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 التخصص
 نوع

 الليسانس
 الرقم االسم اللقب الميالد تاريخ الترتيب معدل

 1 زكرياء أحمد طوبال 12/09/1988 11,31 كالسيك عقاري ق

 2 فاطمة بوكريشة 03/04/1982 11,30 كالسيك عقاري ق

 3 فائزة حذري 04/12/1981 11,29 كالسيك أعمال ق

 4 اسمهان لعمامرية 27/06/1982 11,28 كالسيك عقاري ق

 5 لويزة بوعافية 04/02/1983 11,28 كالسيك عقاري ق

 6 حسام دلفوف 03/06/1990 11,27 كالسيك أعمال ق

 7 حياة سامعي 21/10/1983 11,27 كالسيك أعمال ق

 8 رحمة طيار 09/10/1990 11,26 كالسيك عقاري ق

 9 عزالدين عويسي 01/01/1974 11,26 كالسيك أعمال ق

 10 حنان بوذراع 03/08/1988 11,25 كالسيك عقاري ق

 11 الدين نصر شراك 10/02/1982 11,25 كالسيك أعمال ق

 12 هشام دامس 23/11/1988 11,25 كالسيك عقاري ق

 13 جهيدة بولطيف 06/12/1981 11,24 كالسيك البيئة ق

 14 شهرزاد العبداوي 12/03/1987 11,23 كالسيك أعمال ق

 15 ريمة لحلوحي 14/03/1987 11,22 كالسيك أعمال ق

 16 شكري سليم عدنان 14/01/1987 11,21 كالسيك أعمال ق

 17 نعيمة برباق 11/04/1978 11,21 كالسيك عقاري ق

 18 الهدى شمس بوراس 06/05/1989 11,21 كالسيك أعمال ق

 19 الجليل عبد فيالة بن 03/09/1985 11,21 كالسيك عقاري ق



 20 امال سكيو 10/05/1984 11,20 كالسيك أعمال ق

 21 نذير قاني 09/03/1984 11,20 كالسيك أعمال ق

 22 الجالل عبد مسعودي 14/07/1984 11,19 كالسيك البيئة ق

 23 مفيدة محبوبي 24/06/1983 11,18 كالسيك عقاري ق

 24 رفيق بوطهرة 25/05/1983 11,17 كالسيك البيئة ق

 25 سمير بوهجة 26/02/1980 11,17 كالسيك أعمال ق

 26 سماح حداد 04/12/1989 11,16 كالسيك أعمال ق

 27 ريمة عبير دوكاري 06/09/1984 11,16 كالسيك عقاري ق

 28 سلسبيل تغليسية 21/10/1989 11,16 كالسيك عقاري ق

 29 نجيب الصيد بن 15/04/1986 11,16 كالسيك عقاري ق

 30 سناء وناس 01/08/1983 11,15 كالسيك البيئة ق

 31 يعقوب كابة 27/07/1982 11,14 كالسيك البيئة ق

 32 ابراهيم قيشاح 30/03/1966 11,13 كالسيك البيئة ق

 33 سهيلة مسعودان 02/11/1981 11,13 كالسيك البيئة ق

 34 كريمة العزيز عبد 08/12/1987 11,13 كالسيك البيئة ق

 35 الوهاب عبد بورزان 04/08/1990 11,13 كالسيك البيئة ق

 36 رياض عريف 31/01/1984 11,12 كالسيك البيئة ق

 37 هراءزال فاطمة عاللي 14/11/1989 11,12 كالسيك البيئة ق

 38 ميلود كرارشة LMD 10.20 07/05/1971 البيئة ق

 39 هاني حصرور LMD 8,82 05/04/1993 البيئة ق

 40 محمد درار LMD 8,82 17/02/1993 البيئة ق
 


