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مزدوج�بتدايئPB194499عبد الف�اح �رافع527
مزدوج�بتدايئPB161338ابعوز فاطمة528
مزدوج�بتدايئU157679فدوى لعك�دي529
مزدوج�بتدايئU173660سهام املسوس530
مزدوج�بتدايئUA43428راش�یدة الرشقاوي531
مزدوج�بتدايئP251477محمد جامع532
مزدوج�بتدايئU86322حلسن و�يل533
مزدوج�بتدايئVA114686عبو عبد العز�ز534
مزدوج�بتدايئP250740حس�ناء �لفاوي535
مزدوج�بتدايئUC69780یوسف �ن یوسف536
مزدوج�بتدايئU139244عتیقة �رص537
مزدوج�بتدايئP312728لیىل موراد538
مزدوج�بتدايئUA5495محمد ا�رقاوي539
مزدوج�بتدايئPA24389محمد � عز�ز540
مزدوج�بتدايئPA209986فوزي محمد541
مزدوج�بتدايئUC29507عبد الرحامن شعويف542
مزدوج�بتدايئPA141231مرمي العر�وي543
مزدوج�بتدايئU175941ٕاميان شا�ري544
مزدوج�بتدايئUA97724معران ��ش545
مزدوج�بتدايئI483650ایت احسى السعدیة546
مزدوج�بتدايئUA92726مسیة عقاوي547
مزدوج�بتدايئUA109114عفاف العمري548
مزدوج�بتدايئPA224827عبد الرحامن البرصي549
مزدوج�بتدايئUB73041سعاد ٔ�عريب550
مزدوج�بتدايئFL5540بو�كر امزیل 551
مزدوج�بتدايئCB158179مرمي �ن ا�لف552
مزدوج�بتدايئPB88928محمد ٔ�و�دو553
مزدوج�بتدايئPA77663ملیكة امعر554
مزدوج�بتدايئPB142465زی�ب اشعاب555
مزدوج�بتدايئU159090ز�ر�ء ماكوي 556
مزدوج�بتدايئU173596ا�راهمي �مج557
مزدوج�بتدايئ�P241525دیة مميون558
مزدوج�بتدايئ�U180958لیل اب�سام559
مزدوج�بتدايئU170925سف�ان احلجوي560
مزدوج�بتدايئP124310عبد �� ایت ا�تار561
مزدوج�بتدايئUB30554حمجوبة و�دو562
مزدوج�بتدايئUC142226فاطمة ٔ��بجیل563



التخصصالســــــــــــلكرقم CINاإلسم الكاملالترتيب

مزدوج�بتدايئU81881رش�ید مجدي 564
مزدوج�بتدايئUA57686عبد الصمد البدوي565
مزدوج�بتدايئP218368ایت القايض اسامعیل566
مزدوج�بتدايئU104361محمد خزرا� 567
مزدوج�بتدايئVA33760رمضان �دجية568
مزدوج�بتدايئUB73632یوسف ٔ�و�الل569
مزدوج�بتدايئP311389سهام ٕابعاشن570
مزدوج�بتدايئ�CD551309دجية ایت خو�571
مزدوج�بتدايئP124924احلسني الفاهمي572
مزدوج�بتدايئPB216246عبد ا�ید ایت �محد573
مزدوج�بتدايئ�U166731الوي ارشف574
مزدوج�بتدايئUB54108حف�ظة وداش575
مزدوج�بتدايئUA33165احلب�ب هادي576
مزدوج�بتدايئPB135238جنیة �نصاري577
مزدوج�بتدايئJF43542عبد العز�ز زریوح578
مزدوج�بتدايئVB75130داودي �رمية579
مزدوج�بتدايئU164756ایت محدیدة مرمي580
مزدوج�بتدايئU154855فاطمة وعبولو581
مزدوج�بتدايئ�UD2830لوي رشیفة582
مزدوج�بتدايئU175464مر�اين �زهة583
مزدوج�بتدايئPA200200جامل �اليل584
مزدوج�بتدايئPA107471مصطفى بلمودن585
مزدوج�بتدايئU165554ز�ر�ء البقال586
مزدوج�بتدايئPB113130موالي عبد الوهاب ا�فايل587
مزدوج�بتدايئPA134510بولورد فاطمة الزهراء 588
مزدوج�بتدايئU159932ا�راهمي ا��589
مزدوج�بتدايئPB193806د�اء بوتد�ارت590
مزدوج�بتدايئUC26347معر مله�ى591
مزدوج�بتدايئPB132100ٔ�محد ٔ�یت ٔ�محد592
مزدوج�بتدايئP238841سلمى امزوك593
مزدوج�بتدايئ�PB127616يل ٔ�یت الطالب594
مزدوج�بتدايئ�P294135برية الطاليب595
مزدوج�بتدايئU159128ر�اء �لويل596
مزدوج�بتدايئUA99148عبد الرحامن بوا 597
مزدوج�بتدايئUC34529امحد  زملطي598
مزدوج�بتدايئU176509ٔ�معر فاطمة599
مزدوج�بتدايئPB170531املدين الكداري 600
مزدوج�بتدايئP275519سارة الب�اوي601
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مزدوج�بتدايئU1708821لقمهيري �سني602
مزدوج�بتدايئPA208589محمد ایت هبا603
مزدوج�بتدايئUC22249امحد الشعیيب604
مزدوج�بتدايئU168968ن��ل سوح605
مزدوج�بتدايئUA62943م�ارك مرزوك606
مزدوج�بتدايئVA107771فاقس �رمية 607
مزدوج�بتدايئPA201500صابون یوسف 608
مزدوج�بتدايئ�JM48291رشى ��دو 609
مزدوج�بتدايئUC131023مصطفى �حامد610
مزدوج�بتدايئUC141816مرمي خضريي611
مزدوج�بتدايئPB188785سهام بو�لول612
مزدوج�بتدايئUC11823محمد سل�ين613
مزدوج�بتدايئP281581ح�ان ٔ�یت قايس614
مزدوج�بتدايئPA140336ز�ر�ء شكو�وط615
مزدوج�بتدايئUC27076حسا�ن �ن عيك616
مزدوج�بتدايئ�U176673دیة ٔ�عقا617
مزدوج�بتدايئU172040فاطمة رشهان 618
مزدوج�بتدايئUC128517عبد العز�ز و�دو619
مزدوج�بتدايئUC144047زو�ر ملیاء620
�ج�عیاتالثانويU80758حلسن والطالب1
�ج�عیاتالثانويUC26327یوسف الصا�ري2
�ج�عیاتالثانويVA108430محمد الرشقاوي 3
الر�ضیاتالثانويUB85277ا�رام اخ�ور1
الر�ضیاتالثانويUB68197جنالء املربوك2
الر�ضیاتالثانويUA95841الطاغي محمد 3
الر�ضیاتالثانويUA78067محمد اوحيس 4
الر�ضیاتالثانويU170474البوعیادي ملیاء 5
الر�ضیاتالثانويPA95016سعید �حلسني6
الر�ضیاتالثانويU165983مرمي البوز�راوي7
الر�ضیاتالثانويUA108354ا�دان سهام 8
الفلسفةالثانويPA101536محمد ملس�یعدي 1
ا�لغة �جنلزيیةالثانوي�U175596ا�شة �لیج1
ا�لغة العربیةالثانويU169607سعاد الغايل1
ا�لغة العربیةالثانويU159466زی�ب السعودي2
ا�لغة العربیةالثانوي�UC128789دیة حس�ين3
ا�لغة العربیةالثانويUD613فاطمة الزهراء حامين4
ا�لغة العربیةالثانويUD1117وراككة نورة5
ا�لغة العربیةالثانويUD793حفصة عر�وي6
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ا�لغة الفر�س�یةالثانويU101793رق�ة ٔ�مزیل1
ا�لغة الفر�س�یةالثانويUA92496رضا �الش 2
ا�لغة الفر�س�یةالثانويU154287خويي هند 3
ا�لغة الفر�س�یةالثانويU97720ربیعة محمودي4
ا�لغة الفر�س�یةالثانويUA15661ا�يل وحين5
ا�لغة الفر�س�یةالثانويU107128فاطمة ایت عیاش 6
ا�لغة الفر�س�یةالثانويPB148204سعید معراوي7
ا�لغة الفر�س�یةالثانويUC123988خامم بدر8
ا�لغة الفر�س�یةالثانويPA138532حميل هشام 9
املعلوم�اتالثانويUB83956قادر ادر�س1
�لوم احلیاة و�رضالثانويUC142414فاطمة ٔ�حشاش1
�لوم احلیاة و�رضالثانويU175625اخلو� اميان2
�لوم احلیاة و�رضالثانويBB44974ن��� �ودة3


