
عربٌة لسانٌات

تخصصالترتٌب معدلاإلزدباد مكانالمٌالد تارٌخ األسم اللقبالتسجٌل رقمالرقم

عربٌة لسانٌات14.82مستغانم تادلس عٌن05/02/1998سمٌة      فلوح137040152

2A1537092944عربٌة لسانٌات13.52غلٌزان الحاس12/01/1996ًحمٌد      مقنٌن

عربٌة لسانٌات13.45مستغانم31/05/1997أمٌنة هللا امة       عطٌة بن عدة337040370

عربٌة لسانٌات13.31مستغانم-  نكمارٌة08/07/1996محجوبة      بلقاسم437036838

عربٌة لسانٌات12.88مستغانم-  حجاج30/11/1997خٌرة      طبٌب537039010

عربٌة لسانٌات12.27مستغانم20/05/1998زهٌرة      مناد637031860

7A1539005818ًعربٌة لسانٌات12.23مستغانم-  بودٌنار عٌن31/01/1994سفٌان      دان

8A1637037865  عربٌة لسانٌات12.16مستغانم صفصاف10/03/1997فاطمة      المداح

9A1537039233ًعربٌة لسانٌات11.91مستغانم خضرة25/05/1997صابرة      شرٌف

عربٌة لسانٌات11.83مستغانم لخضر سٌدي02/03/1996أمال      بوهلٌل1037036733ً

عربٌة لسانٌات11.80مستغانم عشعاشة01/09/1997نادٌة      بسعد1137036851

عربٌة لسانٌات11.79مستغانم ماماش حاس04/01/1999ًشهٌناز      شواري1237040716

عربٌة لسانٌات11.71مستغانم06/12/1997رقٌة      دان1337037790ً

عربٌة لسانٌات11.69مستغانم علً سٌدي19/10/1995القادر عبد       عٌساوي1437039539

عربٌة لسانٌات11.59مستغانم هللا مع اوالد05/07/1995حٌدر احمد       عالل1537041038ً

16A1537039236ًعربٌة لسانٌات11.59مستغانم خضرة28/01/1996فاطمة      شرٌف

17A1537039836ًعربٌة لسانٌات11.58مستغانم ماسرة01/05/1996الشارف      غزال

عربٌة لسانٌات11.55مستغانم09/06/1998رانٌة      كودري1837031837

عربٌة لسانٌات11.54مستغانم بوغالم اوالد11/02/1994سامٌة      طٌب1937036782

عربٌة لسانٌات11.53مستغانم تادلس عٌن25/02/1999ابتسام      قنونة2037035825



عربٌة لسانٌات11.52مستغانم تادلس عٌن18/07/1997سنوسٌة      عوٌمر2137035902

عربٌة لسانٌات11.50مستغانم عشعاشة25/01/1998فتٌحة      زاوي2237037392

عربٌة لسانٌات11.48مستغانم عشعاشة22/10/1994سعٌدة      بولنوار2337036790

عربٌة لسانٌات11.47مستغانم15/08/1995آحالم      مهرى2437031711

عربٌة لسانٌات11.47مستغانم-  نكمارٌة09/02/1994نوال      زٌان2537036860ً

26A1637041082عربٌة لسانٌات11.47مستغانم06/09/1996حٌاة      بوشرٌط

عربٌة لسانٌات11.46مستغانم شرٌف سٌدي عٌن23/03/1997مدٌحة       داغر بن271637040220

عربٌة لسانٌات11.46غلٌزان ٌلل09/06/1998فاطمة      قورٌن2837038001

29A1537037618عربٌة لسانٌات11.43مستغانم تادلس عٌن07/07/1997الزهرة      شمومة

30A1637037350عربٌة لسانٌات11.41مستغانم علً سٌدي11/06/1997رشٌدة      شواط

عربٌة لسانٌات11.40مستغانم بوقٌرات23/11/1998شٌماء      بركان3137037819

عربٌة لسانٌات11.40مستغانم علً سٌدي21/06/1998صارة      ضامن3237038698

عربٌة لسانٌات11.37مستغانم ماسرة19/01/1998رانٌة      قوعٌش3337040145

عربٌة لسانٌات11.33مستغانم صفصاف02/05/1997بختة      كال3437037746

عربٌة لسانٌات11.33مستغانم ماسرة21/11/1995هللا عبد        عطٌة بن3537040273

عربٌة لسانٌات11.32مستغانم10/09/1994فاطمة      فرطاس3637031975

عربٌة لسانٌات11.27معسكر تٌغنٌف14/07/1997نسرٌن      كروم3737035016

عربٌة لسانٌات11.27مستغانم20/07/1997عقٌلة      قطرن3837040735ً

عربٌة لسانٌات11.25مستغانم علً سٌدي15/07/1994المالك عبد        دوبة بن3937039543

عربٌة لسانٌات11.24مستغانم خضرة05/10/1997حٌزٌة      بوعل4037037337ً

عربٌة لسانٌات11.24مستغانم علً سٌدي24/12/1997حورٌة      بحري4137039661

عربٌة لسانٌات11.21مستغانم علً سٌدي21/10/1994وفاء      بخرصان4237039089



عربٌة لسانٌات11.20مستغانم تادلس عٌن30/04/1997رشٌدة      حمودي4337035887

عربٌة لسانٌات11.20غلٌزان موسى عم15/03/1997ًحٌاة       معمر بن4437040135

45A1537033071ًعربٌة لسانٌات11.20مستغانم02/07/1997ٌسرى      الحفٌان

46A1537093281عربٌة لسانٌات11.19غلٌزان مازونة20/08/1997العٌدٌة      بوجحفة

47A1637040738ًعربٌة لسانٌات11.19مستغانم عشعاشة11/11/1999عواطف      بصاف

عربٌة لسانٌات11.18مستغانم علً سٌدي29/01/1994أمٌنة      خلف4837041363ً

عربٌة لسانٌات11.16مستغانم عشعاشة27/10/1995خٌرة      خدٌم4937037343

عربٌة لسانٌات11.15مستغانم15/10/1998حسنٌة       ذراعو بن5037031803

عربٌة لسانٌات11.15مستغانم-  حجاج12/05/1994سعاد      سنهاج5137039416ً

عربٌة لسانٌات11.13معسكر المحمدٌة17/02/1997الزهراء فاطمة       حرطان5237035084ً

عربٌة لسانٌات11.13مستغانم-  نكمارٌة07/05/1994أمٌنة      بطاهر5337038524

عربٌة لسانٌات11.11مستغانم عشعاشة14/05/1996خالد      عٌد5437036760

عربٌة لسانٌات11.11مستغانم بوقٌرات27/11/1995العجال       عصمان بن5537037743

عربٌة لسانٌات11.11مستغانم ماسرة24/02/1997الشارف      نكاع5637040257

عربٌة لسانٌات11.08مستغانم تادلس عٌن06/07/1995أحالم      جٌلٌجل5737035806

عربٌة لسانٌات11.08شلف الظهرة1996 عاممنصورٌة      نبهاري5837036849

عربٌة لسانٌات11.06مستغانم عشعاشة25/05/1996حلٌمة       أحمد س5937037330ً

عربٌة لسانٌات11.06مستغانم بوقٌرات14/05/1998سكٌنة      عقبوب6037037799ً

عربٌة لسانٌات11.06تٌارت كرمس عٌن27/10/1998زٌنب      فوٌرات6138017108

عربٌة لسانٌات11.04مستغانم عشعاشة05/03/1996فاٌزة      حمودي6237037388

عربٌة لسانٌات11.03مستغانم تادلس عٌن12/06/1996أمٌنة      ٌح6337035390ً

64A1637033399ًعربٌة لسانٌات11.03تٌارت20/08/1998أمال      بخت



65A1637036863ًعربٌة لسانٌات11.02مستغانم عشعاشة14/02/1998نورة      بلقاسم

عربٌة لسانٌات10.99مستغانم-  نكمارٌة14/01/1996تواتٌة      خوجة6637037285

عربٌة لسانٌات10.97مستغانم عشعاشة01/02/1995خٌرة      برودي6737036766

68A1338050942عربٌة لسانٌات10.95البٌض27/05/1993سعدٌة مروة        علٌة بن

عربٌة لسانٌات10.90مستغانم ماماش حاس22/05/1998ًهاجر       النبً عبد691637040820

عربٌة لسانٌات10.90مستغانم20/10/1995سهام      جزٌري7037031879

عربٌة لسانٌات10.89مستغانم24/07/1995القادر عبد       شرٌفة7137035447

عربٌة لسانٌات10.89مستغانم-  نكمارٌة26/10/1995خضرة      بوخاري7237036761

عربٌة لسانٌات10.88مستغانم ماسرة 26/12/1997فرٌدة      الشارف7337040196

عربٌة لسانٌات10.87مستغانم17/02/1995مشرٌة      بودال7437039066ً

عربٌة لسانٌات10.87مستغانم08/01/1997فوزٌة      بلقاسم7537040757

عربٌة لسانٌات10.86مستغانم24/08/1996بشرى      كاملة7637082832

عربٌة لسانٌات10.85مستغانم عشعاشة19/02/1995شهٌناز       شرٌف حمدي7737036804

78A1637036764عربٌة لسانٌات10.85مستغانم عشعاشة24/05/1992خٌرة      تشٌبنت

عربٌة لسانٌات10.84مستغانم عشعاشة27/04/1998أحالم      مٌمون7937036725ً

عربٌة لسانٌات10.82مستغانم تادلس عٌن31/05/1997مرٌم      حمشرٌف8037035998


