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ي   عماد الدين01
0115.86إعالم واتصال8183500782814.7416.97مزيان 

0114.53إعالم واتصال8183501635014.8114.25بونحوش   فتيحة02

ي   يونس03
0114.50إعالم واتصال091/18/0007314.5314.47مزيان 

0113.94إعالم واتصال8183500311913.6014.28جبارة   هديل04

0113.81إعالم واتصال8183501040914.0313.59سماعيلي   شيماء05

0113.78إعالم واتصال8183500011713.5014.06مومن   امينة06

0113.60إعالم واتصال8183501875412.8414.36همال   بثينة07

ي   حسينة08
0113.57إعالم واتصال8183501806312.5314.60بلعدوان 

0113.52إعالم واتصال8183501747213.3113.72جغلول   هدى09

0113.46إعالم واتصال8183501792712.9713.94زغيش   دنيا10

0113.44إعالم واتصال17173502363912.1314.75بودوخة   محسن نورالدين11

ي   مسعودة12 0113.44إعالم واتصال8183501627213.2213.66ركيب 

0113.41إعالم واتصال18183500249913.1013.72صديق   صفاء13

0113.33إعالم واتصال8183502151612.6314.03بشطوطي   مريم14

0113.26إعالم واتصال8183501325013.1613.35براهيمي   روان15

0113.24إعالم واتصال8183500082811.6614.82فيضالي   ياسمي  16

0113.22إعالم واتصال8183502534311.8114.62ابركان   امينة17

0113.16إعالم واتصال8183500731412.7813.53فرطاس   فائزة18

0113.13إعالم واتصال18183500091412.5013.75لعمامرة   ريان19

0113.12إعالم واتصال8183501561912.1314.11فتاتنية   أمي  20

0113.12إعالم واتصال8183500074911.9514.28بن عقون   سلسبيل21

0113.11إعالم واتصال8183501318412.3113.91يحي باي   نوفل22

0113.10إعالم واتصال8183500425513.8412.35حجازي   ميساء23

0113.08إعالم واتصال8183500073912.1314.02ذياب   ريان24

0113.06إعالم واتصال91190000313.5312.59زعطوط   فطيمة الزهراء25

0113.03إعالم واتصال8183501432113.0013.05حمودة   بثينة26

ف الدين27 0112.99إعالم واتصال8183500424612.5013.47مراح   شر

0112.95إعالم واتصال8183500056411.9913.91خذري   نجاة28

0112.95إعالم واتصال8183500162212.8013.10عبد السالم   أمال29

0112.90إعالم واتصال8183501517312.9112.88مشغب   أكرم30

0112.86إعالم واتصال8183501489612.7213.00لوشان   أية31

0112.85إعالم واتصال8183500274912.8912.81تومي   كوثر32

0112.79إعالم واتصال8183501410912.3513.22العايب   أمينة33

0112.78إعالم واتصال8183501685411.7813.78بيطام   ريان34

0112.78إعالم واتصال8183501656711.2214.33الزين   ريان35

ي   خليده36
0112.76إعالم واتصال8183500368412.1913.33لعنان 

0112.76إعالم واتصال8183501183711.8813.63عبد السالم   لبب 37

0112.74إعالم واتصال8183500914912.1313.35اعثامنة   الخنساء38

0112.66إعالم واتصال8183501653612.1913.12بوصيودة   إيمان39

0112.61إعالم واتصال8183501433512.5312.69حجيج   ماجدة40

0112.60إعالم واتصال7183502416812.2312.97بومعراف   محمد مهدي41
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0112.60إعالم واتصال8183500363112.7812.42صفان   امال42

0112.60إعالم واتصال8183501262512.4412.75دغدغ   فايزة43

0112.55إعالم واتصال8183501630711.2413.85بزاحي   سهام44

0112.48إعالم واتصال8183501601611.5313.42شكيوه   إبتسام45

0112.40إعالم واتصال091/16/0034611.0613.73اعثامنة   نريمان46

0112.37إعالم واتصال8183500503812.1612.58الطيب   ريان47

ة48 ي   كن   0112.34إعالم واتصال17173504703211.5613.12غرن 

0112.33إعالم واتصال8183501408912.1212.53بولحية   زينب49

0112.29إعالم واتصال8183500190111.9112.67سعداوي   ايمان50

0112.29إعالم واتصال91190000912.1612.41بنور   بثينة51

ي   ورود االمل52
 

0112.28إعالم واتصال91190000511.3413.22شاغ

0112.25إعالم واتصال8183500949812.2212.28صغن    صابرينه53

0112.25إعالم واتصال8183500271211.8212.67بن سخرية   فطيمة الزهرة54

0112.25إعالم واتصال8183501209411.5212.97بوزناق   ريان55

0112.13إعالم واتصال8183501795112.2312.03بوخنوفة   خلود56

0112.13إعالم واتصال8183500436512.1712.08خرور   رانيا57

0112.10إعالم واتصال8183501314711.6612.53بن عمار   أحالم58

0112.07إعالم واتصال8183501400911.6312.50خورصي   وليد59

0112.05إعالم واتصال8183500502111.6012.50بوزيدة   رميساء60

0112.04إعالم واتصال8183500577812.1211.95بوهراوة   نور الهدى61

0112.03إعالم واتصال8183500426611.0313.03بوزيد   وصال62

0112.03إعالم واتصال8183500223010.6713.38بن بيه   نوره63

ة ريان64 0112.01إعالم واتصال8183501224911.0213.00حابس   أمن 

0112.01إعالم واتصال8183500102610.1313.88بلدية   هالة65

0111.99إعالم واتصال8183501385511.5012.47بن حسان   هديل66

ي   حنان67
 
0111.99إعالم واتصال18183500609011.3812.59قطاف

0111.97إعالم واتصال8183501772010.9712.97تقاللت   وداد68

ي   شيماء69
0111.97إعالم واتصال8183501141711.0912.84بن حشان 

ي   عبد القادر70 0111.95إعالم واتصال8183501434012.0911.81حاح 

0111.94إعالم واتصال8183501685811.4412.44عوف   نور الهدى71

ي72
ي   امان 

0111.91إعالم واتصال8183500363211.5012.31عياشر

ي   روميسة73 0111.90إعالم واتصال8183501311310.6313.16ملن  

0111.86إعالم واتصال18183501684710.9712.75عماري   دنيا74

0111.86إعالم واتصال8183500005411.0212.69مهار   أيمن75

0111.84إعالم واتصال8183500387811.4712.20بو العيني     مروى76

0111.83إعالم واتصال8183500996210.6013.05باعلي   الهام77

0111.80إعالم واتصال8183500073810.6612.94شودار   ريان78

0111.80إعالم واتصال8183500439811.2512.34مرغمي   سناء79

0111.79إعالم واتصال8183500037410.8812.69بن عبدالعزيز   شيماء80

0111.78إعالم واتصال8183501413510.9412.62بعزوزي   خلود81

ي   وفاء82 0111.78إعالم واتصال8183500720310.9812.58شب 

ي   وفاء83
 
0111.78إعالم واتصال8183500745511.0012.56مرزوف

0111.76إعالم واتصال8183501702211.1912.33برو   وئام84

0111.75إعالم واتصال8183500039111.1112.38دعاس   صورية85

0111.73إعالم واتصال8183500395010.8412.62قادة   يعقوب86

0111.72إعالم واتصال7183502334911.2512.19مقعاش   يونس87

0111.71إعالم واتصال8183501170411.4112.00بن دعاس   خديجة88

0111.64إعالم واتصال8183500574410.4412.84حمودة   يقي  89

0111.62إعالم واتصال8183501931911.6611.58لمباركية   دعاء الرحمان90

0111.60إعالم واتصال8183500076411.0812.12بن عمومة   شهيناز91

0111.60إعالم واتصال8183500416111.3811.81لبوخ   رانية92

0111.58إعالم واتصال8183501662311.1911.97بومعراف   شهيناز93

0111.55إعالم واتصال8183500927011.3511.75بوزيان   فريال94

ي   امينة95
0111.55إعالم واتصال8183501228210.9712.13توان 

0111.52إعالم واتصال18183500619410.2812.75شاي   نرسين96
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0111.52إعالم واتصال8183500042810.7812.25يحي   عبن 97

0111.47إعالم واتصال8183500996810.3412.60ضيف هللا   جيهان98

0111.45إعالم واتصال8183500059210.4712.42فضالة   نور االيمان99

0111.44إعالم واتصال8183501212711.0611.81لموفق   صالح الدين100

0111.43إعالم واتصال8183500957410.8512.00بوزيد   ريان101

0111.41إعالم واتصال8183500044011.1211.70بلهوشات   عمر102

0111.40إعالم واتصال8183500417611.3511.44قرابصي   زاهر103

0111.38إعالم واتصال17173502322411.8810.88مدغول   فاتح104

0111.38إعالم واتصال8183501000410.6212.13لطرش   مروة105

0111.36إعالم واتصال818350047109.8812.84بوعجاجة   ريان106

0111.36إعالم واتصال8183501636111.4411.28عز الدين   نورة107

0111.36إعالم واتصال8183500464010.7811.94مجوج   أمل108

0111.35إعالم واتصال8183500624809.8912.80عجاج   خولة109

0111.34إعالم واتصال8183500358611.0511.63معطار   أمينة110

0111.33إعالم واتصال8183501250310.6312.03لعرابة   عائشة111

0111.32إعالم واتصال8183500415410.7211.91عرعار   دجانة112

0111.32إعالم واتصال8183500377709.6013.03ليبارير   شيماء113

0111.30إعالم واتصال8183501598411.0311.56بعون   رميسة114

0111.28إعالم واتصال8183502271211.0311.53بوريــــح   فؤاد115

0111.27إعالم واتصال8183500918610.5012.03بخاخشة   راوية116

ي   أمال117
0111.27إعالم واتصال8183501544710.1612.37جيب 

ي118
0111.27إعالم واتصال8183501794411.0311.50لوصيف   أمان 

ة119 0111.26إعالم واتصال8183501794311.1111.41بن منصور   كن  

0111.26إعالم واتصال8183501132511.3511.16سخري   إلهام120

0111.25إعالم واتصال8183501277010.2712.22فراح   رانية121

0111.24إعالم واتصال8183501634210.3812.10رقاعة   شاب122

ة123 0111.24إعالم واتصال8183502112410.2512.22سفاري   كن  

ة124 0111.24إعالم واتصال8183501811611.0911.38شوماح   سمن 

0111.23إعالم واتصال8183501660311.0211.44بن زعبار   إيمان125

ي   ياسمي  126
 
0111.22إعالم واتصال8183501435611.1911.25مخلوف

0111.22إعالم واتصال18183501353311.1211.31باشا   عبد الرحمان127

0111.21إعالم واتصال8183501562110.3812.03بالي   إيمان128

0111.19إعالم واتصال8183500223110.5711.81العمري   ريان129

يف   خولة130 0111.19إعالم واتصال8183500204510.4711.91بن الرسر

0111.16إعالم واتصال8183500078210.0612.25جلول   فائزة131

0111.11إعالم واتصال8183500647210.4411.78بوعرعارة   آمال132

0111.11إعالم واتصال8183501404610.4411.78منصوري   إخالص133

0111.11إعالم واتصال8183501559710.9411.28هالب   شيماء134

0111.10إعالم واتصال8183501677310.6311.56بوسنان   يرسى135

0111.09إعالم واتصال8183501631810.5211.66صغن    أميمة136

0111.05إعالم واتصال8183501401910.7811.31درفولي   عبد الجليل137

0111.05إعالم واتصال8183500048011.3710.72زردومي   لؤي138

0111.05إعالم واتصال8183500049811.0611.03نجاي   محمد139

0111.04إعالم واتصال8183501041310.6011.47أعراب   سلم140

0111.03إعالم واتصال8183501635310.5611.50بوقطوشة   نور الهدى141

0111.03إعالم واتصال8183501484610.5611.49بن عامر   نهاد142

0111.03إعالم واتصال8183501398610.5811.47بوترعة   أسيا143

0111.03إعالم واتصال8183500059910.8311.22رزيقة   نور الهدى144

0111.03إعالم واتصال8183501457211.6410.41قسوم   نور الهدى145

0111.00إعالم واتصال8183501138910.4711.53عباس   لبب 146

ة147 0111.00إعالم واتصال8183501106909.9712.03عبد الكريم   أمن 

0110.99إعالم واتصال8183500777711.2810.69فياللي   فاتح148

0110.99إعالم واتصال8183500029210.5311.44محمودي   زين الدين149

0110.98إعالم واتصال8183500511111.8710.09بوكعبارة   سامي150

0110.97إعالم واتصال8183500252910.4411.50درغال   طارق151
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0110.97إعالم واتصال8183501505310.8111.13دوحه   رزيقة152

0110.96إعالم واتصال8183500980611.0010.91دريس   حسي  153

0110.96إعالم واتصال8183500997810.4111.50غشام   شهلة154

0110.96إعالم واتصال8183501562410.3411.57منرص   ايمن155

0110.94إعالم واتصال8183501669010.8511.03بوعكاز   سلسبيل156

0110.90إعالم واتصال8183500072410.4411.36أكساس   مروة157

0110.90إعالم واتصال8183501875909.8811.91بن حرشاش   ليل158

0110.90إعالم واتصال8183501792010.9410.85حجيج   مريم159

0110.90إعالم واتصال18183501054110.5711.22سلوم   شيماء160

0110.89إعالم واتصال7183502937608.5613.22عزوز   مب 161

0110.89إعالم واتصال8183500798110.0011.77لقرع   مروة162

0110.88إعالم واتصال8183501033110.6211.13بروال   أسماء163

0110.88إعالم واتصال17173500651410.5311.22بلولة   خولة164

0110.88إعالم واتصال8183501435510.1911.56دوادي   عبد الرحيم165

0110.87إعالم واتصال8183500974810.4111.32حنفوق   مريم166

0110.85إعالم واتصال8183501371310.8110.88طورش   عادل167

ي   سارة168
0110.83إعالم واتصال8183501910810.7210.94حناشر

0110.83إعالم واتصال8183501504609.4112.25فوحال   انور169

0110.83إعالم واتصال8183500982910.2211.44قاده   يونس170

0110.83إعالم واتصال8183500993811.0310.63مجغو   حنان171

0110.83إعالم واتصال8183500088110.1611.49عمارة   اية الرحمن172

0110.83إعالم واتصال8183500085509.9911.66عولمي   أنيس173

يف   مىه نور اليقي  174 0110.81إعالم واتصال8183500081010.2811.34شر

ي   ررانية175
0110.81إعالم واتصال8183500022910.4911.13شيح 

0110.80إعالم واتصال8183501430810.4111.19دوادي   شهاب الدين176

0110.79إعالم واتصال8183500743911.1310.44بن زيادي   الجمعي177

0110.79إعالم واتصال8183500000511.1910.38بوزيدي   آية178

0110.78إعالم واتصال8183500045510.6910.87بن شنوف   فايزة179

ي   ورده180
 
0110.78إعالم واتصال8183501471110.0611.50غوف

0110.78إعالم واتصال8183501663511.1610.39بولسنان   صفاء181

ي   دنيا182 0110.78إعالم واتصال8183500022310.2211.33شعب 

0110.77إعالم واتصال8183501658710.5011.04هوادف   رحمة183

0110.77إعالم واتصال8183501400610.0311.50شعابنه   سهام184

0110.76إعالم واتصال8183500412910.6610.85برتلة   اميمة185

0110.75إعالم واتصال8183500413210.2511.25شتوح   انيس سيف االسالم186

0110.75إعالم واتصال8183501049910.0611.44عمري   رمزي187

ي   عائشة188
0110.75إعالم واتصال8183501281210.4711.02مدان 

0110.74إعالم واتصال8183500097709.9711.50عرعار   لؤي189

0110.72إعالم واتصال8183500082410.6910.75بلقاسم   وئام190

0110.72إعالم واتصال8183501275510.4710.97قاسمي   يونس191

0110.69إعالم واتصال8183500749610.6910.69زيرق   صالح الدين192

0110.68إعالم واتصال8183500906909.7511.60بن راحلة   حسان193

0110.68إعالم واتصال8183501684611.0010.35بن قسمية   عبد الرحمان194

0110.67إعالم واتصال8183501721610.5310.81بطيط   عبد الرحمان195

0110.67إعالم واتصال8183501148410.0011.34بكوش   سليم196

0110.67إعالم واتصال91190001011.0310.31بن فيالة   مسعودة197

0110.63إعالم واتصال8183500620810.0611.19يعيش   هيثم198

ي   نور الدين199 0110.59إعالم واتصال8183500619810.8810.30شيب 

ي   ايهاب صالح الطيب200 0110.59إعالم واتصال8183501736210.8610.31عقان 

0110.58إعالم واتصال8183500010310.2510.91شالغمة   اكرام201

0110.57إعالم واتصال8183500986910.7510.39معزيز   اشواق202

0110.56إعالم واتصال8183501012510.5310.59بلقاسمي   أيمن203

0110.55إعالم واتصال8183501623310.1310.97سعادنه   ياش204

0110.55إعالم واتصال91190001110.5910.50شارف   ريان205

0110.54إعالم واتصال8183500942410.9510.13حريقة   ابتسام206
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ي   رضوان207
0110.54إعالم واتصال8183501599210.3310.74سمون 

0110.53إعالم واتصال8183500919408.7512.31بشطم   شاهي  208

0110.52إعالم واتصال8183501762910.6010.44بن عبد الكريم   حسي  209

0110.51إعالم واتصال8183500389310.6010.41فرشة   أنور210

0110.47إعالم واتصال8183501215110.0610.88خالف   مراد211

0110.46إعالم واتصال8183500354410.4110.50أوشن   آية212

0110.46إعالم واتصال8183501104110.2510.66بارش   العيد213

ي   فخرالدين214
 
0110.44إعالم واتصال8183500752310.2210.66صادف

0110.43إعالم واتصال8183501252410.6910.16زعروري   هدى215

0110.43إعالم واتصال91190004310.3710.48عكسه   دالل216

ود   شيماء217 0110.43إعالم واتصال18183500245808.9711.88قن 

تيبرقم الرغبةالتخصص/التوجيه2مس1مسرقم التسجيلاإلسم واللقبالرقم معدل التر

ــاريــــخ8183501660814.6916.10كحالت   نهاد01 ــ 0115.40تـ

ــاريــــخ8183501432714.6116.03عزالدين   عبد الوهاب02 ــ 0115.32تـ

ة03 ــاريــــخ8183500987914.1615.73صمهالي   كن   ــ 0114.95تـ

ــاريــــخ8183500029915.1214.50خميس   سارة04 ــ 0114.81تـ

ــاريــــخ8183501790814.9414.19بشوش   شهيناز05 ــ 0114.57تـ

ــاريــــخ8183501396313.7115.31بوحملة   إيمان06 ــ 0114.51تـ

ــاريــــخ8183500921613.5015.52قهطار   خلود07 ــ 0114.51تـ

ي   وردة08 ــاريــــخ8183501731614.1914.77ناح  ــ 0114.48تـ

ي   عائشة09
ــاريــــخ8183501776013.7715.13لعنان  ــ 0114.45تـ

ــاريــــخ8183500915513.4815.05شوشان   شيماء10 ــ 0114.27تـ

ــاريــــخ8183500048213.5914.82جرادي   احالم11 ــ 0114.21تـ

ة12 ــاريــــخ8183501429614.2714.09فرحات   امن  ــ 0114.18تـ

ــاريــــخ8183502184514.1314.16بوكثن    نزيــهة13 ــ 0114.15تـ

ــاريــــخ8183501792113.4414.74بن قسمية   سعاد14 ــ 0114.09تـ

ه15 ــاريــــخ8183501653113.8814.16قرزيز   أمن  ــ 0114.02تـ

ــاريــــخ8183501381013.5014.50شوحة   ليليا16 ــ 0114.00تـ

ــاريــــخ8183501628712.6315.33رقاعة   أمال17 ــ 0113.98تـ

ــاريــــخ8183500976813.1914.50العابد   إلهام18 ــ 0113.85تـ

ــاريــــخ8183500549413.0614.60خرشوشفتيحه19 ــ 0113.83تـ

ــاريــــخ8183500035312.8214.47رحمي     شهرة20 ــ 0113.65تـ

ــاريــــخ8183501096413.5813.49رحال   بسمة21 ــ 0113.54تـ

ــاريــــخ8183501788212.9414.12بوراس   أمال22 ــ 0113.53تـ

ــاريــــخ8183501521613.3813.63بن اسباع   سهيلة23 ــ 0113.51تـ

ــاريــــخ8183501277113.4513.56فرطاس   سماح24 ــ 0113.51تـ

ــاريــــخ8183501798113.0013.86بن الصغن    رتيبة25 ــ 0113.43تـ

ــاريــــخ8183500205813.5713.24ابركان   خولة26 ــ 0113.41تـ

ــاريــــخ8183500864412.5714.17نجاغي   منال27 ــ 0113.37تـ

ــاريــــخ8183501435213.3513.35حنفوق   هند28 ــ 0113.35تـ

ــاريــــخ8183501704612.1914.50بقاش   وئام29 ــ 0113.35تـ

ــاريــــخ8183501657813.2213.34حرسومي   سناء30 ــ 0113.28تـ

ي   سندس31
 
ف ــاريــــخ8183501344313.2513.25شر ــ 0113.25تـ

ــاريــــخ8183501985512.4114.03دوادي   سلم32 ــ 0113.22تـ

ــاريــــخ8183501794612.6213.72بشقة   ربيعة33 ــ 0113.17تـ

ــاريــــخ8183501278512.2514.06قاسمي   صباح34 ــ 0113.16تـ

ــاريــــخ8183501765312.1314.13معجوج   وردة35 ــ 0113.13تـ

ينة36 ــاريــــخ8183500249312.4913.75جرادي   صن  ــ 0113.12تـ

ي   شهيناز37
ــاريــــخ8183500767212.1914.03بن راص  ــ 0113.11تـ

ــاريــــخ8183501662012.0214.13سامعي   فايزة38 ــ 0113.08تـ

ي   يرسى39
 
ــاريــــخ8183500065612.8513.28عوف ــ 0113.07تـ

شعبة التـــــــاريــــخ
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ــاريــــخ8183501560712.2213.88بن عائشة   هناء40 ــ 0113.05تـ

ــاريــــخ8183501738912.0914.00يحة   منال41 ــ 0113.05تـ

ي   عبد الرحيم42
ــاريــــخ8183500946212.9713.08بلهان  ــ 0113.03تـ

ي43
ــاريــــخ8183501163512.6313.41رابحي   أمان  ــ 0113.02تـ

ــاريــــخ7183502788912.5013.44بحرون   وردة44 ــ 0112.97تـ

ــاريــــخ8183500039511.9413.99هجال   عائشة45 ــ 0112.97تـ

ــاريــــخ8183500977813.0312.87دريس   الطاوس46 ــ 0112.95تـ

ــاريــــخ091/16/0074112.3113.50بن نارص   فايزة47 ــ 0112.91تـ

ــاريــــخ91190002612.2913.47غضبان بنت يحي   نور الهدى48 ــ 0112.88تـ

ة49 ــاريــــخ17173501895314.0611.69برينيس   سمن  ــ 0112.88تـ

ــاريــــخ8183501598612.2513.50رقاعة   هديل50 ــ 0112.88تـ

ي51
ــاريــــخ8183501599312.5613.13سالمي   أمان  ــ 0112.85تـ

ــاريــــخ8183501431512.4713.19زراولية   منال52 ــ 0112.83تـ

ــاريــــخ8183501625112.1313.48كعبوش   حفيظة53 ــ 0112.81تـ

ي   فاطمة الزهراء54 ــاريــــخ8183501810913.0012.56طالب  ــ 0112.78تـ

ة55 ــاريــــخ8183500975812.6912.75بالوصيف   أمن  ــ 0112.72تـ

ــاريــــخ8183501569312.6912.75براج   زينة56 ــ 0112.72تـ

ي   فايزة57
ــاريــــخ8183501142912.7812.66مرشر ــ 0112.72تـ

ــاريــــخ8183501428311.7013.72رحال   شيماء58 ــ 0112.71تـ

ــاريــــخ8183500923212.0313.39صياد   حبيبة59 ــ 0112.71تـ

ــاريــــخ8183500983212.5012.92هنداوي   عتيقة60 ــ 0112.71تـ

ــاريــــخ8183501132912.6312.75سخراوي   يرسى61 ــ 0112.69تـ

ة62 ــاريــــخ8183501797112.9112.44واش   أمن  ــ 0112.68تـ

ــاريــــخ8183500249912.6612.63صدوق   فاطمة63 ــ 0112.65تـ

ــاريــــخ8183501398912.2213.06حنفر   كريمة64 ــ 0112.64تـ

ــاريــــخ8183500969111.9213.31أوشن   آحالم65 ــ 0112.62تـ

ــاريــــخ8183501036711.1314.07سعيدي   سلم66 ــ 0112.60تـ

ــاريــــخ8183500032812.1913.00فراق   سندس67 ــ 0112.60تـ

ــاريــــخ8183501548912.4212.68رحال   هاجر68 ــ 0112.55تـ

ــاريــــخ8183501520012.1012.97بن الصغن    رباب69 ــ 0112.54تـ

ينة70 ــاريــــخ8183501037411.6313.41لوصيف   صن  ــ 0112.52تـ

ي   آسيا71 ــاريــــخ8183501223111.2513.72العرن  ــ 0112.49تـ

ة72 ــاريــــخ8183500916111.9713.00سعداوي   خن  ــ 0112.49تـ

ــاريــــخ8183501256511.2513.72شافعي   رامية73 ــ 0112.49تـ

ــاريــــخ8183501812011.1613.75واش   فريال74 ــ 0112.46تـ

ــاريــــخ8183500100611.2413.66بن قربــع   صباح75 ــ 0112.45تـ

ي   فتيحة76
ــاريــــخ8183502387011.6413.22ريحان  ــ 0112.43تـ

ــاريــــخ8183501492311.4113.44بن ساعد   نرسين77 ــ 0112.43تـ

ــاريــــخ8183501559212.1012.75يحياوي   سعيدة78 ــ 0112.43تـ

ــاريــــخ8183501235011.5013.34مسعودي   غالية79 ــ 0112.42تـ

ــاريــــخ8183501562211.8612.94بن معزة   إيمان80 ــ 0112.40تـ

ــاريــــخ8183500032712.3112.49هالل   سندس81 ــ 0112.40تـ

ــاريــــخ8183501794811.5213.23بن راحلة   أمينة82 ــ 0112.38تـ

ــاريــــخ8183500358411.8012.95بن عالية   أمينة83 ــ 0112.38تـ

ة84 ــاريــــخ8183501743913.3011.42بهلول   أمن  ــ 0112.36تـ

ــاريــــخ8183500497611.6613.05هنداوي   رانيا85 ــ 0112.36تـ

ــاريــــخ8183501661011.8812.75بن ترسيه   هاجر86 ــ 0112.32تـ

ــاريــــخ8183502972612.0312.56بيطام   كريمة87 ــ 0112.30تـ

ــاريــــخ8183501683310.8013.78سعيدي   منال88 ــ 0112.29تـ

ــاريــــخ8183500042411.8512.72بورنان   عبن 89 ــ 0112.29تـ

ــاريــــخ8183500987312.3812.19بوصوار   عبد الرحمان90 ــ 0112.29تـ

ــاريــــخ8183500414811.0913.41روابح   ساره91 ــ 0112.25تـ

ــاريــــخ8183501796113.0711.37بغدوش   مباركة92 ــ 0112.22تـ

ــاريــــخ8183501623812.2812.16شبيشب   نيهال93 ــ 0112.22تـ

ــاريــــخ8183501686711.5912.83خاللفه   أسماء94 ــ 0112.21تـ
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ي   نور اليقي  95
 
ف ــاريــــخ8183500563512.5311.84شر ــ 0112.19تـ

ــاريــــخ8183501658612.3811.91خاللفهعائشه96 ــ 0112.15تـ

ــاريــــخ8183501604410.9213.37غضبان بنت السعيد   نورالهدى97 ــ 0112.15تـ

ي   سارة98 ــاريــــخ8183501398711.3112.94غسن  ــ 0112.13تـ

ي   رميسة99
 
ــاريــــخ8183501047312.2212.00صدوف ــ 0112.11تـ

ــاريــــخ8183500067611.5012.69بن منصور   إيمان100 ــ 0112.10تـ

ــاريــــخ8183501657111.7812.41لغريب   زهرة101 ــ 0112.10تـ

ة102 ــاريــــخ818350067111.6912.49مدور   كن   ــ 0112.09تـ

ي   كريم103 ــاريــــخ8183501629311.8112.37ناح  ــ 0112.09تـ

ــاريــــخ7183502864711.7312.44العابد   عبن 104 ــ 0112.09تـ

ــاريــــخ8183501754611.2212.94روابح   وردة105 ــ 0112.08تـ

ــاريــــخ8183501217612.0612.09حداد   هدى106 ــ 0112.08تـ

ــاريــــخ8183501759610.6013.53كويسي   احالم107 ــ 0112.07تـ

ــاريــــخ8183501595013.2510.81بن دقيش   رانيا108 ــ 0112.03تـ

ــاريــــخ8183501347312.0011.94جاري   مريم109 ــ 0111.97تـ

ــاريــــخ8183500028011.0012.91لغدير   حورية110 ــ 0111.96تـ

ــاريــــخ8183501613712.4211.47جليد   صونية111 ــ 0111.95تـ

ــاريــــخ8183501501610.6913.19بودراس   رحمة112 ــ 0111.94تـ

ة113 ــاريــــخ8183500758411.0612.78غنام   سمن  ــ 0111.92تـ

ــاريــــخ8183501257411.4112.42خالف   فاطمه114 ــ 0111.92تـ

ــاريــــخ8183501625810.9212.91غنام   ربيعة115 ــ 0111.92تـ

ــاريــــخ8183501266911.1612.62سلطان   لمياء116 ــ 0111.89تـ

ة117 ــاريــــخ8183500771910.6913.06رحمي     كن   ــ 0111.88تـ

ــاريــــخ8183501178611.3312.41فياللي   نبيلة118 ــ 0111.87تـ

ــاريــــخ8183501203910.1913.53عقاقبة   خديجة119 ــ 0111.86تـ

ــاريــــخ8183500397411.0312.69مسعودي   صليح120 ــ 0111.86تـ

ــاريــــخ8183500977010.5513.16بن النور   إيمان121 ــ 0111.86تـ

ي   ايمان122 ــاريــــخ8183501370110.4113.28بلخن  ــ 0111.85تـ

ــاريــــخ8183501491711.8811.78زلماط   مريم123 ــ 0111.83تـ

ــاريــــخ8183501130611.3012.35عماري   ريان124 ــ 0111.83تـ

ــاريــــخ18183503648311.7311.76عثمان   ابتسام125 ــ 0111.75تـ

ــاريــــخ8183501466311.3512.13واش   شفيقة126 ــ 0111.74تـ

ي   عزيزة127
ــاريــــخ8183501169712.2811.19عباشر ــ 0111.74تـ

ة128 ــاريــــخ8183501211210.1213.35مسعودي   سمن  ــ 0111.74تـ

ــاريــــخ8183501281510.9112.53بعزيز   آمنة129 ــ 0111.72تـ

ــاريــــخ8183501727611.6611.75بخاخشةآيوب130 ــ 0111.71تـ

ــاريــــخ8183501277511.6611.75بن الذيب   ريان131 ــ 0111.71تـ

ــاريــــخ8183501312511.2212.19تناح   صابر132 ــ 0111.71تـ

ــاريــــخ8183500067310.2813.13زكور   إكرام133 ــ 0111.71تـ

ــاريــــخ8183500988811.5011.90بالوصيف   مروة134 ــ 0111.70تـ

ــاريــــخ17173501625611.0612.25اعيش   نادية135 ــ 0111.66تـ

ــاريــــخ8183501799210.5912.72فرشات   ربيعه136 ــ 0111.66تـ

ــاريــــخ8183501687411.1612.10عباشيشهيناز137 ــ 0111.63تـ

ــاريــــخ8183501706611.3211.94مرابط   زهرة138 ــ 0111.63تـ

ــاريــــخ5091120119412.1311.09بوزيان   جهيدة139 ــ 0111.61تـ

ــاريــــخ8183501432510.5012.71اعيش   سمية140 ــ 0111.61تـ

ــاريــــخ8183500993410.6612.53خذري   جالل141 ــ 0111.60تـ

ــاريــــخ8183500983111.0012.19فرحات   سهام142 ــ 0111.60تـ

ــاريــــخ8183501017811.4511.72بن عربة   مولود143 ــ 0111.59تـ

ة144 ي   أمن 
ــاريــــخ818350715910.7212.44رحمون  ــ 0111.58تـ

ــاريــــخ8183500369910.9112.20يخلف   روان145 ــ 0111.56تـ

ــاريــــخ8183501014011.6511.35لكحل   شيماء146 ــ 0111.50تـ

وز147 ــاريــــخ8183501520410.7812.19مباركي   فن  ــ 0111.49تـ

ــاريــــخ8183501394911.5011.44غقاإلسمهان148 ــ 0111.47تـ

ي   عامر149
 
ف ــاريــــخ8183500616211.5311.38شر ــ 0111.46تـ
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ــاريــــخ8183501598111.2211.60لعرابه   جمعة150 ــ 0111.41تـ

ــاريــــخ8183501790411.7511.06نوارصية   دليلة151 ــ 0111.41تـ

ــاريــــخ8183502279711.1111.69شايب   ابراهيم152 ــ 0111.40تـ

ي   منال153
ــاريــــخ8183501814410.5912.19عتمان  ــ 0111.39تـ

ــاريــــخ8183501255411.0211.69بوترعة   عفاف154 ــ 0111.36تـ

ــاريــــخ8183501535310.6112.07اوشن   نجالء155 ــ 0111.34تـ

ي   فاطمة زهراء156
 

ــاريــــخ8183501756511.3411.34بلورغ ــ 0111.34تـ

ــاريــــخ8183501787711.1311.50زرونيسلم157 ــ 0111.32تـ

ــاريــــخ8183501621310.8511.66بوحتة   نبيل158 ــ 0111.26تـ

ــاريــــخ8183501563611.6610.84بوته   هشام159 ــ 0111.25تـ

ــاريــــخ8183501686210.2512.22قدور   نادية160 ــ 0111.24تـ

ي   فريال161 ــاريــــخ8183500926711.3311.13بلخن  ــ 0111.23تـ

ــاريــــخ8183501251710.6911.75بن حصن    إبتسام162 ــ 0111.22تـ

ــاريــــخ8183501429412.0010.44شعابنة   فوزي163 ــ 0111.22تـ

ــاريــــخ8183501006410.8511.53رصياك   حليمة164 ــ 0111.19تـ

ف165 ــاريــــخ8183501309109.3613.00بونصلة   أشر ــ 0111.18تـ

ــاريــــخ8183500912911.8510.50نارصي   نور الهدى166 ــ 0111.18تـ

ــاريــــخ8183500023210.1912.13اسماعيل   رانية167 ــ 0111.16تـ

ــاريــــخ8183501427710.6011.72خنيسة   سىه168 ــ 0111.16تـ

ــاريــــخ8183502873610.7211.59نجاغي   عزالدين169 ــ 0111.16تـ

ــاريــــخ8183501277210.9411.35بن الصغن    عبد الحق170 ــ 0111.15تـ

ــاريــــخ8183500063610.3811.91شالغمة   وردة171 ــ 0111.15تـ

ــاريــــخ8183501522611.5010.78بشطوطي   توفيق172 ــ 0111.14تـ

ــاريــــخ8183500917010.8211.44أعراج   سارة173 ــ 0111.13تـ

ــاريــــخ8183501256111.1511.07هنداوي   مروة174 ــ 0111.11تـ

ي   خوله175
ــاريــــخ8183500907910.1612.05حناشر ــ 0111.11تـ

ــاريــــخ8183501093910.5211.67دهيمي   عفيفة176 ــ 0111.10تـ

ــاريــــخ8183501457809.8812.25بن شافعة   إكرام177 ــ 0111.07تـ

ــاريــــخ8183500887110.0611.97بن احمد   أسماء178 ــ 0111.02تـ

ــاريــــخ8183501793111.5610.44بلمودع   فريده179 ــ 0111.00تـ

ــاريــــخ8183502132211.0610.94بوذهبه   فريدة180 ــ 0111.00تـ

ي   يمينة181
ــاريــــخ8183501512910.8911.08زرون  ــ 0110.99تـ

ر   نفيسه182 ــاريــــخ8183501709310.3511.62من   ــ 0110.99تـ

ــاريــــخ818350717111.1210.84براهمي   أيمن183 ــ 0110.98تـ

ــاريــــخ8183500978010.3711.57بن الصغن    الهام184 ــ 0110.97تـ

ين185 ــاريــــخ8183501793910.5011.44بوقبال   صن  ــ 0110.97تـ

ــاريــــخ8183501732210.6311.28طوبال   عمر186 ــ 0110.96تـ

ــاريــــخ8183500975210.4411.44إنزارن   السعيد187 ــ 0110.94تـ

ازي   أيمن188 ــاريــــخ8183501204210.1911.69عن  ــ 0110.94تـ

ي   احالم189
 
ــاريــــخ8183500361710.4411.41سوف ــ 0110.93تـ

وز190 ــاريــــخ8183501255610.2811.56بن رحمون   فن  ــ 0110.92تـ

ــاريــــخ8183500944010.2511.53خالف   يرسى191 ــ 0110.89تـ

ى192 ي   برسر
ــاريــــخ8183500989210.1711.58لعنان  ــ 0110.88تـ

ــاريــــخ8183501706709.8111.94مباركي   فاتح193 ــ 0110.88تـ

ــاريــــخ8183501626410.8810.84جريدي   زين الدين194 ــ 0110.86تـ

ــاريــــخ17173501115010.5311.19فرحات   محمد195 ــ 0110.86تـ

ــاريــــخ8183501278810.6910.99بغزه   فاتن196 ــ 0110.84تـ

ــاريــــخ8183500035510.1411.48هالة   شهيناز197 ــ 0110.81تـ

ــاريــــخ8183501000511.1610.44بن عياش   مروة198 ــ 0110.80تـ

ــاريــــخ1.81835E+1110.8510.72بن سعيدي   وئام199 ــ 0110.79تـ

ــاريــــخ8183500744010.4711.10رحال   رحمة200 ــ 0110.79تـ

ــاريــــخ8183501426810.7510.78زيتون   يوسف201 ــ 0110.77تـ

ــاريــــخ8183501813610.2511.22دربالي   فاطمة202 ــ 0110.74تـ

ــاريــــخ8183501629510.0311.38منصوري   أبتسام203 ــ 0110.71تـ

ــاريــــخ8183501725810.5610.81نوي   سارة204 ــ 0110.69تـ
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ــاريــــخ8183501043711.1910.16بوعيشة   إلهام205 ــ 0110.68تـ

ي   خليدة206
ــاريــــخ8183501684310.3710.94رحمان  ــ 0110.66تـ

ــاريــــخ8183501469210.3010.97سنقوقة   بثينة207 ــ 0110.64تـ

ــاريــــخ8183500078511.0010.27شي محمد   فطيمة208 ــ 0110.64تـ

ــاريــــخ818350097110.8410.38بن يسعد   نور الهدى209 ــ 0110.61تـ

ــاريــــخ8183501738210.1911.03فرحات   سامية210 ــ 0110.61تـ

ــاريــــخ8183501687510.0611.09بن صدوق   اسيا211 ــ 0110.58تـ

ــاريــــخ8183501742109.7511.38رحالي   كريمة212 ــ 0110.57تـ

ــاريــــخ8183501687610.2810.82بوزيدي   قطر الندى213 ــ 0110.55تـ

ــاريــــخ8183501218410.3810.72جاب هللا   ياسمينة214 ــ 0110.55تـ

ــاريــــخ8183501646910.6910.32عماري   نجاة215 ــ 0110.51تـ

ي   سمية216
ــاريــــخ8183500770310.0610.95لموشر ــ 0110.51تـ

ــاريــــخ8183501052010.8410.16جارهللا   هديل217 ــ 0110.50تـ

ــاريــــخ8183501341610.4410.53كعنيت   خولة218 ــ 0110.49تـ

ــاريــــخ8183501218710.4410.50حفيظ   يمينة219 ــ 0110.47تـ

ــاريــــخ8183502029210.5510.38عزيزي   صورية220 ــ 0110.47تـ

ــاريــــخ8183501433108.5612.37نارصي   منار221 ــ 0110.47تـ

ــاريــــخ8183501814510.9110.00شعابنة   ايمان222 ــ 0110.46تـ

ــاريــــخ8183501794909.5611.28لكحل   محمد223 ــ 0210.42تـ

ــاريــــخ8183501740910.1810.63واش   فريال224 ــ 0210.41تـ

تيبرقم الرغبةالتخصص/التوجيه2مس1مسرقم التسجيلاإلسم واللقبالرقم معدل التر

0115.94علم المكتبات8183502192714.6617.22شعبان   نور الهدى01

0114.05علم المكتبات8183500030013.2514.84حمزة   لينة02

0113.83علم المكتبات8183501040312.9414.71رقاعة   أصالة03

0112.69علم المكتبات8183500311512.7512.63بن عباس   هديل04

0112.65علم المكتبات8183500502913.0612.24بن صالح   روان05

0112.49علم المكتبات8183501631911.7213.25لغدير   مريم06

0112.47علم المكتبات8183501706911.8113.12ليتيم   فضيلة07

0112.41علم المكتبات8183500982612.1012.72بن شنوف   أمال08

0112.19علم المكتبات8183501144011.9412.44زروالي   مريم09

0112.13علم المكتبات8183501688111.9712.28داود   سعيدة10

0111.93علم المكتبات8183501682811.3612.49بوزناق   حسناء11

0111.77علم المكتبات8183500645611.0612.47لونانسة   هشام12

يف   هديل13 0111.74علم المكتبات8183500567511.6311.85محمد الرسر

0111.70علم المكتبات8183501693911.7111.69بن مرزوق   صليحة14

0111.47علم المكتبات8183501535411.9411.00بن عمر   صالح الدين15

ار   وسام16 0111.46علم المكتبات8183501399410.8512.06تيمن  

0111.41علم المكتبات8183501186310.7812.03بن حدوش   نور الهدى17

0111.32علم المكتبات8183501793211.6311.00بيطام   سامي18

0111.25علم المكتبات8183501709811.5610.94بادي   منال19

0111.07علم المكتبات8183501685210.5011.63بن شنوف   ايمان20

0111.06علم المكتبات8183501706811.0511.06موجاري   رانية21

0110.99علم المكتبات8183501632110.1911.78بوصوف   روميسة22

0110.96علم المكتبات8183500935111.2510.66فاضل   نجاة23

ة24 0110.94علم المكتبات8183501224811.3810.49دريس   أمن 

ف الدين25 0110.85علم المكتبات8183500604610.2211.47زعبوب   أشر

0110.84علم المكتبات8183501500610.8310.85هيباش   مليكة26

ية   عماد27 0110.80علم المكتبات8183500181010.0011.59عواشر

ى28 0110.71علم المكتبات8183501635410.5910.83غنام   برسر

وز29 0110.67علم المكتبات8183501676310.0911.25مهدي   فن 

0110.66علم المكتبات8183501624611.0910.22حجيج   عبد الستار30

شعبة علم المكتبات
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0110.59علم المكتبات8183500316510.3810.80زيور   وسام31

0110.52علم المكتبات8183501015010.0011.04بن الصغن    سعيدة32

0110.52علم المكتبات8183501562510.0910.94بن غبة   بالل33

0110.40علم المكتبات17173501930210.1610.63مومن   ليل34

0110.39علم المكتبات091/16/0062710.6910.09بوشارب   نسيمة35

0310.39علم المكتبات8183501623910.4410.34بلحداد   سناء36

0110.36علم المكتبات8183501731510.0310.69طوير   خولة37

0210.35علم المكتبات8183501633712.2808.41بن عمومه   فاطمه38

0210.35علم المكتبات818350271909.9110.78بن حارة   نبيل39

0110.35علم المكتبات8183501679309.3511.34بخوش   زينب40

ي   سماح41
0110.35علم المكتبات8183500126610.2810.41بن فيف 

0310.33علم المكتبات8183500071810.7209.94صحراوي   دعاء42

ي   حميدة43
0310.33علم المكتبات8183501636610.6609.99قسر

0310.32علم المكتبات8183500604310.7209.91حربوش   أسامة44

ة45 0310.31علم المكتبات8183501746910.0910.53كحول   سمن 

0310.30علم المكتبات091/18/0000608.4712.13مباركي   لمياء46

0210.30علم المكتبات8183502237810.0610.53قدور   فريد47

ي   صباح48 0310.28علم المكتبات8183501432909.0311.53دراح 

0310.27علم المكتبات8183500032009.1311.41بلعلمي   سمية49

ة50 0310.27علم المكتبات8183501705310.8409.69بن عياش   أمن 

0310.25علم المكتبات8183501796709.5610.94عامر   يسمينة51

ي   سفيان52
0310.22علم المكتبات8183500915110.7509.69عباشر

0110.19علم المكتبات8183501962710.2510.13شطارة   زكرياء53

0110.18علم المكتبات8183501033210.2910.06عزيز   سلطانة54

0210.17علم المكتبات8183501195109.8610.47مزواد   خبيب55

0110.04علم المكتبات8183500773810.0010.07نزار   دنيا56

ي   علي57
يف  0310.04علم المكتبات8183501041809.5010.57شر

0310.02علم المكتبات8183501212809.3110.72أبركان   سارة58

0209.99علم المكتبات8183501434110.0309.94بوهناف   فاتح59

0109.86علم المكتبات8183501604509.0310.69سنقوقة   نور الهدى60

تيبرقم الرغبةالتخصص/التوجيه2مس1مسرقم التسجيلاإلسم واللقبالرقم معدل التر

0113.83علوم اآلثـــــار8183500952813.3514.31 غباش   فريال1

ي   شيماء2
0112.52علوم اآلثـــــار8183501433012.5312.5طرشر

ي   أمينة3
0112.52علوم اآلثـــــار8183500466611.7813.25مقران 

0112.07علوم اآلثـــــار8183501311711.5912.54بوعافية   سلسبيل4

0112.04علوم اآلثـــــار8183501652510.9113.16موساوي   آية5

0111.54علوم اآلثـــــار8183501311610.1612.92بوخالفة   زينة6

0111.50علوم اآلثـــــار8183500046510.7212.28أونيس   فطيمة7

0111.02علوم اآلثـــــار91170017610.6611.38العيفاوي   أنور8

0110.72علوم اآلثـــــار091/16/0116709.3412.1زيرق كميليا9

0310.42علوم اآلثـــــار8183501078110.3010.53بولتياح رميسة10

0110.39علوم اآلثـــــار91130081109.9710.81بن اسباع   عبد الرحيم11

0210.38علوم اآلثـــــار8183501858209.9410.82بن سالم   صباح12

0310.37علوم اآلثـــــار8183501603210.1310.6بوترعة   وافية13

0310.32علوم اآلثـــــار8183500043809.8810.75 شايب   عمار14

0310.26علوم اآلثـــــار8183501100110.0510.47غضبان   ذكرى15

0310.24علوم اآلثـــــار8183500754209.5010.97زغبان   لحسن16

0410.19علوم اآلثـــــار8183501962710.2510.13شطارة   زكرياء17

ه   نرصالدين18 0110.18علوم اآلثـــــار8183501189410.2210.13بعن 

0210.18علوم اآلثـــــار8183500615910.389.97زعطوط   أيمن19

0310.18علوم اآلثـــــار8183500073710.2510.1 كباشي   ريان20

شعبة علوم اآلثــــــار
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0310.16علوم اآلثـــــار8183501564009.2211.1هزيل   لينة21

0410.16علوم اآلثـــــار8183500807510.0910.22محنش   اشاء22

0410.15علوم اآلثـــــار8183501034110.459.85بن مهدي   عماد الدين23

0310.13علوم اآلثـــــار8183500968711.009.25 سعدي   إنتصار24

0310.12علوم اآلثـــــار1.71735E+1109.3910.84جرادي   سهيلة25

0310.11علوم اآلثـــــار8183500772310.419.81سباعه   يوسف26

0310.10علوم اآلثـــــار8183500415609.9710.22بلقاسم عمار   دنيا27

0410.09علوم اآلثـــــار8183500976010.1410.04رماش   رانية28

0410.08علوم اآلثـــــار8183500632609.9110.25حطاب   آية29

ي   روميساء30
 
0410.08علوم اآلثـــــار8183501625009.7510.41مرزوف

0410.05علوم اآلثـــــار8183500372409.1610.94فاهم   أحمد31

0410.03علوم اآلثـــــار8183500082510.0610أوشن   أسامة32

0409.97علوم اآلثـــــار8183501240009.6910.25النوي سيف الدين33

0409.91علوم اآلثـــــار8183501001309.989.83مشعاله صورية34

0409.90علوم اآلثـــــار7183502271609.959.84زكور   راضية35

0409.87علوم اآلثـــــار8183501037009.859.88حنفر ايوب36

ة37 ي  امن 
0409.82علوم اآلثـــــار1.81835E+1110.599.05زرون 

0409.69علوم اآلثـــــار8183500025010.359.03محمدي   رمزي38

ة39 0409.69علوم اآلثـــــار1.81835E+1109.3510.03بن عائشة   كن  

0409.64علوم اآلثـــــار8183500399109.2210.06لمباركية   سهيل40

0409.63علوم اآلثـــــار8183500908810.139.13صباح وليد41

0409.58علوم اآلثـــــار1.81835E+1109.0310.13بوجمعة منال42

0409.24علوم اآلثـــــار8183501270010.388.09عريوات وليد43

ك  علوم إنسانية- رئيس الجذع المشتر


