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ةماحظامعدل السداسيا الرغ
ة إضافيةتاخير2ور 6معدل س 5معدل س4معدل س3معدل س2معدل س1معدل سالتخصص اأصليسنة التخرجاإسم واللقبرقم الملفالرقم معدل الترتيبمعدل 1الرغ
13.8513.57تاريخ إسامي12.2013.0214.8314.9714.3013.751تاريخ إسامي2017برسولي   فاطم101

13.6013.33تاريخ إسامي12.0710.9514.6114.0514.5915.331تاريخ إسامي2017بيو   فيرو231

13.4313.16تاريخ إسامي10.2912.2713.8314.4414.6715.061تاريخ إسامي2017علوي   أما320

يد   فتحي450 13.0812.82تاريخ إسامي9.6611.4113.1413.4716.1114.671تاريخ إسامي2017بن بو

12.6812.43تاريخ إسامي9.7111.6214.7713.3813.7012.921تاريخ إسامي2017ضيف   نريما515

ر بن رابح627 د القا 12.2712.02تاريخ إسامي9.6811.2713.2511.5913.1714.631تاريخ إسامي2017غربي   ع

12.0711.82تاريخ إسامي10.929.9111.9711.9812.3415.271تاريخ إسامي2017بوطور   اماني729

داه   حمام819 12.0311.78تاريخ إسامي10.799.2112.7112.5913.1613.691تاريخ إسامي2017بوع

ا906 11.9911.75تاريخ إسامي10.7611.7613.4011.0113.0311.971تاريخ إسامي2017قان   ال

11.9111.68تاريخ إسامي10.1810.4813.8412.3411.3913.251تاريخ إسامي2017بوغرار   نعيم1028

ا1105 11.8911.65تاريخ إسامي11.539.8512.7812.0712.7412.341تاريخ إسامي2017مرجا   و

11.8311.60تاريخ إسامي13.0210.9712.289.9913.3111.421تاريخ إسامي2017بن عمار   روفيد1233

11.7411.50تاريخ إسامي10.4810.5613.4210.1311.7514.091تاريخ إسامي2017باوني   طي1325

11.7011.47تاريخ إسامي9.5310.7412.5311.6112.7813.031تاريخ إسامي2017سماع   ليل1418

ماني   وليد1542 11.5911.35تاريخ إسامي11.3610.2313.5210.5311.3112.561تاريخ إسامي2017ع

11.5311.29تاريخ إسامي9.4910.5912.9611.7313.3011.081تاريخ إسامي2017جار   أحا1651

11.5211.28تاريخ إسامي9.2610.8813.0310.8513.0512.021تاريخ إسامي2017خنفر   ابتسا1754

ير1849 يد   ع 11.4911.26تاريخ إسامي11.4210.6612.2211.5410.9512.131تاريخ إسامي2017ع

11.4411.21تاريخ إسامي10.159.9313.2211.3312.4411.561تاريخ إسامي2017بريشن   ريم1936

11.4211.19تاريخ إسامي10.699.5512.6410.9113.4111.301تاريخ إسامي2017ميك   شيماء2004

ا2117 ر 11.5211.18تاريخ إسامي10.789.6512.979.6612.9113.1711تاريخ إسامي2017سامعي   ش
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11.4011.17تاريخ إسامي10.7110.7412.9911.2311.4711.251تاريخ إسامي2017غال   سامي2214

11.3711.14تاريخ إسامي10.069.9811.5811.3212.8012.491تاريخ إسامي2017سمصار   ليل2330

11.2110.99تاريخ إسامي9.4710.6311.7510.7812.5812.061تاريخ إسامي2017بولدرع   سفيا2410

11.1610.94تاريخ إسامي9.8610.3312.2410.2712.1112.161تاريخ إسامي2017قلوح   سليم2502

11.1610.94تاريخ إسامي10.479.6712.469.8813.0511.421تاريخ إسامي2017خميسي   نوا2634

11.0310.81تاريخ إسامي10.1810.4511.4210.2012.1311.811تاريخ إسامي2017بوسعا   نسيم2716

11.1210.78تاريخ إسامي10.469.5611.9111.0613.4110.3011تاريخ إسامي2017عاو   جما الدين2838

10.9610.74تاريخ إسامي11.429.7312.719.1211.6711.091تاريخ إسامي2017ابركا   عافي2962

يد   سلي3037 10.7210.61تاريخ إسامي10.349.6610.6411.0012.1710.501تاريخ إسامي2017بو

10.7910.58تاريخ إسامي10.2410.6811.229.9710.3112.331تاريخ إسامي2017رقوني   ابراهي3126

10.5710.57تاريخ إسامي11.029.0711.599.0012.0810.67تاريخ إسامي2017هالي   أحمد3209

10.6610.55تاريخ إسامي10.2410.2011.599.8011.1910.911تاريخ إسامي2017مراحي   أميم3321

د الحلي3456 10.8710.54تاريخ إسامي10.339.8311.6910.0312.5310.7811تاريخ إسامي2017بار   ع

وبير3522 10.6210.51تاريخ إسامي10.469.6611.179.5912.0210.801تاريخ إسامي2017الحم   

10.7110.50تاريخ إسامي9.7910.4112.479.9810.6310.991تاريخ إسامي2017رميكي   نريما3623

10.7110.50تاريخ إسامي10.359.7111.848.8211.8911.661تاريخ إسامي2017ريحاني   رحيم3703

ين3832 10.5610.35تاريخ إسامي10.1110.1811.149.8910.9411.082تاريخ إسامي2017يا   

10.5310.32تاريخ إسامي10.3510.0011.219.5111.3110.782تاريخ إسامي2017جا الخير   بوثين3912

10.4810.27تاريخ إسامي9.6210.4812.098.9811.4110.281تاريخ إسامي2017حركا   حيا4052

د4145 10.4910.18تاريخ إسامي9.6410.4110.669.7311.0911.413تاريخ إسامي2017مساعدي   نورال

10.4810.16تاريخ إسامي10.129.9811.449.5711.789.973تاريخ إسامي2017غيشي   سامي4245

10.3610.15تاريخ إسامي10.879.2711.219.4710.5310.812تاريخ إسامي2017ري   هد4324

10.3610.15تاريخ إسامي9.9110.3910.6610.2010.5010.492تاريخ إسامي2017حدا   مرو4453

10.3710.06تاريخ إسامي10.599.5810.729.8811.1910.273تاريخ إسامي2017صوالحي   رميس4507

10.3410.03تاريخ إسامي10.289.8510.649.8110.3111.173تاريخ إسامي2017رابح   تقي الدين4640

10.5209.99تاريخ إسامي9.8710.1811.509.3211.3810.8412تاريخ إسامي2017بلي   سار4708

10.1509.95تاريخ إسامي10.0810.2010.359.8810.1310.252تاريخ إسامي2017مراحي   مرو4835

10.5809.94تاريخ إسامي10.179.9910.539.6313.579.5621تاريخ إسامي2017حرشاو   عاو4911

10.2909.78تاريخ إسامي10.7610.259.5510.5110.729.9712تاريخ إسامي2017براهمي   سمير5013

لو   سامي5148 10.1809.77تاريخ إسامي10.149.9910.1910.4411.069.252تاريخ إسامي2017ب

عميد الكلي
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د حسين155 11.9466666711.94666667تاريخ اسامي12.2511.0512.9110.4412.4412.59تاريخ اسامي2011بول

راع الصغير261 11.3811.27تاريخ إسامي9.9510.1511.9413.0611.5911.611التاريخ والحضار ااسامي2017بو

ايكي مديح263 10.8310.72تاريخ إسامي10.189.8312.5611.2210.2410.931التاريخ والحضار ااسامي2017ش

عميد الكلي
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الرغــــــ
انيةأولىسنة التخرجاإسم واللقبرقم الملفالرقم ةال ال المعدل1الرابعةال
199310.8612.0311.7013.0811.92حديق يون157

ر العيد239 200610.5011.8410.9911.5211.21مخي

ي347 د الع 200510.9912.0510.3410.5110.97بوعنقار ع

200810.2010.4210.5812.5410.94كرالي اليا446

201211.1310.7710.6710.9210.87بو العينين فريد560

19939.9610.7010.1011.7010.62غربي الربيعي641

201110.3511.1511.1612.0411.18نكاع منير758

201111.4310.3510.4910.1710.61فرو فيص859

اري خاليد943 200510.0710.5710.2211.3110.54م

عميد الكلي

معد السنوا

ية  ةالقائمة اأولية الترتي   2018ترتاريخ اساميرشحين لإلتحاق بالسنة ااولى ماستالمكاسيك  لطل

      1جامعة  باتنة
 كلية العل اإسامية•
 اللغة والحضار ااساميةقسم •

ية ائرية الديمقراطية الشع رية الج  الجم

حث العلمي ار التعليم العالي وال  و


