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 (2019-2018)املامئة امسوداء معلبة امس ية الأوىل

 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

 1631098122 بلخري عاليل 18 1831089242 مسري بوكفة 01

 1831070435 ارسى بوصعَب 19 1831090202 امرية صهةل جباوي 02

 1831065071 عًل بن هاهَدة 20 1831087312 اكرم بضاري 03

ًب متاين 21 1831090264 راهَا بلكسري 04  1831089215 ًز

 1831082150 محمد خادل اخللف 22 1831063449 رومُسة بن ص َكر 05

ز ثوايت 23 1831082263 ايمسني بزام 06  1831068705 ٌرسي عبد امعٍز

 1731072327 سعَد حلميي 24 1831084271 اًوب اتزي 07

 1631049408 فرايل كروط 25 1531099844 محزة برور 08

 1431046642 سلمى سفوةل 26 1631081928 اسٌلء سايس 09

 1731044918 ايمسني بن عروس 27 1731064540 عبري صدال 10

 1831048263 محمد صكِب اظوالح 28 1731089345 ايمسني بوراس 11

 1831098517 همدي ظوابل 29 1831062858 امال بن برظاوي 12

ًل 30 1831087061 سارة جوادي 13  1831068477 مٌل عًز

 1831083722 مَداي مومن 31 1831068761 خوةل بن اميوي 14

 1831088091 ايمسني رابيح 32 1831065405 راهَة بلعرويس 15

ة ظادق 33 1831082324 امرية بن جدو 16  1831065703 ماًر

 1831067519 هاجر عبد امسالم 34 1731067848 امال برحال 17



 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

ري 35  1831070383 اسٌلء ص اميء علَان 54 1831094971 احالم مٍز

 1831042040 امرية عَاد 55 1831067523 هبة عدمان 36

 1831062985 سٌلح حٌلين 56 1831067210 راهَة كاليت 37

 1831043314 كرمية معموري 57 1831099575 سايم سامل حٌافِة 38

ز 39      1835065672 اسامة بعٍز

     1831087166 موٍزة كياس 40

     1831083846 اًياس حاجِج 41

     1831100281 مَيدة كوران 42

     1831070973 ايمسني درايس 43

     1831089121 مجَةل جمايج 44

     1831085695 س َدعًل عبد امالوي 45

     1831085919 حٌان معراوي 46

     1831070644 مشس ظدًلي 47

     1831063315 امرية ظَيب 48

     1831063108 مروى صاوي 49

     1833060850 ظفاء مسعد 50

     1831085127 مىن محمدي 51

     1831099193 حسام عٌلد ادلٍن مرواح 52

     1831041832 سارة عيش 53



 
 

ة * املامئة امسوداء معلبة امس ية امثاهَة  ( 2019-2018)*علوم جتاًر

 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

مهام معجرود 18 079022975 اسامة حبة 01  1731089392 ا 

 1731082412 امِية بن عزاةل 19 1731058140 وسام املِدش 02

 1531087996 املاكل عبد حروش 20 1731050639 فرايل بوحسان 03

 1731087859 سارة مراح 21 1731067690 كرمي ادايح 04

 1731087739 خدجية خزباوي 22 1731072543 مروة بن حباس 05

 1731091764 ص ياز حسان 23 1731076011 صهَياز امحد صاوش 06

 1731088170 مَية بوحلدًد 24 1731089295 ماٌسة ايمسني خضة 07

 1731067784 هاجر مويس 25 1731100460 مسري راحبي 08

 1731107054 هضام خداوي 26 1431069043 امرية خفار 09

ن ادلٍن داود 10  1731089192 حٌان عداد 27 1531115512 ٍز

يش 28 1631076713 هبة بن عسلون 11  1731059169 ايسني كٌر

د 12  1731096581 محمد اهُس بن سامل 29 1531109608 ضَاء ادلٍن كاًر

 1631051974 مروة ماكري 30 1731058116 مٌال بوزرارة 13

 1632082942 حورًة خملوف 31 1731048556 جابر اسالم جعفري 14

 1731096935 مرمي جاحيي 32 1731046615 راهَا مجعون 15

 1731046421 هور امهدى هواري 33 1731097477 امِية زراًة 16



 

 

 1731046421 هور امهدى هواري 33

 1731085661 ايرس خرور 34

 1731055207 عًل ثوري 35

 1731067717 ادلٍن/محمد س عكوش 36

 1731069776 امِية ثوبيت 37

راري 38 ة ٍز  1731076198 ماًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
( 2019-2018)*علوم امدس َري * املامئة امسوداء معلبة امس ية امثاهَة 

 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

 1639054003 جابر وٍرو احلاج 20 1531061451 فاظمية بن صلوي 01

 1731090432 رسٍن حٌَفي 21 1431064450 اصاكل كخام 02

 1631101969 سلمى حٌاٍزي 22 1731067584 مسَة عباس 03

 1731106653 محمود جدو 23 1432022815 هبِل اسٌلعَل دهلوك 04

 1731097632 ىرجس رايج 24 1531055492 بن زاين مكديس 05

 1731059485 هعمية س باًة 25 1631101234 صاكر اخزرون 06

 1731045308 وسام ص بني 26 1531083287 اسالم محمد ثَرتي 07

 1731093142 عبد امكرمي غريب 27 1531076338 اميان ظاحلي 08

 1731073536 مَية معباح 28 1731047431 خدجية بن ضَف 09

ز بن 10  1731056422 هوال امهامشي 29 1531102534 احساق اسالم محمد عٍز

 1731089167 اكرم خلرض حريش 30 1631101243 صهرزاد هور 11

 1731087255 سوالف حٌلماش 31 1731068706 ايمسني بن ظوظو 12

 1531103099 اسٌلء خلَفي 32 121077722 املهار ع ًوسف حسُين 13

ًب عَاش 14   صهَياز سواكن 33 1531115515 ًز

  محمد اسالم عدمان 34 1731090340 ابو بكر اتدبريت 15

 1632031012 اسٌلء فٌُش 35 1731088322 مٌار ركاًًِة 16

 179DZA0364 مٌرية موفق 36 1731089822 وس مي كرموز 17



ًب بوكفة 18  1532058970 وائل مرزوق 37 1731084287 ًز

 1731047358 ٌسمَية مزاري 38 1631098489 سارة رساف 19

 1731052951 امرية انًت رشًف 39    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ة * املامئة امسوداء معلبة امس ية امثامثة   (2019-2018)*علوم جتاًر

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

 1631061311 مسَة علَود 18 1334060556 ظوهَا بوظبجة 01

 161831043410 مَىل كادوش 19 1531080775 مَيدة بودويم 02

 1631092743 وس َةل ص بلوعة 20 121071153 اسالم ص َخاوي 03

ري 04  1531085071 مرمي كادري 21 161831103703 هياء دٍز

 1631078074 حٌان بلخري 22 1631059153 راهَة مٌال حبة 05

 1631103706 هوهَدة بوانيب 23 1331054056 حبَبة اكروفة 06

 1631108156 هور الاميان بوزًد 24 1531103588 صهرزاد راهَا بلمهيوب 07

 1531087641 امسى بن خيلف 25 1633044158 كرمية بن زايدة 08

 1631082193 سارة بن علَة 26 1531083288 محمد اسالم جوادي 09

 1531104474 اهخعار سبيت 27 1631108805 مرية اس باًعي 10

ًل 28 1631107870 راهَة بن مسرة 11  1631095609 ماًة ًر

 1631094901 افدسان بن حٌلدي 29 1631098687 ايمسني بوخباهة 12

 1631104071 سارة امعاًب 30 1631058779 مروى غيام 13

 1631105278 اسالم بروان 31 1631058929 امِية حلاين 14

 1631104581 هيد بوخٌلصة 32 1631047495 امال خبزية 15

 1631101285 عبد امرحمي حاج امعاهر 33 1631047565 رااين بن معوش 16

ة 17  1431086687 حفعة هور مرزوق 34 1631082723 ايسني بن خسًر



 

 1631108052 مَيدة ضَف 53 1531084733 كرمية بن بخلة 35

 121061099 امِية هفراوي 54 1331058305 محمد رزق هللا سوًدي 36

 1531068147 جِاليل حوصني 55 1531100848 هضام خسري 37

 1531088350 ايمسني عيَق 56 1531117199 سهام مسوحر 38

 1631055157 رصا ايمسني اعضوران 57 1531107359 جٌة ىزهية عبد اجلبار 39

ة مواٌيس 40  1531068258 هضام أأظباط 58 1631046295 ماًر

 1631080454 خرضة اسٌلء جادي 59 1539025143 وسام مسعودي 41

 1631076190 محمد موسوس 60 1531048714 مسَة زوبري 42

 1631078058 بللامس معباح 61 1533073886 امِية مباركَة 43

 1631106541 حِاة وردي 62 1531106919 محمد هضام اوساعد 44

     1631067786 امِية سالمِة 45

     1635093061 حسام ادلٍن بلمهدي 46

ًب فذاح 47      1631052411 ًز

     1631101141 جهيان صاعة 48

     1631091150 رمزي جنم ادلٍن ملِداش 49

     1631098666 هوال مفلري 50

     1631102193 فرايل زعَط 51

     1631111075 راهَة رمضاين 52

 

 

 

 

 



 
 

كذعادًة * املامئة امسوداء معلبة امس ية امثامثة  ( 2019-2018)*علوم ا 

 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

 1637073722 مرمي صاعة 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

( 2019-2018)*علوم امدس َري * املامئة امسوداء معلبة امس ية امثامثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

 1631100057 صفِلة بن محة 01

ية بوجاهة 02  1531110301 ظرًب

ية بن خادل 03  1631094543 ظرًب

 1631108625 فاظمة امزهراء بوخامت 04

 1631105267 امهام دبَح 05

 1631108196 ٌرسى ص اميء ص باح 06

 1631103636 كوثر بن عبد هللا 07

 1631082477 ماراي رصا ثلموهت 08

 1631049484 وض َدة مفلري 09

 1531064368 ص اميء رجِل 10

 1531106904 محمد اسامة غريب 11

 1631075369 فاظمة امزهراء هُبوش 12

 1631101123 بسمة بلعاس 13

 1631101458 ىرميان مداين 14



 
( 2019-2018)*علوم امدس َري * املامئة امسوداء معلبة املاسرتامس ية امثاهَة 

 

 امخخعط املَدان رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

دارة اعٌلل علوم امدس َري 1431093717 رحمية كرويم 01  ا 

دارة اعٌلل علوم امدس َري 121074197 خرية اوظَفي 02  ا 

دارة اعٌلل علوم امدس َري 1331059948 سارة امازوز 03  ا 

دارة اعٌلل علوم امدس َري 92010920 وهَبة رشاز كباًًل 04  ا 

دارة اعٌلل علوم امدس َري 1431067694 هور امَلني بداوي 05  ا 

 الادارة املامَة علوم امدس َري 121045977 امال هللا بوعبد 06

دارة مامَة علوم امدس َري 051068417 اسٌلء ٍربوب 07  ا 

دارة مامَة علوم امدس َري 1431059159 هور امهدى مسعودي 08  ا 

دارة مامَة علوم امدس َري 1431066778 رومُسة حفٌاوي 09  ا 

 ادارة املوارد امبرشًة علوم امدس َري 1331053753 سلمية بن معرج 10

 ادارة املوارد امبرشًة علوم امدس َري 1431088171 س َدعًل فوالت 11

 مامَة املؤسسة علوم امدس َري 1331039460 سهَةل املومن/ع بن 12

دارة املزياهَة علوم امدس َري 121071344 هدٍر بلعَدي 13  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ة * * امس ية امثاهَة  املامئة امسوداء معلبة املاسرت ( 2019-2018)*علوم جتاًر

 

 امخخعط املَدان رمق امدسجَل الامس انللب امرمق

ة 1431077544 حٌان داودي 01  حماس بة علوم جتاًر

ية بودوة 02 ة 1431066832 ظرًب  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431090759 ظادق مومود اموايح 03  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431077827 فاظمة ضَف 04  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431086253 المِة سلمي حفيص 05  حماس بة علوم جتاًر

ة 113040049 سارة حريك 06  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431070418 مَداي جباًًل 07  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431072934 احسان معرش 08  حماس بة علوم جتاًر

ة 1431080711 امني غرابة 09  حماس بة علوم جتاًر

 حماس بة ع م ح 1439047640 ص اميء بن خلَل 10

 حماس بة ع م ح 1431083749 امٌة بوسعة 11

ة 1431072474 صاهني مٌارصًة 12  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1431051267 ثُهنيان مزرق 13  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1432072023 برشى بروكِة 14  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ن 15 ة 1431067304 مسَة ثَلٍر  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

يت 16 ة 1431069859 حِاة حًر  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1431085071 فرايل عركوب 17  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1431086254 سلمي عبدي 18  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1431090658 سالف زعرور 19  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1331069377 بضرية بوكامسي 20  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1432062534 رمُساء رامول 21  جسوًق اخلدمات علوم جتاًر

ة 1432030240 امرية رحمي 22  مامَة املؤسسة علوم جتاًر

ة 1339055378 ومَد مقوةل 23  مامَة املؤسسة علوم جتاًر



 مامَة املؤسسة ع م ح 1331072769 رمية امعزوز 24

 مامَة املؤسسة ع م ح 1432063179 هعمية وارد 25

 مامَة املؤسسة ع م ح 1331046734 مسَة أأبعري 26

 مامَة املؤسسة ع م ح 1432030202 وس َةل ثَغريس 27

ة 1435092958 راهَا بلعوًيات 28  حماس بة جباًة معملة علوم جتاًر

   1431078049 هعرية عالظة 29

ة رابعني 30     جاًز

   1431051409 رهام كوادي 31

   1331022636 وردًة مذوك 32

ر 33    1431066971 هيد ابٍر

   1431081033 ايمسني ص بالوي 34

    مرمي بوعسةل 35

    اسٌلء عٌلين 36

 

 


