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قرار اللجنةاإلسم و اللقبرقم التسجیلالترتیب
1D20106042273ناجحشواح إنفال
2D20112045601ناجحبرحایل عبد الوھاب
3D201335066228ناجحقندوز إدریس
4D2002440668راسبرحمون ھندة
5D1997433788راسبقاید طارق
6D2002358506راسبحالسة یاسین
7D201334026852راسبقواسمیة عبد الحفیظ
8D20124059488راسببولعیون كافیة
9D20109015141راسببلخیري فاطمة الزھرة
10D201335029048راسبمستاوي سعدیة
11D201334053176راسبجرمون سمیرة
12D20054110665راسببوروبة المیة
13D1997455626راسببوعبد هللا الطیب
14D2002420655راسبلمین عیسى
15D20115006171راسبمطاق محمد إسالم
16D20064092896راسببوعلي سارة
17D20104024238راسبفراح المعتز با
18D20115035317راسبتلي أمال
19D20129030664راسببلحمدو عبیر
20D20075041828راسبخبیزة راضیة
21D20046015021راسبصروب طارق
22D20075115449راسبمھدي حمزة
23D20104019881راسبمشري بوبكر
24D201335083307راسبدبوسي سمیة
25D20075055569راسبنوي یوسف
26D20105037482راسبجھرة عبد الحفیظ
27D20111038623راسبغمري مریم
28D20125076574راسبشویرب فاطنة
29D20109051740راسبفرطاس فاطمة الزھرة
30D20125034866راسبترفاس نائلة
31D201339011466راسبعمراني سارة
32D20135019977راسبلحباري كمال
33D201337011290راسبغراس القوم ھاجر فیروز
34D20115004597راسبمختاري ھیثم
35D20125000490راسببودر منى
36D20105008972راسبلكحل سارة
37D201339020522 راسبخلوفي عمر صالح الدین
38D20085101068راسبابراھیمي ثامر
39D20054052114راسبرمضاني نوال
40D20115023371راسببزیان عبلة
41D20125036160 راسبزیتوني  سھیر
42D20119013139راسبجنیدي عمار
43D201335091117 راسبقروم فاطمة
44D201335083358راسبخلیفي كلتوم

وزارة التعلیــم العـــالي و البحـــث العلــــمي



45D20066005131راسبطالب حاتم
46D201335083295راسبقدیح إیمان
47D20123059910راسببن سعد هللا حنان
48D201335020203راسبمكي أمینة
49D20054036567راسبنایلي سمیر
50D20129033247راسبجفال سارة
51D201339025079راسبزوابلیة خیرة كریمة
52D199013396راسبقاسمي الحسني مكي
53D20129040765راسبمیساوي عزالدین
54D20129007031 راسببركات حنان
55D2010501642راسباألحمرعبد الرحمن أحمد مصلح
56D1989203543غائبجارش   محمود فوزي
57D20039035501غائبقوید رخالد
58D20109011049غائبطعبة فریحة
59D20125090929غائبقلمین وھیبة
60D201334025863غائبالحمزة أحمد
61D1997415673غائبعیادي أمین
62D2002439798غائبدشانة حوریة
63D20115064147غائبدیلمي سلمى
64D198130111غائبمفاتیح بلخیر
65D1990956غائببن قاصیرمحمد
66D199411717غائبشوقي حافظ األسد
67D1998320652غائبھبیرات عبد الرزاق
68D20115075103غائبدرفلو زكریاء
69D2000937505غائببن نوح طارق
70D2001433349غائبعثماني حمید
71D2002918582غائبعبد الحفیظ بلخیري
72D20039041994غائبعیسات علي
73D20043058075غائببریغن نصرالدین
74D20049000086غائببن سالمة إسحاق
75D20066005239غائبمعیفي صالح
76D20069006942غائبعیاد جیاللي
77D20074019683غائبھوام ضحى
78D20075108989غائبرحمون عصام
79D20079079476غائبمحمد بدرالدین زغود
80D20079084153غائببالساسي مسعود
81D20084014801غائبعبد السالم جاب هللا
82D20085000624غائببن عمر وردة
83D20085021429غائبطیان سلیمة
84D20086016795غائبصدوقي فرید
85D20094009744غائببوشوشة سارة
86D20094014858غائبعبایدیة رضوان
87D20094020959غائببومنجل خالد
88D20095000736غائبفریحي فطیمة
89D20115024762غائببیطام الصالح
90D20124013143غائبمناعي أسماء
91D20124025683غائبفرطاس جمال
92D20129000994غائبمحصر سفیان
93D20129001559غائببن صحراوي الطیب
94D20129044045غائبالتجاني دالل
95D201334023501غائبرشاش سعیدة
96D2013455827غائبدحماني سلیم
97D20039023862غائبعزالدین بن عبد هللا
98D20056000338غائبشابو لطیفة
99D20063044888غائبمیمون عبدالحكیم
100D20063045354غائبجعفري یعقوب
101D20064046160غائبحفناوي أسامة



102D20069060128غائبعویوش یوسف
103D20079023878غائببقار احمد لمین
104D20085007502غائببوحالة نبیل
105D20103020616غائبعزي سمیحة
106D20104024063غائبمراحي أسامة
107D20109005558غائبشویطرعزالدین
108D20114061705غائبمحوي مروة
109D20119027301غائبحفاف زین العابدین
110D201335023788غائبتواتیت ھشام

مالحظات:
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