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 الرقم رقم التسجيل االسم و اللقب التخصص الطور المالحظة

 1 141030364 مصطفى بن عياد رياضيات و اعالم الي ليسانس مرفوض

 2 141040154 ياسمين بن قاضي بيولوجيا وامراض الخلية ماستر مرفوض

 3 161632045022 بوجالل عبير ميكروبيولوجيا تطبيقية ماستر مرفوض

 4 15030364 عماد الدين بن مخلوف تحليل رياضي وتطبيقات ماستر مرفوض

 5 111030433 قريتلي نوال رياضيات ليسانس مرفوض

 6 101020029 عمر عياد كيمياء صيدالنية ليسانس مرفوض

 7 121020147 العباسي امينة كيمياء صيدالنية ماستر مرفوض

 8 121040044 العيداني اسماء بيئة و محيط ليسانس مرفوض

 9 141020031 عبد النور عليليش فيزياء ليسانس مرفوض

 ليسانس مرفوض

بيولوجيا وفيزيولوجيا 

 10 151040401 نور االسالم قريو حيوانية

 11 141030050 يخلف عبد الفتاح بحوث عملياتي ماستر مرفوض

 12 181832045234 مختاري عبد الباسط رياضيات و اعالم الي ليسانس مرفوض

 13 122020001 طرشي خيرة فيزياء نظرية ماستر مرفوض

 14 161632054855 تركية دردور علم المناعة ليسانس مرفوض

 15 181932048886 صابور علي رياضيات و اعالم الي ليسانس مقبول

 ليسانس مقبول
 بيولوجيا و فزيولوجيا

 16 151040057 بوجمعة امال حيوانية

 17 151040211 لكحالي امال علوم بيولوجية ليسانس مقبول

 18 161732056166 العيدي عبد الحليم علوم الطبيعة والحياة ليسانس مقبول

 19 171732043549 نعيمة محمودي علوم بيولوجية ليسانس مقبول

 20 181832041734 كادي سعدة علوم الطبيعة و الحياة ليسانس مقبول

 21 161632052432 ربحاوي سفيان فيزياء نظرية ماستر مقبول

 22 191932036711 رامة مصطفى علوم الطبيعة والحياة ليسانس مقبول

 23 12122046213 بوشهير حياة علم امراض النباتات ماستر مقبول

 24 151040223 خروبي رانيا علوم الطبيعة و الحياة ليسانس مقبول

 25 151020222 سمعون ريمة علوم المادة ليسانس مقبول

 26 161632048170 بوقادة عبد المالك علوم الطبيعة والحياة ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 27 141030146 بغدير ايوب رياضيات  ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 28 171732051807 جرادنية احمد علوم الطبيعة و الحياة ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 29 151040503 بوزيان احالم علوم الطبيعة و الحياة ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 30 141030336 كبايرية هاجر رياضيات و اعالم الي ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 31 121030182 رحمون اسماء رياضيات و اعالم الي ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 32 171732043132 قرنوز سميحة علوم الطبيعة و الحياة ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 33 171732093571 سناني هاجر علوم الطبيعة والحياة ليسانس مقبول مع اعادة توجيه

 34 151020056 عروسي رشيد فيزياء ليسانس مقبول مع تعهد


