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N°ي
نوع الباكالورياالنسباإلسمالرقم الوطن 

1N131358650المحاسبة- مهنية اقدىرانية

2N130355062علوم اإلقتصادالمصموديشيماء

3N149065338علوم اإلقتصادالمسناويالمهدي

4N136099065علوم اإلقتصادالطالبيبثينة

5N133126391علوم اإلقتصادفواسيأميمة

6N134360114علوم اإلقتصادحمدانأميمة

7N131101426علوم اإلقتصاداكيرياسامة

8N130300813علوم اإلقتصادالعثمانيالمصطفى

9N120038672علوم اإلقتصادبنعبد الجليلحفصة

10N136122329علوم اإلقتصادبن هنومروان

11N138250164علوم اإلقتصادالزركانيمراد

12N120027923علوم اإلقتصادلحمينياسين

13N136016141علوم اإلقتصادأوشيخبشرى

14M139248541علوم اإلقتصادخاضريهاجر

15J131131184المحاسبة- مهنية سقالبهاجر

16N149050721علوم اإلقتصادسرحانطارق

17N132115523علوم التدبير المحاسباتيالتفاحيشيماء

18N131363008علوم اإلقتصادعليلوشسلمى

19S133359232علوم اإلقتصادالنياريمحمد أمين

20N130359799علوم اإلقتصاداليوبيمعاذ

21N130346255علوم اإلقتصادالوالي العلميصفوان

22N142066082علوم اإلقتصادالبحريهدى

23N144028290علوم اإلقتصادرزقيكوثر

24N138362153علوم اإلقتصادالفزازيهيثم

25N143005508علوم اإلقتصادودان العلميأنس
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1N136297065فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية اولشتامحسناء

2N120023051العلوم الفزيائيالتيالفاتن

3M140061867العلوم الفزيائبالغيتيبراهيم

4N138378622العلوم الفزيائيابن عياداميمة

5N143060234فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية نواروداد

6N120035444العلوم الفزيائيالهراسسلمى

7N146014365فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية رفيقمريم

8N138164829العلوم الفزيائتموريصابر

9N146038490فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية شقورأميمة

10N138222485العلوم الفزيائمنيرآية

11N134098188العلوم الفزيائيالعيساويسكينة

12N145062933العلوم الفزيائيبوعقلينسارة

13N130384080علوم الحياة و األرالمرابطشهيد

14N131337861فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية التواتيايمن

15N133089401فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الظريفعثمان

16N137167826العلوم الفزيائيالمهتديإكرام

17N132380501العلوم الفزيائيمقاسايمان

18N135270198العلوم الفزيائيبوعاقلعبد الجليل

19N136330399العلوم الفزيائيكشاحاكرام

20M130018718العلوم الفزيائيةبلحبيبمعاد

21N135029273العلوم الفزيائيحمدةنسرين

22N120049716فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية ابراهيميياسين

23N131379549فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الساهلآية

24N133310174العلوم الفزيائيالجزوليأسماء

25M130082744فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية أوعبوعفاف

26N136248065العلوم الفزيائزاينانةحميد

27N139365650فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية كنوزفاطمة

28M130103559العلوم الفزيائيةبوزمةأسماء

29M132270859فرنسي. خ– علوم الحياة واألرض الهشميويزياد

30N120005465العلوم الفزيائيزاكيليلى

31M147037565العلوم الفزيائيالعزيزعبد العزيز

32N132045826العلوم الفزيائالزاهرهدى

33N120025787العلوم الفزيائيبنعربيةخنساء

34N137098441علوم الحياة و األربوطيبيعادل

35N149022871العلوم الفزيائيبورواحةصفاء
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36N139156385فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية القاطيمحمد

37N136310166العلوم الفزيائيشكرانيمحمد

38N120040232العلوم الفزيائيبنزايرسلمى

39N133324481العلوم الفزيائيالخالفيكوثر

40S143028459العلوم الفزيائمربوحإكرام

41N120041998علوم الحياة و األررفروفأحمد

42N137015743فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية حماموشسناء

43N146034763فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية مستشفىإكرام

44N133376947العلوم الفزيائيالحليبيسفيان

45M132474132العلوم الفزيائياهيرياحمد

46N138381590فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية القصريإيمان

47N134099447فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الشدانسومية

48N140028175فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية شاكرسهيلة

49N130000988فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الغزويفاطمة

50N130384412العلوم الفزيائيحاتميسرى

51N142073382العلوم الفزيائيڴزازسلمى

52N142073382العلوم الفزيائيڴزازسلمى

53N147025555العلوم الفزيائيبريشمحمد معاذ

54N148023993علوم الحياة و األربن سلطانسلمى

55N133122512فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الجامعيدعاء

56M131254451علوم الحياة و األرالعادلسناء

57N137010754العلوم الفزيائالطالبينسرين

58N148028188فرنس. خ– العلوم الفيزيائية زروقأمين

59N130083183العلوم الفزيائيبرشيدةكريم

60N137296831فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية ازويتنيوسف

61N133322534فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية بونوربدر

62N131049540علوم الحياة و األرخززخديجة

63N120080954العلوم الفزيائيدعيكرندى

64M130282283فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية البوحديديعبد الهادي

65S133215763فرنسي.خ- ″ ب″العلوم الرياضية الشلحيعلياء

66M130096062فرنس. خ-″ أ″العلوم الرياضية أتيراميمة

67M131165697العلوم الفزيائيخربوشمحمد أمين

68N139043883علوم الحياة و األردديحزكية

69N133287393فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية بنسليمانسلمى

70N139317374فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية طالبوئام
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71N131158974العلوم الفزيائيالمحموديفاطمة الزهراء

72S142043067فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية بوكريمصالح الدين

73N135030833العلوم الفزيائيالصدقيلمرابط

74S142043067فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية بوكريمصالح الدين

75N132092286فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية بن الفيالليابتسام

76S134219229العلوم الفزيائيالطايعسناء

77N132042785العلوم الفزيائياودموهجر

78N132289257فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية السالميحليمة

79N134317370فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية االزمي استيتوكنزة

80M130087880علوم الحياة و األربن ستيخديجة

81S135120861العلوم الفزيائيغالمحكيمة

82N137335130العلوم الفزيائيالكازيأشرف

83M131162208العلوم الرياضيةالفارسيعبد السالم 

84N145023976العلوم الفزيائيراميأمينة

85N141073470علوم الحياة و األرودادالدحاوي االدريسي

86N130115256العلوم الفزيائيازلفانمنصف

87N143066405العلوم الفزيائياليعقوبيعبد الحميد

88N149045344فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية الزايرعمر

89N149042758العلوم الفزيائيتازروتيسلمى

90M141062064فرنسي.خ- ″ ب″العلوم الرياضية بنعشورأسامة

91R130043167فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية رايسهبة

92J132097505فرنسي. خ– العلوم الفيزيائية اوبهىخديجة

93M130085159علوم الحياة و األرالصويريابراهيم
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