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دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية15,8014,3715,09المخاطرية23/06/1997يوسفي   نسرين14443160369

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية14,9714,8914,93معسكر25/03/1998نون   ضحى24443160115

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية15,0913,8514,47تاشتة31/01/1995خليفي   عبد الحق34443160530

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية13,8714,5814,23عين الدفلى22/05/1998رمال   أمال44443160305

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية14,3013,7214,01عين الدفلى19/10/1998دواعر   منى54443160488

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية14,4613,5314,00عين الدفلى03/11/1998يوسفي   إيمان64443160361

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية14,3013,5613,93مليانة23/05/1998منصور وحشية   إيمان74443160078

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,9413,7113,83عين الدفلى18/01/1995مبدوع   باية84443160499

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية14,1713,3713,77العامرة11/04/1993فرطاس   عبد السالم94443160523

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,9714,4213,70خميس مليانة05/04/1998طيبي   إكرام104443160020

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية13,8713,3513,61البليدة18/07/1998مغني   ريمة114443160487

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,3513,8013,58الشلف21/01/1998خشوش   رحاب124443160238

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية15,1411,9413,54عين الدفلى22/12/1998بن رابح   حورية134443160106

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية13,9013,1013,50العطاف22/08/1997حسني   نور الهدى144443160481

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية14,1312,8413,49العطاف10/07/1995قادة   فاطمة154443160005

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية14,0912,8113,45عين الدفلى30/09/1998عويس   جميلة164443160086

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,6013,2113,41جمعة أوالد الشيخ26/06/1998براهمي   سعاد174443160465

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية13,6613,1313,40عين الدفلى17/06/1999مزوني   خلود184443160471

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,9613,8213,39بني مسوس23/09/1996مكارشة   إيناس194443160181

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,3713,3413,36خميس مليانة19/11/1998طهاري   إيناس204443160386

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,4014,2613,33عين الدفلى26/02/1997حي   صليحة214443160067

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية12,8213,7713,30خميس مليانة31/08/1997دحامنية   غادة224443160323

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,7112,8413,28عين الدفلى27/10/1998معزوزي   اشواق234443160257

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية13,2913,2113,25خميس مليانة15/09/1994بن حركات   خليدة244443160076

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,9412,5613,25المدية11/12/1998جالبي   حيزية254443160084

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية13,8812,5813,23العطاف22/07/1999قصال   حسناء264443160090

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,1013,3413,22عين الدفلى25/07/1994محمدي   كنزة274443160101

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,0813,2513,17العطاف01/05/1979بطاز   علي284443160137

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,0213,2413,13عين الدفلى07/07/1998صالح   لبنى294443160456

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,7512,3813,07مليانة14/07/1995بوجمعة   صورية304443160294

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8513,0912,97خميس مليانة19/03/1998صغير يوس   حورية314443160109

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8113,0812,95العطاف04/02/1998عمراوي   عائشة324443160338

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية14,5211,3612,94البليدة09/04/1996بناي   ابتسام334443150372

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,1212,6812,90جمعة أوالد الشيخ13/02/1997خليلي   مليكة344443160187

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,2412,5312,89العطاف13/01/1997بلحاج مهدي   حنان354443160043

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,6612,0512,86عين الدفلى02/04/1997لعريبي   وسام364443160370

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,3812,3012,84جمعة أوالد الشيخ24/07/1998حفاف   كلثوم374443160118

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,0512,6012,83العبادية30/08/1986بلعربي   نبيلة384443160416

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,5312,1112,82عين الدفلى18/10/1998رحموني   أحالم394443160016

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,5513,0612,81مليانة11/04/1994بن عقبة   رشيدة404443160098

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,6711,9312,80العبادية27/10/1981ختال   محمد414443160340

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية12,7812,8012,79عين الدفلى17/08/1998بلمختار   آية424443160093

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,5813,0012,79العامرة20/10/1996طفياني   إكرام434443160141

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,7712,8112,79الشطية03/01/1996خامس   خديجة444443160554

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,5512,9412,75الحسنية24/06/1996بوحوشين   زهية454443160083

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,2213,2612,74العطاف14/01/1997منصور وحشية   هاجر464443160503
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دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,8512,5912,72العطاف09/08/1998مادن   نجية474443160158



دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية12,0813,3512,72عين الدفلى24/09/1998بن طيبة   سميحة484443160446

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,9712,4612,72تاشتة زقاغة19/09/1995نواري   كلتوم494443160145

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8312,5912,71وادى الشرفاء20/09/1998سليماني   راوية504443160099

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,0512,3112,68طارق بن زياد13/04/1997سيف   كريمة514443160009

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,1612,1612,66الشلف11/10/1996بشير شريف   عبد القادر524443160517

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,6512,6012,63وادى جمعة02/10/1996الوزاني   أسماء534443160120

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,3812,8512,62العبادية27/09/1966فتاح   أحمد544443160326

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,2911,9312,61العطاف24/01/1997بونجار   رزيقة554443160015

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,6312,5512,59خميس مليانة05/10/1994سلطاني   عائشة564443160502

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية12,3012,8312,57العبادية31/05/1998محجيبة   خولة574443160299

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية12,3812,7512,57عين الدفلى30/01/1999حري   مروة584443160296

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8812,2212,55زدين10/10/1994عيشاوي   فتحية594443160529

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,5912,5012,55عين الدفلى16/02/1996مقدم   خليدة604443160486

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,1912,9012,55مليانة13/05/1976شرقي   جمال614443160019

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,8011,2112,51ثنية الحد20/06/1998خرشوش   وسام624443150726

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية13,9610,9912,48الشلف04/07/1998بوزار   امنة634443160217

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,6013,3112,46العبادية27/04/1998دين   نبيلة644443160485

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,0211,7812,40عين الدفلى18/04/1996محمد بوزيان   وهيبة654443160464

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,7112,0312,37جندل30/12/1996بن عزيزة   فاطمة الزهراء664443150056

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,4412,3012,37عين الدفلى20/02/1997طيب الرحماني   عائشة674443160139

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,8111,8812,35عين الدفلى20/12/1998سعدي امحمد   نور الهدى684443160233

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,7512,9312,34الماين09/05/1993شبشوب   نعيمة694443160288

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,0011,6712,34ثنية الحد17/02/1994برارمي   ايمان704443160500

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية13,7410,9112,33خميس مليانة19/01/1993معامري   رضا714443160524

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,0811,5212,30خميس مليانة23/09/1997صياد   عائشة724443160368

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية13,1711,3812,28عين بويحى24/02/1996بلخيري   فضيلة734443160040

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,3712,1812,28عين الدفلى13/11/1998عجاج   أشواق744443160330

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,8011,7112,26عين الدفلى20/11/1997رنيمة   ياسمين754443160482

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,2512,2612,26عريب14/05/1997زوقاري   عائشة764443160175

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,6811,7812,23الشلف04/08/1998وعيل   بشرى774443160214

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,9911,4612,23شرشال08/06/1998زوقار   نشوة784443160013

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,6011,8512,23بطحية11/03/1995بشيرشريف   حنان794443160122

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,3912,0512,22الماين03/11/1995موطرفي   غنية804443160174

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية11,6412,7612,20مليانة02/12/1996حمرون   زينب814443160474

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,4110,9712,19جندل04/02/1996ملوك   مليكة824443160255

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,1812,1612,17عين الدفلى20/06/1995مساعدية   صفية834443160119

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,9311,4112,17جمعة أوالد الشيخ04/09/1997حفاف   يمينة844443160431

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,0912,2512,17العامرة10/06/1995عنابي   سهيلة854443160417

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,7411,5212,13عين وسارة01/01/1992حميدة   خديجة864443160516

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,8412,4212,13عين الدفلى07/09/1997خالص   سارة874443160543

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,4611,7812,12عين الدفلى13/04/1999مداني   نور الهدى884443160060

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,5911,6512,12جمعة أوالد الشيخ03/05/1994بوبكر   ذهبية894443160540

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,8112,4212,12ثنية االحد15/02/1995بوحوشين   نور الهدى904443160121

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية13,2910,9312,11زدين18/10/1997ديني   حليمة914443160074

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8811,3112,10عين الدفلى25/11/1998لعزالي   نسرين924443160037
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دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,1212,0612,09خميس مليانة04/06/1994بوناقة   أمينة934443160532

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,5411,6412,09العطاف06/01/1998بونجار   كريمة944443160114

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8211,3512,09العامرة24/06/1997حمراني   فضيلة954443160367

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,1911,9712,08المخاطرية28/04/1995مكي   موسى964443160466

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6212,5312,08عين الدفلى04/06/1998سعادو   زهية974443160366

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,7111,4312,07خميس مليانة11/02/1995عبد القادر خداوي   سامية984443160242

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,6211,4712,05جندل03/02/1997طهراوي   مروى994443160389

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,2211,8612,04جليدة19/07/1998مخطاري   كريمة1004443160077

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,1811,8512,02خميس مليانة27/10/1997بن لكحل   سهام1014443160064

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,6211,4012,01عين الدفلى23/11/1998يحياوي   إلهام1024443160198

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,4611,5512,01عين الدفلى05/02/1998لدمي   صبرينة1034443160183

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية11,7212,2111,97بالعاص10/01/1997قدوري   فريدة1044443160435

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,5011,3811,94العامرة31/12/1998فراح   محمد أيمن1054443160193

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,4411,4011,92البليدة05/02/1998بوعجلة   صارة1064443160021

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,7412,0711,91الماين27/01/1996شيباح   سليمة1074443160031

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,3812,4211,90خميس مليانة07/08/1998بن ثابت   حبيبة1084443160055



دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية13,4310,3511,89خميس مليانة19/11/1997دخي   أسية1094443160266

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية13,2610,4911,88عين الدفلى28/11/1995مقدم   أم الخير1104443160011

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5012,2511,88خميس مليانة15/03/1996عبدي   هاجر1114443160272

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,2711,4611,87العبادية09/09/1998صوامت   مروة1124443160387

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,7112,0211,87خميس مليانة26/08/1995قاسمي   فاطمة الزهراء1134443160129

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,4111,3211,87بطحية06/07/1996بعوش   نادية1144443160467

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,8811,8411,86جمعة أوالد الشيخ10/07/1987برقوق   جلول1154443160526

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,3811,3411,86عريب01/07/1995عزيزو   سميرة1164443160117

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,6812,0011,84عين الدفلى29/07/1995دحمان   أمال1174443160404

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,8710,8111,84مليانة30/11/1996قالي   منال1184443160501

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,4912,1411,82البليدة25/02/1996لحمر   روميساء1194443160210

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9911,5611,78تبركانين08/05/1996حفاف   سورية1204443160138

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,8110,7111,76العطاف19/11/1997بوهراوة   شيماء1214443160140

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,1111,3911,75عين الدفلى13/05/1995عبد الواحد   سارة1224443160030

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,5210,9711,75عين الدفلى16/08/1997لعري   نور الهدى1234443160047

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9311,5411,74الماين03/08/1997زحافي   حورية1244443160151

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,8111,6511,73بوراشد18/01/1997دحمان   كريمة1254443160192

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,7411,7111,73بوراشد11/09/1998حراوي   صابرينة1264443160507

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9711,4711,72تيسمسيلت11/06/1992جبالي   ليندة1274443160148

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,5510,8611,71موزاية30/08/1998جنادي   الزهراء1284443160213

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,7710,6311,70عين الدفلى28/10/1996بالك   نبيلة1294443160051

دراسات نقديةغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغبات11,5511,8311,69عين الدفلى05/02/1999بن كردرة   نجاة1304443160498

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية12,6910,6911,69خميس مليانة02/01/1996بوررقة   أم الخير1314443160244

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,8711,5011,69العطاف10/12/1996قصال   رشيدة1324443160150

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,0511,3111,68العطاف03/12/1996بطاهر   أسماء1334443160342

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,0711,2711,67خميس مليانة22/10/1995طالبي   عادل1344443160247

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,8811,4411,66وادى الشرفاء20/03/1999لعجالي   ويسام1354443160351

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,4111,8811,65عين الدفلى01/01/1994بن مومن   صليحة1364443160514

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,8111,4411,63تاشتة زقاغة01/12/1995شاقي   زهرة1374443160479
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دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,7810,4711,63العطاف15/01/1997ياحي   حسينة1384443160403

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,9910,2211,61بوراشد13/05/1996خشوش   هجيرة1394443160058

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,1011,1011,60عين الدفلى08/01/1995موساوي   شريفة1404443160301

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية12,3610,8111,59بطحية29/08/1997مركان   صورية1414443160195

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,3011,8711,59العبادية01/01/1994كبالة   زهرة1424443160218

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,2811,8811,58ثنية االحد14/03/1984زبالن   محمد1434443160382

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,6011,5511,58العامرة22/01/1997بوعمامة   خيرة1444443160045

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,8811,2511,57خميس مليانة01/09/1996بن موسى   نزيهة1454443160359

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,5810,5311,56خميس مليانة04/07/1997فرصاوي   خولة1464443160167

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,2810,8011,54مليانة11/02/1997بوصالحيح   شيماء1474443160025

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6211,4311,53اوالد يعيش08/03/1996خلج   راونق1484443160438

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية10,9712,0611,52عين الدفلى16/02/1999قدار   أسامة1494443160434

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5011,5311,52مليانة26/06/1997قنيش   مراد1504443160110

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,9611,0611,51خميس مليانة28/01/1999قرجيج   أسماء1514443160352

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,2411,7711,51العامرة04/02/1997طواهير   سمية1524443160317

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية13,189,8211,50خميس مليانة15/07/1998صراوي   سميحة1534443160331

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1011,8811,49العطاف02/02/1997تواتي   أمال1544443160071

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9611,0211,49عين الدفلى23/03/1996طوارية الملياني   أحالم1554443160371

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,7611,2011,48تاشتة زقاغة19/07/1997لعروسي   عبدالحق1564443160046

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5011,4411,47وادى الشرفاء14/10/1996شكرين   سمية1574443160250

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,0010,9411,47خميس مليانة22/07/1998بربيحة   رحاب1584443160493

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية12,4010,5311,47عين الدفلى18/09/1996قاضي   عبد الرؤوف1594443160510

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,4611,4511,46المخاطرية25/11/1997قاضي   سميرة1604443160177

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5911,3111,45جندل19/03/1996بن ميرة   زوبيدة1614443160287

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,6512,2511,45خميس مليانة03/09/1993صفصاف   مليكة1624443160450

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,1211,7711,45خميس مليانة08/04/1993شريفي   أسماء1634443150731

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,3811,5011,44موزاية05/11/1994جباري   مريم1644443160515

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,9110,9411,43جندل21/10/1997لعجال التومي   كريمة1654443160102

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,4111,4411,43العطاف23/09/1997عميري   عقيلة1664443160400

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,6811,1611,42بالعاص04/04/1996سونة   العالية1674443160176

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,0910,7411,42جندل25/11/1997بلمومن   يسمينة1684443160407

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,0110,8111,41عين الدفلى16/07/1998داودي   نور الهدي1694443160017

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5212,3011,41العامرة24/09/1996زرواية   محمد1704443160399

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,1810,6311,41عين الدفلى15/02/1999قواسمي   نبيلة1714443160061

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,1311,6811,41جمعة أوالد الشيخ26/11/1994لعزالي   مريم1724443160328

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,9411,8711,41خميس مليانة30/10/1994بسامي   كريمة1734443160429

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1411,6611,40جندل15/10/1996بن  حركات   فاطمة  الزهراء1744443160235

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,2711,5311,40خميس مليانة20/09/1998عمراني   سهيلة1754443160494

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,4111,3811,40عين الدفلى31/07/1997فرج   لمياء1764443160234

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5911,2011,40جندل14/04/1997عابد   عبير1774443160535

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,1211,6311,38بالعاص01/06/1996تراشي   كريمة1784443160292

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,7211,0211,37المخاطرية بلدية العامرة والية26/10/1996مدبر   فارس1794443160385

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية12,5910,1411,37خميس مليانة19/03/1984طاس   عبد الباسط1804443160262

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,8410,8811,36بوراشد11/01/1997لعريبي   أسماء1814443160042

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3511,3711,36مليانة03/11/1994بن حمو   جوهر1824443160362

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8511,8711,36خميس مليانة28/08/1996حراوي   سهيلة1834443160506
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دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,1811,5011,34بوراشد03/01/1997جامة   لمياء1844443160057



دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,5510,1311,34مليانة02/02/1998عزيزي   فاطمة1854443160008

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية12,0210,6011,31خميس مليانة27/08/1996عبايدية   فاطمة الزهراء1864443160014

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6810,9311,31جليدة29/07/1997بسكري   زكية1874443160344

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,6610,9411,30جمعة أوالد الشيخ09/01/1996حمداوي   زهية1884443160390

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,1011,5011,30بومدفع16/10/1998بوحوية   نجاة1894443160445

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,7510,8111,28العطاف28/09/1999مير   سارة1904443160001

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,1611,4011,28وهران17/02/1997شارف   فاطمة1914443160185

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,0311,5311,28خميس مليانة12/04/1997بن قوفة   فراح1924443160406

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3311,2111,27مليانة09/03/1996بغداد   نسيمة1934443160034

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية11,7210,8011,26عين بويحي01/01/1992بوعسلي   صورية1944443160520

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,0911,4311,26بورقيقة09/09/1995حاج محمد   خديجة1954443160054

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,0710,4411,26خميس مليانة07/08/1998بوزيدي   حياة1964443160146

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,0311,4711,25عين الدفلى30/11/1995بن سليمان   ياسمين1974443160414

دراسات لغويةلم تمأللم تمألدراسات لغوية11,2811,2211,25مليانة12/02/1997ثعالبي   ماجدة1984443160125

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,5611,9111,24العبادية10/01/1997طفياني   رميسة1994443160128

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7911,6211,21عين الدفلى07/10/1996حاج جيالني   خولة2004443160024

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,2211,1911,21جمعة أوالد الشيخ03/04/1998توبرينات   خضرة2014443160475

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1211,2811,20خميس مليانة29/08/1996فالح   خلود2024443160409

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8711,5211,20عين الدفلى01/06/1996عبد  الوهاب   ليلى2034443160254

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,8710,5211,20العفرون01/11/1996حداد   فلة2044443160209

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,2210,1611,19جندل05/04/1997بلعيسة   دليلة2054443160107

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9711,4111,19عين الدفلى26/03/1996زاوي   هاجر2064443160240

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,9211,4611,19خميس مليانة09/12/1983والي   اسماء2074443160279

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6610,7111,19عين الدفلى01/02/1998زهار بن زهار   حسيبة2084443160225

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9310,4311,18خميستى16/07/1998خالفي   نريمان2094443160376

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6110,7411,18عين الدفلى30/08/1996مرزوق   عقيلة2104443160380

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,4710,8711,17العبادية20/10/1996مداور   ذهبية2114443160308

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,9010,4311,17خميس مليانة14/05/1998بلخروب   صارة2124443160253

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,5510,7811,17خميس مليانة12/02/1998خداش   كريمة2134443160442

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1311,1911,16العامرة26/06/1989معزوز   زبيدة2144443160069

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,9010,4111,16خميس مليانة24/01/1997ربوح   محي الدين2154443160492

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,9010,4011,15مليانة20/06/1994بن زعباط   حسين2164443160538

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية12,2810,0211,15عين الدفلى25/11/1997دواعر   عائشة2174443160003

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,8411,4611,15الشلف25/09/1995جعاللي   رحمة2184443160203

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,4110,8711,14العبادية09/11/1991عزوق   بالل2194443160542

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية11,4710,8011,14المخاطرية05/01/1998قاضي   ام السعد2204443160497

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,7411,5211,13عين الدفلى29/12/1998بختاحين   منال2214443160419

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,3710,8811,13عين االشياخ04/04/1996ناصري   رتيبة2224443150013

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,7410,4711,11المدية13/07/1998بلمباركي   ايمان2234443160256

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,1911,0211,11العطاف05/10/1996يوسفي   شيماء2244443160065

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية10,9911,2111,10خميس مليانة18/11/1997قريش   فلاير2254443160182

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,3710,8211,10خميس مليانة17/03/1996بن حمار   عبدالقادر2264443160286

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3110,8811,10عين بويحى25/07/1998حسين   رحمة2274443160062

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,2411,9411,09عين الدفلى19/10/1998عماريش   إبتسام2284443160459

دراسات أدبيةلم تمألدراسات نقديةدراسات أدبية11,9010,2711,09خميس مليانة03/01/1996بوجلدة   نور الهدى2294443160525
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دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,9311,2411,09العطاف22/01/1998صامت شامي   حياة2304443160186

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية11,8810,2811,08خميس مليانة18/04/1998سوادق   عبد الرحمان2314443160068

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,5510,6111,08مليانة25/06/1984بدراني   فتيحة2324443160551

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7111,4411,08عين الدفلى07/11/1998خالفي   جميلة2334443160096

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,0211,1211,07الماين06/05/1995عبدات   رفيقة2344443160546

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3511,7511,05بومدفع13/05/1987السرير   وردية2354443160512

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,7911,3011,05عين الدفلى22/07/1997أودادي   نور الهدى2364443160334

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,6911,3811,04خميس مليانة17/09/1997قرجيج   حليمة2374443160440

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,8911,1511,02عين الدفلى01/02/1997بوبكر   أحالم2384443160358

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,3510,6811,02الشلف01/08/1998بسكري   يونس2394443160206

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية11,2110,8011,01خميس مليانة22/03/1998حسايني   ريم2404443160267

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,8210,1911,01مليانة11/12/1998فقير   ياسمين2414443160041

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5911,4011,00عين الدفلى15/06/1997شرياف   هاجر2424443160132

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,2510,7411,00العامرة23/10/1993موساوي   ليلى2434443160081

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,4110,5811,00عين الدفلى13/12/1998بحري   فلة2444443160293

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,4710,5110,99جندل03/12/1996عمور   امال2454443160533



دراسات نقديةغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغبات11,1610,8110,99مليانة05/01/1998قوادري   بشرى2464443160495

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3111,6610,99عين الدفلى10/06/1998شعشوعة   خولة2474443160245

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4011,5610,98بالعاص01/04/1998شرابي   هوارية2484443160260

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9011,0510,98معسكر16/09/1997يعقوبي   خديجة2494443160172

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,3310,6210,98مليانة12/06/1997قوري محاد   ياسمين2504443160004

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية12,689,2710,98العبادية07/10/1997براقيق   بعزيز2514443160355

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9910,9410,97عين الدفلى16/08/1997سقار   حنان2524443160079

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,5911,3310,96العفرون22/06/1998حجيمي   مروى2534443160204

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3110,6110,96مليانة23/07/1995حري   رزيقة2544443160085

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9410,9710,96بومدفع14/08/1997بن عمار   مروة2554443160398

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,2411,6610,95عين الدفلى11/07/1998بوتوشنت   سليمة2564443160295

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية10,8311,0610,95عين الدفلى01/05/1998خرشاوي   ياسمينة2574443160424

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9610,9310,95خميس مليانة04/06/1998رباحي   إيمان2584443160259

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية10,9910,8910,94جمعة أوالد الشيخ15/07/1995زواتني   حنان2594443160059

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,0912,7810,94مليانة30/09/1978مداح عرايبي   نبيلة2604443160156

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,5910,2810,94خميس مليانة17/10/1997خلوفي   اسماء2614443160281

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,9710,8910,93بوراشد18/02/1996بطاهر   وفاء2624443160026

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1610,6810,92الماين04/06/1995نباي   لويزة2634443160094

دراسات نقديةغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغبات10,6811,1310,91العطاف20/01/1996بلعجامة   وهيبة2644443150205

دراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,7510,0610,91بوراشد14/12/1998بكدي   سلمى2654443160200

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,939,8710,90جندل26/06/1997بن شيخ   حبيبة2664443160082

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8110,9910,90خميس مليانة08/06/1998نورة   إيمان2674443160113

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,6610,1410,90العطاف30/01/1994بلكوش   عزيزة2684443160449

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8510,9310,89جندل01/09/1998بن  نقاب   نجاة2694443160484

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,4610,3010,88عين السلطان05/07/1998حميمش   امينة2704443160251

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,4410,3210,88عين الدفلى15/08/1998بوعبد هللا   أسماء2714443160504

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,2810,4310,86تاشتة زوقاغة27/06/1994جالوي   حورية2724443160229

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,849,8510,85المدية23/09/1998سالمي   شيماء2734443160173

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3110,3710,84عين الدفلى13/05/1994بن سليمان   عبير2744443160108

دراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1910,4810,84عين الدفلى08/09/1998زراولة   أسماء2754443160006
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دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,1910,4710,83سيدي أمحمد عين األشي04/10/1994خبشر   خديجة2764443160534

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,2410,4110,83عين الدفلى01/05/1994خديمي   نورة2774443160418

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,1511,4810,82بومدفع16/04/1998فتاتة   شيماء2784443160039

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,789,8510,82خميس مليانة26/06/1998صويالر   راشدة2794443160264

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,7810,8110,80عين الدفلى16/02/1997غراربة   أم الوفاء2804443160415

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,749,8510,80عريب28/01/1992وعيل   بلحسن2814443160518

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3111,2710,79خميس مليانة23/06/1997تعكرميت   حنان2824443160304

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية10,3811,1910,79خميس مليانة21/01/1995بن حليمة   نورالدين2834443160505

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,2410,3310,79مليانة29/12/1997بن حليمة   الضاوية2844443160357

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8710,6810,78خميس مليانة05/04/1996خريسي   احالم2854443160239

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,8510,6810,77بالعاص02/12/1996بوغالية   حليمة2864443160165

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,0611,4710,77عين الدفلى15/01/1997صداقي   خليدة2874443160164

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,0011,5210,76خميس مليانة25/01/1994طهرات   مروى2884443160396

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية10,1911,3210,76وادى جمعة14/08/1997علول   أسيا2894443160273

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,6610,8510,76عين الدفلى07/10/1997علي بن يحي   غنية2904443160393

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,4311,0610,75عين الدفلى07/09/1998عبد القادر خداوي   نوال2914443160394

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,9110,5810,75عين الدفلى07/10/1994مختاري   حسينة2924443160310

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7710,7110,74عين السلطان07/10/1996بن علي   اسماء2934443160432

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7910,6910,74الماين13/05/1993خرشاوي   وردة2944443160519

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,529,9610,74عين الدفلى27/03/1998بوقادوم   بسمة2954443160548

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,3310,1110,72عين االشياخ22/11/1995عمراوي   ليلى2964443160469

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,4610,9710,72خميس مليانة11/10/1997بن فريحة   خليدة2974443160231

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,469,9610,71بلعاص01/04/1998بوجلة   فطيمة2984443160063

دراسات نقديةتكرار الشعبةدراسات أدبيةدراسات نقدية9,9811,4010,69المخاطرية05/08/1997خضراوي   فاطمة2994443160160

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,0310,3510,69عين الدفلى19/03/1996عوامر   هناء3004443160149

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,6910,6810,69الماين24/05/1995شيباح   سعيدة3014443160097

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,6110,7410,68وادى الشرفاء18/08/1991بن خديجة   رقية3024443160298

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية9,9111,4310,67مليانة29/11/1994موايسي   نبيل3034443160441

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,919,4310,67خميس مليانة03/11/1998مقران   فريدة3044443160452

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7510,5510,65عين الدفلى14/11/1995سعدي يحي   مروة3054443150263

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,0810,2110,65مليانة20/05/1995بن هنور   مريم3064443160354



دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,0510,2410,65عين الدفلى26/12/1996داودي   إبتسام3074443160461

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1211,1510,64سيدي االخضر16/01/1996زانتو   فلاير3084443160196

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,7110,5510,63عين الدفلى05/08/1995يخلف   وداد3094443160302

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,5810,6810,63العامرة27/04/1995قيراد   خديجة3104443160028

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5010,7510,63خميس مليانة29/06/1998جياللي التومي   مروى3114443160142

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,439,8110,62بوراشد02/11/1997زروخي   أحالم3124443160381

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,7810,4610,62الماين21/12/1996شيباح   عائشة3134443160444

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,8710,3710,62عين الدفلى23/05/1996كاللدي   أسماء3144443160306

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4910,7210,61خميس مليانة04/11/1995خداش   قوزية3154443160280

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,0611,1410,60خميس مليانة27/12/1997نجماوي   نبيلة3164443160143

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,589,6210,60عين الدفلى17/03/1996شوشاوي   آمنة3174443160290

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,1112,0710,59عين الدفلى09/08/1999مسعودي   ياسمينة3184443160124

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,2810,8910,59وادى جمعة19/06/1998شافعي   فيروز3194443160201

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5910,5610,58خميس مليانة02/01/1998سلول   امال3204443160284

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,379,7710,57خميس مليانة19/11/1997بلهتهات   رميساء3214443160018
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دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,319,8110,56زدين04/02/1994عماري   ربيعة3224443160080

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4310,6910,56عين الدفلى06/09/1997بختي   محمد3234443160116

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,5511,5510,55مليانة09/06/1992عبد الحميد   عبد الجليل فارس3244443160555

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4210,6610,54عين الدفلى06/03/1999نفيدسة   أماني3254443160311

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,349,7310,54بالعاص23/05/1996طوهاري   رزيقة3264443160087

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5810,4910,54طارق بن زياد06/03/1998زمور   أسية3274443160289

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1610,9010,53مليانة10/05/1996جعفر   صبرينة3284443160166

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3710,6810,53عين الدفلى10/08/1996بلجوهري   وسام3294443160073

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,1610,8810,52عين الدفلى22/11/1995دهيلي   فتيحة3304443160321

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,2910,6910,49بني مسوس04/10/1996جوابي   نجاة3314443160315

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,099,8710,48خميس مليانة01/08/1996ميلودي   حورية3324443160356

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4210,4910,46عين الدفلى16/10/1997جلول قوادري   أميرة3334443160103

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,7111,1910,45العطاف15/10/1996بوعامر   ريمة3344443160136

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,509,4010,45واد العاليق18/07/1996عيوش   أحالم3354443160215

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5610,3410,45عين الدفلى10/02/1998معط هللا   اسامة3364443160270

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,809,1010,45العطاف06/12/1995غداب   فاطمة الزهراء3374443160320

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,7410,1510,45بلعاص21/08/1997تواق   ليندة3384443150309

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية11,349,5510,45جندل01/01/1997بن حركات   امال3394443160246

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,7110,1810,45العامرة11/05/1996زوقاري   زبيدة3404443160123

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,2110,6810,45خميس مليانة11/07/1997تيرسان   يسرى3414443160413

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,4610,4110,44العامرة01/04/1995مشاليخ   لمياء3424443160072

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,2510,6210,44عين الدفلى22/10/1998حميس   نور الهدى3434443160457

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية9,9410,9310,44عين الدفلى28/04/1997داودي   إيمان3444443160460

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,549,3210,43طارق بن زياد30/10/1995بشيم   ربيعة3454443160337

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,3510,5010,43الشلف29/08/1995مجامعية   فتيحة3464443160205

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,6310,2210,43العبادية19/10/1996بلخيري   زهرة3474443160178

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,1210,7210,42العامرة11/12/1989قسوس   فاطمة3484443160383

دراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية9,7311,1110,42مليانة10/12/1996محمدي   سامية3494443160455

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4610,3710,42خميس مليانة30/10/1998بوعشرية   بختة3504443160350

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,499,3110,40عين الدفلى02/11/1996صالح   إيمان3514443160341

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,6211,1810,40خميس مليانة15/02/1998هوادف   يمينة3524443160412

دراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,6810,1210,40عين الدفلى07/09/1995رباح   خديجة3534443160509

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,3210,4710,40عين الدفلى20/01/1996بلوفة   نوال3544443160332

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,4910,2910,39بالعاص03/03/1993حفاف   عائشة3554443160318

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,979,7910,38خميس مليانة14/02/1997شارفية   نسرين3564443150104

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,809,9610,38عين الدفلى09/10/1997بسكري   ليليا3574443160312

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3010,4610,38مليانة18/01/1998بركات   منى3584443160401

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,8910,8510,37بالعاص16/06/1996محيوز   حورية3594443160112

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,5311,2110,37عين الدفلى09/11/1996بن رابح   مروة3604443160408

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,009,7210,36خميس مليانة21/10/1996زروالي   عواطف3614443160012

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية9,7610,9410,35مليانة03/01/1992عبد السالم   محمد رؤوف3624443160547

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,0810,6110,35عين بويحى16/12/1997روابة   خديجة3634443160105

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1910,4910,34جندل25/04/1995بوحلواني   اسماء3644443160427

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,778,9010,34العبادية21/12/1996فتحة   يوسرى3654443160131

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,129,5410,33العبادية10/07/1997شرفاوي   نجاة3664443160161

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية8,3112,3410,33العطاف03/02/1994زقاي   سارة3674443160549
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دراسات نقديةتكرار الشعبةتكرار الشعبةدراسات لغوية10,2910,3510,32عين الدفلى06/02/1997مدرار   منال3684443160364

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,339,3010,32مليانة26/08/1997عمران   فاطمة3694443160377

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,879,7510,31زرالدة06/12/1997فقوس   فاطمة3704443160126

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,5911,0310,31العامرة والية عين ال22/09/1995تمام   عبير3714443160537

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,5510,0610,31بلعاص27/04/1997حري   فريحة3724443160027

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,949,6610,30جليدة10/03/1998موجد   إلهام3734443160007

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1910,4010,30سيدي االخضر27/03/1995العربي بوعمران   فضيلة3744443160241

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,0010,5610,28العطاف24/02/1999رايب   حسيبة3754443160197

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4710,0910,28عين الدفلى15/01/1996باهي   جميلة3764443160243

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3810,1810,28مليانة05/01/1995معيوف   وهيبة3774443160391

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,8610,6810,27وادى الشرفاء11/04/1995زباري   خديجة3784443160458

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,849,6910,27مستغانم16/06/1996كاتب   خديجة3794443160179

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,1610,3710,27عين الدفلى07/10/1994عزيزو   سامية3804443160032

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1610,3710,27الماين21/02/1999تواق   سعدى3814443160127

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,4610,0610,26عين الدفلى05/11/1996بن جازية   صبرينة3824443160379

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,8710,6510,26عين الدفلى28/01/1996سمارة   حورية3834443160144

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,099,4310,26عين بويحى13/04/1998بوزيان   حنان3844443160411

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,0910,4210,26مليانة23/10/1994بلعيد   رشيدة3854443160191

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,3711,1310,25عين الدفلى06/03/1998بن يوسف   أحالم3864443160353

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,0210,4710,25بوراشد12/01/1996يخلف   نجاة3874443160468

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,2510,2310,24العبادية01/08/1994هندة   حنان3884443160451

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,9410,5410,24عين الدفلى02/08/1997بلعريبي   صبرينة3894443160274

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,699,7710,23جليدة23/09/1997بلعربي   سعدة3904443160285

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,4010,0510,23عين الدفلى04/03/1995رمالي   عودة3914443160075

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,9310,5210,23عين بويحى20/11/1995موزعيكة   فاطمة3924443160190

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,279,1610,22الحسنية01/12/1998مصرات   محفوظ3934443160335

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,879,5610,22مليانة29/09/1995لنجريط   صارة3944443160309

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,979,4410,21عين االشياخ17/05/1994سبيح   فايزة3954443160050

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1610,2510,21جليدة01/01/1995صدوقي   ربيعة3964443160219

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,3510,0610,21خميس مليانة06/02/1995بن يحي حميدي   عائشة3974443160228

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,639,7810,21خميس مليانة01/11/1997طالبي   نعيمة3984443160423

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,569,8410,20عين البنيان03/01/1997بيداوي   نادية3994443160378

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية10,729,6810,20بني راشد19/05/1995باهي   أمنة4004443160536

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,689,7210,20مليانة11/07/1995صالح   كنزة4014443160048

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,2410,1610,20خميس مليانة07/01/1998نوري   اناس4024443160222

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1610,2410,20طارق بن زياد24/07/1998مطاري   رشيدة4034443160405

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,1410,2510,20خميس مليانة09/08/1999بوزيان   نورالهدى4044443160345

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1610,2210,19عين الدفلى22/04/1996تاجر   غنية4054443160347

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,7210,6610,19خميس مليانة06/11/1998الهاشمي بن بختة   سميرة4064443160433

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1010,2810,19خميس مليانة07/09/1994جادون   فهيمة4074443140084

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,2810,0910,19بوراشد02/04/1996عكمون   نجود4084443160038

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,039,3310,18خميس مليانة14/09/1996بن حاج أمحمد   رونق4094443160374

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية11,119,2410,18بوراشد23/09/1996مصباح   زهرة4104443160010

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية9,5210,8210,17مليانة02/05/1994تتبيرت   ياسمين4114443160559

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,469,8710,17عين الدفلى24/06/1998غموري   حنان4124443160453

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,8810,4510,17عين الدفلى15/06/1996لعريبي   نزيهة4134443160454
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دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية11,139,1910,16مليانة30/01/1999سمار   صبرين4144443160316



دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,6310,6810,16عين الدفلى19/09/1998طهراوي   وسيلة4154443160056

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,7510,5510,15عين الدفلى15/11/1997جواني   حورية4164443160169

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,439,8710,15عين الدفلى06/10/1998طهراوي   نور الهدى4174443160346

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية10,709,5710,14الشلف30/04/1997عمراني   رحمة4184443160212

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,0910,1810,14المخاطرية10/02/1995خضراوي   فوزية4194443160496

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,939,3410,14غليزان11/08/1998بن سعيد   خولة4204443160384

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,649,6210,13مليانة26/06/1998عباس   فلاير4214443160395

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,2210,0310,13الشلف02/11/1998نقادي   هبة هللا4224443160208

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,349,9110,13البليدة08/03/1999عشاب   عبلة4234443160211

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,349,9110,13عين الدفلى28/01/1999لكال   إيمان4244443160282

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1810,0710,13خميس مليانة19/08/1989سمارة   حسين4254443160552

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,1210,1210,12عين الدفلى27/03/1995زيان حمو   هناء4264443160339

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,289,9610,12خميس مليانة10/07/1998عياد   نسرين4274443160426

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية9,5010,7110,11عريب22/08/1995بوبقار   مازوري4284443160448

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,759,4610,11عين الدفلى03/08/1998مرهوني   مروة4294443160153

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,9710,2410,11زدين06/10/1996مداني   نجاة4304443160188

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,649,5510,10جليدة19/04/1996جاليلي   خيرة4314443160089

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,1210,0610,09عريب03/02/1996طهراوي   سمية4324443160375

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,409,7710,09شلف24/09/1995هياب   جياللي4334443150295

دراسات نقديةتكرار الشعبةتكرار الشعبةدراسات لغوية9,5210,6510,09عين الدفلى05/01/1996نرجس   قدور4344443160348

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,1210,0310,08طارق بن زياد28/01/1994بومزيود   نعيمة4354443160199

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,199,9410,07عين بويحى06/08/1995صقار   خيرة4364443160091

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية9,7410,3810,06عين الدفلى20/01/1998حمادو   حنان4374443160313

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبيةدراسات نقدية9,8310,2810,06المخاطرية18/11/1997عقون   حبيبة4384443160463

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية8,8711,2410,06خميس مليانة31/03/1994روانين   سامية4394443160373

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,319,7710,04خميس مليانة20/03/1997زعطوط   محمد4404443160194

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,6910,3810,04العطاف03/06/1996مجامعية   فلاير4414443160044

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,769,3110,04مليانة16/08/1996بن ديب   أمينة4424443160472

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,9110,1510,03بورقيقة03/03/1995بن شاشوة   مهدية4434443160023

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,9610,1010,03عين الدفلى09/07/1995وشن   حنان4444443160531

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغويةدراسات نقدية10,289,7810,03طارق بن زياد07/11/1995شهلول   جميلة4454443160134

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,409,6510,03مليانة29/04/1996هنين   رميساء4464443160184

دراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات نقديةدراسات لغوية10,909,1410,02خميس مليانة02/07/1996عيالم   رميساء4474443160300

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,8010,2410,02خميس مليانة16/06/1999بناي   عائشة4484443160324

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,319,7210,02عين الدفلى10/07/1998عليلي   سلمى4494443160439

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية11,068,9610,01جندل06/04/1997قريش   مونى4504443160447

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,089,9410,01جليدة24/04/1997رابحي   عبد الحليم4514443160095

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,0010,0210,01خميس مليانة30/04/1997وشن   خيرة4524443160265

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,9910,0210,01عين الدفلى24/02/1995طفياني   شهيماز4534443160291

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,8410,089,96مليانة06/04/1998مساعدية   حفصة4544443160327

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية9,7910,099,94عين الدفلى28/07/1995غداوية   ياسمينة4554443160237

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,089,799,94بوراشد24/02/1996غشام   بختة4564443160100

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,179,659,91العطاف24/12/1998فرحي   هجيرة4574443160152

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,759,059,90األبيار10/04/1999ياحي   مريم4584443160271

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,1310,509,82روينة05/05/1995ريبوح   فتيحة4594443160168
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دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,369,279,82مليانة08/07/1998بلعباس   هاجر4604443160343

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,559,979,76عين الدفلى09/02/1997قوادري   فاطمة4614443160410

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية10,309,129,71سيدي االخضر03/02/1998تعكرميت   زهية4624443160360

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية9,948,999,47عين الدفلى25/09/1995فرح   سميرة4634443160325

دراسات نقديةغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغبات9,589,139,36عين الدفلى30/08/1994بن سعيد   محمد4644443150453

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,198,449,32خميس مليانة04/07/1997حواسني   مريم4654443160436

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,028,499,26خميس مليانة08/02/1997خدة   نسيمة4664443160269

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات لغويةدراسات أدبية10,248,229,23العامرة03/04/1998تلي   وفاء4674443160202

دراسات نقديةدراسات لغويةدراسات نقديةدراسات أدبية10,088,349,21الشلف15/07/1995شمالل   أيوب4684443160541

دراسات نقديةدراسات نقديةدراسات أدبيةدراسات لغوية8,0110,409,21العفرون23/08/1997مجادبي   شريفة4694443160489

دراسات نقديةغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغباتغياب بطاقة الرغبات9,697,388,54مليانة19/11/1994تريس   رحمة4704443150633


