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 الئحة الطلبة المقبولٌن للتسجٌل
 2019/2018برسم الموسم الجامعً 

 2018الخاصة بحاملً باكلورٌا ما قبل 

 قانون عربً: تخصص

 

 ر.ت اإلسم والنسب

  .1 اناس محمد

  .2 رشٌد العصفوري

  .3 عبد الرحٌم االراوي

  .4 اسماعٌل البخاري

  .5 كصبً عبد الصمد 

  .6 عشاب رشٌدة

  .7 لوبٌري اٌوب

  .8 حمزة خشام

  .9 لٌلى الجدٌانً

  .10 عبد الرحٌم متقً

  .11 ركٌبً امٌنة

  .12 ٌوسف صطبً

  .13 عثمان سمٌر

  .14 الوالً امٌن

  .15 عزٌز الزواوي

  .16 بدر الدومً

  .17 ٌوسف الرهٌفً

  .18 فتٌح خالد

  .19 بلعٌد هشام

  .20 الشبالوي هشام
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  .21 موحى عزٌز

  .22 الفوال صالح

  .23 خولة الفضٌلً 

  .24 قواص فاتحة

  .25 امٌمة كالً 

  .26 سقٌم لبنى

  .27 رحٌب البشٌر

  .28 الصدٌق عبد السالم

  .29 وكٌل هند

  .30 االدرٌسً سلمى

  .31 حكٌمً كرٌمة

  .32 اٌت عمً عمر

  .33 اجغٌوات احمد 

  .34 مؤنٌس عبد العلً 

  .35 عالء الدٌن حجري 

  .36 برنوغً عبد النبً 

  .37 النوٌنً اٌوب 

  .38 الكرو عبد النافع 

  .39 الجدوب سفٌان 

  .40 الزهوانً المهدي 

  .41 الدرٌهمً بدٌعة 

  .42 الزهراوي أٌوب 

  .43 حاتم عثمان 

  .44 الكرٌمً عمر

  .45 لفضالً وردٌة

  .46 عمٌق طارق

  .47 وردٌنً فاطمة 

  .48 سردي حنان

  .49 الصدٌق عبد السالم
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  .50 خالدي زهراء

  .51 اسٌة وافً

  .52 صالح الدٌن نجٌد

  .53 امال حلٌمً

  .54 فدوى الهاشمً

  .55 اٌمان رٌماوي

  .56 نبٌل بنسعٌد

  .57 خولة صفوح

  .58 عبد الرحمان مرافق

  .59 الخافً صباح

  .60 اٌمان الحمٌدي  

  .61 مواد اسماعٌل

  .62 متقً المصطفى

  .63 اغنً عبد الرزاق

  .64 مرزوق رضوان

  .65 المنصوري سارة

  .66 نعناعً بالل

  .67 وعمر هجر

  .68 حرص لبنى 

  .69 برج إٌمان

  .70 سٌنا المهدي

  .71 الهاللً اٌوب

  .72 شرافً عبد السالم

  .73 بوحٌاوي أمٌن

  .74 الطٌب إٌمان

  .75 عدارخدٌجة

  .76 نفري ابراهٌم 

  .77 اٌت البٌض نهٌلة 

  .78 شرفاوي المهدي 
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  .79 زهٌر هشام 

  .80 اجدو ٌوسف

  .81 لفقٌهً جمٌلة 

  .82 تابٌت سعاد

  .83 شجر مراد

  .84 عشٌر أحمد

  .85 طاهري عالء الدٌن

  .86 الزهري ماجدة 

  .87 فارس شٌماء

  .88 العوامً مروان

  .89 بثٌنة المالكً

  .90 ربٌحً انس

  .91 حمص كوثر

  .92 بنموسى عبد الفتاح

  .93 قاٌدي احالم

  .94 الشرقاوي المهدي

  .95 زبفوط فاطمة

  .96 عبول لحفٌظ

  .97 الدغاغً زكرٌاء 

  .98 معٌزي محمد 

  .99 اسماء كرداد 

  .100 جابر حكٌمة

  .101 هشام اٌت ابرٌك 

  .102 محمد سٌفً 

  .103 حنان الصابر 

  .104 ترباوي فاطمة الزهراء

  .105 مدرانً اكرام

  .106 المبروكً عبد الغانً

  .107 جٌجً ٌوسف
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  .108 لٌلى اقبال 

أنس مستور  109.  

  .110 محمد اصٌل

  .111 زكرٌاء اداولبة

  .112 ملٌكة رزوق

  .113 نهٌلة ٌزٌدي

  .114 حسناء بولحافز

  .115 بالل فقٌهً

  .116 محمد ناضر

  .117 دنٌا السلماوي

  .118 فٌصل الكراب

  .119 ٌمنة اٌت العباس

  .120 عٌسى نور الفتح

  .121 اٌمان القمرو

  .122 فرٌد عمر 

  .123 ولٌد مرشٌد

  .124 الٌاس القرشً

  .125 سهام جابر

  .126 معاد مراوي

  .127 جابرحسن 

  .128 حفٌظة اٌت الحاج ابراهٌم

  .129 حمزة المسكٌنً

  .130 سكٌنة موهدي

  .131 اسماعٌل هالل

  .132 بالقاسمً شٌماء

  .133 الستلً شروق

  .134 لهاللً حسناء

  .135 الدرقاوي حسناء

  .136 ساللً محمد
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  .137 مسراري بدر

  .138 بوحزام كوثر

  .139 جابر حسن

  .140 بلعالٌة حمزة

  .141 ارجال وصال

  .142 المهدي الكافً

  .143 مناجً اسامة

بدر بالحسن  144.  

  .145 بنكاكا محسٌن

  .146 الخلفً مرٌم

  .147 شفٌقً محمد

  .148 بورحٌم انوار

  .149 مفتاح مرٌم

  .150 دهمً ٌونس 

  .151 عبد الحمٌد اكسً 

  .152 زوهٌر محمد

  .153 وهبً رضوان

  .154 بوجرٌدة محسٌن

  .155 بشكار أمٌنة

  .156 دادسً اسامة 

  .157 عال اسٌة 

  .158 رمزي سهٌلة 

  .159 البٌضوري أمٌمة

  .160 غزالً سلمى 

  .161 العادل سعد

سناء  واعزٌز  162.  

  .163 كرمح سعد

  .164 سهٌل مرٌم

  .165 صفاء عابد
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  .166 خنفور عبد الرحٌم

  .167 عمار ابراهٌم

  .168 السالمً حسناء

  .169 الحلفً سعٌد

  .170 مدٌنً المصطفى

  .171 حٌاة امعاشات

  .172 سفٌان بلعباس

  .173 الحسٌن مبشور

  .174 الراضً مٌنة

  .175 دنون طارق

  .176 ارخص انور

  .177 السعٌدي خالد

  .178 الحلفً مصطفى

  .179 مبشور الحسن

  .180 وهٌبة زٌنة هللا 

  .181 الصٌاد اسامة 

  .182 حسناء فلكاك

  .183 سكٌكرة فاطمة الزهراء 

  .184 عبد اللطٌف رٌاس 

  .185 ابو النجاح مصطفى

  .186 تابث عبد الرحمان

  .187 دالل إلهام

  .188 ساجد نجوى

  .189 عثمان كرٌمة

  .190 عامز عز العرب

  .191 بنعبو شٌماء 

  .192 حكامً مرٌم 

  .193 عامٌر أمٌمة 

  .194 بنعلو صفٌة 
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  .195 هول حسن

  .196 قوام زهٌر

  .197 أبو العباس عبد االله

  .198 المنٌاري إلٌاس

  .199 جمران حسناء

  .200 موطٌع أٌوب 

  .201 لبصوري  فاطمة الزهراء

  .202 كادٌمً زكرٌاء 

 302 نوال الحمدولً

 302 باسباس رضا

 302 حدادي نوال

 302 كوثر السوٌط

 302 فاطمة الزهرة الخدٌوي

 


