشرى 1,91935E+11 2019 رياضات وإعالم آلي علوم اجتماعية مرفوض

بن يوسف عبد المجيد 35004589 2020 علوم وتكنولوجيا حقوق مقبول



بوحنيشة أنس 35029190 2020 علوم وتكنولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

بوخالفة مروة 35006114 2020 علوم االرض والكون علوم اقتصادية مقبول

بوخالفة خالد 35010159 2020 نظافة و أمن صناعي هندسة معمارية مقبول

بودينار منال 36008516 2020 علوم إنسانية  علوم انسانية مرفوض

بوزوال نور الهدى 35012801 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية2020 علوم اقتصادية مرفوض

بوزوال نور الهدى 35012801 2020 علوم اقتصادية و تجارية و التسيير (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

بوسايح شهلة 35019536 2019 انجليزية حقوق مقبول

بوشنافة احميدة 35082375 2019 علوم وتكنولوجيا بيطرة مقبول

بوعلي مريم 35010061 2019 لغة فرنسية حقوق مقبول

بوفضة امين 35021104 2020 حقوق حقوق مقبول

بوقلقول هارون 35017851 2020 علوم االرض والكون حقوق مرفوض

بولقيمن خولة 35005491 2020 إنجليزية علوم اجتماعية مقبول

تمرسيت نور الهدى 35003183 2017 بيولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

تومي كهينة 35013351 2020 لغات أجنبية علوم اسالمية مقبول

جامع علياء 34070734 2020 (علوم زراعية )علوم طبيعة و حياة  (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

جاوي غدير 35010170 2020 علم االثار علوم انسانية (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مقبول

حبه ربيعة 39069020 2020 حقوق حقوق مرفوض

حجيرة فاطمة الزهراء 35008085 2020 علوم اجتماعية علوم اجتماعية مرفوض

حداد أكرم 35006234 2020 علوم وتكنولوجيا علوم اقتصادية مقبول

حمدي باشا ريان 35008272 2018 2eme année classe préparatoire علوم اقتصادية مرفوض

حواس سراج 35001823 2020 جيولوجيا (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

خرور لينة 1,91939E+11 2019 الحقوق و العلوم السياسية حقوق مرفوض

خليفي صالح الدين 35007554 2019 علوم وتكنولوجيا  علوم اقتصادية مرفوض

خمري وئام 35002504 2020 جيولوجيا (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

دحماني نورالدين 35027230 2019 علوم الطبيعة والحياة علوم اقتصادية مقبول

دراجي فوزي 35015227 2017 Génie industriel علوم اقتصادية مرفوض

دهيليس طارق 34011761 2020 علوم و تكنولوجيا علوم اسالمية مرفوض

راشدي  محمد سفيان 36023725 2018 بيولوجيا  علوم اسالمية مرفوض

ريغي محمد اسالم  35002770 2020 وقاية و امن صناعي علوم المادة مقبول

زدام صبرينة 35005504 2020 فرنسية علوم اجتماعية مقبول

زروال سلبيبل قطرندى  35005962 2020 بيولوجيا  علوم اقتصادية مقبول

زقلوي  عبد الكريم  37003852 2019 هندسة الطرائق  هندسة معمارية مرفوض

ساسي آية 34001465 علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير 2020 مهن المدينة مقبول

سعدو حفصة 35013442 2020 علوم و تكنولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

سالمي حسام 39082593 2017 حقوق قانون اداري2ماستر  مرفوض

سالمي لينة 39050338 2020 الحقوق والعلوم السياسية حقوق مرفوض

سلمي أيمن 35007481 2016 كلية اآلداب واللغات االجنبية  حقوق مرفوض

سليماني  محمد عماد الدين 35010973 2019 جيولوجيا حقوق مقبول

سي اعمر  اسماء 37063650 2020 علوم اجتماعية ادب عربي مقبول



سي عبد هللا مالك 35014581 2020 رياضيات و اعالم الي علوم اسالمية مقبول

سيدي عثمان سهيلة 35007851 2020 محاسبة مالية علوم اقتصادية مقبول

شايف  محمد األمين  37019576 2016 Biologie علوم اقتصادية مرفوض

شعالل سيف الدين 36042960 2018 حقوق حقوق مرفوض

شوشان نجاح 35013202 2020 جيولوجيا علوم انسانية مرفوض

شياب حمزة 1,81834E+11 2018 حقوق حقوق مرفوض

شياب حمزة 181834003996 2018 1 علوم سياسية مرفوض

شيباني شيماء 35001921 2020 جيو لوجيا حقوق مرفوض

صادق موالي عبد هللا  380031 2019 علوم إسالمية  علوم اسالمية مرفوض

صدراتي أمين 35061118 2020 علوم اجتماعية علوم اسالمية مرفوض

طيايرة أسماء 33047201 علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض الكون2020 علوم اسالمية مرفوض

عايد ريان 35000787 2020 لغة فرنسية  حقوق مقبول

عايشي سندس 35010678 2020 جيولوجيا علوم اجتماعية مرفوض

عباسي عبدالقادر 39027606 العلوم االقتصادية والتسيير وعلوم تجارية2020 علوم اسالمية مرفوض

عباشي هاجر 35026303 2020 علوم تجريبية (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

عدي ريمة 35018279 2017 حقوق حقوق مرفوض

عراب شيماء 35011239 2020 اقتصاد و التجارة و التسيير (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

عروفي عبد الرزاق 35012728 2020 جيولوجيا حقوق مرفوض

عزوي مروى 35021725 2020 لغة انجليزية  علوم اسالمية مقبول

عزيز كوثر 35015386 2020 جيولوجيا علوم اجتماعية مرفوض

عشي هارون 34060047 2018 علوم و تكنولوجيا (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

عالوة زكرياء 35044520 2019 علوم انسانية علوم انسانية مرفوض

علواش  سيف الدين  35021599 2020 حقوق علوم انسانية مقبول

علوي النذير 35037247 2020 حقوق علوم اسالمية مرفوض

عليات مباركة 39050340 2020 حقوق حقوق مرفوض

عماري عبد الباسط 35010709 2020 علوم و تكنولوجيا علوم اقتصادية مقبول

عوادي أية 34025174 2020 علم اجتماع علوم اجتماعية مرفوض

عوته سعيده 35013716 2020 اللغة واألدب الفرنسي علوم انسانية مقبول

عولمي يزيد 35009522 علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية2019 حقوق مقبول

غطاس عبد النور 39070487 2020 علوم اسالمية علوم اسالمية مرفوض

غندير ربيحة  39053485 2020 حقوق حقوق مرفوض

فياللي لمين 34042298 2020 لغة وادب عربي علوم اسالمية مقبول

قتاتلية أسامة 36041717 علوم إتصادية و علوم تجارية و التسيير2020 علوم اسالمية مرفوض

قريدي صهيب 35052331 2020 علوم المادة بيطرة مرفوض

قناني هديل 2,02035E+11 2020 جيولوجيا (علوم زراعية)علوم طبيعة و حياة مرفوض

قوجيل اسالم 35012066 2020 فرنسية  علوم انسانية مقبول

قودة عائشة منال 35027172 2018 لغة   انجليزية  علوم اجتماعية مقبول

قوالل محمد االمين 37067798 2020 رياضيات و اعالم ألي تسيير التقنيات الحضرية مقبول

كامش  شيماء 35012716 2020 علوم الطبيعة و الحياة علوم اقتصادية مقبول



كعبار  سهام 5014919 2016 علوم اجتماعية علوم اجتماعية مرفوض

كواشي أحالم 35017560 2020 علوم الطبيعة و الحياة ادب عربي مقبول

لبيد  عبد الرحمان 35032884 2020 علوم انسانية علوم اسالمية مرفوض

لطرش رميساء 35004320 2020 وقاية و أمن صناعي علوم اقتصادية مقبول

لفريكي ابتسام 35001412 2020 جيولوجيا علوم اجتماعية مرفوض

لكبير سالف 35016195 2020 األدب  ادب عربي مقبول

لمباركية رحمة 35004284 2020 جيولوجيا علوم انسانية مرفوض

مبخوت ريان 34053089 2019 علوم اجتماعية أرطفونيا  علوم اجتماعية مقبول

مجني  لويزة 6 2020 رياضيات و اعالم الي  علوم سياسية مقبول

مدور امال  34052772 2020 علوم المادة (معهد اآلثار )تخصص اآلثار  مقبول

مرابطي أماني 36029686 2020 علوم انسانية واجتماعية علوم اسالمية مرفوض

مرجان رياض 35013712 2020 لغة فرنسية علوم انسانية مقبول

مروش نور االسالم 35015240 2019 جغرافيا وتهيئة االقليم حقوق مرفوض

مسعودي أمين 35001309 2020 جيولوجيا علوم اقتصادية مقبول

مسعودي رياض 35002729 2020 علوم و تكنولوجيا علوم اقتصادية مقبول

مسوس أية 35001184 2020 علوم الكون واألرض حقوق مرفوض

مصباح خولة 35008870 2020 فرنسية علوم اجتماعية مقبول

معمري إيالف 34025300 2020 علوم احتماعية  علوم اجتماعية مرفوض

مفتاح وائل 1 2020 علوم انسانية علوم انسانية مرفوض

مقران بثينة 35017486 2019 علوم اقتصادية  علوم اقتصادية مقبول

ملكي عمر 35101919 2020 أدب عربي علوم اسالمية مرفوض

منزر محمد لمين 35010984 2018 رياضيات و إعالم ألي بيطرة مقبول

ناصر الشريف خالد 39007889 2019 حقوق حقوق مقبول

نزار أيوب 35004023 2020 جيولوجيا علوم اقتصادية مرفوض

نزار قبايلي عبد الرؤوف 35009878 كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية2020 علوم اقتصادية مرفوض

نموشي نورة 35021965 2018 فرنسية علوم اجتماعية مقبول

نوار شهيناز 35024785 2020 فرنسية ادب عربي مرفوض

نواصرية اميرة 35010399 2020 لغات أجنبية علوم اجتماعية مرفوض

يحي الشريف بثينة 35014528 2019 رياضيات و إعالم آلي علوم اسالمية مقبول

يخلف نجاة 35027806 2019 فرنسية حقوق مرفوض

يوسفي سليمة 35022394 2017 اللغة الفرنسية علوم اجتماعية مرفوض


