
220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

322E35E3أوقاسي وليد11171731034256

039E13E1باشا سعاد171731035986

077E17E1بربوشة سليم171731041754

261E32E3العلوي رشيد181831031573

020E12E1علوان لوناس181831032853

087E18E1بوعمران تنهينان181831033332

274E33E3ليمام مريهان181831033493

032E13E1عويداد زينب181831038798

ي إيمان181831052216 253E32E3لبانج 

ن191931026822 197E27E2حميدو امي 

051E13E1بالل دامية191931026838

ي191931026866
 
128E19E1شلمون شوق

333E35E3رخيلة شيماء191931026872

408E37E3زكارة محمد مالك191931026933

056E17E1بلوصيف مريم191931026939

184E27E2حابت وسيم191931026963

116E19E1بوزرطيط إياد عبد السالم191931028736

108E19E1بوسعد سجية191931029021

167E25E2فتيح أمال191931029788

069E17E1بن حواء عبد الحق191931029868

ة191931029899 ن 260E32E3العلماس كنن

369E36E3صفاح هاجر191931029940

339E35E3سعدودي هاجر191931029941

297E33E3ملوك رميساء191931030089

043E13E1بدري عبد الرؤوف191931030187

037E13E1بعزيز هاجر191931030323

010E12E1عيسو صهيب191931030852

107E19E1بوصبيع عزيز191931030861

028E12E1عمراوي يزيد191931030904

031E13E1عودة حنان191931031562

006E12E1عبد الحق سمية191931031577

يد ليندة191931031606 ن 365E36E3سن 

232E31E3كتاب ضاوية191931033541

058E17E1بن عياد رمزي زياد191931036117

ي نور الهدى191931058327
165E25E2فرقانن

311E34E3موساوي إلياس191938013980



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

250E32E3كوروغلي وائل هيثم12171731029908

141E19E1جعدي محمد171731033173

257E32E3العجالي مراد171731036326

262E32E3العمالي شيماء171731037889

350E36E3صفصاف أغيالس181831033474

ي سلىم181831034261
366E36E3سليمانن

293E33E3مقدود أكرم191931026798

335E35E3صابر إبتسام191931026807

358E36E3سفينة امينة191931026823

143E19E1جلولي خولة191931026837

132E19E1دحمان رميساء191931026844

196E27E2حميدات سلمان191931026852

134E19E1دحو شهيناز191931026865

053E17E1بلحوت شيماء191931026871

047E13E1بعزيز عبد الحق191931026877

026E12E1عمران عبد الرحمان191931026881

362E36E3سيتواح عبد الرحمان191931026882

ي عبلة191931026891
352E36E3سلمونن

ي فارس191931026898
299E34E3مرشيش 

104E18E1بورنيسة فاطمة الزهرة191931026900

123E19E1شابور كاتية191931026907

ة191931026908 ن ي كنن
381E37E3تمانن

ي ليديا191931026911 336E35E3صابونج 

ي ليديا191931026912
415E37E3زيتونن

ة191931026914 ن 338E35E3سعداوي لن 

ي ليسيا191931026915
195E27E2حميدانن

305E34E3مقدم لينا مريم191931026918

199E27E2حموش لينة191931026919

344E35E3صالجي مارية191931026920

ن محمد شكيب191931026928 ساتي  393E37E3تن 

154E25E2دزيري محمد عماد الدين191931026930

317E34E3أوعبد السالم مسعود191931026941

ي نرسين191931026953
016E12E1عليليق 

079E18E1بريواش مليسة191931027281

096E18E1بودربالة ريان191931034747

035E13E1عطار سهام191933020523

175E25E2غرناوط فريال191933020844



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

081E18E1برزوق ديهية13171731020893

ي ساعد171731033427
278E33E3مدانن

144E19E1جمال زهرة171731036388

301E34E3مصباح أحالم181831032875

ي نور الهدى181831053735
172E25E2قانن

062E17E1بن بوزيد وليد191931026964

ن191931026966 115E19E1بوزناشة ياسمي 

326E35E3رحال أمال191931026994

ن اية الهام191931027040 388E37E3طمي 

ي دنيا191931027083 122E19E1شان 

194E27E2حامي رقية191931027099

210E27E2حدوش عدالن191931027187

171E25E2قاسم مريم191931027272

ن رقية191931027345 ي ياسمي 
099E18E1بوكسانن

331E35E3رجيىمي بسمة191931027481

ى191931027518 201E27E2حمودي برس 

114E19E1بوزناشة خولة191931027521

124E19E1شايب محمد سيف االسالم191931027586

ة191931027905 308E34E3موالي أمن 

304E34E3محارة أنيس191931027908

136E19E1دعموش أنيس191931027909

151E25E2دوالش الوناس191931027920

230E31E3كركب انس191931027922

034E13E1عروس راندا191931027936

192E27E2حمداش رشاد191931027939

200E27E2حموش زهرة191931027944

055E17E1بلخن  زين الدين191931027945

ي صارة191931027958
236E31E3خالقن

203E27E2حمزاوي عبد البسط عبد الصمد191931027962

241E31E3خطار كلثوم191931027976

349E36E3سبوح ليليا191931027978

091E18E1بودالي محمد ريان191931027982

169E25E2فريك منال191931027987

315E34E3نيشم هدى191931027997

ن191931028000 022E12E1علوي ياسمي 

021E12E1علوان سيهام191931038329



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

213E27E2إيزم رشيدة14161731041592

ة171731037217 ي سمن 
ن
284E33E3مخلوق

193E27E2حمادو مسيبسا171731041090

ي حسام الدين181831030646
245E31E3كوليت 

372E36E3تبوكيوت إكرام181831030833

214E27E2كاب عبد الرحمان181831032321

023E12E1عمارة مهدي181831032360

168E25E2فيل نور الهدى181831032537

ة181831033490 ن 111E19E1بوطيش كنن

ن اسحاق181831053455 185E27E2حسي 

109E19E1بوترعة عاصم181834021575

347E36E3صبابطي نزيم191931027996

ي يرسى191931028002
404E37E3زوانن

395E37E3توحوش يعقوب191931028003

ن191931028017 030E13E1عمرون أمي 

235E31E3خلفات أيمن191931028022

046E13E1بار دنيا191931028045

ة191931028718 138E19E1دروش أمن 

ة191931028720 073E17E1بن موس أمن 

ي أمينة191931028722
 
ق 063E17E1بن ش 

226E31E3قنديل أيمن191931028726

067E17E1بن غادة إبراهيم191931028731

179E27E2قرة إكرام191931028733

323E35E3أوكريد إيمان191931028739

ي الياس191931028741 399E37E3يعقون 

ى191931028744 252E32E3قصيور برس 

ي حنان191931028755
 
397E37E3ترياق

085E18E1بوعكاز خولة191931028761

ي دنيا191931028764 071E17E1بن العرن 

وز191931028842 229E31E3كرفال فن 

313E34E3ناموس راوية191933020501

246E31E3كرغلي مليكة191933020598

119E19E1إبراهيىمي أحمد19081087905



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

314E34E3ناوي زكرياء15171731031163

ي خديجة181831030657
 
269E32E3العزرق

044E13E1بحري أكرم181831031555

150E25E2دوالي حسام إسماعيل181831032291

105E19E1بورنيسة دوجة181831032657

266E32E3العرفاوي فاتح181831034303

402E37E3زحوف روزة181831035453

204E27E2حنو رابح191931028047

281E33E3محفوف إكرام191931028735

264E32E3لعور رؤوف191931028766

239E31E3خليف رانية191931028770

319E34E3وادو رحمة191931028772

325E35E3ولد عمري رفيق191931028774

374E37E3تشتيوي رياض191931028776

272E32E3لقصن  رياض191931028777

271E32E3لقصن  زكرياء191931028781

364E36E3سي يوسف زهن 191931028782

270E32E3لقصن  سارة191931028785

287E33E3معمري سارة191931028787

306E34E3مقدم سارة191931028788

ن سارة191931028789 390E37E3تيمشماشي 

009E12E1عيساوي سامي191931028790

050E13E1بكة سفيان191931028792

041E13E1باشوش سيد أحمد191931028801

275E33E3لومة شيماء191931028809

ينة191931028810 295E33E3مكعوش صن 

005E12E1عباي صوفيا191931028812

410E37E3زمالي عبد العزيز191931028818

159E25E2فحام عبد الكريم191931028820

302E34E3مسافري عبد هللا191931028824

406E37E3زدام عبدالعالي191931028828

160E25E2فكاي مروى191931028873

223E31E3كشيدي يوسف191931029325

ي محمد191931030251
354E36E3سناجق 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

202E27E2حمراوي إلهام16171731029965

072E17E1بن مدثر كريمة171731030205

187E27E2حجراس نجيب هللا171731035204

243E31E3خودي الياس171731035265

106E19E1بورنيسة منال171731035463

ي كريمة171731037925
ن
248E32E3كوق

ي أسامة171731041228
387E37E3تجانن

140E19E1جبالي ليندة181831029943

417E37E3زوار وسيم181831030768

068E17E1بن حوة حفصة181831030875

061E17E1بن بشن  عصام181831052408

ة191931027988 088E18E1بوعريشة منن 

286E33E3ملوعجىمي عماد191931028834

221E31E3قبال كميلية191931028848

174E25E2غروط ماريا191931028858

158E25E2فحام محمد أيمن191931028869

182E27E2قسوم هشام191931028890

ي يرسى191931028895
328E35E3رمضانن

251E32E3كريم أحمد رياض191931028911

386E37E3طبال البشن 191931028950

413E37E3زرابيب زكريا191931029006

380E37E3تكالي عادل191931029064

ن191931029121 135E19E1دعموش محمد أمي 

082E18E1بساعي محمد تاج الدين عبد الرزاق191931029126

215E27E2قبلي نرسين191931029168

309E34E3مولوج هشام191931029187

283E33E3محرص دنيا191931029241

ن إيمان191931029803 238E31E3خشي 

ار حواء191931029816 ن 391E37E3تيمن 

120E19E1بريقش دعاء191931029824

180E27E2قريبيس رمزي191931029833

279E33E3ماقور ريان191931029838

292E33E3مجن  سندس191931031031

019E12E1عالم تاج الدين191931036083

038E13E1بابا خويا وسيلة191933020622



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ن بقالل17171731032106 048E13E1أمي 

076E17E1بن تارزي يوسف إسالم171731058506

17179DZA0055103بوراس نذيرE18E1

078E17E1بركشي أسماء181831029556

412E37E3زموري أمن 181831029562

277E33E3معبد بوعالم181831030640

012E12E1اكليل رزيقة181831030668

237E31E3خالي إيمان181831030839

411E37E3زمول منال181831032358

363E36E3سيتواح عبد الحكيم181831033256

383E37E3طاس محمد181831034152

121E19E1بريكي هند181831034879

ي أحمد191931029777 267E32E3لعريت 

090E18E1بوداعة ابراهيم191931029805

265E32E3لرجم سلىم191931029846

يف سهيلة191931029851 153E25E2ضن

222E31E3كركار سيدعلي191931029854

112E19E1بويعلة عادل191931029863

ي عبد الرؤوف191931029869 384E37E3طايت 

407E37E3زديغة كوثر191931029900

ي محرز191931029909
353E36E3سناجق 

ي محمد191931029917
146E19E1جرونن

ن191931029918 330E35E3رباحي محمد أمي 

327E35E3رحمون هنية191931029945

ن191931029953 396E37E3تونشي ياسمي 

094E18E1بودهان بهاء الدين191931030045

233E31E3قزولة زين الدين191931030112

371E36E3سطايح سامية سوسن191931030127

ي شهيناز191931030155
355E36E3سناجق 

296E33E3مكاور مروى191931030503

321E35E3وقاد فوزية191931030521

312E34E3موساوي خلود191931030827

ن191931036927 155E25E2الفليشي أحمد أمي 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

405E37E3زاوي عبد الرؤوف18171731031948

368E36E3سليىمي محمد171731037136

334E35E3روابح إبراهيم فاتيح171731041323

064E17E1بن شوك سماح181831028017

ينة181831028826 098E18E1بوحدي صن 

378E37E3تغزوت حميد181831029601

209E27E2حزيط هاجر181831029720

280E33E3مهدي محمد رضا181831031628

024E12E1عامر أحمد181831052839

379E37E3طيباوي حنان181831053491

341E35E3ساحلي أصالة181831064060

ي سيليا191931030846 042E13E1باح 

011E12E1عيسو صارة191931030850

ينة191931030851 190E27E2حفيظ صن 

008E12E1عقون فارس191931030865

288E33E3مدورن ماسينيسا191931030871

147E19E1جزار مروة شيماء191931030881

015E12E1عليق مروى191931030882

ن منال191931030884 206E27E2حوشي 

256E32E3لعجال منال191931030886

089E18E1بوسيدار نور الهدى191931030892

310E34E3موساوي نور الهدى191931030893

345E35E3صالجي وردة191931030898

ن زين العابدين191931030902 129E19E1شميخ ياسي 

231E31E3كرمي أنيس191931030932

178E27E2قحام راضية191931030987

219E27E2كحلوش شهيناز191931031040

220E27E2كايلي هاجر191931031156

ي رشيدة191931031196 173E25E2غرن 

075E17E1بن طلحة رمزي191931031197

ة191931031224 300E34E3مريم مليكة أمن 

318E34E3أوعبدالسالم مريم191931038310



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

093E18E1بوداوي عبد النور19171731038470

263E32E3العمراوي أمينة181831027713

118E19E1براهيىمي شهرزاد181831027786

ي كمال181831027819
 
036E13E1عزوق

242E31E3خواص منال181831031637

157E25E2المنصور بوعالم181831035447

101E18E1بومعراف شكيب181831046846

290E33E3معيوف عبد السالم181831053599

ي ليندة181831054794
342E35E3سعيدانن

ي سمية181833021465
373E37E3طابت 

ي آسيا191931028907 337E35E3صن 

225E31E3كماش مسعود191931031223

348E36E3سباغ أحمد زين الدين191931031536

394E37E3طواهرية أسامة191931031539

ة191931031543 097E18E1بوفضة أمن 

217E27E2قادة اسمهان191931031554

ى191931031557 130E19E1شيبان برس 

ى191931031558 ان برس  127E19E1ش 

389E37E3ترباح تينهينان191931031561

211E27E2حميان سارة191931031572

ينة191931031584 359E36E3صياد صن 

360E36E3سيد علي عبد السالم191931031591

361E36E3سيدروحو محمد رؤوف191931031610

092E18E1بوداود محمد مهدي191931031612

376E37E3تقاديرت مريم191931031616

208E27E2حاتم هاجر191931031629

ن191931031686 403E37E3زعيم الدين حسي 

212E27E2إيدو عبد الحق191931031728

139E19E1ديشو ليليا191931031749

414E37E3زيدي يمينة191931031998

ي191931032104 375E37E3تدريست أحمد ساح 

084E18E1بوعية توفيق191931032109

ن محمد191931032121 086E18E1بوعقلي 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

060E17E1بن عزيز ايوب110171731029736

ي بوعالم171731032140 188E27E2حاح 

125E19E1شايط صونية171731040886

324E35E3ولداش أغيالس181831028761

ة وداد181831029727 ن 255E32E3لن 

161E25E2فكار وسيم181831030017

254E32E3لبيض يرسى181831030030

ي إسالم181831030620 177E27E2قومن 

224E31E3قداش سارة181831031580

244E31E3خودي منن 181831032359

ة181831033243 216E27E2قاصد سمن 

ي سارة181831033746
027E12E1عمرانن

007E12E1عجال أحالم191931032483

218E27E2قادر أمينة191931032492

198E27E2حمادي راضية191931032505

276E33E3لوناس رانية191931032506

259E32E3العكروف ريم191931032509

298E33E3مراح ريمة191931032510

227E31E3كنود سلينا191931032516

113E19E1بوزاد سيليا191931032520

095E18E1بودربالة صونيا191931032525

329E35E3رازيباون فارس191931032535

102E18E1بوراس محمد191931032546

282E33E3ماحي نعمت191931032559

148E19E1جودي اكرم191931032598

065E17E1بن جغمومة خاولة191931032611

ة191931032643 052E13E1بلهامل سمن 

377E37E3تقاديرت نور الهدى191931032715

294E33E3مغوش يوسف191931032842

137E19E1دلهوم أنور191931033360

258E32E3لخضاري احمد191931033366

045E13E1بندو اسامة191931033367

181E27E2قاسىمي كمال191931033403

ن191931033433 400E37E3يسبع ياسي 

ة191931038269 074E17E1بن طاهو سمن 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

228E31E3كرديوي اسالم111171731029725

اوي أسماء171731031093 234E31E3خرصن

285E33E3مالكي مايسة181831027827

152E25E2درالي عبد هللا181831029916

كمات ليندة181831032340 392E37E3تن 

170E25E2قابور محمد زكاريا181831032345

207E27E2حارك فؤاد181831032482

066E17E1بن جودي وجدان181831032859

289E33E3معيوف سفيان181831034820

ي متن181831089509
163E25E2فالن 

401E37E3زاهد إسحاق191931028023

320E34E3أوشان زياد191931032512

ة191931032614 416E37E3زواق خن 

340E35E3ساهل إلهام191931033363

110E19E1بوطيش شمس الدين191931033386

409E37E3زخروف شيماء191931033387

ينة191931033389 164E25E2فنيش صن 

162E25E2فالح عبد الرحيم191931033398

191E27E2حاكم محمد191931033406

ن191931033410 ي محمد امي 
166E25E2فرحان 

268E32E3لعسل محمد زين الدين191931033411

398E37E3يحياوي محمد شمس الدين191931033412

ي مروة191931033414
240E31E3خليقن

057E17E1بن عمروش مريم191931033416

059E17E1بن عياد منال191931033417

149E19E1جودي مهدي191931033419

018E12E1عاللي نور الدين191931033422

332E35E3ريال هاجر191931033423

ي هانية191931033424
367E36E3سليمانن

142E19E1جدير هدى191931033425

014E12E1علي بوظهر هدى191931033427

346E35E3سعودي عقبة191931033548

ي فؤاد191931033550
049E13E1بخت 

385E37E3طيور مريم191931033580

ى161631040916 186E27E2حداد برس 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

029E12E1عمراوي عمر ايمن112171731029832

004E12E1عبابسة سيف الدين171731031925

117E19E1براجة إبراهيم171734010365

370E36E3سومر عبد المالك نزيه181831028832

ة181831029567 ي أمن 
156E25E2القريش 

ينة181831030697 189E27E2هدروق صن 

176E27E2غزالي صهيب181831030701

249E32E3كويحل عبد الحكيم181831031598

126E19E1شاوش عبد الحق181831033255

205E27E2حواس نجيب181831034452

291E33E3مزاري أيوب181831035518

ي فاروق181831047117
356E36E3سنيانن

303E34E3محمد نرص الدين181831052870

145E19E1جنان علواش إلهام181931037104

054E17E1بلقاسم رميسة191931026845

083E18E1بطوش يانيس191931028001

382E37E3ترزوت نرسين191931033598

ن191931033624 247E32E3قوادري بو جلطية ياسي 

ي بالل191931034055 351E36E3صحيت 

273E33E3الحسبالوي سعيد191931034077

يف جمال191931034742 017E12E1عالل ش 

316E34E3نوار إلهام191931036060

ي محمد وائل191931036258
133E19E1دحمانن

131E19E1شيلي هيثم191931036314

357E36E3سنوسي أحسن191931037567

080E18E1برو محمد191931037655

100E18E1بولفراخ مريم191931037665

ي نذير191931037678 033E13E1عريت 

183E27E2قزول عبد الرشيد191931039488

343E35E3سالم ماريا191931043995

ي محمد صالح الدين191931044020 040E13E1بشن 

070E17E1بن هالل الياس191931044892

013E12E1عالم عبد الرحمن191931045045

307E34E3مختاري يمينة191931045230

025E12E1أمقران لينا191931046520



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

212F16F2قريب رضا213171731030991

388F23F3تيطراوي أنفال171731058524

292F19F3العمري عبد النور171731065951

070F11F2بلقاسم أشواق171733022148

278F19F3كوريبش خالدة181831028793

197F15F2قواوي أسامة181831030603

270F18F3قرباب خديجة181831030658

222F16F2حاج علي إلياس181831031553

090F12F2بن نواعي عبد النور181831031603

360F22F3سحاري حسان181831032293

ي181831032324
267F18F3كنتور عبد الغتن

075F11F2بالل محمد181831032343

021F09F2ايت شعالل عادل181831049190

181F15F2جزار شهيناز181831054300

269F18F3كرباع صفاء181833021968

320F20F3مرموري عبد هللا 191931028821

ي أيمن191931047102
169F14F2دحمانن

ي صهيب191931047226
346F22F3وزيتن

129F14F2بومشون داود191931049862

121F13F2بوقطوف سعيد عبد الوهاب191931049880

ي اية191931050045
172F14F2دبش 

ن191931050065 152F14F2براهيىمي حسي 

363F22F3صحراوي لينة191931050272

ن راضيا191931050424 119F13F2بوغانم ياسمي 

312F20F3مقدم محمد صالح ايهاب191931050553

ة نريمان191931051067 348F22F3روراوة أمن 

223F16F2حجريوة كاتية191931051164

235F17F3حمام مريم هبة191931051526

382F23F3تازروت مهدي مجي الدين191931051544

072F11F2بليدي صابر191931052147

160F14F2شالل وفاء191931052217

260F18F3قاصدي وسام191931056087

290F19F3العايب شهرة191931060998

ن سعيد أيمن191931066387 288F19F3لحبيي 

095F12F2بن سيدي سليمان وسيم191931069240



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

115F13F2بوجمعة  إسالم214171731029963

398F23F3زحزاح زكرياء171731031894

ى171731032577 173F14F2دري برس 

283F19F3كروجة فاطمة الزهراء171731033527

052F10F2عيوش أنس171731034145

261F18F3قاسة أحمد171731040582

281F19F3قوالش هيثم181831028378

ن181831029737 117F13F2بوفرورة يسمي 

137F14F2بورحيلة صالح الدين181831031774

338F22F3نبهي غيالس181831032331

كمات المية181831032338 387F23F3تن 

379F23F3طالب سيليا181831041245

263F18F3قبايلي شيماء191931026869

159F14F2شباب هاجر191931026959

028F09F2الخواجة الحداد وسام191931027330

209F16F2قرنيش ياش عمار191931027339

ي عز الدين191931027965
349F22F3راتتن

265F18F3قنديل ريان191931028779

112F13F2بوشلعلع سيد أحمد191931028800

024F09F2ايت توارس عبد الرزاق191931028816

196F15F2قواو باديس191931029810

303F20F3منصوري خليل191931029821

211F16F2قرواش سيد علي191931029852

025F09F2أكديف محمد191931029913

114F13F2بودقزدام سيد احمد191931030844

226F17F3حمانة شهيناز191931030849

020F09F2أيت بنور محند سعيد191931030879

305F20F3مسيح الدين أنيس191931031548

007F09F2عبد الكبن  مايسة191931031754

184F15F2جودي أسماء191931032487

ي ماريا191931050581 177F15F2جن 

275F18F3خطاب زينب191931051118

201F16F2غزالي محمد وليد191931051184

228F17F3حمبلي يرسى191931052222

345F22F3ولد علي أنيس191931061494

018F09F2عيشي حليمة191939086224

092F12F2بن صالح ميساء181831030095



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

147F14F2بويحياوي محمد215171731029852

ي انفال181831027730
ن

171F14F2دباع

236F17F3حموش رامي181831027754

ي زكية181831027993
325F20F3مزيانن

411F24F3زرقاق حليم181831029598

393F23F3طويل شهيناز181831029635

378F23F3طالب سيد علي181831030686

227F17F3حمان روميساء181831031578

314F20F3مناد وردية181831037324

413F24F3زروق رميساء181831048043

219F16F2هدال سليمان181931057154

ي سمية191931026859
372F22F3سلمونن

146F14F2بوطارفة طارق191931026875

064F11F2بخوش عمر191931026894

215F16F2حابت أنس191931027003

011F09F2عشايبو مصطقن191931027277

ي خديجة191931027930
336F22F3نعمانن

416F24F3زواوي سعاد191931027949

116F13F2بوجريبة وسام191931027998

ة191931029225 ي أمن 
415F24F3زيتونن

351F22F3ربيح أشواق191931029786

376F23F3سطيجي عبد المالك191931029876

د أمال191931030814 295F19F3لكن 

264F18F3قموش حياة191931030826

026F09F2عليان يسمينة191931030905

397F23F3زاهم فريدة191931031088

315F20F3منديل سيدعلي191931032518

ي آمال191931033354
384F23F3طرس 

405F24F3زموري وسيم191931033430

331F22F3مخطاري سارة191931033651

ن191931048960 403F24F3زهانة محمد امي 

107F13F2بوعزيز كوثر191931051166

191F15F2فكن  سامي زوهن 191931051384

ي دنيازاد191931052308
371F22F3صديق 

123F13F2بوحدي بوعالم191931055483

ن191931075370 399F23F3زان محمد لمي 

ف عبد المالك191931081091 162F14F2ش 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

204F16F2قدوج زيدان216171731032205

ي زكرياء171738053259 207F16F2قمن 

293F19F3العرباوي رانية181831029608

030F10F2علودة كمال181831030722

ي أحالم181831030787
374F22F3سالطتن

258F18F3قايدي أسماء181831032265

231F17F3حمدون يونس181831033303

203F16F2قرينو سليم181831052329

247F17F3حواس دنيا181831054259

101F12F2بريواش سلىم181831054291

18188PSE4689031المجايدة محمدF10F2

145F14F2بوطاغو عبد المالك191931026887

158F14F2شاوش عبد المالك191931026888

ي191931026889
179F15F2جدي عبدالغانن

061F11F2بعيش ايمان191931027043

ي رانيا191931027088
299F19F3مدنن

ي191931028716
353F22F3رقاص أمانن

287F19F3لقدر أيمن191931028730

044F10F2أورهون بالل191931028745

079F12F2بن علوان ليديا191931028855

102F12F2بلقاسىمي محمد191931028862

067F11F2باللي أشواق191931029785

326F22F3مزوار فطيمة191931029896

ي نور االسالم191931029938
167F14F2دحمانن

ي موس191931030288
ن
301F20F3محفوق

080F12F2بن عمارة أكرم عبد الغفور191931030813

085F12F2بن قوطاش فريال191931030869

040F10F2عمرون أسامة191931030920

125F13F2بوقرقار مبارك191931032545

289F19F3لحالح إكرام191931033362

361F22F3ساهل زكرياء191931033383

ن191931033432 082F12F2بن عياد ياسمي 

183F15F2جواهر مروة191931033578

106F13F2بوعزيز أمينة191931036057

033F10F2عماري خولة191933020493

128F14F2بولوزة فريال191933020846



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

206F16F2قالل سيدعلي217171731038458

148F14F2بوزرقون محمد181831029150

ي كريم181831029675
230F17F3حمدانن

ي عبد الرحمان181831032319
 
410F24F3زرق

347F22F3رايشي أحمد181831034074

193F15F2فكار عمر181831034299

039F10F2عمروش سلىم181831034821

412F24F3زرموت نرصالدين181831034872

375F22F3سوسي أسامة191931026797

ايطية أيمن191931026805 161F14F2ش 

111F13F2بوشية حسام الدين191931026833

ي رابح191931026840 257F18F3قهواح 

286F19F3لجاصة رضا191931026843

051F10F2عيادي عالء الدين191931026892

224F16F2حليىمي عماد191931026893

ي فؤاد191931026895
170F14F2دحمانن

063F11F2بريزيان إيمان191931027917

093F12F2بن سالم أحالم191931028707

ي دنيا191931028763
038F10F2عمرانن

232F17F3حميداد فضيل191931028839

084F12F2بن دايىمي هالة191931028888

367F22F3ساكر يجي191931029209

188F15F2الحر شيماء191931029858

ي إكرام191931030012
366F22F3سايغن

248F17F3حودو زكرياء191931030837

ي خالد191931031564
340F22F3عثمانن

126F14F2بوخالفة شهرزاد191931032522

057F11F2باشا لينة191931033033

ي جمال الدين191931033374 302F20F3مالج 

ي يونس191931033437
420F24F3زوردانن

153F14F2براهيىمي أسامة191931036041

409F24F3زنوش عبد الرحمان191931038331

343F22F3أوبوشو عبد الرزاق191931043904

150F14F2بوزوية رفيق191931050094

268F18F3كرباع مروى191933021030



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

210F16F2قرنينوش منال218171731029889

135F14F2بورابية سفيان171731037689

200F15F2غزالي بجاد181831027736

166F14F2كريس نادية181831027857

407F24F3زموري رندة181831029848

139F14F2بوربيع حفيظ181831030650

ي محمد رضا181831030742 157F14F2شالن 

359F22F3صابر حسام الدين181831032292

073F11F2بلحديد سهيلة181831032899

048F10F2عروس ريهام181831050810

ي ليندة181831052477 284F19F3لبانج 

ي اسامة وائل191931026816 178F15F2جن 

400F23F3زاوي توفيق191931026831

027F09F2عليلوي حنان191931026835

352F22F3ربوح سومية191931026862

097F12F2برديوي فاتن191931026896

ة إبتسام191931026909 ن 010F09F2عشاش كنن

ن191931026967 213F16F2قسوم ياسمي 

098F12F2بركون رابح191931027934

240F17F3حانة علي191931028833

ي رانية191931029829
174F14F2جنان 

182F15F2جيدال رفيق191931029832

017F09F2عيساوي زين الدين191931029842

318F20F3مريش إكرام191931030009

ي191931030156
 
078F11F2بن عيش شوق

ن191931030825 056F11F2بابوري حني 

132F14F2بومغار وسيم191931031634

273F18F3خداش مريم191931032552

251F18F3إغيل عامر وافيا191931032564

ي رياض191931032628
ن

341F22F3ونوع

192F15F2فكن  سعيد191931033385

328F22F3ميدون محمد أمن 191931036241

337F22F3نرص هللا سلىم191931037617

ينة191931055701 077F11F2بن عبد السالم صن 

014F09F2عقرب إيمان191933020478



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

356F22F3رزقان زهن 219161631037203

385F23F3ترار أنيس171731036278

308F20F3مدقة أسامة171731037634

076F11F2بن عبد هللا فاطمة الزهراء171931036837

370F22F3سعيود وليد181831028210

ن181831028845 277F19F3كيتوس محمد أمي 

271F18F3كرفال عادل181831029905

ة181831030606 105F13F2بوعالق أمن 

334F22F3مواز صابر181831030694

134F14F2بونوة سارة181831031581

138F14F2بورايب سالم181831031583

165F14F2شيخاوي محمد نزيم181831053677

118F13F2بوقندورة ريحانة181831063468

266F18F3قناوي أيوب191720191274

237F17F3حموش رابح191931027933

ن191931028721 300F19F3مقورة أمي 

329F22F3قاسم محمد191931028863

256F18F3كحلوش عادل191931030185

380F23F3تالي زينب191931030838

060F11F2بشسايس محمد نوفل191931030878

327F22F3مزاح عمر191931031274

013F09F2اشتيوان جوهر191931031683

015F09F2عقروم خديجة191931032613

362F22F3صحراوي ايمان191931033372

239F17F3حموريت رضا191931033381

104F13F2بوعليلي نهلة191931033421

086F12F2بن خريزة أنيس191931033456

096F12F2برديوي حمزة191931036097

ي حورية191931036102
214F16F2قيش 

ة191931037682 309F20F3مفتاح نصن 

023F09F2ايت اوفلة لدية191931057788

ن171731058489 218F16F2حدادة ياسمي 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

099F12F2برواقن محمد220161731064971

ن171731029916 071F11F2بلقوراي ياسمي 

365F22F3صايب أحالم وسام171731034274

069F11F2بلطرش رابح171731037195

136F14F2بورعدة عالء الدين171731040944

205F16F2قدواري أسامة181831029554

282F19F3كرالد كبن  حسام181831029597

246F17F3حواس فوزي181831029674

185F15F2دوكال عبد الرحمان181831034288

004F09F2عبادة حمزة181831034892

005F09F2عباس أعمر181831035444

243F17F3هالل كمال181831045986

155F14F2شابلة سمن 181831052339

ي فؤاد181831052419
408F24F3زنان 

253F18F3إلماتن سهام181831085228

131F14F2بومرداسي حياة191931027487

229F17F3حمداش امنة191931027921

163F14F2شتوان شيماء191931027957

187F15F2الباي حورية191931029817

ي شيماء191931029859
402F24F3زغوانن

ن191931029954 ي ياسي 
396F23F3زغوانن

296F19F3لحمر نرسين191931030305

ن حنان191931030824 110F13F2بوشني 

ي رزيقة191931030832
242F17F3حركان 

280F19F3كودري كريمة191931031600

274F18F3خرميمون أسماء191931032106

088F12F2بن منصور أسامة191931032486

065F11F2بلعيد انس191931033370

279F19F3كواري عقيلة191931033401

045F10F2أراميس مايسة191931033404

019F09F2أ يت عيش مقران عبد المالك191931033583

254F18F3قاسيىمي سلىم191931034756

ي سعاد جوهرة191931036135 208F16F2قرن 

ة191931052251 357F22F3رزيق مرهون أمن 

ي191939064168
321F20F3مروش عبد الغانن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ى221161931037200 198F15F2غالىمي برس 

ي سباتينا171731029786
168F14F2دحمانن

ينة171731036947 120F13F2بوغزال صن 

233F17F3حماداش وليد171731037146

344F22F3أوغليشي دليل171733019616

ينا181831027785 ي سن  317F20F3مرح 

241F17F3حنو عبد السالم181831029655

055F11F2عزوق هاجر181831031126

ة181831034334 008F09F2عبد الكريم منن 

195F15F2قماز زكارياء181831035454

335F22F3نقيب أسامة181831046662

383F23F3تهار محمد نور الدين181831052866

298F19F3لوناس خولة181833025817

068F11F2باللطة إكرام181931037731

369F22F3سايا نور الهدى191931013123

217F16F2حداد خديجة191931026836

417F24F3زواوي عبد الحليم191931026879

130F14F2بومرداسي أحمدعبد الفتاح191931026885

049F10F2عساس وليد191931026965

ي سمية191931027954
391F23F3توان 

358F22F3روباش حمادة191931030052

414F24F3زيدور نور الهدى191931030317

016F09F2أحمان أسامة191931031238

406F24F3زموري سفيان191931031574

259F18F3قايدي سليمان191931031575

238F17F3حمودي إبتسام191931032493

ن191931034142 ي ياسي 
332F22F3مقرانن

ة191931036145 151F14F2براهيىمي سمن 

339F22F3نواضي عفيف191931048872

ي سعيد عادل191931049879
354F22F3رميتن

234F17F3حمادو مريم191931051520

350F22F3رباعي زهرة191931052334



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

141F14F2بوصالح ندير222171731032042

297F19F3لوبار وسيم171731032064

081F12F2بن عياد عبد القادر171731035379

034F10F2عميار محمد طارق181831027834

319F20F3مرماط محمد لزهر181831027838

149F14F2بوزيان مروى181831032512

140F14F2بورنيسة اكرام181831034089

190F15F2فصولي رائد أيمن181831034102

221F16F2حدوش مريم181831034326

244F17F3هنادسي نور الهدى181831054659

009F09F2عبلة محمد صديق181931037060

ي محمد رضا191931026927
389F23F3تلمسانن

100F12F2برة نرسين شهرزاد191931030890

377F23F3تالوكيل نسيمة191931030891

059F11F2بشن  كهينة191931032165

074F11F2بلحديد مهدي191931032173

381F23F3تمصداق محمد191931032547

ي سهام191931033013
304F20F3مرموس 

342F22F3وارث سوهيلة191931033015

194F15F2فالح زين الدين191931034072

355F22F3رصفة سيد أحمد191931034083

029F10F2علوش سيد أحمد191931034084

316F20F3مربوحي فاطمة الزهرة191931034103

252F18F3إيخلف إليسة191931034153

392F23F3طوبال صارة191931034160

058F11F2بشطال عبد هللا191931034765

ي خالد191931034834
154F14F2شعبانن

133F14F2بو نادي أمنية191931043611

368F22F3صالجي عماد الدين191931043932

310F20F3محلق مسعودة191931044039

373F22F3سي علي نور الهدى191931049302

054F11F2عزيزي منال191931052456

089F12F2بناي محمد191931061188

053F10F2عزيز بسمة191931095962



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ن223171731029707 199F15F2غازيباون أمي 

103F12F2بوعقار نبيلة171731032041

113F13F2بودالية فارس181831027809

419F24F3زوقاري شمس الدين181831030688

ي181831033415
176F15F2جبارة لطقن

364F22F3صحراوي حمزة181831034227

022F09F2أيتيقرين نريمان181831054735

386F23F3تيماجر عماد181931038728

394F23F3طويل صابرية191931026873

180F15F2جفال أمال191931026992

250F17F3إفري بالل191931027924

225F16F2حلوان عادل191931027961

043F10F2عون سهيلة191931030842

041F10F2أنجشايري فاطمة191931030866

109F13F2بوشنب فريال191931030868

ن191931030901 ي ياسي 
306F20F3مشانن

ي منال191931032124
046F10F2عرفونن

108F13F2بوشاقور نهاد191931032126

216F16F2حسيان سيد علي191931032517

202F16F2غيار ليليا191931032541

091F12F2بن سعد ليندة191931032542

249F17F3إيدير ليندة191931032543

255F18F3قداش وردة191931032565

285F19F3لدي إكرام191931034048

ة191931034107 ن 307F20F3مداح كنن

062F11F2باقدي يونس191931034146

186F15F2ظريف محمد السعيد191931034163

291F19F3لخضاري منال191931034783

ات نرسين191931034784 035F10F2عمن 

245F17F3هرمز احالم191931051081

144F14F2بوصوار أمن 191931052599

047F10F2عريج بالل191931060828

127F14F2بولوارت أحمد صهيب191931066327

ي اسامة191931069756 330F22F3محلت 

313F20F3ملزي تعمة161731065429



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي أيمن224171731029961
390F23F3طرجمانن

ن171731033220 094F12F2بن شحان ياسي 

124F13F2بوحاوش عبد النور171731037716

324F20F3مزيان سيد احمد رامي181831027784

006F09F2عباس عبد الرؤوف خليل181831027794

164F14F2شيخ فلة181831027816

418F24F3زواتن عبلة هاديا181831031801

032F10F2علواش إكرام181831032277

087F12F2بن منصور ايمن شمس الدين181831032289

311F20F3مقدود سليمان181831032898

083F12F2بن عزيز اسامة191931026814

276F19F3خوجة أمن 191931028717

ي يمينة191931028897 036F10F2عمن 

066F11F2بلعيدي محمد عبدالجليل191931029128

189F15F2فحيصي دعاء191931030067

042F10F2عوداش إكرام191931031550

175F14F2جبارة عبدالحميد191931032531

323F20F3مسقيدة نسيمة191931032557

050F10F2عسول نجية191931032709

333F22F3مواس كاتية191931033025

ة191931033358 322F20F3مصباحي أمن 

ي إكرام191931034152
404F24F3زكريتن

262F18F3كاسوري تينهينان191931034156

ا191931034162 ن عيو لن  012F09F2أش 

ن191931034778 037F10F2عمورة محمد أمي 

395F23F3توزان نرسين191931034947

ينة191931038276 122F13F2بوحديد صن 

ي نسيم191931038741
401F24F3زريقن

156F14F2شاشوة يرسى191931045226

220F16F2حدار منال191931050615

ن191931052588 ي محمد أمي  294F19F3العرن 

ن191931069029 272F18F3كريرم محمد لمي 

143F14F2بوسة ريان191931089160

ة191933019102 ن 142F14F2بوسالح كنن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي325171731031023
مدرج298N01Fموالي لخرصن عبد الغتن

214F07F1قداش حمزة171731033076

074F02F1بن العمري نور الهدى171731037271

ة دريش171731040604 136F05F1امن 

ى171731056606 مدرج285N01Fمصباح اية برس 

052F01F1بشلة أيوب181831027735

125F05F1شباب بالل181831027740

049F01F1باكور نسيم181831028862

ي زغالش عبد الرؤوف181831030705 مدرج251N01Fالعرن 

124F05F1شاوش عادل181831033549

مدرج350N03Fسولي حسام الدين181831034094

086F02F1براشد مولود181831035487

216F07F1كنان نور الدين181831035491

مدرج351N03Fتفتيست أسامة191931026796

مدرج343N03Fشاج محمد عادل191931026929

مدرج267N01Fمخلوف عبد الحليم191931028087

188F06F1حامد شين191931029022

ة191931029192 080F02F1بن سعادة هيبة أمن 

102F03F1بوكحال فارس191931030864

141F05F1جدي مونية191931032125

مدرج317N03Fأوسالم باية191931032496

ية191931034061 ن مدرج286N01Fمسعودي حن 

مدرج275N01Fمدقة رشيدة191931034066

مدرج322N03Fربيغي شيماء191931034087

057F01F1بلقاسىمي يونس191931034167

مدرج309N01Fواكلي حنان191931034744

ي018BIB FFعيسو لينا191931034776
أرضن

ن191931034790 135F05F1دالل ياسي 

088F02F1بساعد يوسف191931045233

ي محمد شكيب191931048967
175F06F1حاس 

202F07F1هطال لوناس191931052416

116F03F1ابراهيىمي فارس191931097209



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي رمضان326171731037304
ن
مدرج252N01Fلطاق

مدرج282N01Fمرباح ياسمينة171731037997

ي مختار171733023924
مدرج295N01Fمقرانن

200F07F1حليس أسامة181831027885

077F02F1بن ناض أمن 181831028763

ي محمد يعقوب181831028848
095F03F1بوعزونن

مدرج355N03Fتوشيشات وليد181831030770

239F08F1الدي عبد الحكيم181831031597

مدرج354N03Fتمسدق يسمينة181831033463

170F06F1قوري عبد الخالق181831050927

182F06F1حاللش بلعيد191931026827

مدرج353N03Fطالب أحمد لبتن191931027221

مدرج323N03Fرقاس ياش191931027337

132F05F1شيخ أمينة191931032108

150F06F1فارس ليليا191931032120

مدرج335N03Fصالجي نورة191931032177

ن ياسمينة191931032180 مدرج258N01Fالحسي 

ي013BIB FFعقومي ملشة صفية191931032524
أرضن

ي عبد الرؤوف191931032527
ن
مدرج268N01Fمخلوق

ي005BIB FFعباد فريدة191931032536
أرضن

ي024BIB FFعالل شين191931032636
أرضن

ي040BIB FFعمروش سمن 191931033011
أرضن

ي ماسينيسا191931033034
 
مدرج378N03Fزروق

ي يمينة191931033043
105F03F1بوخدونن

ة191931034039 ي004BIB FFأبحري أمن 
أرضن

مدرج374N03Fزربوط أمال191931034733

164F06F1غازي سلىم191931034755

ن وئام191931034965 203F07F1حسي 

مدرج307N01Fوادي مروان191931052591

059F01F1بليش مالك191931084321

ي011BIB FFعدار ندير191931085244
أرضن

19198ESH6365147مبارك محمد السالك يعقوبF06F1

19198ESH6379290محمد امبارك حمة الناجمN01Fمدرج

19198ESH6451022اعلي محمود فاطمتوBIB FFي
أرضن

19198ESH6457ن  محمد حلة 201F07F1محمد أمي 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

مدرج388N03Fمرماط كوثر32711191033065

وش فاهم171731031209 ي015BIB FFعن 
أرضن

مدرج265N01Fمدري وهيبة171731034607

159F06F1قانون رياض171731041649

053F01F1بلعايب ريم رانية181831029619

مدرج300N01Fموساوي ختيمة181831031568

ي عبد الحق نور االسالم181831031596 238F08F1العشت 

ن181831034858 مدرج248N01Fالعوادي محمد أمي 

048F01F1بداوي اكرام181831037035

114F03F1بوزاير سعيد عماد الدين181831043581

151F06F1فكن  رانيا181831054264

مدرج273N01Fمشايري لبتن191931027219

مدرج336N03Fسنجاق هبة الرحمان191931027318

149F06F1فحام حمزة191931028754

127F05F1شاللي أسامة191931029778

192F06F1حمامي ريان191931029839

ي014BIB FFأقنعروس وردة191931029946
أرضن

180F06F1حدوالحاج أسماء191931032105

ن طاوس191931032526 206F07F1إخربي 

ي وليد191931032567
ي019BIB FFايت تفان 

أرضن

مدرج271N01Fمنصوري مونية191931033038

ي أسامة191931034037 169F06F1غرن 

ي030BIB FFعلوش خولة191931034063
أرضن

050F01F1بعزيز سارة191931034073

089F02F1بسعدي شيماء191931034088

ي عصام عبد الملك191931034099 مدرج364N03Fتوح 

110F03F1بوصالح احالم191931034199

ي032BIB FFعلوش محمد191931034777
أرضن

مدرج289N01Fميلودي إسماعيل191931034808

مدرج305N01Fاوعبد السالم منال191931049251

237F08F1لبيوض أسامة عبد اللطيف191931052598

ي كاتية191931068915 236F08F1لبانج 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

مدرج389N03Fربيغي إيمان32811191032810

185F06F1حمداد جمال171731033068

ي شهرازاد171731038460
172F06F1حبانن

مدرج315N03Fأوكيل هشام181831028867

228F08F1خربوش سيد علي181831029630

167F06F1غالي أسماء181831029753

099F03F1بوغربال إدير181831032275

083F02F1بن يطو حنان181831033338

ة181831034344 ي نرجس امن  مدرج352N03Fطالت 

ي علي181831035470
241F08F1لحيانن

ي وسام181831035494
184F06F1حمانن

مدرج270N01Fمنصور نه181831065846

مدرج296N01Fمواس بوعالم طارق191931026829

مدرج301N01Fموساوي ليديا191931026913

111F03F1بوصاع ليليا191931026917

ي أسيا191931028713
058F01F1بلقاضن

152F06F1فالح أسماء191931028912

مدرج340N03Fصدقاوي كمال191931029898

مدرج291N01Fمحمد عزيزي وفاء191931031253

197F07F1حصاد يونس191931031638

مدرج375N03Fزرقون مريم191931034126

مدرج349N03Fسوالىمي سيليا191931034248

ي خولة191931034745
مدرج308N01Fوقنونن

163F06F1غازي زياد191931034748

ي006BIB FFعباس صارة191931034759
أرضن

158F06F1قادوش عبد الرزاق191931034764

يف فارس191931034903 ي027BIB FFعالل ش 
أرضن

ي034BIB FFعمارة إيمان191931048629
أرضن

ن191931051721 126F05F1شكركر ياسي 

179F06F1حاج ربيع وليد191931085100

101F03F1بوحوش رضوان191931087531

مدرج345N03Fسيالم رتيبة191931091695



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي وداد329171731029909 079F02F1بن رقيت 

ي رمزي171731030995
مدرج293N01Fمخقن

ي043BIB FFعودية نور الدين171731035944
أرضن

ي026BIB FFعالوة سيد علي171731058291
أرضن

044F01F1عراب محمد سامي171733024308

مدرج368N03Fيجي مهدي المختار181831028375

123F05F1شخشوخ رتيبة181831029612

139F05F1جعدي وائل181831030764

ي عماد الدين181831046621
ي هانن

مدرج347N03Fسليمانن

209F07F1قدور أمينة191931029794

133F05F1شولي محمد ريان191931030501

ي زينب191931030839
مدرج344N03Fسفارنن

ي أمينة191931031547
مدرج385N03Fزيتونن

066F01F1بن دحمان ايمن191931032791

120F05F1شابلة حنان191931032998

119F05F1شابلة سناء191931033012

مدرج333N03Fسعيدي أسامة191931034038

اق191931034045 045F01F1عطوش إش 

مدرج297N01Fموازر ابتسام191931034049

مدرج334N03Fسعيدي سعاد191931034075

067F01F1بن دحمان سعيد191931034076

223F08F1خدار سمية191931034080

ي020BIB FFأقرور محمد191931034115
أرضن

مدرج272N01Fمزاري محمد سامي191931034119

ي وفاء191931034139 مدرج366N03Fتوح 

مدرج287N01Fمزيودان أمال191931034732

196F07F1حرمل لمياء191931034775

مدرج261N01Fلوعيل طاهر أنيس191931041954

098F03F1بوفاتيت قمر191931043964

075F02F1بن محمد محرز191931057882

062F01F1بلمسوس محمد191931065793

ي191931079064
224F08F1خاليف عبد الغتن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي017BIB FFعيسو عبد المالك330161631033713
أرضن

242F08F1لكحل عمر171731033148

مدرج311N01Fأوبراهم عادل171731035999

138F05F1دراج وردة171731038501

ي نادية171931024323
مدرج386N03Fزيتونن

226F08F1خليف مصطقن181831029703

194F06F1حمزة أمال181831030848

مدرج384N03Fزيطة خولة181831030887

ة181831031025 ن مدرج371N03Fزعن  كنن

ي لويزة181831033274
مدرج387N03Fزيتونن

211F07F1قاموم ريان181831034944

177F06F1حدوم إسالم181831064128

ي010BIB FFعاشور هناء191931028891
أرضن

مدرج288N01Fمزروعي خديجة191931029819

ي شمس191931031581
 
مدرج377N03Fزروق

ة191931031601 ن ي كنن
 
مدرج376N03Fزروق

ي رفيق191931033005
مدرج283N01Fمروس 

ي036BIB FFعمارة مياسة191931033150
أرضن

مدرج276N01Fمدقة ابراهيم191931034050

مدرج306N01Fواشم زين الدين191931034071

مدرج381N03Fزينات سهام191931034081

مدرج360N03Fتيليوين فاطمة الزهرة191931034104

مدرج253N01Fلشالش مروة191931034125

مدرج382N03Fزينات روان191931034227

108F03F1بورابية نوال191931034298

ي رحاب191931034357 مدرج365N03Fتوح 

157F06F1قاصب فاروق191931034771

مدرج262N01Fلوكال كوثر191931034774

071F02F1بن فطوم صونية191931038279

ي فريدة191931038588
ن
اق مدرج359N03Fتيرس 

ي007BIB FFعبد العزيز مجيد191931038826
أرضن

ي انية191931065224
مدرج324N03Fرميتن

مدرج339N03Fسديرة أمل191931086290



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

137F05F1درقاوي محمد علي331171731029867

131F05F1شيبة عادل171731033486

ن171731035908 ي016BIB FFعيسات حسي 
أرضن

مدرج312N03Fاوبراهم عادل171731035922

065F01F1بن عياد جمال171731037183

ي035BIB FFعمارة بالل171731037655
أرضن

مدرج274N01Fمداحي أحالم171731041211

229F08F1خرميمون أمن 181831027710

243F08F1لعالوي أيوب181831030617

ي سلىم181831030680
 
مدرج325N03Fرزاق

ي يونس181831035498 173F06F1حان 

112F03F1بوطارين عبد النور181831042367

ن181831052163 ي028BIB FFعليوش أمي 
أرضن

ي ماهي تاب جميلة181831068322 مدرج329N03Fساح 

مدرج249N01Fلعوامري ريمة181931038714

مدرج328N03Fريال إسالم191931026809

ة191931031842 ن 121F05F1شابور لن 

مدرج313N03Fأوبراهم أمال191931032107

213F07F1قاري ليتيسيا191931032119

092F02F1بوعمران سهام191931033014

ة191931033018 060F01F1بليل شهن 

054F01F1بلباي غادة191931033019

064F01F1بن عبد هللا كريمة191931033028

153F06F1فنيش راشدة191931033379

ي041BIB FFعمروش خولة191931034064
أرضن

094F03F1بوعراب مروة191931034124

234F08F1كوالل غالم191931034768

195F07F1حمزاوي مروى191931034781

160F06F1قطو عبد السالم191931046195

مدرج338N03Fشاجية محمد علي191931050304

ي042BIB FFأسامة عنوش191931076822
أرضن

140F05F1جبايرية مروى191932025947



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي صهيب332171731031937
مدرج357N03Fتزرون 

215F07F1كفيف عبد الرحمان171731031949

مدرج380N03Fزيدي سمن 171731035147

ي سليمان171731056918
204F07F1حوغتن

ي عمر181831027806 113F03F1بوثلج 

ي029BIB FFعلو خولة181831030660
أرضن

مدرج304N01Fنزليوي سفيان181831032306

081F02F1بن سيتواح سيد أحمد181831033244

مدرج342N03Fسماش أمال181831053423

ي012BIB FFعفرة إكرام191931027914
أرضن

061F01F1بلمسك وسام191931028140

مدرج281N01Fمرازقة ايمان191931028742

212F07F1كواص مروى191931028874

ة191931029850 191F06F1حمام سمن 

134F05F1دباغ ريان191931030836

ي صفيان191931032113
مدرج266N01Fمغنيتن

082F02F1بن يعقوب نجاة191931032556

ي021BIB FFعليلي كهينة191931033029
أرضن

219F07F1كرشوش لياس191931033030

مدرج292N01Fمقدم زكارياء191931033384

ي يوسف191931033436
231F08F1كيشتن

مدرج260N01Fالخربة لقمان191931034108

ي إيسقم191931034154
مدرج319N03Fوسطانن

ي حكيم191931034158
مدرج246N01Fالعمرانن

ن فارس191931034260 مدرج255N01Fلحني 

221F08F1خالد احالم191931036388

073F02F1بن خروف اسيا191931037746

ي191931089252
117F03F1شعبان عبد الغتن

ي بسام عبد الحكيم191933020482
ي038BIB FFعمرانن

أرضن

096F03F1بوشطال منن 181833021530



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

207F07F1إيخلف كهينة333161631040178

ي033BIB FFالشحاده محمد161680000132
أرضن

190F06F1حمادي عدالن171731031027

056F01F1بلقالوي هانية171731031070

225F08F1إيمان خلفاوي171731035258

063F01F1بلوز عز الدين171731038605

مدرج341N03Fصفصاف يوسف171731041182

165F06F1غازيباون زين الدين181831028807

ي أكرم181831029561
وانن 232F08F1قن 

ي وسيم181831031648
ن
مدرج250N01Fلعوق

مدرج314N03Fأوبراهم ليليا181831032854

166F06F1غباش يزيد181831035759

128F05F1شملي إكرام181831042334

ي صهيب181831050920 168F06F1غران 

ن191931026932 047F01F1باشا محمد لمي 

100F03F1بوحميدان خديجة191931028757

ي نيهال191931029180
مدرج299N01Fمومتن

148F06F1فضيلي عادل191931032156

مدرج337N03Fسعودي اعمر191931032996

مدرج348N03Fسماعيلي راضية191931033001

مدرج294N01Fمختاري فتيحة191931033020

وز191931033024 ي فن  مدرج361N03Fتوان 

118F03F1شابلة كاميلية191931033026

مدرج373N03Fزنوش ليدية191931033031

ي إسالم191931034043
مدرج321N03Fرحمانن

ي شهيناز191931034086 174F06F1حان 

ي الزهرة191931034740
244F08F1لمون 

235F08F1كوالل فيصل191931034773

ي هشام191931034788
ن
220F08F1كرق

129F05F1شارف رميساء191931034842

178F06F1حجرس نبيل191931035046

ي039BIB FFعمراوي فاتح191931048876
أرضن

ي زهرة191931051116 161F06F1غرن 

مدرج280N01Fمناضية منيل191931079976

مدرج263N01Fمعاشو شيماء191931087578



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

217F07F1قنديل إيمان334171731031862

122F05F1شايب ليليا171731032325

186F06F1حمداد وليد171731033214

084F02F1بربار عبد الحق171733023870

145F06F1درابلي مختار171733023925

ن سعيد171737021013 مدرج370N03Fيحايي 

093F02F1بوعوة أمال171831038921

مدرج303N01Fنمر مرزاق181831027842

078F02F1بن ناض عبد الغفور181831028830

مدرج259N01Fليمام وسام لينا181831029730

مدرج318N03Fأوشير نسيبة181831029987

مدرج379N03Fزيان أسيا181831030630

ي فيصل181831033267 162F06F1غرن 

154F06F1فراحي رزيقة181831034109

مدرج332N03Fصياد محمد191931027247

085F02F1برواقن أحالم191931028909

210F07F1كامل أسامة191931029779

مدرج320N03Fرحيش سليم191931029847

ي زرقة ليدية191931029904
مدرج310N01Fوان 

ي اسامة191931030023
198F07F1حسيانن

ة191931030823 187F06F1حمدي بوش 

205F07F1إيدير أمال191931031652

مدرج326N03Fرزقان علي191931031732

183F06F1حمادو هاشىمي191931033102

171F06F1قنفود عبد الرزاق191931041973

222F08F1خشيش رانية191931052314

مدرج330N03Fسعدو محمد191931061587

ي023BIB FFعليوة عبد الوهاب191931065624
أرضن

ي رابح191931076219
مدرج245N01Fالعمرانن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

مدرج372N03Fزاوي سهام335171731034187

233F08F1كودري إلياس171731035093

ي أحالم171731048863
مدرج362N03Fطواهرية المليانن

076F02F1بن مدثر سلمة181831027781

ي031BIB FFعلوان ندى لينة181831027860
أرضن

مدرج254N01Fالغالي أسامة181831030604

115F03F1بوزلماط بوعالم181831033793

176F06F1حدادة سلوى181831034262

227F08F1خالص سماعيل181831077660

193F06F1حموش رياض191931026846

051F01F1بشار سلىم191931026853

مدرج358N03Fتالس فهيم191931027971

مدرج269N01Fمموزي نريمان191931027995

090F02F1باي نسيمة191931029937

مدرج256N01Fلحلح سيف اإلسالم191931030146

ي009BIB FFعشيش إيمان191931031552
أرضن

230F08F1خطاب نبيل191931031622

091F02F1بوعفاد خالد191931032762

104F03F1بوخديىمي وسام191931033041

070F02F1بندو محمد191931033407

مدرج327N03Fرزوق يسمينة191931034143

146F06F1القندوز مالك191931034287

مدرج284N01Fمرزوق فاطمة الزهراء191931039500

مدرج278N01Fمقطيف يونس191931039610

156F06F1فيالة جمال الدين191931041818

087F02F1بالرقوب عمر191931046211

مدرج346N03Fسي صابر فارس191931046215

055F01F1بلفول مروة191931047323

ي025BIB FFعاللي محمد اسالم191931061198
أرضن

ي عبد النور191931090517
046F01F1بعبوس 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي عبد الرحيم336171731035923 مدرج279N01Fمكن 

069F02F1بن جمعة إيهاب181831027734

ي سامي شكيب181831027777 143F05F1جران 

199F07F1هديبل سارة181831029623

155F06F1فتيح عبد الرؤوف181831030704

ي حنان181831031712
240F08F1الحق 

مدرج369N03Fيحياوي سارة181831033241

107F03F1بومغار محمد عبد اإلله181831033427

189F06F1حامك أيوب181831034779

ي بالل181831034794
103F03F1بوكرونن

109F03F1بوصابر رياض181831034807

وز181833022510 مدرج247N01Fالعمراوي فن 

مدرج302N01Fنكلة عبد الكريم191931027963

مدرج316N03Fأوكيل إيمان191931028028

ي حمزة191931028753
 
ق 130F05F1ش 

218F07F1كربوب شيماء191931028808

ي فارس191931028836
106F03F1بوكسانن

ي037BIB FFعمران ليل191931028856
أرضن

ن191931028894 مدرج383N03Fزيو ياسي 

097F03F1بودرارن محمد191931029116

مدرج356N03Fطارق محمد191931029916

181F06F1حافظ عبد العزيز191931030857

ي191931030858
208F07F1كعبوش عبد الغانن

144F06F1دوراري اسماء191931031553

072F02F1بن قريش محمد أنيس191931031609

ي رمزي191931032507
مدرج277N01Fمفت 

مدرج367N03Fياحي روى191931034067

ي008BIB FFعبد الرزاق خولة191931036106
أرضن

مدرج363N03Fطوبالي أحمد191931037570

مدرج257N01Fلطاط يسمينة191931044136

مدرج331N03Fسعدون أسامة191931045948

ن191931050422 142F05F1جوالح ياسمي 

ي191931069692
ي عصام مدانن

مدرج264N01Fمدانن

068F01F1بن داود سليم191931087567



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي016BIB GGعيشي عبد الصمد437171731035924
أرضن

ي019BIB GGأيت عمار لونيس171731036455
أرضن

ي397LGGزمول ليدية181831006828
أرضن

078G01G1بن شيشة محمد كريم181831029694

111G02G1بوديسة أدم181831030599

060G01G1بلهادي محمد181831030738

374G12G3طيب أمال181831032268

205G06G2قطاف عبد الحكيم ماسينيسا181831033753

271G08G3لعالوي أنيس181831034080

ي181831038888
118G02G1بوقاسم هانن

ي020BIB GGاكليل نوفل191931026958
أرضن

ى191931027054 338G11G3رحمون بوش 

105G02G1بوشالغم حياة191931027069

ي خليل191931028760
340G11G3رمضانن

358G12G3سايح رانية191931028769

351G11G3سعدودي عبد السالم191931029873

192G05G2غزراوي نبيلة191931029934

236G07G2إزرراتن محمد أيمن191931030437

212G06G2حجام عبد الحق191931030855

138G03G1بوزيان مأمون191931031103

ن191931033571 260G08G3خميجة محمد أمي 

169G04G2دالل سيهام191931035006

239G07G2قاسي نور الدين191931036301

137G03G1بوزرزور عبد الكريم191931038332

067G01G1بلواهري وفيق191931042184

ي يعقوب191931042196
339G11G3رمضانن

198G05G2قارح رانية191931047167

ة191931047274 ن 361G12G3سالخ كنن

292G09G3معروف بسمة191931050054

172G04G2دريش عبن  صارة191931065639

ي018BIB GGأيت عامر محمد أنيس191931068994
أرضن

ن191931091997 ي387LGGتواري ياسمي 
أرضن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

301G09G3مالحي نور الهدى438161931037978

ي عبد الجليل171731031020
ي021BIB GGعقروس 

أرضن

076G01G1بن شابلة بالل171731107754

285G09G3مهدي محمود181831027839

195G05G2قوراين حليمة181831030877

051G01G1بالة حسام181831033739

294G09G3مجاجو ليندة181831034317

150G03G1شالل سفيان181831035565

ي أيمن191931026804
279G09G3لوان 

056G01G1بختاش زينب191931026849

ي محمد فؤاد191931026931 141G03G1شان 

ن191931026970 287G09G3محساس يسمي 

185G05G2فكار خديجة191931027071

ي015BIB GGعقروش ليتيسيا191931027225
أرضن

ات عماد الدين191931028835 030G01G1عمن 

347G11G3ريح ندى191931028880

148G03G1شقيان محمد سليمان191931029921

ي مدينة191931029925
364G12G3سناجق 

140G03G1براهيىمي مروة191931029927

144G03G1شايب الراس مريم191931030278

219G06G2حملة مباركة191931030872

328G10G3وكوش منال191931030885

061G01G1بلحوت سمية191931031027

233G07G2ايدير عبدهللا اكرام191931031674

ي014BIB GGعجال بسمة191931032497
أرضن

077G01G1بن شاطر حنان191931032500

ي007BIB GGعبد الحق سارة191931032513
أرضن

223G06G2حمودي إكرام191931032785

221G06G2حمامي ندى191931033420

121G02G1بوخنيفر عبد المالك191931033678

ن191931036748 055G01G1بدار امي 

225G06G2حمودي رانية191931050085

190G05G2قاسي أسامة191933020460



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي011BIB GGعبد السالم بالل439171731029740
أرضن

ي171731029742
064G01G1بلكوش بوبكر العياس 

059G01G1بلعريف لياس171731029849

062G01G1بلقاسىمي المية171731031992

ن171731033218 ي ياسمي 
171G04G2دنيدنن

ي نسيمة171731035943
281G09G3لونن

238G07G2كابلي سعدية171731046679

وش صابرين171731065927 071G01G1بن عمن 

305G10G3مسلكة إلياس181831027925

151G03G1شلوش أكرم181831028762

230G07G2حب الريح سليم181831028815

ي مجي الدين181831028849
 
231G07G2إبن البوسحاق

089G02G1بن محجوبة كوثر181831029677

ي لينا سلسبيل181831031827
 
ق 154G04G2ش 

252G07G2كرمية رحيل191931026842

211G06G2حدادو حسام الدين191931027927

034G01G1عوادي خديجة191931028758

128G02G1بورمان نورالدين191931028885

ي يونس191931028899
يتن 191G05G2غن 

310G10G3موكارت كمال191931029897

ي لمية191931029902 039G01G1عريت 

135G03G1بويعلة محمد191931029914

152G03G1شندوح دليلة191931030069

158G04G2شيبان خليل191931030828

ن191931030961 ة ياسمي  130G03G1بورحيلة امن 

ي أنيس191931031118
331G11G3أوحدة مدانن

161G04G2ضحاك كاهينة191931031599

250G07G2كرشوش سيد علي191931033016

ي006BIB GGعبد الالهي رابح191931033378
أرضن

087G02G1بن لعالم رفيق191931036114

ى191931051092 047G01G1بهلول برس 

ي381LGGتشوالق خالد191931051098
أرضن

187G05G2فراح شيماء191931051131

176G04G2جعفري نرسين191931051198

253G07G2كرسي نور الهدى191931051207

اوي داليا191931051327 ن 307G10G3من 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

046G01G1باهي زكرياء440171731036292

ي017BIB GGأيت أحمد وهيبة171731036907
أرضن

327G10G3واجعوط عبد الرحمان171731053197

ي علي181831027804
ن

334G11G3اوراع

ي الياس181831029586
142G03G1شعيانن

ي جمال181831031564
258G08G3خليقن

184G05G2أمن  فكار181831032270

ي392LGGيحياوي سيد علي191931026863
أرضن

ي سليمان عبد السالم191931026884
235G07G2ايريتن

072G01G1بن عمراوي فارس191931026897

ي خليدة191931028759
162G04G2دحمانن

342G11G3رقيق عبد الكريم191931028819

352G11G3صحراوي ماية191931028859

ي026BIB GGأمعوش يونس191931028902
أرضن

229G07G2حساين امال191931029808

ن191931030474 369G12G3سيدي عثمان محمد االمي 

206G06G2هاشىمي أنيس191931030815

362G12G3سماعن سارة191931030840

254G08G3كزعي سيد احمد191931031032

308G10G3مزرارة ليليا191931031605

173G04G2درواز سارة191931032515

ي نوارة191931032560
ن

329G11G3ونوع

ي انيس191931033371
326G10G3عثمانن

ة191931033561 ن ي012BIB GGعاشور كنن
أرضن

256G08G3خامة مبارك عبد الودود191931048944

257G08G3خنوسي محمد191931048948

333G11G3أونوغان أسماء191931049819

115G02G1بوفرورة إيمان191931051077

ي023BIB GGعالم نرسين191931052196
أرضن

180G05G2دودو عبدالسالم191931052586

199G05G2قهام رمزي191931091700

129G03G1بورنان أمحمد191933020468

337G11G3رحال يونس191933020630

302G09G3مرابط شيماء191934002669



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي جعفر441161633031927
ي401LGGزيانن

أرضن

050G01G1بكطاش زيان171731031890

324G10G3نوال عماد171731057042

379G12G3تشينة وسيلة181831029729

079G02G1بن جاب هللا شكيب181831030242

084G02G1بن حواء أيوب181831030828

213G06G2هاجر فاطمة181831031013

ي005BIB GGعبد الالهي صالح الدين181831031189
أرضن

ي أصيل رمزي181831031671
153G03G1شنيتن

376G12G3تمازيرت بالل181831034795

035G01G1أوشيش يوسف181831034883

117G02G1بوحديبة نذير181831047032

ي396LGGزمالي آمينة191931027899
أرضن

ي عبد النور191931027964
 
232G07G2ابن البوسحاق

ي فطيمة191931028841 247G07G2كبان 

160G04G2شياللي هديل191931028889

261G08G3خميس هدى191931029184

109G02G1بودالعة خولة191931029823

366G12G3شحان عبد الرؤوف191931029870

159G04G2شيهاب عبد الرحيم مختار191931029872

086G02G1بن قيدة فتيحة191931029891

038G01G1عون ليليا191931029906

321G10G3نجار سيدعلي191931030845

ن191931030875 ي403LGGزيرور محمد أمي 
أرضن

085G02G1بن قري رفيدة191931030993

063G01G1بلقايد عالء الدين191931031731

ن191931032549 ي محمد أمي 
ن

330G11G3ونوع

040G01G1ارون إناس191931033463

345G11G3ريال مروى191931033579

ي خوخة أية191931050077
ن
227G06G2حناق

ي محمد191931080831
ي393LGGيمانن

أرضن

ي محمد مهدي191939004968
371G12G3ستيت 



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

209G06G2حداد محمد صالح442171731029864

ي404LGGحمبلي مروان171731029877
أرضن

349G11G3سعدي زكرياء181831027990

228G06G2حريرش فاتح181831028074

325G10G3نوري أيمن181831028385

177G04G2جعيدر أيمن181831029574

277G08G3لمايشي مهدي181831030751

200G05G2قنون أحمد181831034073

202G05G2قرنينوش فاروق181831034143

ي الدين181832022988
114G02G1بوفدش تق 

318G10G3ناغش وسيم181833021550

251G07G2كركود سناء181833022014

ي رقية181833022047
217G06G2حمدانن

123G02G1بولحواش زكرياء191931027117

ي395LGGيبسات بوعالم191931027925
أرضن

081G02G1بن قرة رامي191931027935

365G12G3سنوساوي سعد الدين191931028791

124G02G1بوللو عماد191931029882

240G07G2قدار فاطمة191931029888

036G01G1عواس فاطمة الزهرة191931029889

304G10G3مريىمي سارة191931030125

357G12G3صولة اية191931030962

262G08G3خيتوس عبد العظيم191931031069

243G07G2قايدي عزالدين191931031594

ن سيليا191931032521 297G09G3مغنن

ي منن 191931032555
يقن 155G04G2ش 

224G06G2حمودي يرسى191931032568

265G08G3خودي سعيد191931036136

037G01G1عويداد محمد191931037653

ين191931044686 303G09G3مرازقة سن 

127G02G1بورابعة نرسين191931044789

309G10G3ميسوم مسينيسا191931051717



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي399LGGزراري زين الدين443171731029781
أرضن

ن فيصل171731031982 065G01G1بالمي 

375G12G3طاير وسام171731033677

314G10G3موحمو شكيب171731034426

ي رامي171731058022
102G02G1بوشاس 

ي أمال171731058164
146G03G1شامونن

143G03G1شايب فارس181831031008

053G01G1بعوالي أحمد181831032260

189G05G2قابور حسام الدين181831032415

ي181831046754
368G12G3صيد تمانن

042G01G1عزوق حمزة زين الدين181831094997

313G10G3موجد وجيه181931037999

ي يونس191931027353 275G08G3لعون 

181G05G2دومي حكيمة191931028751

157G04G2شتوح سمية191931028798

306G10G3مسلكة خديجة191931029818

299G09G3مكاوي دنيا191931029825

220G06G2حامة ريمة191931029840

066G01G1بلبية زينب191931029845

269G08G3كريرة أسامة191931032485

149G03G1شليجي نور الهدى191931032562

175G04G2دراج عبد الوهاب191931032664

057G01G1بلعيد مايسة قطر الندى191931032685

058G01G1بلعيدي حياة191931032999

346G11G3ريال رائد191931033377

093G02G1بن سديرة إيمان191931036387

ي391LGGياحي سمن 191931046939
أرضن

246G07G2بن نوي كريمة191931048425

ن191931052179 266G08G3كيموش محمد أمي 

288G09G3معمري فارس مروان191931065666

ي نادية191931095814
ي388LGGتوان 

أرضن

ي398LGGزرقان رياض191933020506
أرضن

ن191933020588 ي محمداألمي 
163G04G2دحمانن

103G02G1بوشارب يوشارب وائل نجم الدين191934056467



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي394LGGياسع أحالم444161631038184
أرضن

316G10G3نظن  عبد هللا161680000199

ي سارة171731055034
ن
201G05G2قرق

359G12G3صغن  عبد هللا181831027800

044G01G1باشا مراد181831027841

188G05G2فوغار أحمد عدالن181831029552

332G11G3ولد علي ربيع181831029610

068G01G1بن عبد المومن أحالم181831029745

170G04G2دنداوي إبتسام181831030618

167G04G2دكار محمد زكرياء181831032346

373G12G3تقاديرت توفيق181831032652

ي181831034860
335G11G3أوسالمة محمد لطقن

353G11G3سعيد عيش محمد181831086072

278G08G3الطيف نرسين181931058269

ي عمر191931027967
ي400LGGزيانن

أرضن

249G07G2كراريش أسامة191931029781

ي يونس191931029957
363G12G3سناجق 

356G12G3صالجي سعيدة191931030841

350G11G3سعدي عبد هللا191931030860

052G01G1بعوالي أسامة191931031538

091G02G1بن سعيد رفيقة191931031566

048G01G1بخالي رقية191931031567

272G08G3العماري زكريا191931031570

182G05G2دروازي فاروق191931031596

147G03G1شاوش فطيمة191931032114

ي هدى191931032563
ن
259G08G3خالق

ن191931033369 ي024BIB GGعلي بن علي امي 
أرضن

145G03G1شايىمي محمد191931034116

108G02G1بودقزدام منن 191931037671

341G11G3رضوان زهراء191931039277

ي383LGGتيسمالل أصيل191931048562
أرضن

099G02G1بن زواش مالك191931051530

110G02G1بوضياف منن 191931090636

315G10G3نعام عبن 191939058594



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

268G08G3كواص كمال عبد الرحيم445161631039528

ي382LGGثلجة رميسة171731035310
أرضن

131G03G1بوسعد عبد هللا171731038469

092G02G1بن  صالح العيد171731040660

156G04G2شتوف عبد الرحمان171731057001

291G09G3مرنيش يونس171831101083

106G02G1بوسيف أيمن181831029572

041G01G1عساس عادل181831029906

186G05G2فرج هللا عمر مصطقن181831031938

273G08G3لعماري مروى181831053692

116G02G1بوقادوم أكرم191931026799

ي027BIB GGعمارة هيبة191931026962
أرضن

210G06G2حداد أيمن191931027010

378G12G3تريكات لينة191931027234

101G02G1بوعزيز إبتسام191931027913

344G11G3رياحلة روزة191931028327

284G09G3مقاز رفيق191931028995

289G09G3معوش أمال191931029789

134G03G1بوثرو رامي191931029828

ة191931030830 194G05G2قوجيل خن 

125G02G1بومقواس فاطمة الزهراء191931030867

355G12G3سايجي محمد191931030873

377G12G3طوالش نرسين191931030888

263G08G3خواص أنيس191931030933

ة191931031546 ي004BIB GGأبعزيز أمن 
أرضن

ي010BIB GGعبد المومن أمال191931031650
أرضن

197G05G2قريتلي نوال191931032753

207G06G2حسيان مروى191931033035

ي فاروق191931033402
098G02G1بن زيانن

208G06G2حداد هشام المأمون191931036312

ي أمال191931051064
139G03G1بوزيتن

120G02G1بوخباش ليليا191931051169

ار إلياس191931060795 ن ي385LGGتيمن 
أرضن



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

218G06G2حمديكن ادير446171731031856

ن171731033219 267G08G3كيسة ياسمي 

ي009BIB GGعبد الالوي مناد171731036036
أرضن

203G05G2قراد إشاء181831029577

ن181831029688 ي محمد أمي  133G03G1بوثلج 

033G01G1عناب إكرام181831029787

043G01G1بعزرة مصعب181831030746

ة181831033372 ن  سمن  234G07G2اخربي 

104G02G1بوشارب راشدة181831034104

069G01G1بن عجال يرسى181831034176

372G12G3تبارورت أحمد إسالم181831035435

179G05G2جميل محمد عالء الدين الهادي181832022298

096G02G1بن تركية فارس191931026899

031G01G1عمورية مريم191931026937

293G09G3مداح سيد علي191931028803

ي008BIB GGعبد الحق عبد الرؤوف191931028813
أرضن

ي028BIB GGأمالل عبد الرؤوف عادل191931028815
أرضن

295G09G3مجن  أمينة191931029793

ي013BIB GGعاشوري رميساء191931029834
أرضن

241G07G2قدير عبدالحق191931029879

ي مروة191931029928
يتن 193G05G2غن 

282G09G3معمري إكرام191931030818

183G05G2فاسي إلهام191931030819

ي خولة191931030829
032G01G1عمرانن

283G09G3معزوز غادة فريال191931030863

ي نرسين191931030889
226G06G2حناس 

264G08G3خودي حياة191931031563

073G01G1بن عمروش مارية191931031608

215G06G2حدو الحاج هاجر191931031628

ن191931033409 280G09G3لوبار محمد أمي 

274G08G3العمراوي هند191931036896

070G01G1بن أكساس مونية191931052462



220 2019امتحانات السداس ي األول  توزيع الطلبة على القاعات خلية الجذع املشترك

اللقب واالسمرقم التسجيلالفوجالمجموعة
الرقم 

اآللي
الطابقالجناحالقاعة

ي محمد هشام447171731035190
ي386LGGتلمسانن

أرضن

367G12G3شة كمال171731037130

080G02G1بن جامع أيمن171731082515

082G02G1بن حميدة إبراهيم181831027717

136G03G1بوزرقون طارق إسالم181831027790

ي380LGGتشينة إيمان181831029582
أرضن

132G03G1بوطبيلة أسيا181831029760

ي384LGGتيكونشة خالد181831030654
أرضن

196G05G2قرين عبد الكريم181831031601

ن181831033284 311G10G3مختاري محمد أمي 

095G02G1بن تارزي مارية181831034151

ي رابح181831034244
296G09G3مجنيش 

107G02G1بوداب وسيم عمر181831052639

ي سيدعلي191931027956
164G04G2دحمانن

178G04G2جباري أمال191931028715

300G09G3مالح سارة191931028786

ي389LGGتوهامي سلىم191931028794
أرضن

119G02G1بوكرمة سليمة191931028796

214G06G2هجرس سماح191931028797

237G07G2قاع الكاف شافية191931028804

286G09G3محجوب مروة191931028872

083G02G1بن حواء اسالم191931029807

ي حسيبة191931029815
168G04G2دالس 

165G04G2دحمون رميسة191931029836

360G12G3شحان سيدعلي191931029853

343G11G3رزوق محمد اسالم191931029919

122G02G1بوكوشة محمد اسالم191931030876

ي025BIB GGالرفاعي لىم191931031097
أرضن

ي390LGGطراد مالك191931031132
أرضن

323G10G3نزليوي زكرياء191931031571

370G12G3سيتواح نرص الدين191931032558

204G06G2قطيطش إيمان191931033469

ي بدر الدين191931033481
290G09G3معوس 

245G07G2كانون سعيد191931033691

ي191933020573
ي لطقن

312G10G3مقرانن
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ي عبد الكريم448171731033137
354G11G3سعيدانن

045G01G1باسي جمال171731035907

074G01G1بن عمروش أسماء171731107682

090G02G1بن ناض محمد عبد الكريم171733024514

216G06G2لقمان حمايدية171735053540

17179DZA2721317نظن  عبداإللهG10G3

054G01G1بريكة شيماء181831028041

270G08G3لبحري زينب181831028425

ي رشيد181831030669
166G04G2دخاختن

222G06G2حمو رميساء181831034248

075G01G1بن بريكة محمد فارس181831072460

094G02G1بن سليمان بدر الدين181831089104

029G01G1أمنوش إيمان191931026812

ينة191931028811 248G07G2كفيف صن 

320G10G3نشادي كريم191931028845

112G02G1بوجالل بوعالم191931029812

276G08G3لعريبة عبد الن 191931029866

113G02G1بوجلول مريم191931029929

097G02G1بن يجي سوهيلة191931030843

126G02G1بومية شهرزاد191931030848

088G02G1بن لمبارك مروة191931030880

348G11G3روينة ندى191931031141

049G01G1باكن  عائشة191931031588

244G07G2كامش مارية191931031607

ي حورية191931033375 242G07G2قهواح 

ي مريم191931033415
298G09G3مخاخش 

322G10G3نجاري سعاد191931033521

174G04G2درويش إيمان191931037585

255G08G3خالي فريال191931037647

100G02G1بوعريسة سلىم191931050135

ي أنور191931052084
ي402LGGزيانن

أرضن

319G10G3بوباجو نسيم191931058276

ي022BIB GGالشواف عالء محمد1919153037
أرضن

Total général


