
الرقم االسم واللقب المعدل الرغبة األولى الرغبة الثانية الرغبة الثالثة الرغبة الرابعة الرغبة الخامسة
1 اسامة ضو 10.93 ارطفونيا علم اجتماع علم نفس انثربيولوجيا ديمغرافيا

2 اسالم حتاترة  11.49 اورطوفونيا  علم النفس  علم االجتماع  علوم التربية  فلسفة 

3 أنفال بن علي 11.79 أرطوفونيا علوم التربية  علم االجتماع  علم النفس فلسفة

4 إيمان بكاكره 14 أرطفونيا علم النفس  علوم التربية  علم االجتماع  فلسفة

5 باي قطر الندى 12.73 ارطفونيا علوم التربيه علم النفس علم اجتماع انثروبولوجيا

6 براءة بوصبيع صالح  12.42 أرطفونيا علم اجتماع  علم النفس علوم تربية  فلسفة

7 بلقيس زغيدي  10.82 االرطفونيا علوم التربية  علم النفس علم االجتماع  ديمغرافيا 

8 بن خيره محمد الهادي  12.62 االرطوفونيا علم النفس  علم اجتماع علوم التربية  انثربولوجيا 

9 بن عبد هللا اسراء  11.79 ارطوفونيا  علم التربية  علم النفس  علم االجتماع  فلسفة 

10 بورابح مريم 10.3 ارطوفونيا علم النفس علم االجتماع علوم التربية فلسفة 

11 بوطي اسراء  12.63 أرطوفونيا  علم النفس  علم االجتماع  علم التربية  فلسفة 

12 حفيظة بالعبيدي  10.5 آرطوفونيا  ديموغرافيا  علم النفس  علم اجتماع  فلسفة

13 حليمة فزاعي 12.77 ارطفونيا علم النفس العيادي علوم التربية  علم اجتماع فلسفة

14 حمايدي كنزة 12.86 ارطوفونيا علم النفس  علم االجتماع  تربية فلسفه

15 دعاء ببوش 13.8 األرطوفونيا  علم اجتماع فلسفة علوم تربية

16 رتاج الهناء يتيم  10.64 أرطفونيا  ديمغرافيا  علم نفس  علم اجتماع  فلسفة 

17 رشيدة غويل 14.21 ارطفونيا علم النفس علم اجتماع علوم التربية ديمغرافيا

18 رقية عزوز 12.37 ارطفونيا  علم النفس  علم االجتماع  علوم التربية فلسفة 

19 رمضاني لبنة 12.08 ارطوفونيا  علوم التربيه علم النفس  علم االجتماع  فلسفه 

20 رميصاء بن بردي ارطوفونيا  علم النفس  علم االجتماع علوم التربية  انثربولوجيا 

21 رميصاء صحره 12.21 الرطوفونيا  علم النفس علم اجتماع علوم التربية  الفلسفة

22 ريان حسني 13.9 أرطوفونيا  أرطوفونيا أرطوفونيا أرطوفونيا أرطوفونيا

23 زغيدي بلقيس  10.82 االرطوفونيا علوم التربية  علم النفس  علم اجتماع  الفلسفة 

24 زقب شهيناز 12.97 ارطوفونيا علوم تربية علم اجتماع علم نفس فلسفة

25 زكورفرحات نهى 10.1 ارطوفونيا علم اجتماع علوم تربية علم نفس عيادي علم نفس

26 سحر بن عمر 15.66 األرطوفونيا  علم النفس  علم االجتماع علوم التربية  فلسفة 

27 شكيمة منار 13.8 ارطوفونيا علم النفس علم اإلجتماع  علوم التربية فلسفة

28 عازب عثمان دعاء هبة الرحمان  11.77 أرطوفونيا  علم أجتماع  انثروبوالوجيا علم النفس  فلسفة 

29 عائشة ركيبتي 13.52 أرطوفونيا علوم التربية علم نفس علم اجتماع ديمغرافيا

30 عبد الجليل أوالد حمادي  11.69 أرطوفونيا علم النفس  علوم التربية علم االجتماع أنثروبولوجيا

31 فاطمة الزهراء نوار  11.34 أرطوفونيا علوم التربية علم النفس علوم التربية  أنثربولوجيا

32 فائزة باغوري 14.82 ارطوفونيا علم النفس علوم التربية علم االجتماع فلسفة

33 كادي سفيان 10.74 أرطوفونيا علم النفس  علوم التربية  علم اال جتماع أنثربولوجيا

34 لبنة رمضاني 12.08 ارطوفونيا  علم التربية  علم النفس  علم االجتماع  فلسفه 

35 لكحل هجيرة 11.2 ارطفونيا ارطفوينا علوم تربية علم النفس علم اجتماع

36 ماريا شراديد 13.22 ارطفونيا علوم التربية علم االجتماع علم النفس ديمغرافيا

37 مروة قادري 13.01 ارطوفونيا علم النفس علم االجتماع  علوم التربية انثربولوجيا

38 معروفي ندى الريحان  11.85 علم النفس  أرطوفونيا   علم إجتماع  علم التربية 

39 مالك حليالت 10.41 ارطوفونيا علوم التربية  علم النفس علم االجتماع  فلسفة

40 نهى زكورفرحات 10.1 ارطوفونيا علم اجتماع علوم تربية علم نفس عيادي ديمغرافيا

41 وداد عياشي عمر  13 االرطفونيا علم نفس علوم التربية  علم اجتماع  فلسفة

42 ياسين براهمي 12.87 ارطوفونيا علوم تربية علم اجتماع فلسفة  علم نفس

43 بوطبة مبروكة 10.79 ارطفونيا  علم النفس  علوم التربية

على الطلبة الراغبين في االرطفونيا خارج الجامعة التسجيل مبدئيا في الرغبة الثانية داخل الجامعة إلى حين : هام جدا
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