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2018/2017: الجامعٌة السنة

االسم  اللقبالتسجٌل رقمالرقم

مروة حراث114/34020872

لمٌاء رمٌش214/36022545ً

راضٌة العباس314/36026311ً

شٌماء حلٌلو414/36026446

الرحمان عبد خروب514/36026472ً

فطٌمة علجٌة بن614/36026509

فطٌمة رحمان714/36026511ً

نسرٌن برجم814/36026613

وداد الحٌلة914/36026661

ٌسرى ناصر بن1014/36026686

أحالم بلخٌر1114/36027921

اسماء دحدوح1214/36027928

الطاوس حراوبٌة1314/36027931

الهام مكاحلٌة1414/36027936

أنفال فركوس1514/36027953

اٌمان برهٌم1614/36027957ً

بشرة خامر1714/36027979

بشرة قادري1814/36027980

بشرى جودي1914/36027981

جمٌلة فرح2014/36027993ً

حنان معمري2114/36028014

سارة نوي2214/36028085

سلمى بضٌاف2314/36028100

سمٌة قرف2414/36028107ً

سناء عرجون2514/36028111

صبرٌنة مناجلٌة2614/36028145

عفاف شلب2714/36028182ً

مرٌم جبار2814/36028257

مرٌم عمارة2914/36028258

كرٌمة ٌسعد3004/6027601

نورة لمناجلٌة3114/36028294

سارةعٌاد بن32

أسماء موٌس3314/36030449ً

ٌسمٌنة مسعود3414/36048830

هناء حساٌنٌة3514/36042387

وحٌدة لصلع3608/6028098

الطاهر محمد رزاق3708/6028008
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 االسم اللقبالتسجٌل رقمالرقم

بثٌنة لطرش114/36027974

فلة  مرداس214/36028198ً

الهدى نور برابري314/36028292

هدى هوشات414/36028306

سارة جموع514/36029990ً

سلوى رٌحان614/36030002ً

 سمٌة حاش714/36030006ً

عائشة همٌس814/36030019ً

نادٌة بودالل914/36030053

الهدى نور حمادي1014/36030069

وحٌدة برغوث1114/36030074ً

وفاء هجال1214/36030079

اسماء لقرٌن1314/36030448ً

سارةالقادر عبد1414/36030524

شٌماء بوزهوان1514/36030542

الٌقٌن صفاء بوكلٌوة1614/36030550

فلاير بوعشة1714/36030573

مرٌم بوعزٌز1814/36030598

وفاء مرابط بن1914/36030628

عبٌر العباس2014/36031356ً

آسٌا معٌف2114/36031590ً

نورة بلٌل2214/36033369ً

مرٌم زراد2314/36047998

امٌرة حمداوي2414/36048697

اناس العسكري2514/36048702

حلٌمة صاٌفٌة2614/36048735

سارة بوكفة2714/36048783

سارة العٌادي2814/36048785

غادة بكاٌري2914/36048823

امٌنة قواسمٌة3012/6041985

نسرٌن معلم3114/36028284

عبٌرجلول3213/360024781

زهرةمنصر3314/36030519

أحالمبلقاسم34ً

خولة بوخضرة3513/36044964

القادر عبد بوثلجة3613/36045086
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دٌامنة الطاهر113/36043890

اٌمان لشطر213/36044009

اٌمان مادي314/36048717

سلمى وشواش414/36048795

عفاف العٌادي514/36048819

فضة كتاش614/36048830

كوثر حول714/36048835ً

لمٌة بوطوٌل814/36048841

نجاة سناوي914/36048872

هبة جدٌد بن1014/36048891

خلود سعدون1114/36049384ً

فاطمة عجمون1214/36049459ً

خولة صحٌة1314/36050077

رمٌصاء لعشوري1414/36050085

رٌان بوعزٌز1514/36050086

ابتسام حلٌلو1614/36050705

بسمة رقٌة1714/36050727

صفاء مهٌة1814/36050794

وفاء عثمان1914/36050877ً

رزٌقة بوفروم2014/36051531

شٌماء مصدق2114/36051592

مروة كالع2214/36051663ً

نزٌهة بوحادب2314/36051680

هاجر دروع2414/36051694ً

وفاء غوافرٌة2514/36051701

سعاد عٌساوي2614/36051779

سومٌة عرفة بن2714/36051785

عواطف جدور2814/36051795

ممٌة غماري2914/36051811

منٌة مصدق3014/36052454

هاجرالصمد عبد3114/36052917

سٌلٌا بكوش3214/36054014

مروى حواٌبٌى3313/3601946

نارٌمان اونٌسة3414/36030608

ٌوسف نوي3505/4056282

العزٌز عبد براهٌم36ً

لوٌزة مهداوي3712/60442913

 وناسةهللا خلف3812/6024668
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اٌمان شاب113/36046161ً

حنان بوملة213/36060963

زهرة جالل314/36052497ً

جوهرة زٌتون414/36052826ً

حنان جابر514/36052831

راضٌة مرداس614/36052839ً

سلمى حماٌدٌة714/36052848

شهرة خلٌف بن814/36052860

ٌسرى سٌساوي914/36052927

أسماء بلعٌد1014/36052950

امنة برج1114/36053231

جٌهاد معٌز1214/36053247

حنان شتٌوي1314/36053256

سعٌدة هللا سعد1414/36053289

شٌماء معٌز1514/36053301

صفاء كوال1614/36053303

صورٌة جالمدة1714/36053306

مروة بلعٌد1814/36053337

وداد لعبٌدي1914/36053767

وردة تهنت2014/36053768ً

اسماء قبل2114/36053972ً

سمٌة صغاٌرٌة2214/36054011

الهدي نورنٌغود2314/36054107

ٌسرى قرش2414/36054110ً

آسٌا جالب2514/36054371

خولة بومدٌن2614/36054679

سلٌمة بوحشٌشة2714/36054840

عزٌزة هللا معطا2814/36055013

اٌمان غنام2914/36055688

امٌرة معٌز3014/36057236

أحالم عرٌف3114/36060261

وفاءعاشوري3214/36061059

ٌاسمٌنة بوعقال3314/36061079

نعٌمة جفافلٌة3414/36062555

آمنةساع3511/6038034ً

اٌمان سوٌس3613/36043804ً

راضٌة فالح3711/6036578

فٌروز صبوع3814/36030577

سارة جندل3914/36048782ً




