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االسم اللقب  الترتيب
معدل 

التخصص الدفعة المؤسسة الترتيب 

 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  14,12نبٌلة  شاللً  01
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  14,02صونٌة شاللً   02
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  13,88نسرٌن ناصري   03
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  13,37آمال عمران   04
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,66رٌمة بوسرسوب  05

 قجالً 06
أسامة محمد 

 مهدي
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  13,32

 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,50عٌسى حاجً  07
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,46ابتسام بن علً  08
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,33نوال عبدالوهاب  09
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,3سارة حربً  10
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,28أمٌن بقة  11
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,26ابتسام بعزٌز  12
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,23حمٌدة أوشان  13
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,17فٌروز خالف  14
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,15رانٌة بوفٌاٌة  15
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,12أمٌنة داود  16
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2019 2جامعة سطٌف  12,12سمٌحة بولخماٌر  17
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,07فاتح مكاوي  18
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,06ٌسرى صخري  19
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,05رٌمة حمزاوي  20
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,05شهرزاد كسٌرة  21
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,04فهٌمة شوافة  22
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,04سمٌحة تمرة  23
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,04مرٌم صوكو  24
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,03رحٌمة سٌدهوم  25
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,02فاٌزة بودماغ  26
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,01 فٌروز بوحفص 27
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  12,00كنزة كفوس  28
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,99وداد عاشوري  29
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,99سمٌة قدٌدح  30
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,98صبرٌنة بولسنان  31
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,98بثٌنة هبٌرات  32



 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,97خالد مخلوفً  33
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 2جامعة سطٌف  11,96نسٌم حاجً  34
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2013 2جامعة سطٌف  13,21ملٌكة ذوٌبً  35
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2017 2جامعة سطٌف  12,18سعاد سعودي  36
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2011 2جامعة سطٌف  12,14عماد عطوي  37
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2011 2جامعة سطٌف  11,98صبرٌنة تبانً  38
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 1جامعة باتنة  14,30بحرٌة ٌرمش  39
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2018 جامعة مسٌلة 14,15سعٌدة سلمانً  40
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2013 1جامعة باتنة  12,34سماح معصم  41
 تارٌخ و حضارة المغرب القدٌم 2004 األمٌر عبدالقادر 12,12محمد لطفً عزٌز  42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


