
االسم  اللقب تاريخ الميالد مكان الميالد التخصص

ننسرين  بن احمد 01/07/2003 الرمشي تلمسان علوم إسالمية

فاطمة مهداوي 06/03/1998 والية أدرار الرياضيات الحيوية 

هاجر كاميليا  قايد  08/03/2023 1999/04/23 ben badis  فلسفة عربية واسالمية

خديجة بلقاضي 30/03/2004 رمشي علوم غدائية 

رجاء تلي 28/05/2001 بلدية النعامة  علوم إسالمية 

مريم عباس 15/03/2004 تلمسان/صبرة  سنة اولى علوم اقتصادية 

نورهان بن عزوز  24/05/2004 حمام بوحجر  علوم اسالمية 

بشرى بيوض 20/07/2001 مغنية بيوكيمياء تطبيقية

ريحانة بن شعشوع  08/09/1994 بن سكران علوم انسانية واجتماعية

فراح مختاري  20/02/2003 ندرومة لغة وحضارة اسالمية 

فراح  مختاري  20/02/2003 ندرومة لغة وحضارة اسالمية 

مليكة بودواية  08/11/1999 والية النعامة  جيولوجيا 

رباب نعماوي 27/02/2001 الشاللة القبلية علوم اجتماعية

رباب نعماوي 27/02/2001 الشاللة علوم اجتماعية

أحالم  بن شيخ  08/12/2004 عين تموشنت  علوم إسالمية 

امال مني 29/12/2003 الرمشي ادب عربي 

دنيا  رحال 01/06/2001 الغزوات ترجمة عربي انجليزي

دعاء عشباوي 24/07/2003 تلمسان  هندسة بيوطبية

راضية  عثماني  10/03/1975 بني صاف  علوم اسالمية 

امينة  سوسي  03/10/2004 عين تيموشنت  السنة اولى جذع مشترك علوم اسالمية 

االسم الغربي 05/06/2000 مغنية دراسات قرانية

فاطمة الزهراء بن دحمان 25/05/2003 تلمسان علوم المادة

إكرام بوريشة 17/12/2001 أدرار-المنصور بودة طب 

جيهان بن ساري 28/02/2001 سعيدة  لغات 

نسرين سالمي 18/07/2002 الحناية لسانيات تطبيقية

ابتسام عمارة 11/09/2001 تلمسان علم األحياء الدقيقة

هاجر عامر 04/06/2000 Tlemcen  تفسير و علوم القرءان

حفصة  مڨروس 14/02/2003 الشلف الشطية  هندسة بيوطبية 

شيماء درقاوي  17/05/2002 مغنية لغة انجليزية

وصال ستي 21/10/2003 عين الدفلى علوم إسالمية

سمية  بن أعمر  25/08/1996 الرمشي تلمسان  علم المناعة

نوال خروبي 29/08/1988 عمي موسى  غليزان تحليل اقتصادي واستشراف 

امينة شعبان صاري  24/11/2022 تلمسان لسانيات عربية 

هدايات مليح 21/11/2004 تلمسان stعلوم و تكنولوجيا 

مامة براهامي  12/07/2001 تلمسان  علوم الطبيعة والحياة

شيماء مرابط 30/07/2002 صبرة علوم إسالمية

شيماء مرابط 30/07/2002 صبرة  علوم إسالمية 

إبتسام بوزيان 27/09/2002 صبرة إقتصاد و تسيير المؤسسة 

مريم عباس 15/03/2023 صبرة علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

رانيا خلفي 25/04/2001 مليانة علوم اسالمية فقه و اصوله

مروى بلحريزي 25/03/2004 عين تموشنت  علوم اسالمية 

أنفال عمامو  12/05/2004 السنة أولى جدع مشترك علوم اقتصادية و التسيير و علوم تجارية الحناية 

خيرة  تواتي  16/03/2002 تيارت _ فرندة هندسة بيوطبية 

جويدة غزالن بن حجيلة 20/08/2004  جذع مشترك علوم اقتصادية و تسيير و علوم تجارية تلمسان

امال مني 29/12/2003 الرمشي  ادب عربي 

جميلة مهاجي 20/02/2001 فرنسا علوم اسالمية

فاطمة الزهراء  عياد زدام  27/12/2000 تلمسان  أدب عربي ولغات



نهاد صوفي 20/12/2000 تلمسان سنة ثالثة ليسانس فقه و أصوله

هند حاج أمحمد 22/12/2001 مغنية بيولوجيا 

فتيحة ماحي 31/03/2005 الحناية طالبة جامعة

فتيحة ماحي 31/03/2005 الحناية  طالبة جامعة

مريم عباس 15/03/2004 سنة اولى علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية صبرة

حسيبة  زڤاي  23/12/2002 الغزوات  علوم اسالمية 

خليل جبران صالحي 23/09/2002 المغير هندسة صناعية

موالي هاشمي بويعقوب 09/02/2003 تلمسان (اآللية)علوم و تكنولوجيا 

محمد فاروق  رمضاني 30/04/2000 المشرية ، والية النعامة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

عبد المجيد  برباش 19/10/2003 مغنية علوم إسالمية 

سالم حاج مهدي  15/04/2000 أدرار فقه مالكي 

شعيب سامي  بوعياد آغا 10/11/2001 تلمسان كلية الحقوق والعلوم السياسية 

Riad Oussama Bouaricha 05/10/2000 تلمسان  محاسبة وجباية معمقة

فتحي بن درة 07/08/1996 تلمسان علوم إسالمية السنة الثانية ليسانس

نصر الدين  احمد ابراهيم  22/11/1988 تلمسان  تفسير و علوم القرآن الكريم 

سالم عبدالسالم  عثماني  16/07/2001 الجلفة  فقه و أصوله 

جنفي أبوبكر 02/06/1990 النعامة األمراض المدرسة و السل

رابح منصر 28/08/1994 العقلة والية تبسة نقد الفنون التشكيلية

هشام قدار 04/08/2000 مليانة لغة عربية وحضارة إسالمية

بومدين  زيرار 24/05/1997 تلمسان  العلوم المالية

عبد الرحمان  بالشيخ 19/08/2000 عين الصفراء  علوم إسالمية 

خليل جبران صالحي 23/09/2002 المغير هندسة صناعية 

محمد  بواللي  16/01/1998 بنورة (ثانية ليسانس  )العلوم اإلسالمية 

أحمد زكرياء تاج الدين  تاج الدين  24/03/2004 قسم اللغة واألدب العربي  🇸🇩السودان 

زكريا بواب 22/07/2003 البيض هندسة بيوطبية 

يوسف  محجوب  01/05/1996 أولف أدرار  علوم إسالمية 

محمد ماحي 28/10/2003 تلمسان الهندسة الصناعية 

محمد فاروق رمضاني 30/04/2000 المشرية ، والية النعامة السنة الثانية ليسانس علوم اسالمية 

قصي  الظفاري 15/07/1998 اليمن الطب

عبدالكريم كولوغلي 14/11/2001 تلمسان آلية و إعالم ٱلي صناعي

عيسى عبد الجبار  لطفاوي 20/02/2000 سبدو  السنة الثالثة لسانيات عاّمة

سعيد  مهاجي  13/03/2023 الغزوات   تاريخ مغرب عربي معاصر 1ماستر 

عبد النور  عثماني 08/02/2005 تلمسان حقوق 

محمد غرفاتي 22/02/2004 -تلمسان-بلدية الحناية والية سنة أولى جذع مشترك علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

لحسن بن طيبة  23/08/1998 العابد علم النفس 

محمد الهادي بن يحيى 02/10/1999 تلمسان عقيدة

حمزة ناصر  خميس 25/09/2001 Kenya Genie electronique

الحارث حاج أحمد  17/10/2000 خميس مليانة  علوم إسالمية 

نضال عيمن  23/12/1999 جيجل شريعة اسالمية 

عبد الجليل  حاجي  08/05/1997 عين الصفراء  قانون قضائى 

رابح منصر 28/08/1994 العقلة والية تبسة نقد الفنون التشكيلية

أنس  مرزوق 03/08/2002 مغنية علوم إسالمية

أسماء أوكبدان 29/04/2002 مرسى بن مهيدي  هندسة معمارية و تخطيط حضري

عبدهللا  بلعربي 16/02/2002 تلمسان علوم وتكنولوجيا 

يوسف أبوشندي 15/04/1997 األردن الطب

بشرى دريس 29/06/2004 غزوات سنة اولى جذع مشترك علوم اسالمية

فاطمة الزهراء  عياد زدام  27/12/2000 تلمسان  أدب عربي وفنون






