
 مصلحة االنخراط المركزٌة
 قائمة  الطلبة

 ن ــــــــــولٌـــــــــالمقب 

 (6102فً التحوٌالت الداخلٌة والخارجٌة )بكالورٌا 
 
 

 الرقم االسم واللقب الفرع المطلوب

 لغة فرنسٌة

 1 حكار أمٌرة

 2 بونزرة رٌان

 3 سغٌري بهٌجة

 4 زكراوي أٌمان

 5 حمزاوي انٌس

اسمهانبوزٌان   6 

 7 سالمً رٌان

 8 براهمً خولة

 9 مرابط مٌادة

 11 بلفضالوي صفاء

 11 جلباٌلً نور الهدى

   

 لغة انجلٌزٌة

 12 بودوار بثٌنة

 13 بولبٌر عبد الفتاح

 14 زاوٌة منصف

 15 بن فرحات عبد الحفٌظ

   

 علوم المادة
 16 بوعقال ٌونس

 17 عزٌزي وسام

   

وتكنولوجٌا علوم  

 18 بوعبٌد هناء

 19 قسوم كحكد الصالح

 21 بهلولً سلٌمة

 21 مبروكً عبد الوهاب

 22 معمرٌة احمد ٌسٌن

 23 بلقوت ندى

 24 جبار فراح

 25 مغٌثً رضوان

 26 قوجٌل طارق

 27 مفتاح شعبان

 28 شلتٌت محً الدٌن

 29 خمٌسة فوزي

   



 علوم انسانٌة

الهدىبغزو نور   31 

 31 خزمٌم رمٌساء

 32 بن عطٌة آسٌة

 33 نصاح سارة

 34 مفتاح سارة
   

 لغة وأدب عربً

 35 بن دحة مها

 36 بوزٌان محمد علً

 37 عٌادي نعٌمة

 38 صحراوي هناء

 39 عزاب رفٌدة

 41 حمٌدان مروة

 41 شاٌب اٌمن

 42 حقاص سارة

   

 حقوق

 43 انصر دنٌا

وسام اٌكن  44 

 45 لشخب شٌماء

 46 زدٌرة ٌسرى

 47 عروس لعبٌدي

 48 مسٌسً امال

 49 عزٌزي انور

 51 عطاء هللا سفٌان

 51 عكرٌش نور جٌهان

 52 غدٌري هانً

 53 بركان أمٌنة

 54 فندالً اسمهان

 55 مٌرة ابراهٌم

 56 فارس انٌس

 57 دهان شروق

 58 صفصاف جواهر

 59 بوغانم جمال الدٌن

 61 مراح عبد الرزاق

 61 صٌاد اسحاق

 62 بلخٌري اٌوب

 63 عمامري رحاب

 64 عبٌدي العطراء

 65 عتوتة سارة

 66 علوٌوي زكرٌاء

 67 تفاح حمزة

 68 ربعً رٌاض

   



 رٌاضٌات واعالم آلً
 69 مصاص نعمة

 71 زروال امٌرة

   

 علوم اقتصادٌة

نعٌم عقون  71 

 72 فطٌمً  عبد اللطٌف

 73 فضل فاطمة

 74 شخاب وهٌبة

 75 عنصل سلٌم

 76 مراد زٌن الدٌن

 77 بوغانم هارون

 78 عقون صبرٌنة

   

 علوم اجتماعٌة

 79 عزٌزي سلمى

 81 شرقً هناء

 81 بومعراف صباح

 82 بضٌاف نسرٌن

 83 عزام سٌف الدٌن

 84 مسعودي صابرٌن

   

 علوم الطبٌعة والحٌاة

 85 عبد الداٌم انغام فلة

 86 حجاج نسرٌن

 87 بولعجول عبد الحمٌد

 88 رغٌس سلٌا

 89 برانً امٌنة

 91 بوعالق رٌان

 91 زردوم دنٌا

 92 بخوش زكرٌا

 93 لخزوم زهٌر
 


