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وزارة التعليــم العـــالي و البحـــث العلــــمي
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العلوم اإلجتماعية : القسم 
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2017أكتوبر : الدورة 

المالحظـــاتمعدل المسابقة    اإلسـم   و اللقبالرقم

ح11.81بوشنتوف موالي رشٌد1 اج ن

ح11.75آٌت حمً فزٌة2 اج ن

ح11.06مشري سمٌرة3 اج ن

ي10.63حبٌتر عبد القادر4 اط تي إح

ي10.38بن النٌة عبد االله5 اط تي إح

ي10.25حسنً نسرٌن6 اط تي إح

سب09.69داقو فاٌزة7 را

سب09.06قرود محمد8 را

سب09.00سوانف وردة9 را

سب08.94قرٌقة محمد10 را

سب08.63سلمى عبد الهادي11 را

سب08.50كرٌبع لٌندة12 را

سب08.50بغزو سلٌم13 را

سب08.44كمال العاٌب14 را

سب08.38محده بلقاسم15 را

سب08.25دحٌري عنتر16 را

سب08.19هواري فوزي جمال الدٌن17 را

سب08.19قسمٌة محمد عل18ً را

سب08.19جدي كرٌم19 را

سب08.19عبدالٌدوم وردة20 را

سب08.19طمار محمد21 را

سب08.00سعٌد العٌد22 را

سب07.94بن حدة محمد بالل23 را

سب07.94براي توفٌق24 را

سب07.81عمٌروش وهٌبة25 را

سب07.06بلخٌري داود26 را

سب07.00موحاد مومنة27 را

سب06.94عٌساوي تونس28ً را

سب06.88رمانً احالم29 را

سب06.81قذٌفة محمد30 را

سب06.44 مختاري زهٌة31 را

سب06.31زرقٌن جمال الدٌن32 را

سب06.25قتال أعجال33 را

سب06.25سالم اٌمان34 را

سب06.13مرٌنً نورالدٌن35 را

سب06.13بوزبرة حورٌة36 را

سب06.06شلبً صالح37 را

سب05.94موسً الهام38 را



سب05.94عروفً سلٌمة39 را

سب05.81شهباوي نجوى40 را

سب05.63منسول الصالح41 را

سب05.44عٌشور فؤاد42 را

سب05.31حمزة عبد الحفٌظ43 را

سب05.13روابحً صفاء44 را

سب05.00حزحازي محمد االمٌن45 را

سب04.69روان فاطمة تازهراء46 را

سب04.69عباسً عل47ً را

سب04.56سقوان هاجر48 را

سب03.00دلروم سوسن 49 را

سب02.69شخمة عائشة50 را

ىزراري صالح الدٌن51 ىمقص مقص

ائب/مشري راضٌة52 غ

ائب/قاسً سمٌر53 غ

ائب/دكومً ابراهٌم54 غ

ائب/بن عٌاش احسان55 غ

ائب/ساكر لطٌفة56 غ

ائب/عجال أسماء57 غ

ائب/معٌوف فتٌحة58 غ

ائب/قارف أحمد59 غ

ائب/ٌاحً هالة60 غ

ائب/بخوش محمد61 غ

ائب/قوجٌل رزق62ً غ

ائب/عبٌدي فواز63 غ

ائب/بوزرٌبة عمار64 غ

ائب/العالم مصطفى65 غ

ائب/برقوث عبد الرزاق66 غ

ائب/قوٌدر حوة67 غ

ائب/ذٌب محمد68 غ

ائب/بالراشد نبٌل69 غ

ائب/عمٌر سهٌلة70 غ

ائب/هنً فراح71 غ

ائب/عمارٌن عبد القادر72 غ

ائب/براهمً آمال73 غ

ائب/بطعوش مراد74 غ

ائب/مراح الخامسة75 غ

ائب/علٌوة محمد76 غ

ائب/عالل لٌلى77 غ

ائب/بٌرش خالد78 غ

ائب/همام ابراهٌم79 غ

ائب/حافً أسٌا80 غ

ائب/فلوس العرب81ً غ

ائب/خلٌل الحسناء82 غ

ائب/رحمانً خلود83 غ

ائب/مالزم عٌاد84 غ

ائب/شكٌلة ٌوسف85 غ

ائب/بن مجبر سامٌة86 غ

ائب/موٌسً فتٌحة87 غ

ائب/صندوق محمد88 غ

ائب/فقٌر صبرٌنة89 غ

ائب/بن عرٌف الطاهر90 غ

ائب/فروج آمنة91 غ

ائب/خمخمام سعاد92 غ


