
 الشعبة المرغوبة سنة التمدرس الشعبة الحالية   رقم تسجيل البكالوريا تاريخ الميالد االسم اللقب

abdessemed bachir 01/06/2000 35012312 علوم اجتماعية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 

ABIBSI Ilyes Abdeldjalil 09-12-1996 35001291 قحقو سنة ثانية علوم مالية ومحاسبة مرفوض 

agoudjil nahla 17/08/2000 34007412 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

agoudjil nahla 17-08-2000 34007412 علوم إنسانية سنة ثانية لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

AOURAGH MAHDI 09-08-2000 35013832 حقوق سنة اولى علوم فالحية مقبول 

Azzouz Chokri 18/12/1997 35002800 حقوق سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 

baheddi 
chihab eddine 
yakoub 06.06.2002 35001902 حقوق سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 

Benaggoun Djamila 21/06/2002 35003340 عربي لغة وأدب سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 

Benaicha Rayane 02/05/1998 35020436 علوم البيطرية سنة اولى علوم اجتماعية مرفوض 

Bentayeb Faiza rayen 07-12-1996 35029315 علوم إسالمية سنة اولى حقوق مقبول 

bouarbi ghania 29/10/2002 35009342 علوم اجتماعية سنة اولى فنون مرفوض 

bouaziz rima 28/02/1998 35022853 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى حقوق مقبول 

Boubechiche Hadil 01/02/2003 35009387 حقوق سنة اولى أدب عربي مرفوض 

Boumelit Moussa 19/09/2001 35017270 علوم إسالمية سنة ثانية علوم إنسانية )علوم اإلعالم واالتصال( مقبول 

Bouzeghaia 
Mohamed 
Aymen 20/04/1993 5014593 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى حقوق مرفوض 

Chafa Hana 18/03/2001 35026419 علوم الماّدة سنة اولى هندسة معمارية مقبول 

Chebbi Lina 27/05/2002 35004703 علوم اجتماعية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 

dekhil hanen 06/12/1997 161634063862 حقوق سنة اولى فنون مرفوض 

djareche zakaria 17/06/1995 34029799 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 

Djaمقبول ghadir 23/07/2001 35010170 حقوق سنة اولى علم اآلثار مقبول 

ferroudj samra 17/01/1987 35022299 علوم إسالمية سنة ثانية حقوق مرفوض 

Ferroudj Radia 01/06/2001 35010981 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إنسانية مقبول 

Fethallah Atmane 28/04/2002 34021224 حقوق سنة اولى هندسة حضرية مرفوض 

Gasmi Khouloud 07/03/2002 35008749 يةتجارعلوم اقتصادية والتسيير وعلوم  سنة ثانية هندسة معمارية مقبول 

Ghoggali Maroua 14/06/2000 35003237 علوم إنسانية سنة ثانية علم اإلجتماع-علوم اجتماعية مقبول 

Hachemi Meriem 05/05/2001 35007619 علوم الماّدة سنة اولى علوم فالحية مرفوض 



haddad zohra 30/04/1994 35018310 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

Heddar Yousra 27/06/2002 35002550 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم الماّدة مقبول 

Heddar Yousra 27/06/2002 35002550 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة ثانية علوم الماّدة مقبول 

hemiti loudjine romila 29/08/2002 35012752 ميةعلوم إسال سنة اولى العلوم االقتصادية مرفوض 

kebaili rima 05/02/2000 34007331 علوم إنسانية سنة ثانية لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

LAADJAL HAROUNE 14/12/2000 34017918 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

Latelli Aya 24/08/2001 35006332 علوم إنسانية سنة ثانية علوم إنسانية مقبول 

Mallem Assam 03/09/1999 35014732 حقوق سنة اولى علوم الماّدة مرفوض 

Mebarki Manar 11/03/2002 35002333 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية مقبول 

Mehadjebia 
Mohamed 
Islem 27/04/2001 36023849 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 

Mehani Nabila abir 21-05-2001 35000559 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 

Mehdaمقبول Abdelwadoud 02/02/2002 35012688 علوم إسالمية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 

mekideche djaber 12/09/2002 35000912 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى فنون مقبول 

Messaoudi Hana 29-06-2001 35000566 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 

minou minoi 21-05-2000 35017689 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى حقوق مرفوض 

Mokhtache  Oumaima 16/06/2000 35009613 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم فالحية مرفوض 

ragued manar 21/02/2002 35015143 علوم إسالمية سنة اولى حقوق مقبول 

RAHMOUNI 
Mohammed EL 
Amin 16-08-1999 35012014 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى حقوق مقبول 

Reekallah Abdelmمقبولz 06/07/2002 35002754 مرفوض Option 1 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى 

Sahra قبولم   Halima 30/04/2001 35005645 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 

saidane fairouz 19/07/2002 34051561 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 

Saidi Khalil 17/05/1999 171735005221 حقوق سنة ثانية علوم فالحية مرفوض 

Saidi Khalil 17/05/1999 35005221 حقوق سنة ثانية وم فالحيةعل مرفوض 

Souanef Loubna 06/01/2002 35010750  علوم اجتماعية سنة ثانية هندسة معمارية مقبول 

Tabbi Mekka 04/04/2003 35012502 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مقبول 

Talhi Maroua 19/02/2003 35013247 مهن المدينة سنة اولى علوم الماّدة مقبول 



tegani 
okba tadj 
eddine 28/07/1999 35000304 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 

Tighezza Moncef 26/08/2000 35005546 حقوق سنة اولى علوم فالحية مقبول 

zaمقبول aya manar 07/02/2003 35001272 
بكالوريا 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية جديدة

Zeghiche Khaoula 22/04/2002 35012668 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم الماّدة مقبول 

Zeghina Sanaa 27/10/1985 202035021589 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 

zitoune abdessalam 29/05/1994 35020563 حقوق سنة ثانية تاريخ -العلوم اإلنسانية  مرفوض 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 3501762 20/06/2000 بأيو النوي

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 202035017741 14/11/2001 عائشة  أمزيان

 علوم إسالمية لىسنة او علوم الماّدة مرفوض 35009011 15/12/2001 صبرينة بالوصيف

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35001748 21/08/2001 ريان بايدي 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية مقبول 35001880 21/12/2000 سارة براهمي

 علوم اجتماعية اولى سنة حقوق مقبول 35009318 20/05/2002 صورية بروال

 علوم الطبيعة والحياة سنة ثانية فنون مرفوض 35036243 16/06/2002 سلمى بعرة

 علوم إسالمية سنة اولى حقوق مقبول 35010413 07/09/2002 ندى بلباشة

 حقوق سنة اولى أدب عربي مرفوض 35009285 21/04/2001 ريان بلعيد

 لغة وأدب عربي سنة اولى حقوق قبولم 35013289 ذ01/10/2002 سعيدة بلقاسمي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35000860 07/02/1997 اسالم بلولة

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35005507 27/12/2002 كريمة بن أم السعد

 علوم اجتماعية سنة ثانية علوم إسالمية مقبول 35017400 27/02/2002 هدى بن باشة

 علوم اجتماعية سنة ثانية أصول الدين -علوم إسالمية  مقبول 35107400 27/02/2002 هدى بن باشة 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35014805 11/02/2001 ميساء بن بده

 دب عربيلغة وأ سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35013899 19/12/1999 ساميه بن بيه

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم البيطرية مقبول 35001703 12/01/2003 رشا هديل بن جاب هللا

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم الماّدة مرفوض 35016131 1998-02-19 يونس بن حدة

 عربيلغة وأدب  سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35016461 05/04/2001 سميحة  بن حدوش 

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34051509 01/01/2002 علياء بن حملة

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35000729 09/09/1999 معاذ بن حمودة



 حقوق سنة اولى لغة وأدب عربي مرفوض 35019860 29/01/1995 عصام  بن حميده

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق بولمق 35003276 18/12/2001 يمنى  بن دايخة

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35001368 24/01/2002 امينة بن دشاش

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35017667 25/03/2001 خلود بن دعاس

 يةعلوم إنسان سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35006122 30/04/2001 مريم بن سماعين

 علوم البيطرية سنة اولى علوم اجتماعية مرفوض 35020436 02/05/1998 ريان بن عائشة 

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35024959 20/11/1999 صليحة  بن عوانة 

 وقحق سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35015212 01/01/2000 عبد الرحيم بن قويدر

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35015390 18/07/2002 ياسين بن موسى

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مرفوض 35015476 02/03/1999 ياسر بن يحي

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35018972 14/07/1998 رقية بهلول

 حقوق سنة اولى فنون مرفوض 34018846 06/01/2000 منذر بهلول

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35006075 14/01/2001 ريمة بوخالفة

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم البيطرية مقبول 35025464 27/11/2000 سندس بوخالفة

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35010797 15/03/2001 فاروق بوختاش

 علوم إنسانية سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35009202 16/04/2001 أمال بوخنشوش

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35019861 26/06/1989 الشريف بوراس

 لوم اجتماعيةع سنة اولى حقوق مقبول 35021608 08/09/1999 شيراز بوزناق

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35012910 01/01/2002 اكرام بوزيدي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 36047935 19/04/2001 مالك بوشرمة

 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34006809 08/11/2002 ريان  بوشالغم

 لغة وأدب عربي سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35012402 03/02/2001 رميساء بوضرسة

 حقوق سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 3502202 13/07/2000 رياض بوعلي

 علوم اجتماعية سنة اولى أدب عربي مرفوض 34004334 20/11/1997 فاطمة الزهراء  بوعلي 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35016111 12/05/2002 المية بوغرارة

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35012917 21/04/1999 ايمان  بوقرة 

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35012917 21/04/1999 إيمان بوقرة 

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مرفوض 35017444 31/10/2001 ايمن بوكثير

 حقوق سنة ثانية علوم إنسانية مقبول 35015695 15/09/2002 أية بولهاط



 حقوق سنة اولى فنون مرفوض 34026740 18/09/1998 اسكندر بومحداف

 حقوق سنة اولى دراسات لغوية مقبول 35016924 16/06/2003 عبدالقادر بومعراف

 علوم الماّدة سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 35014984 06/09/1997 خير الدين بوهراوة

 علوم إنسانية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35005983 19/04/2000 شفيقة بيطام

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35016158 27/05/2002 نور الهدى بيطام

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35016136 23/11/2001 ينةبث بيطام

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم فالحية مقبول 35001853 25/04/2002 سندس تغالبت

 حقوق سنة ثانية علوم فالحية مقبول 35005320 20/09/1999 رمزي تيفراني

 علوم إنسانية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34021934 11/02/2002 عبدالغفور جبالي 

 34021934 11/02/2002 عبدالغفور جبالي 
بكالوريا 

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية جديدة

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35001507 17/05/2002 ايه حفصية جروني

 حقوق سنة اولى علوم الماّدة مرفوض 35014337 09/11/2002 ايمان جزيري

 حقوق سنة اولى هندسة معمارية مقبول 35022913 01/08/2002 أصيلة  جعيل 

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35000306 28/11/1999 علي حداد

 لغة وأدب عربي سنة اولى يغيةلغة وثقافة أماز مرفوض 202035018310 30/04/1994 الزهرة حداد

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إسالمية مقبول 34006748 19/09/2002 امال  حداد

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إسالمية مقبول 34006748 19/09/2002 امال حداد

 يلغة وأدب عرب سنة ثانية شريعة –علوم إسالمية  مرفوض 34006748 19/09/2002 امال حداد 

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35005953 06.01.2001 سعاد  حدوشي 

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35021573 07/04/1994 إيمان  حركاتي

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35021573 07/04/1994 إيمان حركاتي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35017326 27/11/2002 رانية حمادي

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35014992 05/08/2002 أميمة  حمادي

 طريةعلوم البي سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35014992 05/08/2002 اميمة حمادي 

 علوم إسالمية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35012752 29/08/2002 لجين رميلة حميتي

 علوم إنسانية سنة اولى شريعة –علوم إسالمية  مقبول 35015330 06/08/2000 نجمة حنيش

 علوم اجتماعية سنة اولى أدب عربي مرفوض 35009311 13/12/2001 شيماء خاوة

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35009851 31/03/2001 شوقي خرباش



 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35003266 22/06/2001 وسيلة نور الهدى خلوفي

 علوم إسالمية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35004458 24/04/2000 سفيان خليفي

 لغة وأدب عربي سنة اولى Option 1 مقبول 35009572 27/08/2001 شهيناز خماري

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35005703 29/03/2001 هديل خندودي

 حقوق سنة اولى أدب عربي مقبول 35016177 08/10/1997 أيمن خنفوسي 

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35003265 30/03/2003 عائشة ايناس درانة

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35003123 03/10/2001 صهيب دربالي

 علوم إنسانية سنة ثانية علوم الطبيعة والحياة مرفوض 35003917 01/02/2003 أسامة رابحي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية ولمقب 35020897 01/07/1996 سماح راشدي

 علوم اجتماعية سنة ثانية حقوق مرفوض 36024133 07/11/2002 أميمة رجوح

 حقوق سنة اولى علوم الماّدة مقبول 35010720 10/05/2002 عبدالمؤمن رحموني

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34052483 31/07/2000 هاجر رمضاني

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34052483 31/07/2000 هاجر  ي رمضان

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35006272 06/06/1998 عيسى رواحنه

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 202035009884 13/10/2001 عبد العزيز زرافي

 علوم الماّدة سنة اولى مهن المدينة مرفوض 34007168 07/02/2002 راوية زروق

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 202035021589 27/10/1985 سناء زغينة

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34007295 17/04/2001 إكرام زللو

 علوم إسالمية سنة ثانية أصول الدين -وم إسالمية عل مقبول 34016726 02/11/2000 أميمة زمال

 علوم اجتماعية سنة اولى العلوم االقتصادية مرفوض 35016734 02/01/1999 فلاير ساحلي

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم البيطرية مقبول 35012746 17/07/2002 كاميليا ساكري

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34018922 07/08/2001 إسالم سالمة

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34018685 20/09/2020 رؤى سالمي 

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35003089 31/05/2001 سليمان سايغي

 علوم اجتماعية لثةسنة ثا عالقات دولية مقبول 35025881 28/07/1986 عبد الرزاق سايل

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34019055 19/08/2002 نجالء سديرة

 علوم إنسانية سنة اولى حقوق مقبول 35000018 12/11/2000 احمد بهاء الدين سرايري

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35005380 17/02/2001 رمزي  سعادة

 علوم سياسية سنة اولى حقوق مرفوض 35000226 28/03/2000 راضية سعدالعود



 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 35028306 01/03/1997 يسرى سعداوي

 حقوق سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34051561 19/07/2002 فيروز سعيدان

 حقوق سنة ثانية حقوق مرفوض 35020669 23/03/1995 نجاة سعيدي

 لغة وأدب عربي سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35019463 26/06/2000 شيماء سلطان

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 202035001931 07/12/2002 شيماء سلطاني

 علوم إنسانية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34017675 14/09/2001 سيف الدين سليماني

 علوم اجتماعية سنة ثانية هندسة معمارية مقبول 35010750 06/01/2002 بنىل سوانف

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مرفوض 35013267 29/07/2001 نجاة سويح

 حقوق سنة اولى الشريعة و القانون مرفوض 34020251 05/09/2002 دورصاف شارف

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35001229 09/09/2003 امال شاطري

 علوم الماّدة سنة اولى هندسة معمارية مقبول 35026419 18/03/2001 هناء شافع

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35020647 02/01/1997 عومار شافعي

 وم اجتماعيةعل سنة اولى أدب عربي مرفوض 35014891 26/05/2001 بشرى شباح

 علوم الطبيعة والحياة سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35004439 24/05/2004 رؤية سيرين شتاري

 علوم اجتماعية سنة اولى فنون العرض مرفوض 35010807 04/03/2002 نيهال شديده

 علوم اجتماعية سنة اولى أدب عربي مرفوض 35009441 25/03/2002 سهير شطوح

 حقوق سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35004201 2003-09-22 لجليلحاتم عبد ا شطوح

 لغة وثقافة أمازيغية سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 35030329 15/09/1982 ربيع شعابنة

 حقوق سنة اولى فنون مرفوض 34019014 21/02/2002 مليكة شعنبي

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة ثانية ةعلوم الطبيعة والحيا مقبول 35001796 29/02/2000 رنيدة شعيرة 

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35020452 17/10/1999 مروة شمول

 لغة وأدب عربي سنة اولى فنون العرض مرفوض 34055390 14/03/1999 زينة الشرف شنيني

 حقوق ة اولىسن فنون العرض مقبول 34055390 14/03/1999 زينة الشرف شنيني

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35004279 05/08/2001 خديجة شوحة

 حقوق سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35019451 17/06/1997 شيماء شيبون

 علوم الماّدة سنة اولى علوم فالحية مقبول 35007571 15/12/2002 ليندة  صالحي 

 علوم إنسانية سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34006235 01/10/2002 إكرام  صحبي

 حقوق سنة اولى علوم الطبيعة والحياة مقبول 35024331 30/12/2001 ريان صحراوي

 حقوق سنة ثالثة علم اإلجتماع-علوم اجتماعية مقبول 35014849 07/02/2001 رميساء صغير



 حقوق سنة ثانية المكتبات علم -علوم إنسانية  مرفوض 35014886 15/01/2002 ايناس صولح

 علوم إسالمية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35014711 14/01/2001 أماني صولي

 علوم اجتماعية سنة اولى شريعة –علوم إسالمية  مرفوض 36055296 12/07/2002 هديل  صيد

 علوم اجتماعية سنة اولى عةشري –علوم إسالمية  مرفوض 36055296 12/07/2002 هديل صيد

 علوم الماّدة سنة ثانية هندسة معمارية مرفوض 34015806 01/01/2002 هيثم طاجين

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مرفوض 350010246 28/04/2001 ضياء الدين  عايشي

 يةجارعلوم اقتصادية والتسيير وعلوم ت سنة اولى فنون مرفوض 34019230 31/07/2002 مسلم عبان

 علوم إسالمية سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35017599 16/04/2000 عبد الرحمان عبد الاليدوم

 لغة وأدب عربي سنة اولى مهن المدينة مقبول 35014025 04/06/2002 سليمه عزه

 علوم اجتماعية ولىسنة ا علوم الطبيعة والحياة مرفوض 35017623 02/08/2002 اليامنة  عزيزي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم الطبيعة والحياة مرفوض 35017623 02/08/2002 اليامنة  عزيزي 

 حقوق سنة ثانية فنون العرض مرفوض 36049238 2002-07-31 اية علمي

 حقوق سنة ثانية فنون درامية مرفوض 34021822 2000-11-26 هيثم عمران

 حقوق سنة ثانية فنون درامية مرفوض 34021226 2000-11-26 هيثم عمران

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34047713 15/12/2002 خولة عوايجية

 لغة وأدب عربي سنة اولى حقوق مقبول 35009289 28/05/1999 نور الهدى عوفي

 بيلغة وأدب عر سنة اولى حقوق مقبول 35015090 28/08/2000 هند عوينة

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35000651 10/07/2000 آية رانية عيساوي

 علوم اجتماعية سنة اولى العلوم االقتصادية مرفوض 35004185 16/04/2002 ثينهينان غضبان

 حقوق سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35003767 05/01/2001 محمد كريم غندوز

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35006552 05/11/1997 ساعد غواط

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35012449 08/07/2002 هديل غورد

 علوم الماّدة سنة ثانية فيزياء مرفوض 35001922 26/02/2000 سلمى فرحات

 وم الطبيعة والحياةعل سنة ثانية علوم الماّدة مقبول 35001922 26/02/2000 سلمى فرحات

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35017314 25/06/2000 سليمان فقيقي

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة ثانية هندسة معمارية مقبول 35027365 07/03/2002 خلود قاسمي

 وم البيطريةعل سنة ثانية علوم اجتماعية مرفوض 35014843 17/12/2001 خولة قبيل

 مهن المدينة سنة ثانية علم اإلجتماع-علوم اجتماعية مرفوض 35014843 17/12/2001 خولة قبيل

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34026030 23/12/1998 محمد الطاهر قدري



 علوم إنسانية نة اولىس فنون مرفوض 34029037 07.09.1991 عبد الرؤوف قردي

 علوم اجتماعية سنة اولى هندسة حضرية مرفوض 35003878 18/02/2003 اية قطافي

 حقوق سنة اولى علوم الطبيعة والحياة مرفوض 35006038 15/11/2002 عبد النور قطافي

 حقوق سنة اولى علوم سياسية مرفوض 5025161 25/04/1990 اسيا  قطافي

 علوم اجتماعية سنة اولى أدب عربي مقبول 35005659 20/02/2003 ريان قطافي

 لغة وأدب عربي سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34006274 30/06/2001 ريم  قعقاع 

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34007311 31/01/2001 دنيا ڨالتي

 لغة وأدب عربي سنة ثانية ازيغيةلغة وثقافة أم مرفوض 34007311 31/01/2001 دنيا ڨالتي

 علوم إنسانية سنة اولى لغة وأدب عربي مرفوض 35000438 23/03/2000 يزيد قواورة

 حقوق سنة اولى العلوم االقتصادية مرفوض 35007279 22/07/2001 انتصار نجاة قيري

 الحياةعلوم الطبيعة و سنة اولى علوم البيطرية مقبول 35011501 27/01/2002 كنزة كامش

 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35005201 2001-08-11 شيماء كامش

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35012104 09/02/2002 هديل لخضر

 حقوق سنة اولى هندسة معمارية مقبول 35025497 31/08/2001 المية لخضرأونيس

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم إسالمية لمقبو 35010773 16/10/2002 محمد صابر لطرش

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35010773 16/10/2002 محمد صابر  لطرش

 يةجارعلوم اقتصادية والتسيير وعلوم ت سنة اولى علوم إسالمية مقبول 35010773 16/10/2002 محمد صابر لطرش 

 حقوق سنة ثانية علوم إنسانية مرفوض 35000649 10/06/2001 رامي لعيدي

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34051929 25/03/2000 وردة مباركي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم فالحية مرفوض 35015735 01/01/1999 ميسون  متوش 

 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 36023849 27/04/2001 محمد إسالم محاجبية

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35020008 01/10/1987 فائزة محبوبي

 لغة وأدب عربي سنة اولى حقوق مقبول 35012426 18/09/2001 فيروز محبوبي

 م اجتماعيةعلو سنة اولى هندسة معمارية مقبول 35002670 06/11/2002 رانية محمودي

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35032676 12/06/1996 نجالء  مختاش

 لغة وأدب عربي سنة اولى حقوق مرفوض 35005456 26/11/2001 نور اليقين مخربش

 علوم الطبيعة والحياة سنة ثانية علوم إسالمية مقبول 35004793 07/09/2001 كوثر مرزوقي

 علوم البيطرية سنة ثانية علوم إسالمية مرفوض 35004793 07/09/2001 كوثر مرزوڨي

 علوم اجتماعية سنة ثانية فنون مرفوض 35043782 27/04/1990 نصر الدين مرغاد



 حقوق سنة اولى أدب عربي مرفوض 35002087 02/03/1996 خير الدين مزعاش

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية اولى سنة علوم الطبيعة والحياة مقبول 35025608 11/10/2000 شهيناز مزعاش

 علوم إسالمية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34020499 05/04/2001 رقية مزهود

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35003238 14/09/2002 نور الهدى مزوري

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية لىسنة او علوم إسالمية مقبول 35005833 14/03/1999 ضياء الدين مزوزي

 علوم اجتماعية سنة اولى حقوق مقبول 35013341 11/11/2002 ذكرى مساعدي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم الماّدة مرفوض 35002493 21/01/2001 هند مسعودي

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم الماّدة مرفوض 35002493 21/01/2001 هند مسعودي 

 علوم اجتماعية سنة ثانية حقوق مرفوض 35014460 22/12/1995 عبد الواحد مسلم

 علوم البيطرية سنة اولى علوم اجتماعية مرفوض 35001185 20/04/2002 آية معرف

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 35010056 03/12/2002 وفاء مقران

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى فنون مقبول 35000912 12/09/2002 جابر مقيدش

 علوم اجتماعية سنة اولى علوم إنسانية مقبول 35012914 24/07/2000 خولة مالح

 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34001654 09/11/2001 أفراح منصوري

 علوم اجتماعية سنة ثانية أرطوفونيا -العلوم االجتماعية  مرفوض 35000713 17/11/2000 ريمة منصوري

 حقوق سنة اولى علوم اجتماعية مقبول 35000559 2001-05-21 نبيلة عبير مهاني

 حقوق سنة اولى علوم إسالمية مرفوض 34017010 22/11/2001 هاني موساوي

 علوم إسالمية سنة اولى علوم الماّدة مقبول 202035011250 24/02/2001 عبد الغني  نشناش 

 علوم إسالمية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 202034006736 29/08/2000 فاطمة نوري

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34006736 29/08/2000 فاطمة نوري

 علوم إسالمية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34006731 05/08/2001 أشواق نياف

 علوم اجتماعية سنة اولى لغة وثقافة أمازيغية مرفوض 34006731 05/08/2001 أشواق نياف

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة اولى علوم الطبيعة والحياة مقبول 35002123 01/01/2002 كنزة هدار

 علوم إسالمية سنة ثانية علوم الماّدة مقبول 35002550 27/06/2002 يسرى هدار

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة ثانية علوم الماّدة مقبول 35002550 27/06/2002 يسرى هدار

 علوم إسالمية سنة اولى علوم إنسانية مرفوض 35019035 06/04/1991 ريمة هالل

 علوم إنسانية سنة ثانية علم المكتبات -علوم إنسانية  مرفوض 35003202 07/08/2001 مريم وهاب

 مهن المدينة سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية مقبول 35012302 2002-04-12 هديل يحي

 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية سنة ثالثة دراسات لغوية مرفوض 35004895 2000-03-13 محمد لمين  ييكن



 


