
القرارالتخصصاإلسمالنسباالمتحان-ررقم الطلب

(ة)ناجحالرياضياتزكرياءزايدلي25189537175

ي27824637185
(ة)ناجحالرياضياتمحمدالنكش 

(ة)ناجحالرياضياتناديةادي32926337198

(ة)ناجحالرياضياتمروانبندحو37494537211

(ة)ناجحالرياضياتفاطمة الزهراءجاكمي52022737235

ي25611237250
 
ان (ة)ناجحالرياضياتاميمةخير

(ة)ناجحالرياضياتعائشةعباز27416637255

ي27426137256
 
(ة)ناجحالرياضياتسارةارزوق

(ة)ناجحالرياضياتابراهيمحتو28448037259

(ة)ناجحالرياضياتعبد الواحدجمال الدين34492837278

(ة)ناجحالرياضياتعبد الصمدبغنجة34960937281

(ة)ناجحالرياضياتفراحالخالدي36866337287

(ة)ناجحالرياضياتجمالبزدوز37691137288

(ة)ناجحالرياضياتابراهيمبن يوسف39015437292

(ة)ناجحالرياضياتعبد الحميدبن مول40558637295

ج50097637305 (ة)ناجحالرياضياتامحمدالير

(ة)ناجحالرياضياتخالدجوي54123737311

(ة)ناجحالرياضياتأحمدمعرو56350237315

(ة)ناجحالرياضياتلحسنخداوي59094537317

(ة)ناجحالرياضياتايماناوبا24316237322

ي24902337325
 
(ة)ناجحالرياضياتصديقحناق

(ة)ناجحالرياضياتفاطمةالمغاري26012737327

(ة)ناجحالرياضياتعمرطاروق26369237328

(ة)ناجحالرياضياتفاطمة الزهراءاخنفو26788437329

(ة)ناجحالرياضياتفاطمةايت الحاج28593037335

(ة)ناجحالرياضياتمباركاوعوي28653537336

(ة)ناجحالرياضياتأيوبهاللي28678237337

(ة)ناجحالرياضياتمحمداعالم30556737340

(ة)ناجحالرياضياتخديجةسكور30975337341

(ة)ناجحالرياضياتمحمدشعروي31455037342

(ة)ناجحالرياضياتمحمدامحلي32727237344
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ي32759737345 (ة)ناجحالرياضياتعمرطالبر

ي35244337349 (ة)ناجحالرياضياتايوبايونر

(ة)ناجحالرياضياتجواداوهادي36813737352

(ة)ناجحالرياضياتدنياأيت عمو39208037355

(ة)ناجحالرياضياتكوثرلعرس39651837357

(ة)ناجحالرياضياتمعادالبحري47448337360

(ة)ناجحالرياضياتحميدأوهورير48252137364

(ة)ناجحالرياضياتنجاةاليازيدي49823137365

(ة)ناجحالرياضياتكريمةبوطاهر57730037375

ان26890437388 (ة)ناجحالرياضياتعصامافقير

(ة)ناجحالرياضياتفؤادزكاغ24854837436

(ة)ناجحالرياضياترجاءحوىس26790237445

(ة)ناجحالرياضياتيوسفنارصي28150637454

ي29145137460
(ة)ناجحالرياضياتامحمدبن خ 

ي29480437462
(ة)ناجحالرياضياتإكرامالحطوىس 

(ة)ناجحالرياضياتخولةالدايمي33142037480

(ة)ناجحالرياضياتمحمدوبرىك35085437494

(ة)ناجحالرياضياتحياةبن علي35180937495

ي37493137509 (ة)ناجحالرياضياتايماناوشيبر

(ة)ناجحالرياضياتاسماعيلالغريشي42522137527

(ة)ناجحالرياضياتمحجوبةمهاجر44657237532

(ة)ناجحالرياضياترشيدوالطالب45360937535

(ة)ناجحالرياضياتايوبامامي47016337543

(ة)ناجحالرياضياتحكيمةبارحو47692637544

(ة)ناجحالرياضياتمعادام العيد52137037562

ي27001635976 (ة)ناجحاالجتماعياتعبدالرحمانناخر

(ة)ناجحاالجتماعياتعبد الرحيمابريوي28527635978

(ة)ناجحاالجتماعياتابراهيمحداش33750735989

(ة)ناجحاالجتماعياتزايدبايلي34413835991

(ة)ناجحاالجتماعياتإلهامعالوي35606135992

(ة)ناجحاالجتماعياتملودمنصوري36070135993
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ي25934436043
ي حسب 

 
ي الغرق

(ة)ناجحاالجتماعياترشيدعبد الرحمب 

(ة)ناجحاالجتماعياتمحسنترىكي29022036068

(ة)ناجحاالجتماعياتحمزةأكوك30772936089

(ة)ناجحاالجتماعياتالمهديعياد35507336144

(ة)ناجحاالجتماعياتفاطمةايت عمر35720736151

(ة)ناجحاالجتماعياتنسيمةمرزوق36331336159

(ة)ناجحاالجتماعياتمحمدبولنوار37114936161

(ة)ناجحاالجتماعياتحميدموزي39466436170

ي39994736171
(ة)ناجحاالجتماعياتماجدةاحب 

(ة)ناجحاالجتماعياتمحمدشطوح40595036172

(ة)ناجحاالجتماعياتطهاحمي41114836175

(ة)ناجحاالجتماعياتفاطمةايت الكامل42514336183

(ة)ناجحاالجتماعياتعبدالحقالبوبكري43270536187

(ة)ناجحاالجتماعياتمحمدجوهر43318936189

(ة)ناجحاالجتماعياتأمير أوعمر46714036202

(ة)ناجحاالجتماعياتخالدبويكرى51855236226

(ة)ناجحاالجتماعياتمحمدحمادي51861836227

ي26247036284
 
(ة)ناجحاالجتماعياتيوسفشان

ي28459136291
(ة)ناجحاالجتماعياتزوهيرايت سعيد أحق 

(ة)ناجحاالجتماعياتعبد المجيداوالطالب42978636369

(ة)ناجحاالجتماعياتسفياناوزروال50593636390

(ة)ناجحاالجتماعياتالمختارويدير58370636411

(ة)ناجحاالجتماعياتعبد العزيزبعدوش43128036466

(ة)ناجحاالجتماعياتحميدومنة27332436542

(ة)ناجحاالجتماعياتعمربنعيش28724836564

(ة)ناجحاالجتماعياتعبد الفتاحبودالل32577236608

ي34191236629
(ة)ناجحاالجتماعياتانوارمتق 

ىالحداد35274136636 (ة)ناجحاالجتماعياتبرس 

(ة)ناجحاالجتماعياتعائشةالمغريطي36022836649

(ة)ناجحاالجتماعياتسعيدلعمييار36142136654

(ة)ناجحاالجتماعياتتوفيقايت عبد المومن41760836689
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(ة)ناجحاالجتماعياتعبد الرحيمالوردي44424636712

(ة)ناجحاالجتماعياتعبد الرحيمابن الطالب46942736734

و47415836737 (ة)ناجحاالجتماعياتمحمدمعير 

(ة)ناجحاالجتماعياتعبدهللاالعرفاوي50096136754

(ة)ناجحاالجتماعياتتوفيقالفخار56395536786

بية االسالميةمحمدبوطهري24359734807 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد هللاواعق 29024634816 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةحنانالرملي31111934822 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةربيعةالخو32373334827 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةرضواناخليا41036734847 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةسعيدمناع52508334872 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةبدةأوعبيشة59644934890 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد الرحيمالبوسعيدي24324534893 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةجعفرمسكاوي24601634895 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةيوسفأبوعطاءهللا24762234896 (ة)ناجحالي 

ي26221934904 بية االسالميةراشيددهبر (ة)ناجحالي 

بية االسالميةكمالقدوري29462034930 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةخالدماكوري29915834936 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةخالدايت اسمور30626034944 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةسعيدجديدي31664934966 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد العظيمبوجمعة31952934972 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةصباحأمخو32148034976 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةابراهيمبايشو32393134981 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد هللاعلوان33229134996 (ة)ناجحالي 

ي33406434998
بية االسالميةكوثراحميب  (ة)ناجحالي 

ي34212035005
 
بية االسالميةحمزةالكنان (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحمدأيت كرو35371335020 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةالمصطق هدراك35569735023 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةخالدبن الحسير 47004335099 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمريمهيبة هللا50228835122 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةبراهيمتابياوي30053535181 (ة)ناجحالي 
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بية االسالميةابراهيمبوحستوتو25066235236 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبداللطيفابوالعز30784735263 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةإبراهيمميدي33081435272 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد الرحيممبارىكي33126935273 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد الواحدالمريد34597735279 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحمدايت الحاج نارص43348135294 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمصطق اكزار44217735297 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعمرالمودن57307035333 (ة)ناجحالي 

يف26727035377 بية االسالميةمحمدالرس  (ة)ناجحالي 

بية االسالميةلحسنخمش كرض26871535379 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةابراهيماخلف27212535386 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحسنأيت تمكونت33328235510 (ة)ناجحالي 

يبستا44117635670 بية االسالميةعبد النبر (ة)ناجحالي 

بية االسالميةالخليفةواحدي47156335711 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحمدالمكوي51631735757 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحمدايت عمار51994235763 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةمحمدبن داود54024635783 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد النارصأيت حمزى54063035784 (ة)ناجحالي 

بية االسالميةعبد الواحدالظيف55532235791 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةغزالنلمقدمي29240736823 (ة)ناجحالي 

ي39980536849
 
بية البدنيةأميمةحمرون (ة)ناجحالي 

بية البدنيةاحمديعقوب41254736850 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةمحمدامحمدي28722336894 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةالياسبوسيف30908936899 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةالحسير با32074436902 (ة)ناجحالي 

ي37683436912 بية البدنيةسفيانالرتيبر (ة)ناجحالي 

بية البدنيةسلمنيتشا38271936914 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةجمالقضاوي32400036972 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةياسير شعباوي35105436977 (ة)ناجحالي 

ي52313837010
 
بية البدنيةهندحيان (ة)ناجحالي 

بية البدنيةعمرموفق24412837021 (ة)ناجحالي 
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بية البدنيةمحمدبلقاسم24871637026 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةايوبالشيخ25902237035 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةياسير قديري علوي26951837042 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةعليحيطر30145637057 (ة)ناجحالي 

ي30916937062
بية البدنيةمحمدشيخ  (ة)ناجحالي 

بية البدنيةالياسلهمام46619437123 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةمحمدايت تلحاجت47343137126 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةرشيداكناوي49418237134 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةياسير باباالشيخ49693337136 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةمحمدايت باحدو52084237147 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةابوحميدعمر52797537149 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةخالدبودا54294637153 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةسعيداخنينيش54410337156 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةمعادطاهري55208437159 (ة)ناجحالي 

بية البدنيةفهداكرو57832937162 (ة)ناجحالي 

يفةمهاد62365337172 بية البدنيةش  (ة)ناجحالي 

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبد الرزاقبوجعادة29591234542

ي31399534543
 
فزائدن (ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةأش 

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعبد المغيتالمكاوي34320434548

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحسنمنصور35520834550

يلحلو36620334551
(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالعياىس 

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعواطفبوغبا40206834552

ي47499234555
 
(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةناديةالدان

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمدموهان34778534573

ي45402234586
(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالحسنالتوخسيب 

ةبن ساكة26022634595 (ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةكي  

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمدوخديل35722134603

ي44345334606
(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةصالحراض 

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةسليمانالبهلول26131534611

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحميدأخردي30510634613

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةحسناجا53864834628
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(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةفاطمةغونان25451934639

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةرشيدالمزواري28872134663

ي30126434672 (ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةفاطمةالقبانر

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةادريسمعرير32702534689

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةعليوخدجو33822134700

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمدبن الضيف35110134712

ي36363934720
 
(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمولودالبودان

(ة)ناجحعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمحمدجعفر45823534762

ياء والكيمياءإيماناإلدريشي25237734165 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءغزالنأغداوي25652334167 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءسفيانأهميش32540234189 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءحكيمةعمري40533034209 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءحسناءداودي26088134257 (ة)ناجحالفير 

ت27042434259 ياء والكيمياءعبد الرحماناتهنشير (ة)ناجحالفير 

اوي27309634262 ةجير ياء والكيمياءسمير (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءنبيلباكوا27474834263 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءحفصةمعتصم28998834264 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءأسماءقدري30104334266 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءصفاءبريكي30126934267 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءلطيفةعبود30800834269 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءمحمدنارصي33847834278 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءعبدالرحيمالعالوي35503334280 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءايوببندير40023834285 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءعبد الرحيمبنور40694434287 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءرضوانحدودي40876234289 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءمحمدبن الحساين42749934293 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءطارقاوبلعيد44490834296 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءحسنالوردي45746434297 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءحسنبداوي36470034341 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءمنالالمسعودي40306934345 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءعليحمامي27006434382 (ة)ناجحالفير 
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ياء والكيمياءانواربوجنوي30098534389 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءكوثروابالل27280034450 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءلحبيبلبيهي33307734475 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءيوسفتزفكيت33481634478 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءعمرالسباعي37800934493 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءعبد الحميدبن حدا41288134505 (ة)ناجحالفير 

ياء والكيمياءأيوباعناية42177634507 (ة)ناجحالفير 

يةنورالدينالحور24176432003 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةامير قبور25710932011 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعثمانعال30580732024 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةنارصةمبارك34642932043 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةيوسفالعمراوي35539932044 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةالحوالبورخيشي58078032087 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

ي24193532098 يةحسنالحبيبر (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةبوعزةبردي26142532114 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعبد الحميدباحديوي27242632125 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةسوفيانعالمي28408832135 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةأميمةالحمدوي30991532155 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةلحسنكرو32774532163 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةأمير واشوع36357532199 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

ي48729832241 عرونر
يةمحمد ياسير  (ة)ناجحاللغة االنجلير 

ي48933732242
 
يةياسير لمكون (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعليبعوا52678932254 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمحمدحمادي25427732286 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعبد العزيزاالنصاري26277932289 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمرادباكو27616332295 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعبد الكريمواضيل29514232305 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةأسماءالعز34494732317 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةزوهيرأيت خليفة40250532328 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعمرخويا50234232337 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةرشيدعالبو52574432341 (ة)ناجحاللغة االنجلير 
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يةفيصلالمسكير 24336532354 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةيوسفأعيش24568332357 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمحمدادعبو28353332372 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمصطق اهمو30842532386 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةلحسنتورار31161132388 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمحمدالصغير32514332393 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمحسنالرابوز24373832440 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةسفيانأمزيل25682032449 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمريمعزوزي25864532453 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

ي26078532456
 
يةصفيةرزق (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمحمدإقبان28465632477 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

ي29112432483
 
يةمحمدالدحان (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةياسير بلقاسم30428132501 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةيوسفاكناو30932432508 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةموىسلبحر31334832512 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعبد الحقاوخليق 31438732515 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةحميدالصمودي32204232523 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةايوبايت موح32418032526 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةهدىسلمان34391532552 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةحموالخديم36091632568 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةحفصةعزيز39530132584 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمصطق حددو39533132585 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يمزوز42447732596
 
يةعبد الواق (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةاسماعيلالبدري42838432598 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةالبشيربن شقرون44806932606 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةخديجةاوباسو46788732622 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةيوسفبويا48446232630 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةعبد الصمدعرباوي54631932647 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةهشامأيت سيدي الحسير 58467632665 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةمريمواحدي59306632670 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةسناءبغنجة60108832675 (ة)ناجحاللغة االنجلير 
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يةيونسايت مونا60141232676 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

يةالحسير الهكيوي61260632678 (ة)ناجحاللغة االنجلير 

(ة)ناجحاللغة العربيةمحمداألنصاري28481432699

ي32159432717
 
(ة)ناجحاللغة العربيةبدرلمران

(ة)ناجحاللغة العربيةصفاءعبو37987532737

ي46399932762
(ة)ناجحاللغة العربيةرجاءالرسغيب 

(ة)ناجحاللغة العربيةبلغيتلمير 24578732810

(ة)ناجحاللغة العربيةيوسفمومو25964432829

(ة)ناجحاللغة العربيةحمزةساسيوي32721432949

(ة)ناجحاللغة العربيةعبد العليساسيوي32767532951

(ة)ناجحاللغة العربيةخالدبوخ33202632957

(ة)ناجحاللغة العربيةناديةخياط33440932962

ي33737732971 (ة)ناجحاللغة العربيةهبةالذهبر

(ة)ناجحاللغة العربيةأمير حمدي33785532973

(ة)ناجحاللغة العربيةسناءالبوخاري34723432995

(ة)ناجحاللغة العربيةمريمبقادير34941632999

(ة)ناجحاللغة العربيةعبد الرحمانعلمي34955833002

ي35041833003
(ة)ناجحاللغة العربيةحفصةالغرىس 

(ة)ناجحاللغة العربيةسلممنصوري35755933025

(ة)ناجحاللغة العربيةمريممدغري علوي36197533033

ي38554733052
 
(ة)ناجحاللغة العربيةعبد الفتاحعمان

(ة)ناجحاللغة العربيةمروانحباش41765033096

(ة)ناجحاللغة العربيةعبد العزيزايت القائد42831733111

(ة)ناجحاللغة العربيةاحمداحدوان43418533118

(ة)ناجحاللغة العربيةمحمدبلحج47373933178

(ة)ناجحاللغة العربيةحفصةمحداش53598233255

ي53967433260
(ة)ناجحاللغة العربيةعبدالحقالخلق 

(ة)ناجحاللغة العربيةرقيةبومرور24135333311

وىكي24632833312 (ة)ناجحاللغة العربيةسكينةمير

(ة)ناجحاللغة العربيةمجيدالديشان27928733319

(ة)ناجحاللغة العربيةسعيدأقباس30530133328
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(ة)ناجحاللغة العربيةحافظعبداللوي31790933333

(ة)ناجحاللغة العربيةاسماعيلبشتا47118133367

(ة)ناجحاللغة العربيةإلياسالنجيب48209533371

(ة)ناجحاللغة العربيةصالحةعكي30818733418

(ة)ناجحاللغة العربيةعمارقشتو34271033440

ي35524033447 (ة)ناجحاللغة العربيةفاطمة الزهراءالوعرانر

(ة)ناجحاللغة العربيةسهامبلعيدي42406833462

(ة)ناجحاللغة العربيةعبد الرحيمأيت مبارك54722233489

(ة)ناجحاللغة العربيةحوريةقباش25248833507

يبوشيخة26396833517
(ة)ناجحاللغة العربيةعبد الغب 

(ة)ناجحاللغة العربيةسفيانهدي27416233528

(ة)ناجحاللغة العربيةمحسنهبير27993933540

(ة)ناجحاللغة العربيةمريموسهيل28557733546

(ة)ناجحاللغة العربيةعبد الهاديمرابط29035833555

ي29195833556
 
(ة)ناجحاللغة العربيةحسناءحدان

ي29250833558
 
(ة)ناجحاللغة العربيةخديجةحدان

ي29257633559 (ة)ناجحاللغة العربيةسفيانالمحجونر

(ة)ناجحاللغة العربيةنورالدينالمسكير 29523533560

ي29533833561
 
(ة)ناجحاللغة العربيةفتيحةالسمون

ي29579333562
 
(ة)ناجحاللغة العربيةصابرالزاق

(ة)ناجحاللغة العربيةسعيدالوزيري29924533566

ي30412633571 (ة)ناجحاللغة العربيةالخالفةحجاخر

(ة)ناجحاللغة العربيةمحمدعطار31447833586

(ة)ناجحاللغة العربيةأسماءبن احميد31766533589

ا32007033594 (ة)ناجحاللغة العربيةنسيمةالبرس 

(ة)ناجحاللغة العربيةعائشةومول36956433655

(ة)ناجحاللغة العربيةمحمدالدامي39074133660

(ة)ناجحاللغة العربيةحنانبن سليمان39203933662

ي43889833696
 
(ة)ناجحاللغة العربيةرجاءالغزوان

(ة)ناجحاللغة العربيةابراهيمالبغدادي46944633716

ي48253233720
 
(ة)ناجحاللغة العربيةعمرحدان
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(ة)ناجحاللغة العربيةحميدبولغمان53496233747

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيوسفتيتاو28527937589

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةامير حمداوي علوي30923037592

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةموالي ادريسقدمي31115837593

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةاقدادخديجة58478337617

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةشيماءمدوش24376937622

ي26162037626
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةأملرزاق

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبدالحقجباير28047637631

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحناناوشهوش31297637637

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةاميمةبوشدان32776237644

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةامالنارصي34453637648

ي41668037656 (ة)ناجحاللغة الفرنسيةفاطمةخض 

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيرسىبن باسو41726237658

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةلبب اخدمش42952437662

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةنعيمةموجان43764437665

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةصالح الدينجابر43991637667

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةأسماءالسباعي46146437671

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيوسفبيتو46401637672

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمدحرو46943837675

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةخديجةشعو48030737676

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحسنايت مخاط50779037683

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمصطق بازيد51373437686

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسناءمامو51482937687

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةأمينةبلغريشي28038337703

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيمير اوعربو28324437704

ي28772937705
 
رون (ة)ناجحاللغة الفرنسيةنرجسالي  

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةكوثرالدوخ29250637706

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةفردوسمزيان30072637707

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحمزةاوبحساين30581737708

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةرقيةالغزاوي30737337709

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةالساعيدعية39462237720
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(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد العزيزاقجيج45914937726

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةجمالمماد30047937741

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةوفاءالماكري24858037762

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيوسفأنفاك25711837769

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةربابشور27087537781

ةباكو27459637785 (ة)ناجحاللغة الفرنسيةكي  

ي27794837790 (ة)ناجحاللغة الفرنسيةامالناصير

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةزينبرشيدي27917037791

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعليالباقير28318037796

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةابراهيمالبوسعيدي28491437798

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد الصمدأيت ميمون28764937803

ي28855637805
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةايوبالحسيب 

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةلحسنقدي30584837825

ي32258937842
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمداودن

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةازهورصفوات32282037844

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد العزيزايت بها32807537848

ي33640737852
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةهشامبلقرىس 

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمنالالزهر33803937853

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةالهامبن عمر33899737854

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةفاطمةكرو34148837855

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعمربوعديد34262637857

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةخديجةالعمراوي34427737858

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءحاميد34527737860

ي34651237861
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةلطيفةميمون

ي34845237863
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبدالصمدالبعمران

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمهديالمنصور34984537866

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةنزهةحسيدو35094337867

ش35284437868 (ة)ناجحاللغة الفرنسيةعمرأيت الحير

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةأيوبمحداش35486537871

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيونسبن هري35588537873

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحسنأغريب35710637876
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ي35798937879
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسليمانالزرهون

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد العزيزسالم36225137884

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعائشةزكاغ36375537887

ي36899337890
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعائشةمرهون

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةفاتحةالغريب38122937894

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةداودبنداوود38457337896

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسهامسيكو38491837897

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةأيوبأفندريك38640337898

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةرشيدةالولي38909437900

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةموىسبوزرك38935837901

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمدهاللي39511037906

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحمزةعالوش40787837909

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةإكرامجلولي40798637910

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةاسماعيلايت بوزراد40850537912

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةياسير بلخض 40987737913

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد المجيدسخمان41335237914

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمدايت الطالب41713837916

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسهامبن عبو41771837917

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد الحقغزو41781137918

يالطاهري42402037921
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعبد الغب 

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةعثمانإعل43041837922

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةانوارادراوي43272137923

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةيوسفالوردي43427737924

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسعيدارجدال43458037925

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةفاطمةامنهو43528237926

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةسعيدايت لحسن43570437927

ي43842237928
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةاسماءالغزوان

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةهندالمحروك43842637929

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمدبوزكري44038537930

ي44752937932 (ة)ناجحاللغة الفرنسيةامير طاهير

ي45058037934
 
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةمحمدالرحمان
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(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحسناءبن إيشو46176337939

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةشيماءالطياب47065737948

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحموبوعلي47178937949

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةخديجةالغزوي47207737950

(ة)ناجحاللغة الفرنسيةحليمةلمقدم47754037956

ي48560237963
(ة)ناجحاللغة الفرنسيةخالدالجرجيب 

(ة)ناجحالمعلومياتإخالصوعدجان24912035831

(ة)ناجحالمعلومياتحسنبنعيش25306235832

(ة)ناجحالمعلومياتفاطمة الزهراءالكومي27228935837

ي28342835840
(ة)ناجحالمعلومياتعبد العليبطش 

(ة)ناجحالمعلومياتعليمكودي29220935841

30310435843HamdaouiAbdessamad(ة)ناجحالمعلوميات

(ة)ناجحالمعلومياتتوفيقكعبوس31070135845

(ة)ناجحالمعلومياتخالدبوهوش32742735849

ي34176235853
 
(ة)ناجحالمعلومياتصالح الديناصوق

(ة)ناجحالمعلومياتعمادبحاج34290635854

ي34686535856
 
(ة)ناجحالمعلومياتصالحالحاق

(ة)ناجحالمعلومياتمنالبن زيان36951235857

ي44811435861
 
(ة)ناجحالمعلومياتعبد العليمميمون

(ة)ناجحالمعلومياتوليداوغريس45494035862

(ة)ناجحالمعلومياتسكينةحفيض علوي55292235866

ىكي55548535867
(ة)ناجحالمعلومياتصوفياالرس 

ي56817135869
 
(ة)ناجحالمعلومياتمحمدممون

(ة)ناجحالمعلومياتسميةبايزو62293835874

دعي34316335879 (ة)ناجحالمعلومياتمريمالير

(ة)ناجحالمعلومياتفاطمةقالل38055135883

ةبالحاج47192335888 (ة)ناجحالمعلومياتنصير

(ة)ناجحالمعلومياتعبد هللاأيت علي53060635890

(ة)ناجحالمعلومياتالحسير واجبير60363635895

(ة)ناجحالمعلومياتعبدالحقاجكرنون26598935907

(ة)ناجحالمعلومياتابراهيمبوحدو32005635915
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(ة)ناجحالمعلومياتمحمداجكرنون35060835922

(ة)ناجحالمعلومياتعبدالعاليانارص25813835933

(ة)ناجحالمعلومياتزهيرالفياللي مقبول28614735938

(ة)ناجحالمعلومياتعائشةالغلب33149935942

(ة)ناجحالمعلومياتبراهيمقشمار34877535943

(ة)ناجحالمعلومياتلحسنأوخشون35881135946

(ة)ناجحالمعلومياتالحسير وبوعيد42951035951

ادي44514535953 (ة)ناجحالمعلومياتيونسش 

(ة)ناجحالمعلومياتلطيفةايت امحمد احمد45548635955

(ة)ناجحالمعلومياتزكرياءبرادين46122335956

(ة)ناجحالمعلومياتزينبايت بالخليل49073935960

(ة)ناجحالمعلومياتايديرايقلي53915835964

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضمكالالدرويش26217333775

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمةاجديك27248933780

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضمصطق قدي28671833787

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضيوسفبوست28759533790

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفدوىالوادي30709033805

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضشيماءايت باحو31153933808

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمةبن يشو31265333810

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضمحمدلخيار31524333811

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضعبد الحقغودا31780933812

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضإدريستوفيق31844533813

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضعبد الصادقايت حمو32063733815

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءمزان33201533823

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحنانعبدو33766433829

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضعبد الخيحلماوي34418533833

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضنورةازوكواغ34507333834

ةعماري35414533844 (ة)ناجحعلوم الحياة واالرضسمير

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضياسير جمال35636933847

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحسناءفيو36865833854

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضاكرامماكوري39303333864
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(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضوسوامحمد40802133875

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضمحمدوعمر40941833877

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضابراهيمورداراس41127933880

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضرجاءجلول41695933887

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحنانحميوي43225733900

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضلحسنازوكواغ44183633905

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضياسمينةجوهري45178033910

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضصالح الدينامزيل46984433915

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضمحمدمغشو26963533987

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحفصةخرو27386833991

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحسنايت ابراهيم31399434001

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضحفصةبن حدو32597634003

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمةالزهراءعبدلوي33576534007

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضنزهةأحود33729534008

ي علوي38650334024
(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضاكراماميب 

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضهاجراعشيش46167834041

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضلطيفةبن السيد50583134050

داد53713634059 (ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءش 

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضادريشييونس24970834067

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضأسماءوعمو34260434080

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضيوسفأزيو34312434081

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضالهامكراد46805334091

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضهاجرأعفير51187734095

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضخديجةوسو24973134103

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضياسير أحداش27390934109

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضفاطمةبنعبيد31097834117

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضيرسىالسماللي35178634130

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضالزهرةالحداوي37751234134

(ة)ناجحعلوم الحياة واالرضالصديقالخليلي55234134150
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