
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل

املدرسة العليا للقضاء

 إعالن

االختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة نتائج عن  -املدرسة العليا للقضاء  -تعلن وزارة العدل 

2021. 

 على مداولة لجنة اإلختبارات بتاريخ اليوم املوافق 
ً
فما فوق من عشرين،  9,50، تقرر إعتماد معدل 2021نوفمبر  30و بناءا

 ,كمعدل لنجاح املترشح

.و سيتم االعالن الحقا عن تاريخ و توقيت االختبارات الشفوية في املوقع االلكتروني لوزارة العدل و املدرسة العليا للقضاء  

 هنيئا للناجحين



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل
ناجح14,009,5014,5017,0012,00Fr13,65   جنان عامر  يوسف5708

ناجح14,0012,0013,5011,5018,50Fr13,09   تسالة  رياض3386

ناجح10,0015,0011,5014,0014,00An12,71   حمادة  امينة4537

ناجح14,0011,0014,0013,503,75An12,57   ملين  وهيب7513

ناجح15,006,7514,5014,2510,88An12,52   تركية  فاطمة الزهراء5406

ناجح9,7515,7511,0013,0014,00Fr12,47   بوتمجت  مروان2016

ناجح13,5014,506,0015,7512,75Fr12,46   بريك  رفيدة4575

ناجح15,5010,0010,5014,0011,50Fr12,44   سيوالة  نسيمة1741

ناجح15,0012,008,0014,0014,25Fr12,37   زواوي  دونيا5419

ناجح9,5012,5012,5015,0012,00Fr12,35   بن الطيب  ليليا4645

ناجح14,5014,0013,007,5013,50An12,32   سعدوني  اناس9302

ناجح13,5010,7511,5014,258,75Fr12,28   بوحفص  نسية4552

ناجح15,0012,5015,007,0010,50Fr12,26   بلفراق  حمزة4792

ناجح12,0010,0013,0011,7514,25Fr11,84   بلعيفة  هدى2709

ناجح9,5015,009,7513,0011,25Fr11,78   فريخ  فاطمة الزهراء411

ناجح11,5012,0010,5012,0016,25Fr11,78   حمو  اسمهان397

ناجح11,0012,0012,5012,507,00Fr11,71   زدام  رميساء7584

ناجح8,7511,5014,2512,0012,50Fr11,68   دكار  نسيم بلقاسم2135

ناجح10,0012,5012,7511,5011,00Fr11,65   بومعراف  مريم7974

ناجح12,5013,506,0015,0010,00Fr11,65   طبيب  حكيمة4981

ناجح8,7516,009,0014,007,00An11,65   غديرة  خالد2619

ناجح10,5014,009,5012,5012,00Fr11,65   شيبان  كنزة476

ناجح12,0015,5012,505,5015,88An11,64   بن زناش  صفاء2258

ناجح7,0015,2514,0011,008,50Fr11,62   العاقل  راضية2084

ناجح11,5012,5011,5012,007,25Fr11,60   سالمي  يسرى8083

ناجح13,0010,5012,5012,004,00Fr11,53   زروال  حمادن2449

ناجح7,0014,0010,5013,7514,75Fr11,51   حاج عاشور  وئام3394

ناجح12,0010,008,0015,2514,50An11,50   فجاخ  سلسبيل3801

ناجح13,007,5014,0011,5011,00Fr11,47   جبور  علي2877

ناجح10,5013,508,2512,5015,50Fr11,44   غناي  الهام6875

ناجح13,5013,008,0013,004,25An11,43   غانم  إيمان2478

ناجح9,509,5010,7515,5013,13An11,42   بغيل  أمينة429

ناجح13,5011,0011,5011,005,75An11,40   قمري  فواز5723

ناجح5,0013,0015,0014,005,75An11,40   بوبالي  حياء2474

اللغة



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح11,0010,0010,0015,258,75Fr11,40   خديم  البشير1300

ناجح13,0012,5012,508,507,50Fr11,38   يدر  منال6512

ناجح10,2513,0011,5011,0010,00Fr11,35   رمضاني  أسامة3490

ناجح13,0014,501,0016,5013,00Fr11,35   عبدالواحد  محمد لياس2800

ناجح10,009,5013,0013,508,75Fr11,34   مسعودان  فتيحة7312

ناجح10,257,5014,2514,008,25Fr11,31   بن حريقة  بدرالدين6639

ناجح13,5011,006,5014,0012,00Fr11,29   املستاري  حاج الحبيب1060

ناجح12,0011,0013,509,009,88An11,29   جنان عامر  زكرياء6802

ناجح9,5011,0012,5012,509,00Fr11,24   مناعي  خولة3551

ناجح11,5010,0014,0010,506,88An11,23   شخاب  منصف1842

ناجح14,507,7511,0011,0013,75Fr11,22   رشام  ليديا281

ناجح12,0014,754,5012,5015,50Fr11,21   بوزيدي  بلقاسم3549

ناجح10,0010,0011,5013,5010,50Fr11,21   طوارف  محمد خليل1018

ناجح12,0014,507,0011,0011,88An11,17   غريب  ريمة919

ناجح14,5013,009,009,505,75An11,16   عضمن  حياة4858

ناجح12,0011,5013,008,509,13An11,13   سلوغة  عبد الرحمان8096

ناجح10,007,5015,0012,0011,00Fr11,12   مجاطي  سميرة5151

ناجح8,5013,5013,009,0012,75Fr11,10   زرار  إكرام3334

ناجح10,0012,0012,5010,508,50Fr11,09   سناني  سندس مالك5154

ناجح11,5013,757,0012,509,25Fr11,07   مسعي  نسرين70

ناجح6,0015,509,0014,0010,00Fr11,06   دراوي  سارة8127

ناجح12,003,5014,0013,0018,00An11,06   بوشارف  اناس1891

ناجح8,508,2513,5014,509,00Fr11,06   مرمون  شيماء501

ناجح10,506,5012,5014,0013,75Fr11,04   أوديني  بسمة3510

ناجح15,508,0015,005,0013,50Fr11,03   بوزيان  فتيحة4989

ناجح11,009,6312,7512,005,13An10,98   بالرايس  سفيان8513

ناجح12,007,5014,0010,5010,25Fr10,96   بوجالل  فاروق8605

ناجح14,0011,006,0013,0010,25Fr10,96   هالل  نسرين منى2443

ناجح12,509,0010,5013,006,00An10,94   بوكوبة  مريم5061

ناجح14,005,2512,5011,5013,00Fr10,94   قاشة  عبد العالي4885

ناجح9,5011,007,0015,0016,00An10,94   هني  ليليا غوتية3102

ناجح11,5014,000,7516,0016,75An10,93   بوداع  مريم6717

ناجح13,0012,006,7511,0014,75Fr10,93   فاضل  إيمان5

ناجح9,0013,009,0012,5011,50Fr10,91   دلول  سارة639



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح9,5010,505,1317,5014,75Fr10,90   زدون  مروى اسمهان7394

ناجح11,009,5010,0014,007,00Fr10,88   جمعي  نبيلة4416

ناجح9,5011,0014,009,0011,00Fr10,88   دحامني  إنصاف2089

ناجح11,507,0012,0012,5013,00Fr10,88   بن جبلة  مريم1235

ناجح11,0010,009,5012,0015,00An10,88   لكارتي  سماح979

ناجح10,0014,5010,509,008,25Fr10,84   مجاجي  محمد2246

ناجح9,0010,0012,0013,008,25Fr10,84   دراوي  فوزي2054

ناجح6,0014,509,5012,5014,25An10,84   نواصري  كوثر673

ناجح12,0012,508,0011,0010,00Fr10,82   قاسم العيد  عبد الحفيظ5518

ناجح11,7511,508,0012,0010,75An10,81   زقاي  نسيمة2247

ناجح11,0015,006,5011,507,50Fr10,79   طوبال  سارة1212

ناجح7,5011,5010,0014,758,25Fr10,78   عايب  رشدي5463

ناجح10,0013,509,0011,258,25An10,78   بداوي  أسماء4727

ناجح11,009,5012,009,0017,00An10,76   حليفة  وسام3939

ناجح6,5013,7512,0010,5012,00Fr10,76   سحنون  كنزة3254

ناجح6,5013,0010,0013,0012,75An10,75   عبدلي  وليد عبداملالك1588

ناجح9,7512,0013,507,0013,00Fr10,71   زروت  وفاء1886

ناجح13,5013,501,5014,0011,25An10,66   بن ددوش  نسيمة3464

ناجح8,009,5012,0012,5013,25An10,66   سعدودي  محمد خير الدين2757

ناجح13,0012,008,509,509,00Fr10,65   مشرفي  عبدالقادر5728

ناجح9,0013,0010,5011,007,00Fr10,65   مراحي  صبرينة5052

ناجح11,5011,508,0013,005,00Fr10,65   بن قويدر  رميساء2808

ناجح8,7514,007,0013,508,00Fr10,65   رحيل  سمير1995

ناجح14,0011,009,506,5016,63An10,63   بوعكاز  ياسمين235

ناجح9,5015,008,509,5010,50Fr10,62   غامود  آسية394

ناجح8,5011,509,5013,508,25Fr10,60   دهيليس  رجاء1718

ناجح11,507,5013,509,5012,00An10,59   عراية  عبد اللطيف6207

ناجح10,5012,008,0011,5012,00Fr10,59   خاليفية  مهدي4801

ناجح10,2513,0012,506,0012,75Fr10,57   بن نبري  صباح6231

ناجح11,2512,259,0010,009,50Fr10,56   بشارة  شهرزاد8915

ناجح6,5012,0015,009,009,25Fr10,54   شوتر  صالح الدين6767

ناجح14,506,507,0014,0011,25Fr10,54   زعابطة  نسرين6604

ناجح12,509,2513,507,259,25Fr10,54   قحايرية  شريفة3599

ناجح14,509,508,5010,507,25An10,54   حاج عزام  نور الهدى827



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح12,0011,2510,757,0015,00Fr10,53   فغالي  سلمى5297

ناجح11,009,008,0013,5012,50Fr10,50   حمليلي  سيدأحمد5317

ناجح6,0010,7512,5012,5011,50Fr10,50   حسناوي  عبد الحليم3107

ناجح10,5012,5010,509,008,00Fr10,47   لوصيف  علي4944

ناجح12,0011,2512,506,0011,00An10,47   كعرار  حنيفة2780

ناجح10,7510,009,5013,005,00Fr10,47   بنادي  رميساء1158

ناجح11,006,5013,0010,0016,00An10,47   رماؤون  شهيندة542

ناجح10,0012,5010,0010,007,50Fr10,44   قورداش  هشام8556

ناجح12,507,509,0011,5015,50Fr10,44   ديابلو  محمد نجيب1322

ناجح10,5010,507,5014,505,25Fr10,43   فرحة  عبد الرؤوف6272

ناجح10,0010,759,0012,508,13An10,42   سيرين  عماد8667

ناجح13,008,505,5013,5015,00Fr10,41   حنصالي  صابرينة7439

ناجح8,0011,0011,0011,7510,00Fr10,41   عويس ي  محمد4461

ناجح8,0012,508,2511,0018,00An10,41   بلخرشوش  أحالم4418

ناجح10,758,7510,5012,009,00Fr10,41   علواش  شهيناز2817

ناجح14,508,5010,0010,502,88An10,40   سعدون  سمية459

ناجح8,508,0014,509,0016,75Fr10,40   طلبة  أحالم4826

ناجح15,009,504,5013,008,50Fr10,38   دعاش ي  آدم6758

ناجح13,5010,2510,257,759,50Fr10,38   كايبي  ليلى471

ناجح10,009,007,0015,0012,25Fr10,37   معتوقي  نادر4161

ناجح7,5010,0013,0011,508,25Fr10,37   بلعزة  فتحية2604

ناجح12,0012,006,5011,0010,25Fr10,37   بن يعقوب  شيماء1493

ناجح12,5011,004,5012,5014,13An10,36   رزايقية  إسمهان2273

ناجح13,0010,5014,253,0013,00Fr10,35   بن حراث  عبد اإلله محمد4819

ناجح11,0011,005,5014,508,00Fr10,35   ختال  سيليا2004

ناجح10,0010,008,5012,0013,75Fr10,34   يماني  أمين7259

ناجح11,5011,508,008,7516,75Fr10,34   ركاب  عفيف3385

ناجح12,008,0011,0010,0011,50Fr10,32   زيان  سومية5144

ناجح9,0011,2510,5010,5010,50Fr10,32   بن كبوية  الريم652

ناجح8,759,0010,0012,0016,25Fr10,31   بن دحو  زكرياء5162

ناجح11,005,7513,0010,5014,25Fr10,31   دلمي  أميرة1535

ناجح11,0015,884,0010,0011,63An10,30   بلحاج  أسامة6509

ناجح10,5013,006,0013,005,00An10,29   رمون  الحاج محمد الطاهر5118

ناجح11,509,0010,0010,0013,00An10,29   نعيمي  محمد عبد الجليل رشيد3174



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح13,507,0010,009,7514,00An10,29   بوعنيق  ياسين2831

ناجح7,5012,0013,258,0012,00Fr10,29   خليف  رحاب1456

ناجح11,5011,509,507,0016,75Fr10,28   منصوري  محمد نسيم4608

ناجح9,509,5010,5013,004,75An10,28   منماني  محمد أمين263

ناجح9,008,507,2516,0011,63An10,27   بونان  غادة7275

ناجح14,5010,008,256,5017,63An10,27   مصدق  فطيمة الزهراء11

ناجح9,5012,755,5012,0015,38An10,26   عبد اللوش  رضوان2425

ناجح11,0010,0011,509,506,00Fr10,24   سعادة  عبد الناصر2237

ناجح11,509,7510,508,2513,50Fr10,21   عدنان  محمد إقبال4959

ناجح8,0010,0011,0012,258,25Fr10,19   بن عمارة  عائشة منال8460

ناجح14,509,0010,507,507,00An10,18   عبايدية  نصيرة3629

ناجح13,0010,008,0010,009,00Fr10,18   دريس ي  عبدهللا1969

ناجح12,0010,0011,008,008,50Fr10,15   رباحي  عبدهللا6839

ناجح11,508,0014,507,506,50Fr10,15   باي  عبد الرحمان1778

ناجح12,007,259,2512,0010,50An10,15   بغداد  جياللي926

ناجح10,508,006,5016,008,13An10,13   سماعل  سيف الدين2491

ناجح11,509,2511,508,0011,00An10,12   رابح  بالل8664

ناجح10,0013,006,0012,008,00Fr10,12   العايب  امال7486

ناجح12,509,507,0011,0012,00Fr10,12   مناح  إلهام5970

ناجح13,5010,008,2510,005,00Fr10,12   بلخير  محمد3458

ناجح12,508,759,5011,254,00Fr10,12   عباد  كنزة3256

ناجح9,0012,2513,505,0012,75Fr10,10   بوساهل  علي ولي الدين4615

ناجح10,0013,0012,506,005,50An10,09   بغداد باي  طارق2272

ناجح13,509,004,7511,5016,50Fr10,09   هدارة  سارة606

ناجح8,5012,255,5014,0010,25Fr10,07   قحقاح  رانية1922

ناجح11,008,0011,759,5010,25Fr10,07   بصالح  عماد الدين436

ناجح12,0011,003,5012,5015,25Fr10,07   هبال  جازية16

ناجح12,256,2510,5012,007,00Fr10,06   حميدان  عمار9101

ناجح10,5010,006,5013,2510,00An10,06   شنيني  رفيدة363

ناجح7,509,009,5013,0014,75Fr10,04   لحاف  وفاء8695

ناجح7,0014,503,2515,0011,50Fr10,03   اينزارن  اسماء8805

ناجح4,5014,009,0012,0012,25Fr10,01   شهداوي  أحمد أمير2966

ناجح11,505,2511,2511,7511,25Fr10,01   بلبكري  مريم2300

ناجح11,5013,505,509,5010,25Fr10,01   عبيدي  اسالم695



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح12,0010,0010,008,0010,25Fr10,01   واقيني  ليديا511

ناجح10,256,757,5015,0012,00Fr10,00   دروازي  زهية9106

ناجح6,007,0012,5013,5014,00Fr10,00   دهريب  أمينة8049

ناجح10,507,7511,0011,009,00An10,00   عوي  صبرينة7385

ناجح10,009,505,0015,0012,00Fr10,00   حمادي  دالل5083

ناجح5,0012,5011,7511,507,00Fr10,00   بهياني  حميدة3381

ناجح9,508,0010,0013,008,00Fr10,00   روابحي  صفاء2048

ناجح14,0010,001,5013,5013,75Fr9,99   بن دعاس  عبد العزيز2309

ناجح9,508,0012,2511,006,63An9,98   أمينة  فتاح1595

ناجح13,2511,003,5012,0010,50Fr9,97   زروقي  أحالم2652

ناجح12,006,507,2513,5012,38An9,96   بلخير  كريمة3512

ناجح14,5010,001,2513,0014,25Fr9,96   تالم  ريمة6149

ناجح10,5010,0010,0010,007,25An9,96   مراخة  صفاء1803

ناجح5,5012,0010,0013,007,25Fr9,96   فنغور  خديجة1084

ناجح15,005,006,0014,009,13An9,95   حمدي  محي الدين7233

ناجح6,0013,007,5011,5017,00Fr9,94   شبوبي  ليليا2515

ناجح10,0011,757,2512,005,00An9,94   رواري  وليد1206

ناجح12,509,503,5014,0010,75Fr9,93   بوحجة  أسامة8930

ناجح12,5010,0012,256,005,75An9,93   وادة  سارة6852

ناجح10,5011,0011,006,0014,50Fr9,91   س ي عبد هللا  شاكر9405

ناجح12,506,5010,0012,004,50An9,91   سغيري  مريم3921

ناجح12,0011,0011,005,5010,50An9,91   قواسمية  ناظم3311

ناجح10,0012,503,7512,0015,50An9,91   خاليفية  عبد الرؤوف192

ناجح11,509,2513,005,0013,38An9,90   قشيش  بن زرقة8825

ناجح10,5011,257,0011,507,25Fr9,90   حميدان  محمد أمين5415

ناجح11,005,5013,2510,507,25Fr9,90   طلحي  أمال4598

ناجح10,5013,504,5011,259,25Fr9,90   العربي دواجي  أمينة2011

ناجح12,506,504,0015,0016,25An9,90   بصيلة  رونق نور الهدى1850

ناجح10,0012,0011,005,5014,25An9,90   عليلي  هند1690

ناجح12,007,508,0013,006,00Fr9,88   سالمي  بثينة6867

ناجح12,0011,005,0012,755,00Fr9,88   بركانة  محمد6822

ناجح8,759,5010,5011,009,00Fr9,88   بن يونس  غادة شريفة4564

ناجح10,0012,0013,004,0012,00Fr9,88   تبان  شيماء1767

ناجح10,508,7510,509,0013,00Fr9,88   محمدي  علي1592



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح10,0010,007,0012,509,50Fr9,85   جابري  علي6155

ناجح12,008,007,7512,008,50Fr9,85   ديرام  يحي2142

ناجح12,006,508,0014,005,50Fr9,85   بن عوة  عيس ى1524

ناجح10,2510,5010,008,2511,50Fr9,85   ياحي  اسماعيل579

ناجح11,0013,007,009,007,25An9,84   زناقة  شيماء5180

ناجح10,006,0014,0010,256,25An9,84   مكناز  محمد4512

ناجح11,508,007,5013,007,00Fr9,82   بن مرزوق  راوية7611

ناجح11,0012,503,0012,5011,00Fr9,82   مسعد  ريان6172

ناجح13,5011,001,0012,5015,00Fr9,82   موسوني  سارة5651

ناجح9,0012,009,509,507,00Fr9,82   أيت يوسف  نعيمة2824

ناجح13,005,508,0011,5015,00Fr9,82   بخوش  هاجر2624

ناجح9,009,2512,508,2511,00Fr9,82   حمود  سفيان1797

ناجح12,005,509,0012,0013,00Fr9,82   بومهدي  مصطفى ملين1357

ناجح9,5010,006,0014,257,75Fr9,81   لعميري  شفيقة8766

ناجح8,007,7514,009,0011,75Fr9,81   بن حنيش  إيمان7713

ناجح10,5010,254,0014,0011,75Fr9,81   بوزيان  بشرى5022

ناجح7,0010,0012,0011,006,50Fr9,79   بوسهوة  إسحاق4877

ناجح10,0010,506,2511,0015,50Fr9,79   شكال  عادل203

ناجح12,0010,008,259,009,25Fr9,78   بوشامة  مروة4693

ناجح9,7510,0012,258,006,25An9,78   بوطيب  شيماء1055

ناجح8,5010,006,2513,0015,13An9,77   عيساوي  مروة5309

ناجح7,0010,0013,508,2511,00Fr9,76   ساكت  مولود9443

ناجح9,255,0012,5013,754,00An9,76   عبان  كنزة7998

ناجح10,0011,003,0014,5012,00Fr9,76   نجاري بن حاج علي  سكينة7583

ناجح9,506,0010,0012,5014,00Fr9,76   بوعزة  وئام6048

ناجح13,008,759,009,007,00Fr9,76   مرنيز  سليمة5424

ناجح10,005,7511,2511,5012,00Fr9,76   بودور  إيناس4108

ناجح12,5010,004,5012,0010,00Fr9,76   لرباع  هيثم1983

ناجح10,004,0014,0010,0014,00Fr9,76   كريم  سنوس ي1332

ناجح11,009,008,5010,0012,00Fr9,76   فرولي  فريال1197

ناجح11,509,5010,009,005,50Fr9,74   شريك  رندة6938

ناجح7,009,009,7511,5016,50Fr9,74   عبايد  عمر3920

ناجح10,009,508,5011,009,50Fr9,74   قحام  أحالم3346

ناجح7,0010,509,0011,0015,50Fr9,74   كبيش  امال2178



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح12,0011,5011,504,507,50Fr9,74   خدام  سارة1801

ناجح11,506,2514,507,008,50Fr9,74   بن عتو  نور الهدى1374

ناجح12,505,509,0013,254,50An9,74   جوامع  نوال545

ناجح8,008,009,5013,0011,38An9,73   بن عرفة  وحيد5905

ناجح10,506,008,5013,2512,25Fr9,72   رغيس  مباركة8828

ناجح12,007,009,5010,509,25Fr9,72   عتيق  بالل3503

ناجح9,0010,0014,504,5013,13An9,71   العايب  خولة5454

ناجح8,006,0014,5010,0011,00An9,71   بن قاسم  طاوس8062

ناجح10,0010,5010,008,509,00Fr9,71   بدار  هاجر4908

ناجح8,0010,007,7513,508,00An9,71   فرحاتي  آسية4759

ناجح11,008,759,5011,004,00An9,71   سحنون  كنزة4084

ناجح10,009,5011,009,505,00Fr9,71   خاليفية  روميساء3323

ناجح12,0010,0010,007,009,00Fr9,71   عيادي  إيمان3105

ناجح9,259,007,5013,0010,00Fr9,71   مرزوق  وهيبة1248

ناجح7,2510,0011,0011,506,00Fr9,71   لحمر  خالد1216

ناجح5,2510,009,0014,0011,75Fr9,69   عربي  نورس الجيهان3635

ناجح9,0011,004,5013,0014,75Fr9,69   حامدي  أسماء2905

ناجح11,506,7513,009,003,75An9,69   بوزيدة  توفيق1748

ناجح9,5010,006,5012,5010,50Fr9,68   مداني  شوقي9089

ناجح12,008,508,5010,008,50Fr9,68   بوزيان  حمزة8573

ناجح10,007,5012,0011,002,50An9,68   حلباوي  محمد3501

ناجح8,5010,008,5011,5010,50Fr9,68   رفاس  محمد أمين3477

ناجح7,0010,007,5012,5016,50Fr9,68   عمرين  سارة547

ناجح8,008,009,5012,5012,25Fr9,66   سايل  نورالهدى7149

ناجح13,005,507,7510,5017,25Fr9,66   معمر  مليسة3542

ناجح10,009,5012,506,5010,25Fr9,66   سرير  رزيقة1575

ناجح7,0013,258,2511,006,00An9,65   أوكيل  إيمان7348

ناجح13,5012,503,008,7513,00Fr9,65   بدرالدين  ياسمين6382

ناجح4,009,5013,5011,5010,00Fr9,65   براهيمي  تواتي عبد الرحمان5471

ناجح7,0014,506,0010,5012,00Fr9,65   بركان  عبد الجليل987

ناجح8,509,0010,0010,7511,00An9,65   عاشوري  رانية963

ناجح12,0012,255,0010,504,75An9,63   ناصف  سلمى5803

ناجح11,257,5011,507,0014,75Fr9,63   صحراوي  ريم1638

ناجح10,0012,505,0012,005,50Fr9,62   مسلم  شيخ6498



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح12,507,008,0010,0013,50Fr9,62   غرايبية  شهيناز249

ناجح6,008,009,5014,2512,38An9,61   بويعقوب  رضوان172

ناجح12,757,7510,007,5011,25Fr9,60   مناصرية  سامي1251

ناجح8,0010,0010,0011,007,00Fr9,59   ناصري  أميرة9133

ناجح12,0010,008,008,0011,00Fr9,59   موس ى  مليكة3356

ناجح11,006,5013,009,503,00Fr9,59   حمبلي  ابتسام1752

ناجح7,2514,0010,007,0010,00An9,59   أرواق  الويزة453

ناجح13,008,0012,254,5012,00An9,59   زردودي  رشيد105

ناجح6,509,009,5013,0010,75Fr9,57   بن زيان  رياض9011

ناجح12,507,506,0013,504,75An9,57   بوسليماني  نور الهدى7636

ناجح9,758,508,5013,003,75Fr9,57   حسناوي  محمد4457

ناجح8,7511,138,5010,009,25Fr9,57   تواتي  هاجر3158

ناجح10,5011,7512,005,005,75An9,57   شلوش  زيدان2410

ناجح9,7510,506,5010,0015,75Fr9,57   خاللفة  مروة900

ناجح6,005,0011,2515,0013,63An9,57   بودماغ  محمد أشرف211

ناجح13,0015,504,006,506,50Fr9,56   بوهالي  سعاد6478

ناجح5,5010,0013,509,757,50An9,56   حداد  ابتسام4547

ناجح6,5010,0012,0011,004,50An9,56   بوطيب  خولة797

ناجح11,0010,001,0014,5016,50An9,56   اسماعيل  نريمان503

ناجح5,2510,5015,008,256,38An9,55   رغيس ي  اميرة2600

ناجح7,506,0013,0012,506,25Fr9,54   بوناجي  ابراهيم3994

ناجح9,5010,003,5014,5012,25Fr9,54   بن عرفة  فيصل2044

ناجح9,5012,002,5013,0014,13An9,54   بلقاض ي  محمد األمين8836

ناجح16,506,002,2512,5013,13An9,54   حزمون  عرافة4046

ناجح8,0010,006,0014,508,00Fr9,53   براح  لبنى8700

ناجح12,0012,006,507,0012,00An9,53   بوخلوة  ايمان2470

ناجح8,259,0013,009,005,00An9,53   بغزو  نعيمة2238

ناجح5,2511,009,0013,507,00An9,53   بوعبسة  عمر561

ناجح12,009,007,7510,006,75Fr9,51   شارفي  مريم7199

ناجح11,0010,005,2511,759,75Fr9,51   حشايش ي  أميمة4510

ناجح7,0011,007,0013,009,50Fr9,50   بن موس ى  نزيهة7140

ناجح10,758,509,009,0012,50Fr9,50   شرابي  وفاء6439

ناجح12,007,009,0010,009,50Fr9,50   ديابي  فوراط4760

ناجح8,0012,008,0010,756,50Fr9,50   مشقق  عبد الكريم4492



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
ناجح13,007,509,009,505,50Fr9,50   دباش  نورالهدى2879

ناجح9,007,0013,509,754,50An9,50   تيقان  سهيلة2094

ناجح9,2510,5011,007,508,50Fr9,50   كريم  زهرة1751

8,008,505,5015,0013,25Fr9,49   بوكروح  فلة8330

10,508,5011,009,254,25An9,49   خياط  ابتسام7588

9,508,5010,0010,009,25Fr9,49   قلمين  خولة6958

10,004,506,0016,5013,25Fr9,49   نوار  مكية6267

10,009,003,5014,2514,25An9,49   صحراوي  أنيس5833

13,0010,0010,004,0013,25Fr9,49   تيقرين  أمال3988

6,505,2510,0015,5012,25Fr9,49   بن هوار  اكرام فاطمة1001

10,5013,507,256,5010,00Fr9,47   بلحميدي  وفاء6959

10,0010,504,2512,5012,00Fr9,47   سدراتي  مليس6497

10,0010,0011,008,005,00Fr9,47   خوالفية  رضا5551

5,508,5010,0014,009,00Fr9,47   خليلي  فريال5091

9,508,0012,008,509,00Fr9,47   غزلي  حياة2776

11,006,0012,0010,004,75Fr9,46   بن ضياف  محمد األمين8076

9,508,006,5014,506,75Fr9,46   ملين  عبد الفتاح5857

10,006,005,7514,0017,50Fr9,44   مجاطي  نورة منال5153

10,009,0011,007,5010,50An9,44   كنوني  شيماء1994

9,005,007,7515,0013,50Fr9,44   أرزقي  فوزية1

10,509,508,259,509,25An9,43   محفوظي  إبتسام6829

11,5010,758,007,509,25An9,43   عطار  كريمة4647

6,257,0010,0015,505,00Fr9,41   لعالونة  عبد املنعم8993

13,5010,002,0010,0018,00Fr9,41   رضوان  نضيرة فاطمة6513

12,007,756,5011,0011,00An9,41   ولحاج  أمينة6005

15,007,758,507,007,00Fr9,41   منصوري  فتيحة5850

12,507,256,5010,5013,00Fr9,41   عكو  جميلة4650

7,5013,009,007,5012,00Fr9,41   قطاف  حسين4485

8,259,0014,755,5010,00An9,41   فاضل  ياسمين2176

11,7512,007,757,504,00An9,41   عويشة  عبد الحق1829

8,756,507,7514,5010,00Fr9,41   راهم  انتصار1231

7,508,0010,5012,505,75Fr9,40   سيدي عثمان  حسينة8990

10,508,0013,004,5015,75Fr9,40   ولد الشيخ  صارة2918

11,504,757,5014,506,75Fr9,40   العمري  حنان316



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,0010,0013,503,009,50Fr9,38   أيت عبد القادر  سارة2093

8,509,509,5011,503,50An9,38   مسعودي  شعيب1611

10,0010,001,0015,0015,25Fr9,37   قمري  اميرة5497

8,0010,508,0012,005,25Fr9,37   العربي  ياقوت4660

11,006,506,5015,003,25An9,37   وناس  نبيل3721

10,0010,755,0012,008,25Fr9,37   حامد  نهاد2810

9,0010,0011,007,0011,25Fr9,37   بن اعبيد  محمد صهيب2687

9,508,5012,007,0011,00Fr9,35   هنة  ياسمين8795

12,507,254,0012,5014,00An9,35   براهيمي  سمية6667

6,0015,003,2513,0010,00Fr9,35   سالمي  يسمينة6521

9,008,5015,004,5011,00Fr9,35   مغاسل  أم الخير إكرام4202

10,0010,505,509,5017,00Fr9,35   غراري  صوفيا2208

10,008,003,5015,0013,00Fr9,35   لعروس ي  خيرة504

9,009,0010,507,0016,75Fr9,34   بورقبة  بثينة نورالهدى8551

10,258,509,508,0013,75Fr9,34   دحمان  عفاف5969

12,507,758,008,5011,75Fr9,34   دبوري  حمزة1807

10,7510,008,757,759,75Fr9,34   جميل  ريان204

7,006,2514,509,758,50Fr9,32   بوجلة  شهرة زاد8259

9,5011,006,0012,004,50Fr9,32   بوركايب  رشيدة7338

8,005,5013,5011,006,50Fr9,32   بوعيطة  أنور4471

10,0015,503,006,2519,25Fr9,31   أمير  إكرام يمينة3088

10,5012,003,0012,008,25Fr9,31   مسعي  فاتح1236

11,7511,001,0013,509,25Fr9,31   فارس  منال شمس األصيل628

9,0014,001,0012,0014,25An9,31   راجعي  شيماء480

12,009,007,008,7511,00Fr9,29   عبايدية  زكرياء9418

10,008,2512,008,005,00Fr9,29   مختاري  سيدعلي9146

12,009,007,509,008,00Fr9,29   زرقون  حسام الدين8239

6,508,0014,509,255,00Fr9,29   حبش ي  سمية4668

11,505,008,0013,008,00Fr9,29   درجاوي  فوزية4511

7,0010,258,5011,0011,00Fr9,29   عمران  شهيناز2731

10,005,0012,0010,0010,00Fr9,29   مهيبل  عقبة2153

5,2510,509,5012,009,00Fr9,29   قويدري  عتيقة1817

12,5012,756,005,0013,00Fr9,29   حواس  محمد أمين1154

10,0010,509,508,006,00Fr9,29   حكار  وسيلة372



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,006,0012,2513,004,75Fr9,28   سدرة  منال4159

10,0010,008,759,006,75Fr9,28   مرابط  نادية3906

8,0011,5011,506,009,75An9,28   خلوفي  ليندة3608

9,507,5011,5010,003,75Fr9,28   قالليب  سهام2205

5,256,0012,0014,506,75An9,28   جوادي  شيماء755

7,259,258,0012,0011,63An9,27   بوقرة  نتيلة3442

9,5012,004,0011,0011,50Fr9,26   بليلي  اسماء6911

11,508,006,5010,5011,50Fr9,26   بوداود  كوثر2633

9,506,5014,006,0013,50An9,26   منصار  رندة1907

14,006,5010,007,007,50Fr9,26   ابراهيم العدواني  خالد1880

12,0014,001,508,7512,50An9,26   لعجال  ذهبية391

10,7512,007,007,508,25Fr9,25   خطابي  رغدة6253

8,0015,005,009,507,25Fr9,25   عريبي  بثينة6130

8,5012,007,508,5011,25Fr9,25   كالس ي  رياض1254

9,009,006,5013,007,25Fr9,25   كحل السنان  أسية823

7,257,5013,008,0014,13An9,24   قرون  فاطمة الزهراء1486

6,0012,008,0011,009,00Fr9,24   فكنوس  سميرة7375

13,0010,005,008,5011,00Fr9,24   ليتيم  سيف الدين5992

14,006,004,0012,0013,00Fr9,24   العفاني  إبراهيم5787

11,5012,502,5011,505,00Fr9,24   خينش  نسرين2430

6,5010,504,0014,0017,00Fr9,24   بوعوينة  مريم راندة928

6,009,0010,0013,005,00Fr9,24   كرموم  حياة187

8,0012,7510,506,754,88An9,23   بن رجم  نصيرة6841

10,005,508,0015,002,75An9,22   ياقوته  صالح8632

7,505,3810,0013,5011,25Fr9,22   بوداود  جويدة6446

12,005,003,5014,5016,75An9,22   بوشعير  ريان3318

7,506,757,0015,0011,75Fr9,22   رزوق  سماح687

6,505,008,5015,0016,63An9,21   بن يسعد  صفاء6699

12,006,506,5011,0012,63An9,21   ليمام  أميرة5746

9,007,508,5012,008,50An9,21   مغاغي  سارة7593

13,508,506,509,504,50Fr9,21   زبيش  خديجة5722

11,008,756,509,5013,50An9,21   شافعي  إشراق2514

12,8811,257,006,506,00An9,21   بريك  عفراء296

9,509,504,0012,0016,50An9,21   بشاني  مريم164



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,009,5010,007,0010,25Fr9,19   حدادي  زوليخة5609

11,005,507,5013,008,25Fr9,19   مولى الخلوة  عبد العالي3610

10,5011,004,0011,508,13An9,18   بلعور  ملياء1415

8,255,006,7516,0012,00Fr9,18   سيوان  نصرالدين8073

9,755,008,0012,0017,00An9,18   بن شاشم  رشا7870

7,0012,003,5013,0014,00Fr9,18   لونيس ي  اميرة7728

9,0012,0012,004,008,00Fr9,18   هبة  حمزة6640

8,008,7511,508,0011,00Fr9,18   شيبان  نصيرة4247

7,5010,506,5012,757,00Fr9,18   مناد  وليد2156

11,5010,503,508,5020,00An9,18   بوملش  نور الهدى889

7,508,508,5012,0010,00Fr9,18   عبد العزيز  هاجر647

10,008,0011,008,008,00Fr9,18   منبه  كوثر322

6,007,8811,5010,0014,25An9,16   طبوش  أماني8262

6,506,639,7513,5010,25Fr9,16   شاللي  إكرام1012

7,7511,006,0012,008,63An9,15   شــواف  عبد الحكيم5085

12,508,504,0011,509,50Fr9,15   سماش  الحاج عيس ى8510

9,138,5013,005,0013,00Fr9,15   بن الصغير  زين الدين8008

6,008,5011,2510,5010,50Fr9,15   محمد باشا  راشدة7490

13,0010,502,2510,0012,50Fr9,15   حاجي  نور الهدى4155

10,007,506,0012,0013,38An9,14   محمدي  عبد املعين7007

9,009,259,009,0010,25Fr9,13   بلحوصيف  أسماء6591

9,009,508,5010,754,25Fr9,13   وهاب  سهام1462

12,0011,002,2511,508,13An9,13   عزايزية  شهيناز1920

14,5011,751,508,0012,13An9,13   بن دايرة  جهاد341

9,5010,007,009,0013,00Fr9,12   بن الطيب  فاطمة الزهرة عبير9448

10,005,258,0012,5012,00An9,12   علي باشا  أسماء7644

9,507,007,0013,009,00Fr9,12   غنام  موس ى7382

10,009,004,0012,5013,00Fr9,12   بلقناديل  ملياء6051

10,005,8811,008,7512,50Fr9,12   موفق  سيليا3784

11,506,506,5011,0013,00Fr9,12   هبول  بوبكر3473

4,5010,2512,5010,255,00Fr9,12   خزاري  صدام2352

10,007,503,5014,5012,75Fr9,10   حجامي  زهرة7959

6,5011,008,5010,0010,75Fr9,10   املوهاب  جميلة7755

10,009,007,7511,252,75Fr9,10   توامة  سيد احمد6460



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,0010,009,004,5016,75Fr9,10   قداري  نجالء6265

12,257,007,0011,005,75Fr9,10   سعداوي  بوجمعة2968

9,7510,008,008,0011,75Fr9,10   ترغيني  يسرى2680

11,006,006,0012,7511,75An9,10   براح  خالد2190

10,5011,003,5012,006,75Fr9,10   دلول  اسماء632

9,008,0013,007,006,75Fr9,10   فرحات  خديجة541

9,258,0013,506,007,75Fr9,10   قطايفية  انتصار330

9,509,009,758,009,50Fr9,09   مقيدش  خيرالدين7189

14,009,505,008,257,50Fr9,09   شرقية  كريمة5944

7,256,5011,0011,0011,50An9,09   خيثر  منال5915

10,008,506,5010,5012,50An9,09   درعي  أسماء5440

6,508,0011,0010,0012,50Fr9,09   وناني  رشاء3901

11,0013,003,2510,503,50An9,09   سلطاني  مروة2503

12,009,0011,504,506,50Fr9,09   بوط  ياسمينة782

14,005,004,5012,5010,38An9,08   س ي حمدي  توفيق4390

12,005,005,5013,0012,25An9,07   فارح  ريان7981

8,0010,504,5013,0010,25Fr9,07   بلحمر  خولة5563

7,5011,007,0011,506,25An9,07   منور  فاطمة الزهرة4592

10,0013,507,504,0014,25Fr9,07   راي  عبد النور3273

8,0011,756,5011,005,25Fr9,07   مسعي  مريم2508

8,0011,0011,005,0014,25Fr9,07   بن أعراب  زكرياء1988

5,7513,5010,008,503,13An9,07   بغور  سندرة2009

7,005,5013,0011,008,13An9,07   قريش ي  صفاء668

7,2512,002,5015,007,00Fr9,06   ضيف  عزيزة6481

11,007,007,5011,506,00Fr9,06   منصوري  مريم2634

11,007,0011,008,006,00An9,06   زياد  نسيمة2404

8,003,0010,0014,5011,88An9,05   هري  فوزية6674

11,0015,001,009,507,75Fr9,04   حراش  ثابت8481

9,507,506,0013,507,63An9,04   بن ويس  يوسف إسالم8397

10,007,006,5011,5013,63An9,04   قروي  اسامة7545

11,008,008,509,505,50Fr9,03   طيايبية  الحسن نجيبعبد الحفيظ9336

10,008,6311,755,0012,00An9,03   بوشارب  حنان5868

12,009,003,0012,507,50Fr9,03   بسموش  فتيحة5281

14,009,004,507,2514,50Fr9,03   غنيم  زهرة4945



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,507,5011,508,505,50Fr9,03   صالح  مصطفى وليد1723

7,5010,005,5013,009,50An9,03   بلخير  نور الهدى1188

9,508,504,0013,5011,25Fr9,01   دريس ي  فريال9382

7,6310,007,5012,004,75An9,01   ساحلي  سعاد9201

10,509,004,0013,007,25An9,01   معاش  نسرين5948

12,008,001,0014,0013,25Fr9,01   مباركة  راشدة733

10,0014,007,503,5013,13An9,01   بوروينة  سلوى4272

8,258,508,759,2514,00Fr9,00   قاسم  عبد الجليل9140

8,5012,505,0010,009,00Fr9,00   بو شيبان  خيرة7685

11,507,508,509,505,00An9,00   الحمار  الحاج أمحمد5079

13,507,7510,004,0012,00Fr9,00   طبي  ملين5050

12,009,006,009,507,00An9,00   جفال  هبة4889

12,505,504,0015,503,00Fr9,00   صالح  سيف الدين3139

5,5010,509,509,5013,00Fr9,00   قدوري  وداد2779

5,0011,008,7511,009,88An8,99   بن ستي  ابتهال2476

6,5013,001,5015,008,75Fr8,99   بوعروج  محمد6058

7,5010,257,0011,009,75Fr8,99   ماض ي  خديجة3897

6,7510,008,0010,0013,75An8,99   بن عامر  خيرالدين3081

12,506,5010,008,004,75An8,99   بوكري  أسماء1340

6,7511,505,2511,7511,75Fr8,99   حديد  أحمد1143

9,509,507,009,0012,50Fr8,97   حميزي  وردة5211

11,008,003,5013,0010,50Fr8,97   بوركايب  رياض3439

10,5010,504,0010,5010,50Fr8,97   دربال  حمزة2703

10,007,505,0013,0010,50Fr8,97   تيراكمات  سفيان109

9,0010,0013,503,508,25Fr8,96   شباح  وليد4170

7,257,009,2513,006,13An8,95   عياد  خديجة1347

11,007,507,5010,008,00Fr8,94   بلحلو  فيصل9437

4,009,007,5013,5016,00Fr8,94   عرقوب  نوال9112

10,507,507,0011,008,00Fr8,94   بلجودي  فطيمة8603

8,7511,006,0010,009,00Fr8,94   سلطاني  وئام6261

11,0010,5012,002,508,00An8,94   بليل  إسالم6066

12,008,502,0012,5012,00An8,94   سجال  خضرة5582

10,006,009,009,7513,00Fr8,94   زهراوي  كوثر5380

8,5012,008,255,5015,00Fr8,94   بوساحية  أمير3344



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,7511,507,007,007,00Fr8,94   لدهم  خديجة2999

9,5012,004,0010,0010,00Fr8,94   بوعقال  صالح الدين2726

10,007,257,0013,003,00Fr8,94   بوربيع  بهاء الدين2612

7,004,5012,0012,009,88An8,93   حاج بن عبد املولى  سفيان1256

8,506,0013,008,009,75Fr8,93   بن يوب  شيماء7369

12,007,004,5012,009,75Fr8,93   صويلح  محمد7306

6,887,507,7513,509,25An8,93   بن محمد  سيد علي6949

9,5010,503,0011,5013,75Fr8,93   بوشامة  نسرين6495

5,2511,009,7510,505,75Fr8,93   لعاش ي  مسعودة3354

11,008,008,0010,003,75Fr8,93   بوراس  وفاء910

10,006,7514,004,0012,75Fr8,93   منصوري  طارق708

12,009,505,008,7510,75Fr8,93   عياد  إيمان622

8,0012,502,5012,0011,63An8,92   شاشو  إيمان1448

7,0015,003,2510,508,50Fr8,91   صرياك  مسعودة7435

8,009,5010,507,509,50Fr8,91   بلعسل  خديجة6874

10,5010,005,5011,003,50An8,91   بن خيرة  إيمان6164

12,0011,006,006,0011,50An8,91   الطواهرية  عبد الصمد4092

12,0011,001,2510,0014,50Fr8,91   زعبار  ياسمين3722

5,0010,759,509,0014,50An8,91   زمولي  أمير2852

10,003,5010,0011,5011,50Fr8,91   ملحة  هدى2041

10,5010,0010,504,509,50Fr8,91   بن عربية  شفاء1851

7,509,507,5011,009,50Fr8,91   خليل  بثينة1207

14,508,501,0012,007,50Fr8,91   سرباح  عبد امللك385

11,508,009,755,0014,25Fr8,90   بن سالم  محمد خالد5368

7,006,8810,0011,509,75Fr8,90   بركات  هشام3567

12,5011,503,007,0015,25An8,90   مخفاوي  ملوكة آمال2189

7,0012,5011,505,007,25Fr8,90   بن عامر  عائشة2126

11,5010,504,0011,003,25Fr8,90   شحام  نصر الدين694

10,509,009,007,507,00Fr8,88   حميدي  فاطمة الزهراء8934

10,008,0011,007,505,00An8,88   مخربش  فؤاد6551

13,509,503,0010,007,00Fr8,88   زراري  نسرين5660

13,006,5011,006,005,00Fr8,88   شعنبي  إسماعيل4587

11,009,502,0014,005,00An8,88   بوالنح  ريمة4160

7,007,506,5013,0015,00Fr8,88   عثامنة  زينة نور االصيل2950



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,007,7511,008,004,00Fr8,88   قيدوم  فطيمة الزهرة2655

7,007,0010,0010,2514,00Fr8,88   بشار  نفيسة ياسمين2466

9,007,509,5010,007,00Fr8,88   بن فريح  رميساء1758

12,508,005,009,0013,00Fr8,88   بلقاض ي  عبد الكريم1217

12,505,005,0012,0013,00An8,88   زيدان  إسماعيل1103

12,5010,2510,253,007,00An8,88   علوطي  إدير536

9,0011,507,508,504,75Fr8,87   هرنون  فاطيمة8862

6,505,7510,7511,5012,75Fr8,87   زاوي  زكرياء6372

7,5010,5011,505,5010,75Fr8,87   شياد  عزيزة2001

6,0011,506,2511,509,75Fr8,87   كراكبي  سلمى1936

10,004,259,0013,005,63An8,86   دريدي  سمراء1407

10,007,509,007,5014,50Fr8,85   بن نعيجة  ليليا8074

8,257,003,5015,0015,50An8,85   منصورية  رانية789

9,507,505,0011,5016,25Fr8,84   دماد  أسماء9401

8,0010,003,0015,006,25Fr8,84   حشاب  سليم7362

12,008,505,0011,004,25Fr8,84   سالوي  إيمان6305

5,0013,5013,501,5016,25An8,84   ساعد  أيوب5672

10,008,008,008,0014,25An8,84   بن حمام  نجية4460

6,009,0010,0010,508,25An8,84   شايب الدور  بشرى4456

11,508,008,508,006,25Fr8,84   مجاجي  نهلة1397

6,0012,006,0012,006,25Fr8,84   قواند  سهام83

9,009,503,0014,008,00An8,82   بن حدة  دنيا7147

10,0010,251,2514,008,00Fr8,82   بلحاجي  امينة6955

10,007,0011,507,008,00Fr8,82   بوخالفة  عمر6517

6,506,0013,0010,008,00Fr8,82   شرمالي  أمال5669

8,007,509,0010,0012,00An8,82   بليل  عبد الواحد5539

6,5010,006,0013,506,00Fr8,82   صالح  محمد االيوب5395

11,006,507,0010,0012,00Fr8,82   خيثر  حياة2479

12,005,005,5012,5010,00An8,82   بوترعة  شمس الدين1563

12,505,5013,504,008,00Fr8,82   بشوش  نورية811

12,5011,000,5010,7510,75Fr8,81   طاشوش  دنيازاد3432

7,255,7514,758,006,75Fr8,81   بن زهور  أميرة2994

10,506,0013,005,509,75Fr8,81   بوجلطية  عتيقة2232

12,0010,004,009,258,75Fr8,81   دير  امال2137



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
12,005,502,0014,0015,75An8,81   بوفراح  شهيناز916

11,008,000,5013,5017,75An8,81   يحيـاوي  أمـــال185

10,508,006,508,5015,63An8,80   عريوات  أمير5428

6,0013,756,009,508,63An8,80   بونمورة  سمر4491

12,008,002,5013,007,50Fr8,79   بن علية  عبد الرزاق6194

9,7512,004,257,0017,50Fr8,79   فرج هللا  أمال6092

10,5010,001,0014,007,50Fr8,79   بوراس  سعاد4442

11,508,0011,004,509,50Fr8,79   بوغازي  جوهرة1561

11,509,004,2510,0010,25Fr8,78   مناصري  وسيلة6842

10,0010,008,006,0013,25Fr8,78   عريف  شيماء5202

10,5010,508,754,5012,25Fr8,78   دحماني  نوسيبة2424

7,008,3812,507,507,75Fr8,78   سردون  شمس الدين2123

11,507,007,509,756,25An8,78   مفتاح  وسام1895

8,5010,503,0012,5011,25Fr8,78   حاليمية  امال1431

8,004,0010,0013,009,25Fr8,78   عاشور ثاني  عبير710

4,5012,756,0010,5014,25Fr8,78   بن شطارة  منال86

8,2510,007,0011,004,00An8,76   برايس  سليم4384

8,008,2510,007,5014,00An8,76   سعيدي  عبد الحميد2997

10,256,509,5010,004,00Fr8,76   اوفقير  فوزي2564

9,007,008,0010,0013,00Fr8,76   لعيد  هواري418

8,0010,0010,006,0013,00Fr8,76   آيت س ي معمر  أسماء321

11,004,258,0011,0011,75Fr8,75   زبيش  بسمة9337

11,005,758,5010,007,75Fr8,75   مكيوي  رضوان8621

9,008,254,0013,0011,75Fr8,75   تواهير  ليندة693

6,504,5011,5011,7511,50Fr8,74   العرفاوي  نبيل8040

4,506,0011,0011,7515,50Fr8,74   زرياط  فريال5374

11,006,009,508,508,50Fr8,74   حركات  هاجر3961

8,5012,001,5012,0012,50Fr8,74   بوعالقة  عبدالرزاق محمد سامي2046

7,757,509,759,0012,50Fr8,74   سبخاوي  فلة2029

6,007,0010,5010,0014,50An8,74   زروال  صفاء1660

10,508,258,256,2515,50An8,74   مساهل  رميساء529

9,258,003,0012,5017,50An8,74   بويزري  هدى177

10,006,504,0014,508,25An8,72   حمدي  محمد9307

11,5010,002,5010,0012,25An8,72   قالي  املعتز باهلل5353



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,508,502,2515,0011,25Fr8,72   بوليار  سماهر4946

11,506,507,509,0010,25Fr8,72   جودر  نصيرة4463

14,507,006,006,5012,13An8,71   بوحفص  مخلوف طه2648

12,505,504,0012,0012,00Fr8,71   مساعدية  شيماء8721

10,5010,008,757,003,00Fr8,71   خالفي  يوسف5160

8,0012,005,0010,506,00An8,71   بلمانع  نجيب4859

9,257,256,0012,0010,00Fr8,71   بن خليل  فاطمة الزهراء ليليا4616

12,005,002,0015,0012,00Fr8,71   منصوري  سلمى1699

9,508,503,5013,0010,00Fr8,71   جلول بن سلطان  عبير517

11,007,008,0010,003,75An8,69   قراب  جلول7516

11,5010,758,255,005,75Fr8,69   مسعودي  حمزة محمد بلقايد6598

10,759,501,5012,0012,75An8,69   رزايقية  البيضة4535

11,508,002,2511,5014,75Fr8,69   عمامرة  سعيد2023

7,759,501,5015,0012,75Fr8,69   بانوح  باية1527

9,505,009,5011,256,63An8,68   بلعياش ي  أسماء1395

10,5010,508,005,2510,50An8,68   هادفي  زوبيدة6506

7,008,257,5010,5014,50Fr8,68   رسناجة  امينة6335

10,507,754,7512,007,50An8,68   حمالوي  عبد اللطيف5677

6,508,5011,755,5018,50An8,68   ستوتي  أمال4724

7,509,508,0010,754,50Fr8,68   حوت  محي الدين2284

7,0011,505,5010,509,50Fr8,68   مذكور  عبد الحميد2234

13,008,001,0013,007,50An8,68   كرمية  هاجر1259

8,509,009,757,508,38An8,67   قندوزي  فطيمة5752

10,5010,002,0012,507,38An8,67   العطافي  آمنة1271

7,507,005,0015,009,25Fr8,66   زايري  مريم6907

11,008,503,5012,007,25Fr8,66   براهمي  جازية6247

10,007,0010,755,0016,25An8,66   شعبان  نهى6182

10,505,752,5015,0012,25An8,66   قاسم  مصطفى5411

7,0011,008,008,509,25An8,66   لعصب  دورية3679

6,509,0010,507,5013,25Fr8,66   أمرار  المية3348

12,505,0014,501,5013,25An8,66   توهامن  مروة2162

14,508,000,0012,009,25Fr8,66   قاسمي  سمير1270

9,005,2510,009,5012,25Fr8,66   عراس  محمد بطاهر548

6,2513,004,0012,006,13An8,65   سعيداني  محمد8364



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,005,0010,0010,505,00Fr8,65   عدة  بدرة8153

4,7510,0012,008,506,00Fr8,65   عبدالحق  سويح2032

7,758,5010,007,5012,00Fr8,65   رابحي  كنزة1156

6,0010,5010,007,0013,00Fr8,65   سديرة  اسيا825

6,7512,5012,504,004,00An8,65   حباني  محمد اليامين226

13,007,003,5011,506,75Fr8,63   جواد  آية6274

10,006,507,5010,508,75Fr8,63   بوعرورة  زهيرة5528

10,009,509,005,0012,75Fr8,63   ادريس ي  ريان3904

4,5010,008,5012,006,75An8,63   بالغماس  عبير2517

8,0011,507,507,0010,75Fr8,63   بوشعيب  فاطمة زهرة2210

10,509,505,009,0010,50Fr8,62   لونيس ي  رندة9472

9,7511,505,509,003,50An8,62   بن جدة  كريمة9354

10,008,508,507,0010,50Fr8,62   مزرارة  وافية8743

8,009,003,5013,0012,50Fr8,62   إسعدي  مكيوسة7617

8,007,006,0013,508,50Fr8,62   دبش  حنان7032

11,007,509,506,0010,50Fr8,62   عتاك  فريدة6169

10,0010,504,5010,504,50An8,62   سعيدان  محمد ياسين5959

9,006,0010,009,508,50Fr8,62   شنيخر  ايمان5874

5,5014,756,258,008,50Fr8,62   بن امغار  امينة4216

10,509,5011,005,002,50An8,62   شنافي  نورة3940

7,009,007,009,5016,50Fr8,62   فضيل  عناديل3282

9,508,0011,004,5014,50An8,62   زعفران  ميلود2790

10,007,502,5013,0014,50An8,62   قادري  عبد الرحمن1631

11,007,008,509,253,50Fr8,62   جميات  نجاة738

8,005,506,5014,259,50Fr8,62   مذبوح  سماعيل274

6,0011,503,5013,508,38Fr8,61   مهمل  أسامة3229

7,009,004,7512,0015,38An8,61   سالمي  إلهام كاملة الزين2530

13,508,004,506,7515,25Fr8,60   مقراني  بوبكر5185

10,757,251,2513,5015,00Fr8,59   بايو  جيهان7704

12,0011,251,009,5011,00Fr8,59   رحماني  رحمة6889

8,0011,001,0013,5012,00Fr8,59   حواس  عماد6109

9,005,509,2510,0011,00Fr8,59   عويس ي  امينة5311

9,506,005,0014,506,00An8,59   بورويس  سارة5195

6,5011,003,0015,004,00Fr8,59   بوحالة  أحمد2850



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,008,003,0013,0010,00Fr8,59   تيميزار  أيوب2379

13,508,508,003,5012,00Fr8,59   بالي  كنزة171

8,5011,002,0013,008,00Fr8,59   سرير الحرتس ي  ياسين90

10,0010,002,0012,507,75Fr8,57   بوصفصاف  هاجر7630

10,007,006,2511,008,75Fr8,57   دخينيسة  على أحمد ياسين6412

11,007,504,0011,509,75An8,57   مقالتي  منال2789

11,257,007,007,5014,75An8,57   الزواوي  جلول زين الدين2676

8,506,006,5011,5015,75An8,57   قاس ي  كهينة سليمة323

11,007,256,509,508,63An8,57   كردون  يمينة4428

11,504,256,0011,7511,50Fr8,56   بوعافية  ذوادي9414

11,257,002,2512,5013,50Fr8,56   شيحاتي  وسام7957

9,006,255,0013,0012,50An8,56   بن الطيب  محمد األمين2798

6,0014,006,506,5013,50Fr8,56   دعاس  حورية1935

6,7511,757,508,009,50Fr8,56   صالحي  حليمة287

9,5014,005,506,503,50Fr8,56   زياني  رانية222

15,006,504,007,5013,50Fr8,56   بن عقون  حبيبة216

5,5013,005,508,0017,38An8,55   بن عبد هللا  فاطمة5378

7,7510,005,5012,502,25Fr8,54   كيموش  أسماء8356

10,0011,502,0010,0011,25Fr8,54   موالي براهيم  إيمان8020

4,008,0010,5011,0011,25An8,54   حمدي  فريد5628

14,007,001,0010,7514,25An8,54   حداد  عبد السالم5098

11,507,504,7510,0010,25Fr8,54   لبيض  نادية3556

9,505,0012,508,005,25Fr8,54   ضباب  سمية686

10,004,506,0012,0015,00Fr8,53   حريز  عمر7053

9,0010,5010,503,5011,00An8,53   جغالل  امينة5264

8,756,008,0011,0010,00Fr8,53   عبيد  خولة4667

9,5011,2511,503,502,00An8,53   مداني  سليمان4586

5,003,2510,0014,2515,00Fr8,53   إخلف  رجاء3524

5,505,5012,0012,005,00Fr8,53   بلعطرة  مروة3146

7,5012,004,0011,505,00Fr8,53   سرير الحرتس ي  خديجة2368

8,008,006,7511,508,00Fr8,53   الحلوي زيتوني  عبد الرحمان30

10,0010,504,509,506,75Fr8,51   مختاري  نورالدين9136

5,509,507,509,5016,75Fr8,51   اوديني  حياة7017

6,5010,5011,756,254,75Fr8,51   زياني  رشيد5389



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,509,503,0011,008,75An8,51   منصوري  مروة4242

11,257,003,0012,0011,75Fr8,51   مباراكو  جهيدة3895

13,257,385,508,257,25Fr8,51   صادقي  كريمة فائزة2838

8,7512,009,005,503,75Fr8,51   عشار  صابرينة1473

11,507,004,0012,504,63An8,51   عباد  خيرة9028

2,008,009,5014,0010,50Fr8,50   حواس  نسرين8221

10,007,504,5013,004,50Fr8,50   شيكاوي  عيس ى7846

8,0010,5010,005,508,50Fr8,50   حرودي  رقية6570

13,009,002,009,0012,50An8,50   قسامة  أمال5767

10,0010,502,5010,5010,50Fr8,50   لبيبات  خولة4967

8,506,006,5013,506,50An8,50   غزيل  زكرياء2161

8,506,009,509,0012,50Fr8,50   برغوت  مريم1426

9,007,507,0010,0010,50Fr8,50   بوادي  مصطفى855

13,007,001,5013,006,50Fr8,50   مالكي  أميرة358

8,5010,005,0011,006,25Fr8,49   هراكي  محمد األمين8822

8,006,008,0013,004,25An8,49   دخان  سعاد8561

7,2510,008,509,005,25Fr8,49   بوصباط  أمل6776

13,007,006,507,757,25Fr8,49   الوافي  عقبة6014

6,009,505,2512,5011,25Fr8,49   سعدون  ياسمينة5400

9,008,009,508,006,25An8,49   بكاي  طه الياس3588

13,5010,002,506,0016,25Fr8,49   طرطاق  زكرياء3369

9,5011,506,007,506,25An8,49   بلطي  شروق2511

11,008,508,007,504,25Fr8,49   دنداوي  يسرى2141

10,759,006,507,509,25An8,49   برابح  أكرم األمين1522

11,0010,251,0013,003,00Fr8,47   فايزي  يعقوب9227

5,509,5010,508,508,00Fr8,47   موراد  خيرة8348

11,508,0010,503,5010,00Fr8,47   روابح  سارة8069

10,2510,008,755,008,00Fr8,47   قراوي  أشرف7647

8,5011,002,5011,0012,00An8,47   موساوي  ابراهيم6430

9,009,000,7514,0013,00An8,47   جدو  فاطمة الزهراء5710

5,7510,006,7510,5012,00Fr8,47   قسطل  أميرة4194

13,007,0011,503,504,00An8,47   بختي  المية3258

9,009,754,0010,5011,00An8,47   عجرود  فاطمة2529

7,5013,506,507,006,00Fr8,47   حشامة  أمينة2250



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,008,005,509,508,00Fr8,47   الشارف بن عطية  بن ذهيبة1950

8,006,508,7510,2510,00An8,47   بن داهة  خالد1863

10,004,754,0015,009,00An8,47   السد  مليس942

6,007,0012,508,0010,00Fr8,47   بدور  إناس228

7,508,007,0012,005,75An8,46   لحمر عبو  زين العابدين9071

11,507,502,0011,0015,75Fr8,46   أدريان  شيراز وهيبة8163

7,508,505,5012,009,75Fr8,46   لعراش ي  حورية5690

10,0010,001,0011,2514,63An8,45   بوشافع  عبدالصمد9171

8,005,007,0013,509,50Fr8,44   كالع  نصيرة9239

8,004,5011,0010,507,50Fr8,44   حجار  أمينة7301

7,5012,508,504,7510,50Fr8,44   بلطاش  فطيمة الزهرة6865

8,007,7514,005,004,50Fr8,44   شالبي  عائشة6040

10,007,004,5012,009,50Fr8,44   بوعالق  فاطمة5448

9,007,758,009,506,50Fr8,44   بن قادة  اكرام4851

10,0012,005,255,0014,50Fr8,44   قروي  صالح الدين3566

10,505,002,0014,0017,50Fr8,44   مخلوف  ريم3347

7,007,007,2513,006,50Fr8,44   اميني  عمر3159

8,0010,008,257,0010,50An8,44   سقمان  بشرى2862

7,0014,0010,002,0011,50An8,44   حجاج  مصطفى2366

13,507,005,008,009,50Fr8,44   منصورية  خولة1388

11,006,5011,005,507,50An8,44   عزوز  زينب832

9,5010,005,009,009,38An8,43   جبين  شيماء1683

5,5010,005,5013,505,38An8,43   قوني  فاطيمة434

7,009,508,008,0013,25Fr8,43   قفاز  نجالء7665

9,5010,001,5013,505,25An8,43   عون هللا  دالل4921

4,2513,001,5014,5010,25Fr8,43   عمران  صوفيا603

9,009,008,506,5011,00Fr8,41   بودوخة  محمد رياض9299

5,506,5010,2510,5012,00Fr8,41   بورقبة  صورية9287

6,0011,006,509,5011,00Fr8,41   مشوش  محمد8713

8,009,752,7511,2516,00Fr8,41   بن ساعد  جمانة8542

7,507,0013,506,007,00An8,41   بلحاج  سناء8372

8,007,506,5011,0011,00Fr8,41   بومناد  بشرى منال8173

10,008,754,0011,506,00Fr8,41   خضراوي  راوية5008

10,004,754,2513,0015,00Fr8,41   طاهيري  محمد ياسين4891



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,509,007,508,007,00Fr8,41   سلطاني  سميرة4466

7,5011,006,5010,003,00An8,41   قنز  جغمومة4420

17,005,503,009,752,00Fr8,41   قادري  عماد الدين732

9,503,5011,259,507,75Fr8,40   بوطي  نور الهدى4421

6,258,008,0010,2512,75Fr8,40   أيت الجودي  نيدى4351

4,5010,009,009,5010,75Fr8,40   بن عيش  أميرة1910

7,136,009,0011,0010,25Fr8,40   سعدون  سمية فوزية1578

7,006,006,0015,504,75Fr8,40   قسوم  علي1523

2,0010,0010,0012,006,63An8,39   زمولي  ريمة2202

10,005,507,5011,006,50Fr8,38   براهيمي  اميرة7542

10,007,503,0012,0012,50Fr8,38   خنوش  محمد رضا7524

5,5011,507,2510,005,50An8,38   بومخيلة  زكريا6342

7,756,755,5014,006,50Fr8,38   خالف  ذكرى مريم5478

10,007,502,0013,5010,50Fr8,38   براش  وزنة4919

7,508,006,0010,5014,50Fr8,38   بلغربي  سهيلة3924

8,509,754,5012,501,50Fr8,38   زاير  مريم3692

4,7511,005,0011,5013,50Fr8,38   زديرة  يسرى2949

5,756,258,0013,0010,50Fr8,38   الحفاف  ليلى  أسماء1606

10,007,008,259,254,50An8,38   سلمي  محمد اسالم1358

10,009,006,009,006,50Fr8,38   درويش  حليمة246

6,0010,755,5010,7510,25Fr8,37   فدوى  دواني9045

10,507,006,509,508,25Fr8,37   وعمارة  أمينة8682

9,5011,002,5010,508,25Fr8,37   مقطوف  بشرى8150

8,0015,501,506,0018,25Fr8,37   أوراد  ريم7661

11,507,506,509,004,25Fr8,37   براهيمي  محمد5732

4,5014,504,758,5013,25Fr8,37   مطالي  سمية5372

10,506,001,0015,5010,25Fr8,37   نجار  أميرة1481

12,006,135,258,0016,75Fr8,37   عبد املالك  نسرين1184

10,007,006,2510,009,13An8,36   بن عمراوي  إيهاب حسام الدين1148

9,508,253,0012,0011,00Fr8,35   بن شارف  فتحي8476

7,008,007,5011,008,00Fr8,35   بن واقني  طارق8053

6,005,508,0012,5014,00An8,35   بعداش  محمد رضا كريم7840

7,259,508,508,507,00Fr8,35   حلموس  رميساء6165

5,004,0014,0010,0010,00An8,35   فريكي  حسام الدين5795



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,006,009,0010,504,00An8,35   بوطبة  ماجدة5351

14,507,007,004,5010,00Fr8,35   عزوز  يمينة3959

9,006,003,0015,0010,00Fr8,35   بضياف  هاجر2990

8,257,007,5010,509,00Fr8,35   عدول  فتيحة2609

11,508,003,009,5014,00Fr8,35   حمدي  نادية1789

11,006,753,7510,5014,00Fr8,35   قاس ي  ايناس335

11,506,005,0011,505,88An8,35   بن صفا  سيف الدين7548

7,008,0011,008,503,88An8,35   بوطالب  خولة4205

11,255,005,7510,5011,88An8,35   بن مراد  إيمان2224

7,509,509,007,009,75An8,34   مقدود  هشام9126

11,009,254,007,5014,75Fr8,34   مغلس  روميسة8572

11,006,002,0012,5015,75Fr8,34   أمين  إناس6650

10,005,506,0010,5013,75Fr8,34   عباس ي  نسيبة6333

13,004,006,009,0013,75Fr8,34   حمي مجدوب  ليسيا3122

6,5010,005,0011,0011,75Fr8,34   بلكرم  تقوى2261

10,007,008,506,5013,75Fr8,34   طوايبية  شهاب الدين1567

10,0012,382,0010,004,13An8,33   سالماني  صفية4779

10,0010,000,2512,5010,63An8,33   منصور  سماح4271

6,508,008,0010,509,50An8,32   شايلي  بالل8241

12,007,7510,004,006,50Fr8,32   عافري  ناصر7539

11,007,755,258,0013,50Fr8,32   زرارقة  رائد4112

9,504,009,5010,009,50An8,32   مرابط  وفاء2186

10,006,0012,006,005,50Fr8,32   مبرك  عبد القادر1735

9,008,002,7513,508,50Fr8,32   قسوم  اسماء79

14,008,507,504,254,25Fr8,31   يحياوي  حليمة9393

11,506,752,5012,0010,25Fr8,31   مختاري  فريال7586

10,007,003,0013,507,25Fr8,31   بن ناصر  نورية7386

7,009,005,0011,0013,25Fr8,31   قدير  مولود2249

8,008,502,2514,0010,25An8,31   فالح  فاطمة1304

9,006,007,0010,0013,25Fr8,31   طاهي  محمد الطيب267

10,006,5010,005,0015,13An8,30   بلهاني  نادية3063

7,009,504,5010,2516,13An8,30   رليد  بالل778

9,008,503,5011,2512,00Fr8,29   حفص ي  عقيلة9419

10,007,002,0014,009,00Fr8,29   العنتري  شعبان9362



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,009,503,5011,009,00Fr8,29   حمداوي  نريمان9356

8,007,008,009,7510,00Fr8,29   شرقي  فريال8010

9,754,009,0010,508,00Fr8,29   دراج  عبد الوهاب7238

7,005,887,0012,0013,50Fr8,29   بوعمامة  ربيع يونس5725

7,509,0010,007,007,00Fr8,29   بوكفوسة  عبد العزيز5475

10,008,252,0014,004,00Fr8,29   لحكيري  مريم5024

8,009,006,0010,258,00Fr8,29   بوتشيش  محمد الصديق4932

8,7512,507,004,0012,00Fr8,29   رحالي  اسماء3911

6,508,004,5014,507,00Fr8,29   مهتور  لينا2627

10,507,0010,004,2514,00Fr8,29   نجاري  موس ى1516

7,008,751,0015,0014,00Fr8,29   محفوظي  ريان زهرة1290

5,5010,006,5010,2511,88An8,29   ناني  شريف3758

10,508,503,0010,0012,75Fr8,28   بوشريط  نعيمة8363

7,009,753,7510,5016,75Fr8,28   مرابط  خالدة8027

10,0010,000,7511,0013,75Fr8,28   حجازي  منال7874

8,506,502,5015,0010,75Fr8,28   طرادي  غزالن7452

13,507,002,7511,501,75An8,28   حداد  عبد القادر6926

11,007,8810,003,5011,25Fr8,28   عالق  وئام6578

9,006,504,0015,002,75Fr8,28   نقريش ي  سمسم3826

9,0010,502,0010,2513,75Fr8,28   سهيلي  وسام2953

9,505,507,0010,2511,75Fr8,28   حجال  محمد شريف2057

10,009,504,0010,753,75Fr8,28   بازين  إيمان890

8,257,005,5010,7514,50Fr8,26   ويناز  نوال8111

8,004,5011,008,0014,50An8,26   صبار  سيف االسالم7717

4,0014,252,0013,754,50An8,26   سعيد نزار  عبد الرحيم7561

8,007,506,5011,008,50Fr8,26   دويدي  سمير7550

6,0010,509,506,5010,50Fr8,26   أخناق  وسيم6507

8,0010,504,0010,0010,50An8,26   عمرون  مارية6373

8,509,508,506,0010,50Fr8,26   صبيات  فاطمة4680

12,009,507,004,508,50Fr8,26   مطاعي  أسامة4035

11,007,502,5010,0016,50Fr8,26   مزغيش  وليد4020

8,503,008,0013,0010,50An8,26   خديم  اكرام2995

10,003,5010,0010,006,50Fr8,26   بوشعالة  كوثر2037

10,508,002,5012,008,50Fr8,26   عوادي  محمد يزيد1975



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,508,5011,005,004,50An8,26   بلفار  عزيزة935

9,7510,003,508,0015,38An8,26   صداقي  وفاء4048

8,257,506,0010,7510,25Fr8,25   بن زيان  صالح الدين9241

11,008,503,0011,006,25An8,25   كموش  خالد8346

10,506,504,0011,0012,25Fr8,25   بركان  سلمى6617

7,5010,007,508,008,25Fr8,25   تكوك  صارة4115

12,008,004,008,5010,13An8,24   فراحي  فتيحة3837

9,5010,002,5011,008,00An8,24   عروس ي  مهدي املنتاظر الحسان9432

6,007,5011,008,0010,00An8,24   صدودي  مريم6922

11,501,755,5014,009,00An8,24   ايت حمودي  اشواق5925

8,506,003,7513,5013,00An8,24   بن ناجي  خالد5189

6,756,2513,007,755,00An8,24   بك  بيه4294

7,758,005,0011,5011,00Fr8,24   البير  عبد النور3881

10,006,5012,003,5012,00Fr8,24   كيبش  محمد االمين3051

11,004,752,0015,507,00Fr8,24   توام  محمد ملين3040

9,006,005,0013,008,00Fr8,24   تكوك  خديجة2185

4,755,508,0012,5017,00Fr8,24   مقراني  كميليا1902

5,007,508,0012,508,00Fr8,24   عيد  فيصل1297

12,506,508,006,506,00An8,24   ناغش  طارق665

8,506,504,5014,006,00An8,24   شابي  نوال98

9,5011,001,0012,005,88An8,23   فوينيس  شهرزاد4947

10,0012,006,505,503,88An8,23   مقسم  عبدالرحمان3216

11,0010,003,009,007,75Fr8,22   عبابسة  ساعد9364

8,009,504,5010,0011,75An8,22   بن شالل  سميحة9113

10,5012,001,0010,503,75Fr8,22   قشام  أمين4911

10,008,502,5012,007,75Fr8,22   سهيل  حمزة4085

6,258,5010,008,257,75Fr8,22   جروني  زينب2534

13,004,504,5010,509,75Fr8,22   عباس  سيلية2434

7,2511,005,508,0012,63An8,21   يونس  جيهان2917

9,007,504,0012,507,50An8,21   عسول  سارة8060

10,005,507,0010,009,50Fr8,21   بوعبدهللا  خولة6292

11,0010,757,002,5014,50An8,21   خوخي  رانيا4101

9,639,003,0011,009,00An8,21   فافي  لويزة3242

9,7510,504,009,255,50An8,21   عمروس ي  روميساء485



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
12,009,501,009,0013,50Fr8,21   فالح  شريفة يسرى355

9,0011,002,758,0016,50Fr8,21   أوبراهم  صونية100

12,004,507,509,505,38An8,20   بن خدة  استشهاد1706

9,0010,003,5010,507,38An8,20   مشحود  صالح452

9,0010,001,5012,009,25Fr8,19   خربوش  بشرى9090

7,507,006,5011,509,25Fr8,19   طاجين  محمد5324

9,004,753,0015,5010,25Fr8,19   كدون  شرين3719

10,506,503,7511,0012,25An8,19   بن جعفر  أيوب3128

7,7510,004,0012,004,25Fr8,19   كساري  محمد االمين2080

10,0012,005,505,009,25An8,19   تومي  فريد1276

11,259,008,004,0010,25An8,19   مسعود  تقي الدين1111

10,008,008,006,758,13An8,18   قميدان  خديجة6737

8,5010,509,505,005,13An8,18   رتيل  وردة3308

6,757,009,009,0012,13An8,18   فليفلة  أحالم2758

11,0011,506,503,509,13An8,18   مصطفاي  منار1722

6,504,008,5012,5013,00Fr8,18   خرباش  سناء رانية8810

10,009,508,005,009,00Fr8,18   عميار  مريم7814

9,509,004,5010,007,00Fr8,18   زراولة  عز الدين7423

12,007,002,2510,5012,00Fr8,18   عمراني  هالة6706

6,0010,503,5012,509,00Fr8,18   سقني  ايمان4718

8,0011,004,5010,503,00Fr8,18   العابد  كوثر4637

5,008,005,5015,005,00Fr8,18   حمايدية  ليليه3457

12,008,756,504,0014,00Fr8,18   مباركي  رقية2982

13,507,502,259,0010,00Fr8,18   صابور  لخضر2871

8,005,759,0011,004,00Fr8,18   طيرش  فاطمة الزهراء2834

5,2513,002,0013,006,00An8,18   حمادا  حفيظة2732

8,756,008,508,5012,00Fr8,18   شناح  تقوى2488

10,009,500,2512,0012,00Fr8,18   ميلودي  عبد العزيز1970

8,005,0010,008,5013,00Fr8,18   محمودي  هناء1641

11,005,5010,506,505,00An8,18   مهيدي  كريمة1599

9,509,503,509,0013,00Fr8,18   عبدالصمد  اسماء884

11,508,504,009,754,00An8,18   زناتي  شكر ي157

8,5010,004,0011,005,00An8,18   زعيمش  أسماء42

11,006,507,007,5010,75Fr8,16   بلخلفة  نورة8618



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,006,507,509,508,75Fr8,16   عيمش  الوازنة8486

5,0010,0011,007,504,75Fr8,16   غبريني  زوليخة5575

6,757,008,0010,0011,75Fr8,16   بورياش  امال5350

9,0010,0010,004,006,75An8,16   عيدودي  رضا4016

6,0012,000,7514,505,75Fr8,16   بن فرحات  نورالدين2858

9,006,509,007,5010,75Fr8,16   بوقلية  مجدة1318

4,256,009,0012,5011,75Fr8,16   رمضاني  وليد1134

8,5011,505,507,506,75An8,16   موساوي  صبري3

8,508,133,0011,0016,13An8,15   بصيلة  أيمن عالء الدين3064

11,005,007,0010,006,50An8,15   قنفواح  حسيبة6469

11,506,005,0010,755,50Fr8,15   مناصرية  صالح الدين3275

8,5011,002,5010,508,50Fr8,15   نشاد  ضياء الحق عبد القادر1760

11,508,504,009,504,50An8,15   وزرارة  فاطمة1173

8,0010,004,509,2511,50Fr8,15   سعيود  رضوان220

13,508,001,509,0010,50Fr8,15   بن ذيب  تقوى9

14,007,001,0010,508,25An8,13   مزيان  محمد شريف7571

8,002,758,5012,5011,25Fr8,13   تيات  سيف الدين6139

10,005,008,009,0010,25Fr8,13   هادي  سندس4426

10,5010,502,008,0014,25Fr8,13   حواصة  سيد علي3248

6,0011,504,5011,504,25Fr8,13   شيخ  بن يوسف3233

8,006,007,0010,5012,25Fr8,13   دانون  ليديا1903

8,259,502,5012,009,25Fr8,13   حمودي  سعاد1529

12,007,502,759,0013,25An8,13   مشاكرة  هبة هللا1411

7,507,256,0012,505,25An8,13   طالب  اكرم1146

10,006,003,0013,259,25Fr8,13   دروازي  أمال حيزية870

10,506,502,0012,0014,25Fr8,13   بلجبل  ريان208

6,259,007,258,5014,13An8,13   بن عيس ى  ياسر5522

11,009,000,0012,508,00Fr8,12   الحمول  عبدالرحيم8898

12,508,507,504,008,00Fr8,12   خليفة شليحي  زين الدين7574

7,008,002,0015,0010,00Fr8,12   بشيري  نور الهدى7528

12,2510,002,008,009,00An8,12   شيخاوي  عبد الفتاح احمد6956

11,007,008,505,5010,00Fr8,12   خليفي  نور الهدى4678

10,006,503,0013,008,00Fr8,12   بن سعدي  صفاء3690

6,005,0012,009,508,00Fr8,12   بن جماعي  كوثر2672



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,0010,0011,003,0010,00Fr8,12   طوايبية  ضياء الحق863

8,507,007,009,5010,00Fr8,12   برواقن  نجاة591

9,007,008,507,5010,00Fr8,12   بن رقية  اسالم وليد269

10,005,758,008,0010,88An8,11   بوعزة  غانيمة6573

10,0010,000,5012,505,75Fr8,10   باي  صدام5275

3,758,506,7513,009,75Fr8,10   فلكاوي  أمينة5018

9,509,008,005,2510,75Fr8,10   غنيم  أمال2417

7,0011,005,508,0011,75Fr8,10   معمري  سارة1505

5,5011,008,007,509,75Fr8,10   جاليلي  مريم917

12,009,002,508,758,63An8,10   دندوقة  عفاف2469

8,002,7510,7511,007,50Fr8,09   زرارقي  وحيدة8881

8,509,508,505,0011,50An8,09   رزايقي  نجاح8341

12,006,507,007,007,50Fr8,09   ايت مهدي  امينة8284

9,509,509,505,003,50Fr8,09   أبير  بهية7462

8,009,502,5012,507,50An8,09   بن بوعلي  سحنون5549

9,509,501,0011,5011,50Fr8,09   بوسعيد  مليكة5529

10,505,254,5012,008,50Fr8,09   سهلي  فايزة3737

7,5012,003,008,0015,50Fr8,09   بن دالي براهم  أميرة3612

6,0010,007,009,009,50An8,09   بوعالق  هدى1363

13,508,001,0010,505,50Fr8,09   عبي  أنوشكة بشرى1242

10,5011,002,008,509,50Fr8,09   بقاق  ريمة1110

9,004,509,0010,505,25Fr8,07   معلوم  صفاء5383

4,509,502,7513,5016,25Fr8,07   عدنان  محمد5172

12,258,0010,002,506,25Fr8,07   برحال  فتيحة3973

10,506,256,509,257,25Fr8,07   بن عيشوش  سعيد1661

9,5010,005,506,2512,25Fr8,07   نهاب  ياسمين1652

10,009,504,007,5013,25Fr8,07   ساكر  شيراز رانيا76

13,007,001,0010,0013,00Fr8,06   حوسين  سلمى9185

10,007,001,5014,007,00Fr8,06   عباس  وردة8947

6,757,509,506,5016,00Fr8,06   بلكسير  كاميليا5477

12,007,258,004,5010,00Fr8,06   منصوري  سناء5221

3,759,509,508,0014,00Fr8,06   عدالة  فايزة4938

6,006,0011,509,505,00An8,06   جعفر  نصر الدين4122

11,007,003,7510,508,00Fr8,06   شلغوم  فؤاد3297



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,0010,502,0014,003,00Fr8,06   عمور  زهير2206

10,007,253,5010,0014,00Fr8,06   إكان  فاتح1984

4,509,005,5014,005,00An8,06   يعالوي  نسمه1548

6,509,259,006,0014,00An8,06   حمرات  محمد1337

9,0010,007,505,509,00Fr8,06   محساس  نور الهدى1005

7,0012,504,508,009,00Fr8,06   مريم  محمد الطاهر978

3,255,7510,0012,2512,00Fr8,06   جوادي  باية703

10,503,508,009,0013,00An8,06   عليلي  عبد النور596

9,505,004,5012,5011,00An8,06   شرقي  عبد الرحمان581

10,008,001,0013,507,00Fr8,06   مايدي  سامية576

7,009,005,509,7511,88An8,05   ويس  خيرة2647

9,005,137,509,2513,25Fr8,04   زروقي  فاطمة الزهراء8892

7,005,387,0012,2510,25Fr8,04   ادير  فريال7800

9,006,505,5011,506,75Fr8,04   عيساوي  فطيمة6847

5,009,506,7510,0011,75Fr8,04   قواسمية  نريمان3359

8,506,506,0010,5010,75Fr8,04   صفيح  عبدهللا3218

4,005,0012,0010,0012,75Fr8,04   مبروك  اماني2172

12,508,003,008,0010,75Fr8,04   نحال  غادة1830

13,504,003,5011,257,75Fr8,04   عالونية  مريم1628

12,007,007,505,508,75An8,04   العربي  ريان553

10,007,003,0010,0016,75Fr8,04   وعيل  صبرينة431

13,508,505,253,5013,75An8,04   ديش  ياسين170

7,508,8810,005,0011,00Fr8,03   تومي  سيليا7849

5,0010,508,009,006,50An8,03   باألطرش  صابرين6824

7,0010,504,0011,504,50Fr8,03   عدلي  عبدالنور4395

11,009,632,0010,006,00Fr8,03   قاسمي  عبد الكريم3760

10,756,752,0013,006,50Fr8,03   طاير  خولة3028

12,007,004,2510,003,50An8,03   تياب  سمير3015

7,753,0010,5011,505,50Fr8,03   بومعزة  فاطمة الزهرة2777

9,004,004,5013,5012,50Fr8,03   شرفي  هشام2756

11,0011,253,005,5013,50Fr8,03   دادو  أيمن166

4,506,504,5016,0010,38An8,02   كشباط  حنان8678

6,508,251,7516,006,25Fr8,01   سمصار  توفيق7585

8,508,758,507,503,25Fr8,01   رواي  نزيهة7526



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,008,506,009,508,25Fr8,01   حاج الزعر  محمد6662

4,003,7514,0011,005,25An8,01   عينار  عبد  القادر6236

9,009,503,509,5010,25Fr8,01   بوبقرة  ماية5569

6,505,5011,508,508,25Fr8,01   ناصر  عودة5426

8,255,756,5010,0014,25Fr8,01   سديرة  فاطمة3491

7,0011,503,759,0011,25Fr8,01   لحمر  حورية2860

5,507,5012,006,5010,25Fr8,01   بن علية  اكرام766

8,0010,500,7512,509,13An8,01   إيدير  بثينة6866

8,258,502,5013,007,13An8,01   مرواني  ليليا إلهام1162

11,007,258,006,007,00Fr8,00   نواصرية  عبدالرزاق6881

8,007,504,0012,0010,00Fr8,00   عماري  سهيلة4980

8,756,504,0012,509,00An8,00   بليل  فتيحة3870

9,5010,003,757,5013,00Fr8,00   بوقفة  إيمان2715

6,759,257,508,508,00An8,00   نصير  أحمد2533

9,756,753,5011,5010,00Fr8,00   العطراوي  وفاء2341

11,506,004,5011,004,00An8,00   عظيمي  محسن2082

10,506,5011,504,006,00Fr8,00   جامع  هاجر1798

5,509,008,507,2515,00Fr8,00   بنور  فطومة1618

10,001,508,0012,508,00Fr8,00   مخلوفي  سفيان1598

13,004,501,0014,005,75Fr7,99   حمادي  حنان4337

9,508,003,2511,506,75An7,99   جلوط  أسامة3711

6,5014,003,508,007,75An7,99   سالطني  أحالم2462

5,009,004,5013,009,75Fr7,99   تواتي  نريمان2035

10,006,0011,004,509,75Fr7,99   لحسين  فاطمة الزهراء357

10,006,002,0013,509,75Fr7,99   قرعيش ي  جيهان72

5,0011,504,0011,507,75Fr7,99   أعقاب  فريدة62

6,007,5010,008,009,50Fr7,97   شمام  منير8579

5,006,385,0013,2517,00Fr7,97   ترايكية  نهيدة7605

9,008,004,0010,509,50Fr7,97   دعدوعة  سلسبيل7359

7,0010,507,756,0010,50Fr7,97   كرياتي  مليس6977

8,5010,003,759,508,50An7,97   دخلي  وفاء6651

7,758,502,2512,0013,50Fr7,97   بلعالية  فاطمة5166

5,5010,008,008,507,50An7,97   شرفة  عيشة4733

8,0010,503,509,509,50Fr7,97   حضري  سفيان2775



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,008,0011,755,5010,50An7,97   بوزيان  علي1979

4,508,507,0011,509,50Fr7,97   عراب  اكرام1194

6,0011,001,0013,758,50Fr7,97   حاجي  حليمة209

8,0010,501,5011,509,25Fr7,96   محاجبية  عائشة5852

11,008,007,505,009,25Fr7,96   بن بهلولي  سعد5604

10,006,754,509,5012,25Fr7,96   حاج ميهوب سيدي موس ى  سفيان3523

4,758,758,508,5013,25Fr7,96   قريمش  فاطمة الزهراء3351

7,256,008,0010,0010,00Fr7,94   دباخ  ليلى نسرين6722

12,007,504,508,505,00Fr7,94   سعادي  نصيرة6307

8,7510,756,005,5011,00Fr7,94   مجاجي  وليد5552

9,005,258,009,508,00An7,94   بوسبس ي  سليم5467

10,008,005,009,256,00Fr7,94   شنوف  لخضر5140

8,008,0010,005,758,00Fr7,94   بوسهوة  ناصر4861

8,009,0012,502,507,00Fr7,94   قويدر اعمر  بالل4401

7,507,0010,756,0010,00Fr7,94   خوالفية  جمال3467

10,003,006,0011,2514,00Fr7,94   نواري  عبد الرزاق2344

7,0012,004,508,507,00An7,94   حريدي  ايمان1729

7,756,0010,507,0010,00Fr7,94   عثمانية  فايزة1555

9,506,005,509,7511,88An7,93   بن عاشور  سارة2239

10,006,503,5011,508,88An7,93   مقدم  نور الهدى1753

11,256,005,0010,005,75An7,93   كدوش  ليندة6745

5,007,008,2511,507,75Fr7,93   رومان  عبد الكريم6658

8,508,001,0014,008,75Fr7,93   زايري  لطيفة2497

7,008,134,0011,5012,25An7,93   فرحاوي  خالد2278

6,5013,253,009,505,75Fr7,93   غضبان  آمنة1580

8,5010,005,008,008,75Fr7,93   بوراس  مجدي1417

10,506,003,5011,0010,50Fr7,91   بن خميس  سارة6474

9,005,006,0012,006,50An7,91   وعلي  مراد6082

6,757,005,0012,509,50Fr7,91   كرزيكه  سليمان5301

7,2511,008,004,0013,50Fr7,91   رويبح  حنان2560

9,008,508,006,506,50Fr7,91   كحلي  عبد الرزاق2092

10,505,007,509,255,50Fr7,91   بن ثامر  عثمان977

8,507,005,009,7513,50Fr7,91   عدة  طاهر317

7,009,505,0010,008,38An7,90   عالوة  سوسن169



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,008,006,508,502,25An7,90   حاجي  سناء8599

9,505,753,0013,009,25Fr7,90   حمريط  رفيق8089

10,008,007,505,5010,25Fr7,90   عرايبية  زهية7989

7,509,754,507,5017,25Fr7,90   درامشية  ايمان5533

9,507,002,0013,506,25Fr7,90   قرموش  ليندة5046

11,009,132,009,507,75Fr7,90   مقران  خالد4758

8,509,001,7511,5011,25An7,90   صحراوي  منال3905

10,003,502,0015,0012,25Fr7,90   لخيار  نسرين2833

9,006,003,5012,5010,25Fr7,90   مزوزي  غزالن1726

9,508,005,758,507,25Fr7,90   أبعي  محمد الطاهر1442

11,509,504,008,002,00Fr7,88   بوشنب  رابح8038

9,5010,500,2512,005,00Fr7,88   تواتي  شيماء6032

11,006,503,0010,5010,00An7,88   عكرمي  سهيلة5960

10,007,253,0011,009,00Fr7,88   جعاللي  أسية5688

9,509,502,5010,008,00Fr7,88   مضلوم  ريمة4957

3,2510,008,2511,004,00Fr7,88   سالم  حدة4377

6,0011,509,004,0012,00Fr7,88   كباب  أنفال4201

12,008,504,507,006,00An7,88   بوسيف  غالم هللا3423

7,006,751,0015,0015,00Fr7,88   قراوس  فتيحة2985

8,506,5012,006,002,00Fr7,88   قادري  حمزة2886

4,509,006,0012,506,00Fr7,88   مخلوف  عمر2741

7,5010,251,0012,0011,00Fr7,88   بوعدال  نجالء2692

6,003,5010,0012,755,00Fr7,88   معنصر  خضرة1868

8,003,5010,009,0012,00Fr7,88   حس ي  مخطارة1478

11,0010,501,507,0014,00Fr7,88   برادعي  عبد القادر1343

12,008,002,758,0011,00Fr7,88   ثابت  مريم875

8,256,255,0010,7513,00An7,88   بوحاجب  أسامة707

5,754,5012,506,5017,00Fr7,88   دشير  سلمى390

9,006,754,509,7514,00Fr7,88   طويل  سهام122

5,759,006,0011,504,88An7,88   مناصرية  بالل1349

8,258,001,0015,004,75Fr7,87   جبالحي  نادية8699

11,0013,001,005,5011,75Fr7,87   بوقرة  شيماء6504

10,5011,508,001,507,75Fr7,87   كروش  بريكي6283

7,2510,003,0010,0012,75Fr7,87   فتاح  سيف االسالم4897



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,005,7510,006,5012,75Fr7,87   مشكك  علي4356

10,506,505,008,2512,75Fr7,87   سالم تاج  عفاف3720

10,009,001,5011,007,75Fr7,87   شكال  محمد الياس2130

9,755,257,008,7510,75Fr7,87   شريف  فريال737

6,5010,0011,503,009,75Fr7,87   ربيعي  هبة595

9,006,255,5010,0010,75Fr7,87   أقلوش  سيهام244

9,509,631,2510,0012,00Fr7,85   محسن  وسام7620

8,756,505,008,7517,50Fr7,85   براهمي  مليكة أمينة7517

6,008,008,009,009,50An7,85   شارف  إيمان7186

4,256,505,5014,5010,50An7,85   مداوي  دنيا6034

10,0011,252,007,0012,50Fr7,85   دنون  محمد بلبنة4894

11,003,007,5010,256,50Fr7,85   بولحيلة  أمير4689

11,0010,008,002,009,50Fr7,85   خليفاوي  أحمد عبد الغني4566

10,006,0010,504,0011,50Fr7,85   ولدعلي  بدرالدين3554

9,5010,502,509,256,50Fr7,85   بوعالم  الهاشمي2598

10,005,007,008,5011,50Fr7,85   العمراني  رانية1477

10,507,501,5010,2514,50Fr7,85   حمروني  فلة1434

12,506,503,259,506,50An7,85   مزهود  آمنة967

9,008,005,008,5011,50Fr7,85   بن اسماعيل  نجاة799

7,008,007,507,0015,25Fr7,84   يايس ي  أمين8459

7,505,009,0010,505,25Fr7,84   حسونة  عائشة8374

7,508,005,008,2518,25Fr7,84   رماس  هبة هللا8282

11,507,509,503,007,25Fr7,84   بن عثمان  داود8135

10,007,503,0011,505,25Fr7,84   بوقفة  نبيلة6523

11,509,501,008,0013,25Fr7,84   بن لخلف  كريمة3626

10,0011,005,004,5011,25Fr7,84   تمار  وفاء3406

6,507,006,5010,2512,25Fr7,84   بليل  توفيق2883

6,006,006,7511,0014,25Fr7,84   قراوي  ياسمين2628

9,004,009,009,507,25An7,84   ملياني  شعيب2419

8,009,009,004,5011,25Fr7,84   بلمهدي  كريمة567

9,507,002,0012,0011,00Fr7,82   طوبال  سميرة8954

9,008,503,0010,509,00Fr7,82   بالل  أسماء8696

10,5010,003,009,501,00Fr7,82   الهزيل  عبد الرزاق8670

11,507,000,5011,0013,00Fr7,82   وداش  سوالف6660



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,504,257,007,5012,00Fr7,82   بن قوية  امينة6477

10,253,888,0010,004,50Fr7,82   لوصيف  مروان6442

7,504,509,5010,007,00Fr7,82   وناس ي  حسينة5848

6,008,009,508,505,00Fr7,82   تقار  هجيرة5638

6,007,255,5012,0010,00Fr7,82   عنو  شيماء4939

13,0013,501,004,007,00An7,82   عليوات  عزيز3991

10,0010,006,004,5011,00Fr7,82   عبد الصادق  تيماء3698

6,006,008,2510,0012,00Fr7,82   عربيد  سيف الدين3619

8,506,004,0012,0011,00Fr7,82   بن يطو  احمد عبد املنعم2602

11,009,503,009,003,00Fr7,82   بوعوينة  نجوى1667

8,004,5011,009,501,00Fr7,82   بومحداف  أميمة1039

10,508,507,754,507,88An7,82   مبرك  أيوب8080

10,505,501,0013,0012,88An7,82   وقالل  مروة6337

9,007,507,258,005,75Fr7,81   حمادي  صبرينة8000

10,007,503,0011,006,75Fr7,81   وزاني  مريم2235

10,008,501,0011,508,75Fr7,81   ديدي  محمد العيد1421

9,002,7510,009,258,75Fr7,81   رازي  أمال1419

9,007,0013,003,004,75Fr7,81   عالوي  سمير731

10,008,003,009,759,75Fr7,81   خروفي  بشرى371

4,7511,004,0010,0013,50Fr7,79   بوشريط  حنان8154

8,006,005,0010,2515,50Fr7,79   ياحي  فكيهه7009

6,0010,001,0014,008,50Fr7,79   زيادي  سهام6760

6,257,0014,503,009,50Fr7,79   عيساوي  حمزة6757

7,0012,507,006,002,50An7,79   خلف هللا  شمس الدين6596

9,254,2511,506,008,50An7,79   منصوري  حليمة5974

13,255,503,259,008,50An7,79   وناس  فاطمة الزهراء4814

8,006,005,509,0018,50An7,79   بن زهرة  أمينة2821

8,509,001,2512,009,50Fr7,79   دعاس  عبد النور482

7,5010,754,257,7511,50Fr7,79   خنفر  هند380

10,506,007,007,508,25Fr7,78   بن بشير  سيهام8295

9,505,001,0014,7511,25An7,78   قاسمي  سامية7792

10,002,756,0011,5011,25An7,78   مخالفية  إيمان6145

10,008,001,7511,258,25Fr7,78   عابدي  فوزية5357

5,009,506,0010,0010,25An7,78   انشكال  رميساء3456



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,009,006,0010,5014,25Fr7,78   حكيمي  مسينيسا108

10,507,002,0010,0014,25Fr7,78   طالب  رانية53

11,003,505,0010,2513,13An7,77   بن ديدة  زينب5849

11,002,006,0010,0016,13An7,77   بوعجل  صفاء1705

9,509,501,0011,506,00Fr7,76   عباس  يوداس7767

10,508,006,756,256,00Fr7,76   بن بش ي  سميحة7005

12,009,001,009,008,00Fr7,76   بوقرة  أمينة6454

9,5011,501,508,0010,00Fr7,76   جرابي  هاجر6444

9,009,005,008,506,00Fr7,76   فرحي  رتيبة6252

7,7512,002,5010,003,00An7,76   حمادي  عبد الناصر6029

9,506,005,0010,0010,00Fr7,76   بوحنونة  عصام5579

3,009,5012,007,006,00An7,76   عامر  سيف الدين4926

6,5010,008,505,5010,00An7,76   سكيو  ريحانة4605

7,006,505,7512,505,00Fr7,76   بابايبة  نجيب1978

12,005,002,0011,2511,00Fr7,76   غزالي  حفيظة896

9,503,507,0010,0012,00Fr7,76   نوني  رانية662

10,506,508,506,006,00An7,76   بن نيني  وائل562

7,505,508,0010,506,00Fr7,76   لوجاني  سامية491

10,505,251,7513,0010,00Fr7,76   عبد الصمد  حمزة69

11,502,507,0010,007,88An7,76   حماني  أحالم9496

10,006,8810,503,508,38An7,76   لزعر  غنية8872

10,004,8811,005,008,38An7,76   بن ذيب  احالم3736

3,5011,005,759,0014,88An7,76   أمالو  عبد الرشيد276

8,003,0010,508,5011,75Fr7,75   بن سيد  شيماء7601

10,003,006,5012,005,75Fr7,75   بوعفار  وجدان4994

8,006,003,0013,509,75An7,75   ديلمي  جميلة4387

8,753,5011,508,004,75Fr7,75   بوكسران  عبد الحكيم2809

9,5010,388,003,257,25An7,75   سكاك  أمينة2146

11,005,004,009,0015,75Fr7,75   عباس ي  شيماء1945

9,0010,000,5011,009,75An7,75   بورقوعة  بالل1496

8,008,006,008,0011,75Fr7,75   روابحي  أصالة1177

6,257,0012,505,506,75Fr7,75   ديلمي  لويزة1147

12,509,883,005,0010,25Fr7,75   دحماني موس ى  محمد1066

3,2510,007,758,0015,75An7,75   زواوي  شكيب997



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,5012,003,008,507,63An7,74   دليح  شهرزاد2415

11,006,257,005,0014,50Fr7,74   بن عثمان  نوال8159

12,007,508,503,754,50An7,74   بن زردة  عائشة6374

7,009,008,257,504,50An7,74   بلقاسم  جميلة5913

10,006,501,0013,009,50Fr7,74   سواللي  محمد3936

11,007,389,502,5010,00Fr7,74   حبور  إكرام3340

5,509,509,008,501,50An7,74   أوالد النوي  عبد الكريم2835

6,0011,008,254,5012,50Fr7,74   رحموني  سلسبيل2098

8,387,006,509,008,00Fr7,74   بوشجيرة  أمينة ياسمين1091

6,005,508,0012,503,50An7,74   بابوري  مسعود901

6,5010,505,008,0011,25Fr7,72   الشيكي  أسامة8108

8,007,634,0010,0012,75An7,72   مناعي  زكية6571

7,507,753,0012,0010,25Fr7,72   لعجل  يسرى4392

8,505,006,0011,258,25Fr7,72   خيرات  خديجة2260

9,003,757,5010,0010,25Fr7,72   عبادلة  ايمان1961

8,754,507,0010,0010,25Fr7,72   مازري  احالم1913

6,5012,001,0011,009,25An7,72   بولحلة  دنيازاد328

8,507,756,509,253,00An7,71   العيمش  شريف9218

13,006,502,759,006,00Fr7,71   بدواني  عبد القادر7416

6,008,255,0011,259,00An7,71   رقيعي  إكرام7175

9,006,002,5012,0013,00Fr7,71   شيهب  ريمة6334

10,506,754,509,008,00Fr7,71   عاللي  فطيمة الزهراء5793

11,505,002,0012,507,00Fr7,71   شمام  إنصاف5662

5,5010,002,0013,009,00An7,71   كوش  مصطفى5654

7,508,006,759,504,00Fr7,71   بوالعة  يسرى5284

8,259,504,009,008,00Fr7,71   عبيد  خديجة5174

9,0010,502,008,0013,00Fr7,71   بوناصري  محمد5143

10,0012,002,007,007,00An7,71   بريك  أميرة4729

8,007,505,509,0011,00Fr7,71   قرين  سماح4219

5,007,504,5012,5013,00An7,71   بومشطة  ريان4011

12,005,001,5012,009,00Fr7,71   بودوخة  صهيب ضياء الدين3687

13,002,004,5010,0013,00Fr7,71   بن حمودة  نوال2926

11,006,004,509,009,00Fr7,71   محمد  ملياء2811

5,758,509,506,5010,00Fr7,71   الحاج  رشا2597



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,505,0011,006,5011,00Fr7,71   جويمع  عالء الدين1849

9,5016,500,754,506,00Fr7,71   علويط  كريمة1828

6,006,006,5011,0013,00Fr7,71   شافعي  ماجدة1629

10,505,004,009,5015,00An7,71   دوب  هاجر1116

7,509,502,0011,758,00Fr7,71   يونس  رضوان457

12,003,506,009,009,00Fr7,71   فغول  محفوظ271

9,5010,006,004,0013,00Fr7,71   مرزوق  أعمر237

7,007,505,0011,009,00Fr7,71   بلبشير  سفيان167

9,009,502,008,7513,88An7,70   يعيش عاشور  فاطمة الزهراء4032

7,509,004,509,0010,75Fr7,69   بابا  أمين8288

10,008,002,0011,504,75Fr7,69   مغيث  حياة7827

11,507,501,5010,008,75Fr7,69   عيساوي  فتح ازهر6173

11,0010,005,004,0010,75Fr7,69   حاج مختار  نور الهدى5586

9,005,004,5011,0012,75Fr7,69   كتفي  زوينة5429

7,2512,002,009,507,75Fr7,69   عزوي  نسيمة4119

5,506,507,0010,7511,75Fr7,69   سكورت  حفصة إيمان3918

9,508,504,258,507,75Fr7,69   سايح  هاجر1679

5,0010,508,006,0012,75Fr7,69   بولعراس  جهيدة1424

6,505,504,5013,0012,63An7,68   عميروش  جازية6171

6,7511,009,004,007,50Fr7,68   صابر  شمس الدين8946

3,508,505,0014,504,50An7,68   بن صبيحي  يوسف8669

7,006,007,0010,0010,50Fr7,68   عبادة  وردة7299

5,0011,001,0012,0014,50Fr7,68   زدام  ليندة6773

9,5010,000,7510,009,50Fr7,68   نوار  ميمونة6429

8,0010,7510,003,003,50Fr7,68   شطة  زبيدة5668

10,5010,502,006,5012,50An7,68   بن العيد  مريم5321

9,504,756,258,5014,50An7,68   بوناب  مليس4474

9,5010,002,009,008,50Fr7,68   سعداني  فتحي2727

6,008,506,0010,257,50Fr7,68   بوكروم  بسمة2705

6,007,505,5010,2513,50Fr7,68   داود  محمد2669

10,008,002,7510,007,50Fr7,68   علي صوشة  كريمة913

9,007,006,008,757,50Fr7,68   حريزي  فاطيمة الزهرة895

4,508,007,0011,008,50An7,68   تشيكو  ليلية729

10,503,509,006,5012,50Fr7,68   عبدمزيم  صبرينة117



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,2510,001,0011,005,50Fr7,68   بودوخة  حسين107

8,507,505,0010,006,25Fr7,66   جبران  دنيا9467

12,505,003,509,0010,25Fr7,66   بن بوقرين  سعاد6584

7,5010,502,5011,004,25Fr7,66   بوزيد  محمد أيمن5364

8,004,509,509,006,25Fr7,66   قمبوعة  ريان4495

8,509,002,0011,257,25Fr7,66   بشينية  احمد رامي2806

7,509,000,0012,5014,25Fr7,66   حاج خليفة  حنان1454

9,006,006,508,0012,13An7,65   ميهوب  علية9235

9,503,752,5013,5013,13An7,65   زعباطي  صابرين8167

10,256,001,0013,009,13An7,65   رحماني  مصطفى3934

9,008,001,0011,0014,00An7,65   قوري  مروى منال8785

7,0010,750,2514,002,00Fr7,65   قواللة  محمد8504

7,000,5012,5010,508,00Fr7,65   هبوب  نائل قمر الدين8404

6,0012,004,758,505,00Fr7,65   مبخوتي  فطيمة7838

9,507,005,259,007,00Fr7,65   زخروف  رباب7098

10,006,005,0010,006,00Fr7,65   سالم  وئام6962

6,5012,002,509,0010,00Fr7,65   عمار بن عبد هللا  محمد عصام5997

11,006,007,007,504,00An7,65   سعادة  الطاهر5674

11,509,752,007,009,00Fr7,65   سالم  عفاف4045

7,754,506,0012,009,00Fr7,65   بن طلحة  ريمة3910

8,005,507,508,7511,00Fr7,65   العزيزي  ماجدة3263

10,758,006,253,5016,00Fr7,65   خرواع  رجاء رحمة ريحان2500

9,5010,005,006,008,00An7,65   بركان  أحالم2385

9,005,252,0014,009,00Fr7,65   رحماني  أحالم2384

9,257,504,009,0011,00Fr7,65   لكحل  زينب1915

7,0010,002,5010,0012,00Fr7,65   مرغاد  عبد النور1590

5,007,002,0016,0010,00Fr7,65   ساعو  سالفة1198

10,505,759,502,5017,00Fr7,65   أورابح  وسيلة660

3,7513,005,007,0014,75Fr7,63   بن عبد هللا  اكرام5749

11,008,004,008,503,75Fr7,63   كسيبي  فريدة4584

11,502,004,0012,0011,75An7,63   مقديش  حنان3579

6,006,503,7515,004,75Fr7,63   زروال  محمد السعيد3402

10,007,504,509,005,75Fr7,63   لقماش  ياقوت89

6,507,758,008,506,50Fr7,62   مخلوف  جوهرة9022



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,002,504,0014,007,50Fr7,62   جوجة  فتيحة8626

7,006,251,7514,2512,50An7,62   طيبي  حورية8342

6,508,504,509,7512,50Fr7,62   مكتوب  طارق8023

9,508,002,2510,508,50An7,62   بوسليماني  حفصة7364

8,259,004,008,0012,50Fr7,62   بن زكري  أميرة ندى7170

10,006,757,006,0010,50Fr7,62   صابونجي  نسرين6360

12,756,001,0011,006,50An7,62   يخلف  محمد6300

9,006,757,757,505,50Fr7,62   جواودية  أسماء5755

11,005,752,5011,506,50Fr7,62   خليف  وليد5580

9,504,0010,007,007,50Fr7,62   مقري  أسماء4005

6,004,506,0012,0015,50Fr7,62   سيد لخضر  زبيدة3989

8,508,506,506,509,50Fr7,62   عبابسة  ريان بتول3075

4,759,006,5011,004,50An7,62   أمزيان  أحالم2573

5,009,501,0014,0011,50Fr7,62   دباخ  أمينة2216

12,006,004,756,0014,50Fr7,62   لعصامي  رمزي بدر الدين2005

10,5010,505,503,509,50An7,62   بوسعيد  اكرام سارة649

12,008,751,759,501,50An7,62   شايع  منال325

9,0010,501,0011,003,25Fr7,60   الصيفي  فايزة8885

9,005,501,5013,0013,25Fr7,60   صميدة  ياسمين5013

10,005,0010,006,005,25Fr7,60   ميموني  بالل4635

10,003,508,757,0012,25An7,60   زوقار  أسماء4293

10,508,503,008,507,25Fr7,60   بومنجل  عالء الدين2937

11,002,753,7512,0011,25Fr7,60   مصمودي  عبدالقادر2345

11,506,501,0010,5011,25Fr7,60   رقام  أسماء1721

7,508,504,0011,005,25Fr7,60   خلدون  خولة1694

8,004,006,0010,5015,25Fr7,60   خرباش  هاجر ليلة666

7,506,004,0012,509,00Fr7,59   قزوط  غادة8550

9,505,506,0010,005,00Fr7,59   حداد  بالل8171

10,007,006,256,0012,00Fr7,59   بوغرارة  نبيلة7919

10,009,001,5010,007,00Fr7,59   عبدلي  ويسام6572

6,502,506,5013,5013,00Fr7,59   تدريست  امال6143

7,009,500,5013,009,00Fr7,59   زلتني  ليديا5352

11,509,251,507,2511,00Fr7,59   فياللي  ميلود4949

8,503,004,0014,0011,00Fr7,59   بزاز  صارة4822



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,758,503,758,5011,00Fr7,59   خالدي  نسرين3624

13,509,500,255,7513,00Fr7,59   زاوش ي  هند3452

7,507,005,5011,005,00Fr7,59   طهراوي  زين الدين3278

6,005,506,5011,7510,00Fr7,59   فريحي  عبد القادر سفيان3191

7,506,388,757,0010,50Fr7,59   بغداد زوقار  ياسين3018

10,505,005,008,5013,00An7,59   جعاللي  أكرم2744

11,009,000,259,2511,00An7,59   مرزوقي  زينة2589

10,0010,252,507,508,00An7,59   ولجة  أحالم690

9,0010,000,509,0015,00An7,59   محمد  زهيدة442

7,007,759,007,504,00An7,59   مخاطرية  أسية406

10,504,257,008,009,88An7,58   عطوي  زكي7498

9,0010,500,758,0015,88An7,58   مقار  إسماعيل عدنان5276

9,504,008,508,755,75An7,57   عروس ي  الحاج ميلود9440

7,006,008,009,008,75Fr7,57   رماضنة  انصاف8107

12,006,002,0010,008,75Fr7,57   نعيمي  سمية7413

10,258,258,253,009,75Fr7,57   هواري  ربيحة6913

11,005,750,2512,5010,75Fr7,57   عرابة  مولود6687

7,0010,503,008,0014,75Fr7,57   لعطاب  ثينهينان4494

10,006,132,0011,5010,25Fr7,57   رحماني  هبة2253

9,508,006,507,004,75Fr7,57   بسيدهم  بشرى1540

10,0011,003,006,506,63An7,57   براح  نجم الدين7684

10,009,005,006,008,50Fr7,56   خريفي  حدة9357

9,0012,252,007,007,50Fr7,56   شيبان  كنزة8856

6,506,255,0012,009,50Fr7,56   بوليش  بالل8753

5,505,5012,506,0010,50An7,56   داود  إناس8139

9,007,753,5010,007,50Fr7,56   قاسمي  نوري7309

11,507,001,0011,006,50Fr7,56   هادف  رقية7135

4,754,0010,009,0017,50An7,56   بوجمعة  رهاف7124

10,0010,751,0010,001,50An7,56   بغاديد  الحبيب7097

12,255,754,507,508,50Fr7,56   سويس ي  رشيدة6951

10,509,002,506,2515,50An7,56   بن حليلو  إيمان5577

9,502,2510,008,009,50Fr7,56   بوختاش  مريم5491

12,006,501,508,0016,50Fr7,56   بلقاسمي  ثنينة3642

8,5010,501,0010,008,50An7,56   عقباوي  عامر2650



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,009,501,0011,508,50Fr7,56   شرقي  غنية2036

10,005,008,007,008,50Fr7,56   شعابنة  محمد ملين999

8,506,501,0014,008,50Fr7,56   لعمارة  أحمد أمين779

8,004,503,0014,0010,25An7,54   خالف  عمار8469

9,757,755,008,006,25Fr7,54   أحمد باشا  جميلة7791

5,505,004,7515,007,25An7,54   شاقور جلطية  رتيبة7266

8,0010,000,5011,508,25An7,54   مايدي  يوسف5342

8,259,001,5011,009,25Fr7,54   بن رمضان  نور الهدى4982

8,003,753,0013,5015,25Fr7,54   عبد الباقي  لويزة3949

6,5010,004,009,508,25Fr7,54   بن عبدالعزيز  سعيدة3277

10,508,006,004,5012,25Fr7,54   نجاعي  عبد الرحمن1991

11,007,753,006,5015,25An7,54   شرماط  محمد رضا1906

5,009,506,758,0011,25Fr7,54   ساجي  فاطمة زهرة1378

7,755,005,5011,0011,25Fr7,54   بلعباس بن قرعة  رانية959

5,508,505,009,0016,13An7,54   بوملطة  ريم ياسمين2077

9,005,001,5013,0014,13An7,54   دراوش  فتيحة1334

11,257,507,752,0014,13An7,54   بن عاشور  شيماء311

8,5012,003,005,0014,00Fr7,53   خمري  أمين9222

7,506,003,2512,0013,00Fr7,53   بوخاري  مريم7987

6,7510,001,7511,0010,00Fr7,53   براهمية  امينة5223

6,507,504,5010,5012,00Fr7,53   ناوي  فاطمة أحالم5216

7,004,508,509,5010,00Fr7,53   أودينة  محمد األمين5205

9,006,504,0010,0010,00Fr7,53   بتيش  وئام5199

9,006,003,5012,006,00Fr7,53   شراد  تقي الدين4881

7,259,503,0010,009,00Fr7,53   طورش  سالم4365

8,008,001,0012,0012,00Fr7,53   دباب  ايمان3804

7,509,001,5010,5014,00Fr7,53   لوناس  نريمان3791

10,006,009,004,0012,00Fr7,53   قنطور  أمال3638

7,007,0011,503,0014,00An7,53   طعم هللا  جميلة3322

9,005,009,007,755,00An7,53   باكور  نادية2360

9,003,889,007,0012,50Fr7,53   حمو  لينا2150

10,008,005,006,5010,00Fr7,53   طويل  كلثوم2078

9,509,002,0010,006,00Fr7,53   لصعر  عمر1636

10,759,505,253,5012,00An7,53   حبيب  فاطمة حسيبة818



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,004,004,5011,0010,00Fr7,53   خطاوي  سليمة725

10,505,002,509,5018,00Fr7,53   بلميلود  ليندة77

6,756,0011,007,004,88An7,52   سيرات  طيب8619

10,508,002,008,5011,75An7,51   عربان  وهيبة8842

4,5012,002,5012,003,75An7,51   سراح  عدلية7676

3,758,508,0010,006,75An7,51   لحفاية  ياسمين5548

7,507,251,7512,5011,75Fr7,51   طار  محمد الصالح4797

12,507,501,009,007,75Fr7,51   سرحواني  مروى3171

7,502,507,0011,0015,75Fr7,51   فزاع  ندى مليس1534

8,008,501,7510,0014,50Fr7,50   بوزيتونة  محمد املأمون7785

7,5012,002,008,009,50Fr7,50   بلعابد  سمية7622

10,005,888,756,005,00Fr7,50   سعودي  زين الدين6741

9,506,006,508,505,50Fr7,50   بوجالل  سيف الدين5888

5,758,003,5011,0014,50Fr7,50   سراج  اكرام5071

8,509,508,004,505,50Fr7,50   مهدي  رفيق3148

9,0011,001,508,009,50Fr7,50   بونقورة  خديجة1633

9,0010,004,005,0015,50An7,50   كموش  امينة شيماء468

9,009,001,0011,505,50Fr7,50   ملباركية  منال386

7,757,505,508,0012,50Fr7,50   بومزيبرة  فريال199

10,254,006,009,0010,25Fr7,49   سليمان  إلهام7946

8,008,005,009,007,25Fr7,49   ديلمي  حسيبة5772

6,757,001,2514,0011,25Fr7,49   عثامنية  عبير5241

7,508,501,0013,007,25Fr7,49   الواتي  إلهام4931

9,006,500,7512,5012,25An7,49   سالني  وسيلة4344

9,504,506,008,0015,25Fr7,49   مالجي  دنيا3689

6,0010,001,5010,0017,25Fr7,49   موفق  سارة2236

7,506,501,2513,5012,25Fr7,49   جباري  دورصاف1696

5,505,5016,002,509,25An7,49   سالمي  اسماء757

4,0013,004,508,258,13An7,48   عكروم  أيمن2015

6,754,008,2510,509,13An7,48   شريط  نور الهدى196

8,5011,504,006,007,00Fr7,47   دواب  منيرة9517

7,008,004,509,0013,00Fr7,47   مرقع  عادل7115

6,509,001,2511,2515,00Fr7,47   بوجابر  انفال صبرينة5619

11,008,001,258,0014,00Fr7,47   بركاس  سفيان5567



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,258,503,0011,2511,00Fr7,47   زايدي  سناء5417

8,0013,501,507,007,00Fr7,47   منزر  حسينة4447

8,506,005,5010,505,00Fr7,47   بن دنيدينة  البشير4443

7,003,007,5012,009,00Fr7,47   اقدالن  فاطمة الزهراء4329

10,008,500,5010,0011,00Fr7,47   علوش  حسام الدين4126

6,008,0010,006,007,00Fr7,47   لعطوي  وداد3944

4,258,0012,005,508,00Fr7,47   ياحي  فاطمة الزهراء3446

8,009,009,254,006,00Fr7,47   مبروك  بالل2103

6,507,504,5010,0013,00Fr7,47   أعراب  ريمة1836

3,758,007,5011,006,00An7,47   سعيدي  محمد أمير1341

10,5011,003,504,0011,00Fr7,47   مخناش  محمد ايمن1043

10,007,003,009,0011,00Fr7,47   شرشالي  مهدية وسيلة653

7,509,002,5010,509,00Fr7,47   بلونيس  أمينة نور الهدى528

12,255,253,507,5013,00Fr7,47   دغماني  رحمة91

9,008,006,006,0011,00Fr7,47   جبيري  هناء57

7,507,003,5011,508,75Fr7,46   عروف  أحالم9193

6,0010,004,008,0014,75Fr7,46   خلة  وليد7731

11,003,500,7513,5011,75Fr7,46   حيمور  نعيمة5813

11,006,501,5010,0010,75Fr7,46   بن احمد  احالم5759

7,509,0010,002,5010,75Fr7,46   جحيط  حبيبة1423

8,008,004,759,754,75Fr7,46   مقرز  فايزة158

7,506,507,008,0010,75Fr7,46   العايب  نسيم121

8,506,005,7510,005,50An7,44   مراد  شهرة7261

11,006,004,007,0014,50Fr7,44   لرقش  محمد ندير عبد املجيد6186

10,007,507,005,008,50Fr7,44   عاتي  إيناس5516

10,504,004,0011,008,50Fr7,44   سديرة  نورالهدى4209

10,0010,003,007,006,50Fr7,44   فايد  شيماء3938

8,509,005,006,0012,50Fr7,44   حمزة  فيروز3623

7,506,001,0014,5010,50Fr7,44   مرابطي  علي2960

7,004,005,5013,008,50Fr7,44   بن لسود  عبد الرؤوف2541

9,003,754,5013,005,50Fr7,44   جبروني  أيوب1596

5,505,255,2512,5012,50Fr7,44   حديدان  أمال843

6,0010,384,509,007,00Fr7,44   قوميش  عبد الرحمان724

12,009,001,257,009,50Fr7,44   جاللي  سامية630



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,506,252,0010,5013,50An7,44   جامع  عبدالقادر212

10,006,757,504,5011,38An7,43   بركات  شامية1033

9,008,000,2512,507,25Fr7,43   بودوخة  صبرين8780

7,255,002,0014,5011,25Fr7,43   صرياك  صليحة7458

10,506,005,009,004,25An7,43   بن مهل  تقي الدين7133

12,005,003,507,5014,25An7,43   خرفي  أماني3435

9,256,505,758,008,00Fr7,41   مصباح  أسامة8602

9,509,750,508,5013,00Fr7,41   بصباص  وفاء6629

5,004,5012,008,008,00Fr7,41   حمودة  نورالهدى5739

4,0011,008,006,0010,00Fr7,41   بوزيد  ريان5644

10,005,007,007,0010,00Fr7,41   بوخيرة  عبد اللطيف5498

10,004,006,0010,006,00Fr7,41   مقداد  ميلود4955

10,505,003,0010,2511,00Fr7,41   صديقي  تينهينان4656

7,006,005,7510,0011,00Fr7,41   سباع  جميلة4573

11,507,002,509,006,00An7,41   بوعمار  موس ى2771

7,506,001,7514,009,00An7,41   ياسع  ليلية1464

7,0010,002,0010,0010,00Fr7,41   زواوي  صالح1241

9,508,503,507,0012,00Fr7,41   مسلولي  أسماء802

4,504,507,5012,0012,00Fr7,41   شيخ  لبنى565

10,005,504,0010,008,00An7,41   بولحارس  كميلة374

13,503,006,006,5010,00Fr7,41   مغاري  مريامة302

7,5010,006,007,004,00An7,41   الشيخ  امال247

11,004,506,008,007,75Fr7,40   أبختي  عبدالرحمان9430

8,504,004,0013,007,75An7,40   فلوس ي  وليد7069

9,506,501,5010,0015,75Fr7,40   كلول  امير6996

9,005,002,0013,258,75Fr7,40   بوحديد  سامية6174

7,006,258,507,0010,75An7,40   سعيود  عبد الستار5490

8,009,502,0010,007,75An7,40   ذيبة شهبة  فاطمة الزهرة4661

8,008,501,0010,0015,75Fr7,40   مقدم  حياة2645

10,503,002,2513,508,75Fr7,40   محمدي  فايزة1632

6,756,5010,504,5012,75Fr7,40   حبالي  منير1247

11,0012,001,504,509,75Fr7,40   لوح  سومية727

13,507,005,004,007,75Fr7,40   إيدو  أحمد566

10,5010,000,008,509,63An7,39   قويسم  ندى4449



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
12,506,003,008,007,50An7,38   حداد  مينة8471

9,508,000,0012,505,50Fr7,38   شنن  بسمة7898

9,757,002,0010,0010,50An7,38   سنوس ي  سهام7606

6,009,006,507,758,50Fr7,38   صوالح  وداد6249

3,004,5011,0011,007,50Fr7,38   براهيمي  ربيحة5883

4,507,507,009,5011,50Fr7,38   رحمون  امينة5178

10,508,504,507,501,50An7,38   حفاف  سميحة5093

8,006,004,0010,5011,50An7,38   عثماني  كلثوم بثينة4123

8,753,506,0010,0012,50Fr7,38   بولحية  نوال3525

2,759,0012,004,5012,50Fr7,38   قروي  هاجر3027

10,006,003,5010,007,50An7,38   أحمد الصغير  زينب2262

12,006,250,0011,008,50Fr7,38   بختاوي  فاطمة الزهراء2152

3,509,004,5011,2512,50Fr7,38   فضل الدين  ابتسام1775

8,505,005,0011,505,50Fr7,38   إليهم  دنيا1623

5,007,504,0012,0011,50Fr7,38   بن يحي  هجيرة1581

5,008,005,5010,0011,50An7,38   نويوة  منى1450

7,508,503,0010,009,50Fr7,38   ملير  عبدالعالي1195

2,7510,004,5012,506,50Fr7,38   كاوني  بن  عيس ى286

7,004,005,7513,006,50An7,38   قزول  آية73

9,007,254,508,508,25Fr7,37   نادر  توفيق أحمد9513

10,003,504,7510,0012,25Fr7,37   العايب  حبيبة7984

10,008,506,504,009,25Fr7,37   شارفية  مروى7178

6,005,7510,506,0012,25Fr7,37   صبار  سعيد6533

9,009,502,008,0011,25An7,37   فغرور  ياسر5765

6,508,003,0012,007,25Fr7,37   فاتح  سيف الدين2630

10,505,509,503,0011,25Fr7,37   سليماني  سمية2322

7,509,501,0010,0013,25Fr7,37   وعيلي  أسيا2302

9,009,754,506,506,25Fr7,37   موامنية  وفاء2120

7,508,7513,001,004,13An7,36   بن حراث  بن عودة2768

6,005,2511,506,0010,00Fr7,35   صافي  محمد9407

8,753,501,0014,0016,00Fr7,35   عماري  لياس9327

9,5010,503,506,007,00Fr7,35   غياط  عبد الرزاق9153

6,506,0010,007,007,00Fr7,35   بوعلي  أيمن9120

15,0010,001,004,005,00An7,35   بلغيث  رؤى8395



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,508,502,008,507,00Fr7,35   حفيان  نادية8181

5,257,5011,504,5010,00Fr7,35   سليماني  شيرين هدايات7762

10,006,009,504,505,00Fr7,35   بن زعيم  هند6682

10,505,501,0011,5011,00Fr7,35   بن قطاف  فاطمة6260

5,505,505,7512,0010,00Fr7,35   عبد الحميد  عفاف5776

10,5010,500,009,005,00Fr7,35   مناد  كريمة5483

8,507,002,5010,5011,00Fr7,35   بركاس  عبد الجليل4448

12,005,502,0010,007,00Fr7,35   بودشيشة  طارق4441

10,509,502,257,008,00Fr7,35   دارسبع  قادة2593

6,0011,001,0011,507,00Fr7,35   صالحي  مريم2027

9,507,004,2510,002,00Fr7,35   غاوي  حسين1844

10,502,259,007,508,00Fr7,35   الزهرة  ريغي1568

5,008,005,0012,503,00Fr7,35   خلفاوي  محمد االمين1501

10,007,001,5011,007,00Fr7,35   حشايش ي  أيمن1499

7,257,502,5013,004,00Fr7,35   يحياوي  خديجة1172

6,007,002,0013,5010,75Fr7,34   بن بكار  نور الهدى9151

13,502,005,507,0012,75Fr7,34   بلبشير  سناء8615

10,508,001,509,506,75Fr7,34   قادري  رحاب5705

9,507,000,7511,0011,75Fr7,34   مزاري  كمال5237

3,509,003,0014,006,75Fr7,34   لطرش  خيرة4918

10,008,503,505,5014,75Fr7,34   زراية  رياض كنزي3441

11,505,756,004,5013,75Fr7,34   بولفركات  نسرين3050

10,003,005,5010,0010,75Fr7,34   بن عابد  فاطيمة2734

10,506,002,5010,506,75Fr7,34   موقاف  خالد1788

6,0012,501,757,5013,75Fr7,34   رحماوي  هدى1556

6,006,503,0013,0010,75An7,34   شالبي  نجاة1375

5,504,503,5014,5012,50Fr7,32   برواق  عماد الدين9148

6,007,0011,005,506,50Fr7,32   زموري  عماد7745

10,508,000,759,2510,50Fr7,32   عشيو  رابح7410

10,008,502,007,0014,50Fr7,32   بوكشادة  سيليا7363

8,507,009,005,006,50Fr7,32   صاولي  خلود6119

6,508,257,008,005,50Fr7,32   شهرة  فوزية4357

6,259,004,5010,005,50An7,32   طهراوي  عائشة1743

9,002,006,5012,255,50Fr7,32   بوعلي  سعيد1612



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,506,002,0014,0010,50An7,32   مشاكرة  حنين1278

13,009,001,007,004,38An7,32   جباري  سعيدة9262

11,005,004,009,506,25Fr7,31   بلعروس ي  كمال8148

11,504,755,008,505,25An7,31   بودية  ياسمينة5670

10,003,004,5010,5012,25Fr7,31   قرميط  سارة5535

7,004,008,0010,008,25Fr7,31   بوالريش  شيماء3267

9,008,001,2510,509,25Fr7,31   جعالب  محسن2550

10,005,002,0012,506,25Fr7,31   مستوي  نرجس حياة1967

11,007,005,505,0010,25An7,31   عماري  مريم ام الخير اسماء721

10,507,0010,002,006,25Fr7,31   شايب الذقن  أحالم544

6,004,508,509,2511,00Fr7,29   راشدي  محمد األمين9105

8,005,759,005,7510,00Fr7,29   بلقاسمي  نور الهدى9092

12,008,003,505,508,00Fr7,29   مخلوف  صهيرة9018

11,006,002,009,0012,00Fr7,29   جدو  كمال8322

11,007,000,5011,006,00Fr7,29   بن زروق  هشام7708

5,0010,003,0010,5010,00Fr7,29   قرزة  ريمة7623

7,002,7512,508,003,00Fr7,29   معيوف  فتيحة7505

7,7511,001,509,007,00Fr7,29   بوعيشة  ياسمينة7121

9,005,505,0010,006,00Fr7,29   بوتاق  إكرام6612

12,007,000,508,0014,00Fr7,29   طافر  سرين6314

7,004,0010,505,0018,00Fr7,29   موس ى  ليلية4990

5,507,004,0010,7515,00An7,29   غريب  اسماعيل3232

9,504,002,0012,0014,00An7,29   خديم  اميرة2846

10,009,005,504,508,00Fr7,29   لوكال  يوسف1925

6,0012,002,0010,004,00Fr7,29   معقاس ي  لياس1615

10,004,256,008,0011,00Fr7,29   بن حشيليف  صابرين1585

6,006,132,5013,0013,50Fr7,29   عواد  إيمان780

4,5010,504,0010,506,00Fr7,29   طراد  صفاء688

6,507,506,509,255,00Fr7,29   عزيرية  حنان455

11,005,503,009,0010,00Fr7,29   لعبيدي  شيماء314

7,006,255,009,0014,88An7,29   دالج  كنزة7982

7,505,004,0012,009,88An7,29   عبد اللطيف  منار1383

10,506,751,0011,006,75An7,28   صحراء  الزهره5458

12,007,004,254,5012,75Fr7,28   بوبندير  ريمة4872



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,509,002,0012,005,75An7,28   سلمون  إبتسام2372

7,388,003,5011,004,25Fr7,28   بن عبيدة  فضيل1809

9,008,501,0010,507,75Fr7,28   عباس ي  نهال نصيرة1804

5,758,006,5010,002,75Fr7,28   بن علية  سفيان273

9,509,501,008,0011,50Fr7,26   بن زديرة  نرجس8776

9,506,004,009,009,50Fr7,26   شبايكـي  ليلى6999

11,002,5010,503,5013,50An7,26   فاضل  صوفيا6796

11,007,501,007,7514,50Fr7,26   فوكراش  نور االيمان6626

10,007,503,508,007,50Fr7,26   بوعمرة  عقبة6161

8,009,502,259,008,50Fr7,26   دباش  آسية5734

9,258,751,0010,007,50Fr7,26   قيبيش  فريدة5413

4,506,007,5011,505,50Fr7,26   كيس ي  محمد األمين5336

6,505,252,0016,502,50An7,26   حمومة  حنان5136

8,0013,502,006,503,50Fr7,26   منغيد  شيماء5104

6,007,002,5013,009,50An7,26   واضح  ريان5087

12,005,632,509,256,00An7,26   فاضل  عائشة3777

10,008,501,009,507,50Fr7,26   حمس ي  حسام3400

8,503,006,0010,7510,50An7,26   فرشة  حسان1441

8,006,501,2512,5010,38An7,26   بوطورة  هيثم5444

9,006,509,004,507,25Fr7,25   وناس  فخرالدين7518

5,007,009,007,0011,25Fr7,25   نميس ي  هاجر7164

7,007,002,5013,005,25An7,25   شافعه  نوال5950

9,508,002,508,0011,25Fr7,25   سايح  صارة5412

8,007,001,7512,008,25Fr7,25   حمالوي شارف  يوسف4339

7,007,505,758,508,25Fr7,25   منصور  مريم2335

11,509,501,005,0015,25Fr7,25   حابي  مروى1515

7,257,005,008,5012,25Fr7,25   صاحب  تيزيري1346

6,006,003,0013,0011,25Fr7,25   بشكور  أحالم1286

5,505,506,0012,505,25Fr7,25   مانع  امال1029

8,004,007,508,5011,25Fr7,25   نصيبي  محمد علي801

12,255,005,007,006,25Fr7,25   بن حرز هللا  حياة348

8,005,503,0011,0013,25Fr7,25   حمالوي شارف  فاطيمة290

7,5011,501,007,5013,13An7,24   خالف  غودة6364

6,505,503,7512,0012,13An7,24   مفتاحي  محمد توفيق242



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,009,000,0010,0015,00Fr7,24   اوكيل  مريم امال8809

10,003,751,0013,0012,00Fr7,24   لحراري  مريم7865

6,509,008,005,009,00Fr7,24   قنونة  ندى6542

7,509,501,2510,0010,00Fr7,24   فالح  سفيان6421

8,009,508,503,505,00Fr7,24   بن دقيش  عيس ى5666

10,009,250,759,505,00Fr7,24   ودي  إيناس3767

10,007,503,508,505,00An7,24   رزيق  خليل3746

9,004,502,0012,0013,00Fr7,24   مكيو  عالء الدين3682

8,504,507,509,254,00An7,24   براكني  رباب3662

6,505,009,007,5011,00Fr7,24   منصر  اسكندر3633

10,008,753,006,0012,00Fr7,24   رجيل  سارة2880

7,0010,501,0010,507,00Fr7,24   قرقب  سمية2786

8,508,006,006,009,00Fr7,24   معروفة  أسماء1562

6,509,002,0011,507,00Fr7,24   فلوح  موس ى1191

11,505,504,007,509,00Fr7,24   دموش  لندة589

8,754,502,0012,0013,75Fr7,22   نهمار  محمد األمين7050

9,004,259,006,507,75An7,22   بوهزة  مارية6028

3,756,5014,503,509,75Fr7,22   كردار  ابتسام5312

4,754,009,0010,509,75Fr7,22   قرفي  شيماء4629

8,756,003,0011,007,75Fr7,22   بن سالم  بثينة4097

8,5010,006,003,0012,75Fr7,22   زعيمش  سعيد3771

9,5010,000,008,5010,75Fr7,22   حدو  ليندة3284

12,005,507,505,002,75Fr7,22   بلباشير  نصرالدين1720

6,506,501,2513,5011,75Fr7,22   سعيدي  منى474

9,008,005,506,506,75Fr7,22   أعوج  وداد118

9,503,001,5013,5012,50Fr7,21   قمري  يسرى8133

10,5011,002,005,008,50Fr7,21   بن عمارة  حسناء7868

11,504,251,7510,0012,50Fr7,21   بن راحلة  فاطمة الزهراء7193

9,506,003,5010,006,50An7,21   بن خديم  سارة6286

9,506,004,007,5014,50An7,21   سماتي  محمد عماد الدين4910

6,004,007,5010,0012,50Fr7,21   عبدلي  الهام4850

9,505,003,0010,0012,50An7,21   جعفر  فاطمة الزهرة3454

7,509,752,0010,005,50Fr7,21   بلخذرية  أميرة1263

9,507,502,0010,006,50An7,21   ساغي  عبد هللا648



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,007,506,509,006,25Fr7,19   بوغرارة  عبد املجيد9501

5,0010,252,5010,509,25Fr7,19   جديدي  رانيا8587

6,0011,002,009,508,25Fr7,19   بوطالب  فاطمة الزهرة8086

4,507,504,0011,7511,25Fr7,19   جبالة  فوزية6398

6,5010,002,007,7517,25An7,19   دحوة  محمد3669

7,501,508,509,7513,25Fr7,19   عبيرات  نوال3578

5,0012,003,008,508,25An7,19   حسنات  مرزوق3389

6,508,008,005,759,25Fr7,19   رحو  صورية2812

6,255,503,5012,2512,25Fr7,19   باحو  بالل1825

8,505,003,0010,0016,25Fr7,19   بوسويس ي  حورية1686

7,004,256,0011,756,00An7,18   ورنيد  عمر9489

8,508,637,005,005,50An7,18   ماليكية  أحالم9388

9,005,755,507,0013,00Fr7,18   بلعربي  أمينة9383

10,255,501,5011,507,00Fr7,18   سالمة  إسماعيل8552

5,5011,002,0010,008,00Fr7,18   عزيرية  بالل8545

9,004,506,009,506,00Fr7,18   هبهوب  الهام8500

10,505,004,007,0016,00Fr7,18   سعيدي  إكرام نهال6181

7,504,753,5011,5013,00Fr7,18   حافظي  محمد5750

7,503,509,508,008,00Fr7,18   خالدي  عواطف خيرة5572

10,508,253,007,256,00Fr7,18   بلمانع  حسن4860

5,506,253,2512,0014,00An7,18   بن عيس ى  إكرام3237

3,505,0010,0010,008,00Fr7,18   حمزة  يسمين1530

10,5010,501,007,006,00Fr7,18   السخري  سارة1296

8,003,506,5010,508,00Fr7,18   بن شور  عبد الرؤوف451

8,006,002,0011,5012,00Fr7,18   امزيان  توفيق245

11,506,501,758,259,75Fr7,16   بقالم  خديجة9510

4,758,0011,503,5010,75Fr7,16   بن سليم  أية8302

7,505,007,506,5015,75Fr7,16   تدري  ايمان7783

9,009,004,005,0013,75An7,16   بلي  صوفية مروة5148

9,508,002,009,007,75Fr7,16   حمداوي  خير الدين5097

4,759,504,508,0014,75Fr7,16   بلخير  فاطيمة الزهرة2615

8,505,002,0012,0011,75Fr7,16   يسعد شريف  إيمان445

8,004,0011,006,005,63An7,15   جعفر  ليلى8466

13,507,753,504,006,50An7,15   مخلوفي  سعيد8268



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,008,502,259,504,50Fr7,15   جبايلي  تقي الدين6492

10,006,005,506,0011,50Fr7,15   شوكي  ليرات6214

6,256,008,008,506,50Fr7,15   سلماني  ليلى5958

5,259,006,507,508,50Fr7,15   مراقب  اناس5361

11,004,758,005,006,50An7,15   بلخير  صالح الدين أيوب5293

9,506,001,7512,004,50An7,15   نزار  أمينة4641

8,507,500,7511,0010,50An7,15   عليوي  بثينة3724

10,007,504,506,507,50Fr7,15   بلبج  آمال3436

6,504,005,0013,007,50Fr7,15   بن احمد  فتيحة3295

4,509,506,506,5013,50Fr7,15   شبيرة  شوقي عبد العزيز3078

7,758,001,009,0018,50Fr7,15   بلكفيف  نسرين2128

6,005,001,0015,5011,50Fr7,15   قاسيمي  أمين1839

9,009,002,008,009,50Fr7,15   شاوي  مهدية1244

9,008,009,003,503,50Fr7,15   عوفي  أسماء21

8,006,005,0010,005,25Fr7,13   دوان  سارة9198

5,507,003,2512,0010,25Fr7,13   رحماني  اليامين6526

3,507,006,7510,5010,25Fr7,13   بوزيدي  زهرة ياسمينة4606

4,009,004,0010,5011,25Fr7,13   زويتني  يوسف675

4,509,003,2511,0010,25An7,13   بوقادي  عفراء هديل106

8,0010,002,508,007,13An7,13   قدور  سارة1681

9,257,502,257,0017,00Fr7,12   بن قرايت  وسام8546

7,006,007,258,008,00Fr7,12   بن عامر  حكيم8287

2,759,505,509,0014,00Fr7,12   بن عثمان  أبوبكر الصديق8237

10,5010,000,757,008,00Fr7,12   زاقي  درين8202

7,258,003,009,5010,00Fr7,12   زعيط  سيدعلي7209

6,008,507,006,0011,00Fr7,12   بومجان  عليمة7134

9,506,001,2512,504,00An7,12   بوشمال  عاطف6133

10,005,002,0010,5011,00Fr7,12   حمادي  خديجة6069

11,009,251,257,505,00An7,12   عزاوي  نريمان5608

11,505,000,5012,005,00An7,12   طواهرية  فطيمة5585

10,007,0010,501,505,00An7,12   عولمي  احمد رامي4743

8,005,507,006,5013,00Fr7,12   ذوايبية  روفيدة3336

9,004,006,008,7510,00Fr7,12   حمزة  لبنى3255

9,008,503,008,007,00Fr7,12   تباني  سفيان3240



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,006,758,505,5010,00An7,12   كرباش  جديفة3173

4,509,502,5011,0011,00Fr7,12   سعيدي  مونيا2763

6,5010,000,7510,2511,00Fr7,12   بولودان  سمية2710

8,007,502,0010,509,00An7,12   دمناتي  داودية2546

11,007,007,004,503,00Fr7,12   النية  خديجة2324

6,009,382,0010,0011,50Fr7,12   طيبي  عبدهللا2165

11,006,002,0010,005,00An7,12   بوعتو  علي2159

4,5015,001,755,0016,00Fr7,12   طاشور  كنزة1518

6,7511,002,008,757,00Fr7,12   سواملية  أيمن1451

6,5010,008,504,005,00Fr7,12   سارة  حمزاوي1351

6,0010,006,005,5011,00Fr7,12   محمودي  زكرياء1329

9,506,003,009,0011,00Fr7,12   شيباوي  جازية299

3,005,255,5012,5016,00An7,12   بومجرية  أسماء285

10,005,004,507,0014,88An7,11   مفتاح  شيماء7780

4,506,002,0014,5012,88An7,11   بزوح  إحسان3020

10,007,002,509,504,75An7,10   عاتي  عبدالعالي9456

6,252,2510,257,5015,75Fr7,10   خذيري  شيماء9131

8,004,007,508,0010,75Fr7,10   مزوز  رندة7264

11,504,250,7511,0010,75Fr7,10   كبير  هاجر5505

5,258,5011,003,009,75Fr7,10   لعطوي  الطاهر5167

9,008,002,509,753,75An7,10   عبروقي  جالل4748

9,509,004,006,255,75Fr7,10   مشري  أميرة4286

7,005,005,5011,006,75Fr7,10   حواس  نعيم4218

6,004,007,0010,5010,75Fr7,10   بشير شريف  سارة4163

7,009,504,008,006,75Fr7,10   شويديدة  ثلجة2460

6,004,006,0011,5010,75An7,10   جالمدة  رحيم1201

5,507,502,0012,0012,75Fr7,10   عصام  فاطمة الزهراء1190

7,254,009,007,509,75Fr7,10   بن بكير  ميمي لينة387

6,007,006,008,0012,50Fr7,09   بقننو  مريم9294

8,007,002,5010,0010,50Fr7,09   سليماني  أرسالن وسيم8454

10,008,005,006,502,50Fr7,09   اسماعيل  عبد الحليم6928

6,756,5011,003,509,50Fr7,09   مدور  ياسين6790

7,008,251,0012,007,50Fr7,09   لعويرة  أمير6622

9,006,0010,502,0010,50Fr7,09   بن مسلي  ججيقة6256



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,509,254,008,005,50Fr7,09   مخلوف  دليلة5501

8,7510,001,008,258,50Fr7,09   مناصرية  امال4536

13,007,001,507,504,50An7,09   عالق  أحالم4414

7,759,000,5010,0011,50Fr7,09   بوطالبي  سناء4413

8,006,501,0012,508,50Fr7,09   بن حمو  ليلة3825

10,506,501,0010,008,50Fr7,09   رحاي  نجاة3748

3,2510,006,008,758,50Fr7,09   بن حمادي  سمية2720

5,758,0010,504,007,50Fr7,09   صفصاف  محمد الهادي2526

9,007,002,258,5013,50Fr7,09   مزاري  ناصر رفيق2343

9,505,001,0012,508,50Fr7,09   متالين  رحمة2213

10,006,503,508,008,50Fr7,09   موفق  عبد العزيز2193

8,0010,003,008,502,50Fr7,09   براح  هاني1438

5,755,502,5013,0013,50Fr7,09   زروقي  بوزناد705

6,009,502,0010,508,50Fr7,09   حرز هللا  كمال محمد318

6,504,004,5012,0012,50Fr7,09   بوعرة  منال2

9,506,006,256,756,38An7,08   ديلمي  محمد زكرياء1193

2,754,506,0015,007,25An7,07   زليلف  مريم8687

9,505,001,0012,0010,25An7,07   الحاج لقواس  فاطمة6946

8,506,003,508,5014,25An7,07   لزرق  حنان6216

7,507,502,009,7513,25Fr7,07   ميلي  أمال4513

4,509,757,506,507,25Fr7,07   مدان  املهدي3527

9,753,003,0010,0017,25Fr7,07   توامي  سارة3227

6,509,506,006,506,25Fr7,07   بوجالل  بن يعقوب2872

13,007,000,506,0014,25Fr7,07   زلوطة  أميرة1219

8,009,004,006,5010,00Fr7,06   بن لزرق  سمية9316

9,0011,502,004,5012,00Fr7,06   بن يوسف  خليل8973

9,008,000,5010,0010,00Fr7,06   لوصيف  رائد8908

8,006,001,7513,005,00An7,06   رزيق  سهيلة7409

3,005,757,0013,005,00An7,06   قرين  نور الهدى7165

4,756,008,007,5015,00Fr7,06   سلماني  غاني6595

6,2510,001,0011,505,00An7,06   العمودي  رضوان5910

11,007,502,008,006,00Fr7,06   لغواطي  ريم5856

9,006,004,508,0010,00Fr7,06   محيجيبة  ايمان5289

6,5010,251,509,2510,00Fr7,06   يوبي  سلمى5191



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,5010,634,004,0011,50Fr7,06   طلحي  هناء4790

10,005,638,503,509,50Fr7,06   طرشون  إيمان4785

8,509,256,503,2510,00Fr7,06   طوالبية  سومية4648

10,008,501,008,0010,00Fr7,06   لعريبي  سعاد4298

7,0010,504,505,0012,00Fr7,06   شرابن  آية3355

10,003,252,5013,005,00Fr7,06   قويسم  نورة2934

9,257,001,509,5011,00Fr7,06   قالتي  خولة2486

7,507,506,506,0010,00Fr7,06   هميلة  تقي الدين2304

9,005,504,008,5012,00Fr7,06   بلهادي  وليد1471

8,007,002,0010,0012,00An7,06   راحو  محفوظ573

3,504,009,2510,5011,00Fr7,06   بن امحمد  رحيل65

8,0010,005,003,5013,88An7,05   كراكبي  شيماء1412

5,005,504,0012,0013,75Fr7,04   بوكوس  احمد فؤاد4503

5,505,008,509,007,75Fr7,04   بشيري  زبيدة4444

7,507,503,009,509,75Fr7,04   بن جدو  عبير3089

9,258,501,008,5010,75Fr7,04   شليح  تركية2662

11,506,002,008,507,75An7,04   شيخ  سناء2455

8,504,003,5011,509,75Fr7,04   دحماني  سلسبيل2305

8,005,004,0011,007,75Fr7,04   طالب  وردة1222

10,509,002,257,004,75An7,04   شاطبي  فطيمة زهرة525

9,005,002,5012,005,63An7,04   حمادي  سميحة6037

9,003,509,006,009,63An7,04   صالحي  أمينة1181

3,757,504,5011,5010,50Fr7,03   عمورة  اسماعيل9340

7,506,752,0010,5012,50Fr7,03   برادع  إلهام7632

7,759,008,003,008,50Fr7,03   سقالب  نضيرة6451

9,507,000,0010,5011,50Fr7,03   تهامي  قطر الندى5240

5,0010,500,5012,007,50Fr7,03   حمالي  علي4940

7,5010,504,004,0015,50Fr7,03   طلحي  سناء4603

6,003,002,5015,5011,50Fr7,03   ناموس  شيماء3569

7,137,507,007,503,00Fr7,03   مغراوي  رشيدة2979

5,006,504,0010,5015,50Fr7,03   زعفر  فضيلة1917

10,004,003,509,5011,50Fr7,03   قدور  مريم يتول1650

4,003,008,0011,0015,50Fr7,03   بوجناح  نور الهدى1221

10,506,501,008,0015,50Fr7,03   أكلوش  صارة950



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,004,001,0015,0011,50Fr7,03   علية  عبد اللطيف638

8,2510,004,504,0012,50Fr7,03   ميلودي  أيوب636

11,005,003,008,2510,50An7,03   صادوق  وداد خديجة64

7,007,005,009,505,38An7,02   حميدي  براهيم5617

11,002,253,5010,0012,38An7,02   بهلول  أميمة3621

4,006,502,0014,0013,38An7,02   عاشورة  أمال أمنية2042

10,008,002,007,0011,25Fr7,01   رداح  أنيس9039

6,759,002,009,0012,25Fr7,01   جعفر  هشام7680

5,008,001,2512,5012,25An7,01   بن عمارة  عبدالرحمان5365

4,506,007,0010,009,25Fr7,01   شلقيع  جميلة3932

4,509,003,5011,007,25Fr7,01   جواله  سميحة3666

10,504,253,009,5010,25Fr7,01   حميان  طارق2489

9,5010,004,503,509,13An7,01   نوي  فراح8021

9,506,003,009,009,13Fr7,01   بلقرع  وهيبة5069

11,005,504,757,504,13An7,01   خير الدين  هشام2329

8,006,001,2512,0010,13An7,01   أوجاني  منذر852

7,003,507,5010,754,13An7,01   غراب  سامية12

10,507,501,008,509,00Fr7,00   بن معزوز  وردة7349

8,5010,501,007,0011,00Fr7,00   عيس ى مبرك  محمد6440

11,004,505,008,005,00An7,00   بوحفص  محمد بوعالم5941

9,007,004,009,003,00Fr7,00   شعبان  يوسف4627

8,004,502,2511,5014,00Fr7,00   غزال  روزة4238

5,504,004,0013,7510,00Fr7,00   بومعزة  ايوب4191

6,509,503,258,508,00Fr7,00   مهدي  نصر الدين4009

7,503,003,0012,0017,00Fr7,00   بوعوينة  منى انصاف3916

6,009,505,506,0011,00Fr7,00   عيساني  أحمد تقي الدين2739

9,005,002,0011,509,00Fr7,00   شابة  هجيرة2255

4,758,004,0011,008,00Fr7,00   بلبدار  شفيق2133

7,505,631,0013,508,50Fr7,00   بوشاهد  إناس2056

8,006,503,2510,008,00An7,00   هماز  رفيدة1671

4,504,004,5014,0011,00Fr7,00   هداج  نصيرة1469

9,008,004,006,0011,00Fr7,00   مسعودان  ريام1295

10,009,001,506,5011,00An7,00   زايدي  محمد الطاهر1239

6,505,135,5010,0010,50Fr7,00   منتلشتة  ورود1152



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,0010,004,006,509,00An7,00   بعزي  زهير1092

11,003,002,0012,007,00Fr7,00   دهبازي  صورية1073

12,003,003,0010,504,88An6,99   زمولي  خالد538

4,007,001,7514,0011,75Fr6,99   ولدرابح  محمد صادق8300

7,007,504,0010,004,75Fr6,99   بوسهوة  خولة8197

10,504,254,008,509,75Fr6,99   برحايل  يسرى7820

4,759,507,006,507,75Fr6,99   صوفي  شيماء5791

10,009,003,505,506,75Fr6,99   شادلي  جميلة5235

9,504,005,008,0012,75An6,99   زمال  فاطمة4692

8,008,500,0010,0012,75Fr6,99   علي محند  أحالم2225

9,507,005,505,508,75Fr6,99   مغراوي  رضا1071

3,5010,009,504,508,75Fr6,99   بوزياني  فتيحة962

6,504,503,0013,0010,75Fr6,99   بونمرة  وفاء551

5,504,507,5010,506,63An6,98   قريقر  خديجة6042

9,5010,003,006,004,50An6,97   صابر  يوسف9488

3,755,007,5012,005,50An6,97   بالل  اماني ميرة8598

8,009,002,508,008,50Fr6,97   بونار  سعاد7837

8,006,0010,253,009,50Fr6,97   بريك  نسرين7750

9,504,005,0010,004,50An6,97   نوار  عماد7732

9,757,005,007,003,50An6,97   بوسماحة  بوجمعة7284

5,007,506,507,0014,50Fr6,97   بن غانم  محمد ناجي7013

8,508,003,009,004,50Fr6,97   بولودنين  أسماء6734

10,756,002,009,505,50Fr6,97   بلخيري  يوسف6299

7,005,502,5013,006,50Fr6,97   محمد الشريف  خديجة6120

7,506,753,0011,503,50Fr6,97   شريف  شيماء6012

8,507,501,258,0017,50Fr6,97   جمعة  ياسمين5632

9,506,752,506,5017,50Fr6,97   سايب  زكية5519

3,509,502,5011,5010,50Fr6,97   شعيب  يوسف4590

6,506,254,0010,509,50Fr6,97   هدان  راضية4361

11,0011,500,253,0015,50Fr6,97   مخلوف  آمنة3487

7,138,508,254,007,00An6,97   لهواسة  منيرة3120

5,255,503,7513,008,50Fr6,97   عابد  فريال2935

6,007,507,008,253,50Fr6,97   مناصرية  هناء2562

6,006,004,0010,7511,50An6,97   شويك  أمال1675



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,009,501,508,006,50Fr6,97   امغار  مريم1327

10,006,002,008,5012,50Fr6,97   بهلولي  شهرزاد1230

9,506,503,008,0010,50An6,97   عميري  نصر الدين443

7,886,000,2512,5012,00Fr6,97   بوحبيلة  أحمد أيمن33

4,509,508,005,0010,50Fr6,97   كيشو  عادل14

7,005,0013,001,0014,38An6,96   بازية  سعيدة3003

7,005,501,0014,008,25Fr6,96   بلجياللي  إناس8886

6,008,503,009,0012,25An6,96   سيراج  شهيناز8311

5,252,509,0011,505,25Fr6,96   حداد  يمينة8002

9,005,000,2512,5011,25Fr6,96   خيموم  عائشة7502

11,505,003,006,5014,25Fr6,96   مالتي  لبنى5474

7,754,502,0012,5011,25An6,96   بن التومي  فاطيمة5323

7,504,502,5014,004,25Fr6,96   بليليطة  ابتسام5165

5,753,007,0011,509,25An6,96   بوالطين  اسية ريان4717

8,755,000,7512,0012,25Fr6,96   قندوز  فريال3828

5,7510,004,007,509,25Fr6,96   بخيت  حكيم2927

6,006,507,006,5014,25Fr6,96   ملهاق  نجاة2742

5,507,501,2512,0013,25Fr6,96   طوبال  وهيبة2356

9,006,003,008,5012,25An6,96   بن عائشة  زكرياء1862

6,503,252,0015,0011,13An6,95   بوحدواش  خديجة9315

6,504,757,509,754,00An6,94   بوسواك  حدي9048

7,257,006,008,005,00Fr6,94   حفص ي  نسرين8340

11,008,500,507,508,00Fr6,94   العقون  فريدة8054

8,005,008,004,5016,00An6,94   أيت مسعود  سكورة7697

8,254,506,508,756,00An6,94   مادون  فاطمة7377

10,005,003,008,0014,00Fr6,94   مجكان  سيليا6968

11,003,751,0010,0015,00Fr6,94   عش ي  محمد6346

6,006,503,0010,5014,00Fr6,94   زوغبي  اميرة6190

6,253,507,509,0013,00Fr6,94   ماحي  جمال الدين5653

6,506,002,0012,0012,00Fr6,94   العياش ي  أمينة5379

9,006,751,0011,007,00Fr6,94   خميلي  رضوان4985

6,506,008,007,008,00Fr6,94   زريقي  علي4830

11,005,002,009,0010,00Fr6,94   كرماس  صابرين4638

7,005,505,259,509,00Fr6,94   رزقي  رانية4107



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,506,503,256,0013,00Fr6,94   قربان  فارس2783

5,754,003,0015,505,00Fr6,94   نباش ي  أماني2770

9,003,504,2511,007,00Fr6,94   المي  ياسمين2759

10,007,506,504,504,00An6,94   سليماني  أبو بكر  الصديق2457

10,004,500,5012,0010,00Fr6,94   عبودي  وداد2227

5,008,753,0010,0011,00Fr6,94   شادلي  ريم1966

9,005,251,2512,008,00An6,94   لويش ي  ليندة1685

12,008,003,004,0010,00Fr6,94   بولحليب  الزهرة912

8,004,503,0013,004,00Fr6,94   قوي  محمد األسعد499

6,258,506,257,006,00Fr6,94   بن يزة  علجية353

9,0010,004,004,508,00Fr6,94   فلفول  سومية74

7,005,005,0011,005,88An6,93   داود  حميدة7828

7,005,009,007,005,88An6,93   روابح  عصام2787

9,508,001,009,505,75Fr6,93   ضيف  وفاء7534

7,505,251,0013,0010,75Fr6,93   إدير  سمية7062

9,254,503,5010,506,75Fr6,93   بوعزة  خديجة7040

12,004,250,0011,008,75Fr6,93   الحمزة  بلقيس6723

9,506,002,008,7512,75Fr6,93   جراري  حسناء6540

5,505,2511,504,5010,75Fr6,93   نقيب  نسرين5134

10,0011,002,003,0013,75Fr6,93   ناصري  ياسمين1929

5,508,000,7512,2511,75Fr6,93   أورزيفي  فاطمة الزهراء1821

4,508,503,0010,0013,75Fr6,93   سيود  الزهراء1819

6,006,0010,005,009,75Fr6,93   مزالوي  هاجر600

8,006,002,0010,0013,50Fr6,91   زيدان  فطيمة8843

10,008,502,757,004,50Fr6,91   لخضاري  اسيا8644

8,506,005,507,009,50Fr6,91   بن عمار  شيماء8042

10,507,002,008,007,50Fr6,91   كحول  نبيل7310

11,507,002,006,0011,50Fr6,91   نصر  نور الهدى6597

9,503,504,2510,506,50An6,91   شروانة  محمد األمين6154

6,507,001,5013,005,50An6,91   شاشور  إيمان5318

10,003,002,0012,507,50An6,91   شايطة  ياسمين4916

12,005,001,5010,003,50An6,91   محمودي  كمال3888

9,506,002,008,0015,50Fr6,91   حطاب  حمزه2940

10,003,502,5011,009,50Fr6,91   زيادي  نور1818



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,886,253,758,5016,00An6,91   ريحاني  خليل1171

11,005,632,008,509,00Fr6,91   فكيريني  إكرام صابرين804

6,007,381,0012,5010,00Fr6,91   جبالي  ايمان437

7,5010,253,755,2510,38An6,90   محمد  رملي8926

6,006,004,0012,254,38An6,90   دنيا  كريمة6920

6,506,002,5012,009,38An6,90   قاسمي  خيرة2992

11,008,005,004,005,25An6,90   بويحي  صليحة8143

3,004,508,5010,5011,25Fr6,90   براهيمي  إيمان6972

6,5013,000,505,0017,25Fr6,90   صديقي  أنيسة6294

9,508,002,008,505,25Fr6,90   مداحي  إيمان5414

3,0011,501,2511,0010,25Fr6,90   غيالس  محمد إلياس5016

5,006,006,509,509,25Fr6,90   عثماني  عبدالرحمان4578

9,005,252,5011,255,25An6,90   بوعلي  هارون2502

9,753,756,507,009,25Fr6,90   طاهري  وسيلة1414

6,007,502,0012,007,25Fr6,90   جرباح  سلمى1087

5,259,003,508,2513,25Fr6,90   مشيش  شهرزاد714

5,506,0011,006,003,00An6,88   عون هللا  نبيلة7926

6,756,005,509,008,00Fr6,88   عياد  نورية7573

5,0011,500,5010,009,00Fr6,88   ابركان  نعيمة7503

7,2510,751,507,509,00Fr6,88   خناف  فاطمة7470

11,757,501,506,0010,00Fr6,88   دهاص  صباح ياسمين6549

3,7510,505,007,5010,00Fr6,88   كرار  نورية5190

9,004,001,0012,5011,00Fr6,88   سخاف  أسماء5156

8,505,003,0010,0011,00Fr6,88   بن حواء  عبد الحفيظ توفيق4936

11,003,005,006,2516,00Fr6,88   منصور  هدى4884

10,005,004,757,508,00Fr6,88   حطاب  حمزة4435

12,5010,503,002,503,00An6,88   عبد اللطيف  عبد الغفور3059

8,008,501,758,0012,00Fr6,88   ركيس  فضيلة صارة3010

8,008,250,259,0015,00Fr6,88   نوري  فاطمة الزهرة2716

7,503,755,0010,0012,00Fr6,88   بلبشير  علي2704

8,756,007,005,508,00Fr6,88   هراندي  نجات2548

10,005,002,257,5018,00Fr6,88   أوباشه  بالل عبد الجليل2349

5,0011,502,007,2514,00Fr6,88   مازني  نورهان سحر2244

11,003,753,758,0011,00Fr6,88   كربوش  محمد2157



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,006,006,255,004,00An6,88   زواكرة  سمير1947

6,001,7512,506,0012,00An6,88   نوس ي  شهرزاد1589

8,504,004,009,0015,00Fr6,88   برنوس  صبرينال1245

9,506,005,505,5011,00Fr6,88   تيزة  خديجة190

15,008,500,002,5012,88An6,88   زحاف  شكيب3903

10,009,633,503,0012,38An6,88   بن عبد اللطيف  سيف الدين2047

2,509,002,0014,504,75Fr6,87   قلي  سارة7111

8,506,502,0011,004,75An6,87   بوزيد  فوزية6290

9,504,000,0012,0014,75An6,87   هارون  مارية6246

3,005,252,5015,5011,75An6,87   قدوري  عبلة5837

7,009,004,006,0012,75An6,87   معروف  سمية5158

7,0010,005,004,5010,75An6,87   غومازي  جعفر4231

10,003,256,259,002,75An6,87   بوزيدي  أكرم4180

6,507,503,0010,008,75Fr6,87   ضياف  هشام633

6,007,001,0013,008,75An6,87   براهمي  سامية شهلة344

10,006,009,003,004,50An6,85   مغتات  وردة9121

7,007,502,0011,504,50Fr6,85   سيمر  مليس8332

5,506,006,0010,006,50Fr6,85   بورنان  شعبان7167

10,505,252,008,5011,50Fr6,85   قرتي  ريحاب6830

11,006,001,0010,004,50An6,85   جادي  سميرة6665

8,006,002,0010,0012,50Fr6,85   رزقي  أمنة سعدية6359

4,508,002,0010,0018,50Fr6,85   محمادي  منال5938

12,006,501,758,003,50An6,85   عبد العالي  بدرالدين5075

8,007,001,0011,506,50An6,85   شاوش  فريال4665

7,004,509,255,7510,50Fr6,85   غالم هللا  فتحي3483

7,007,507,003,5016,50Fr6,85   مريبوط  نسرين3411

4,508,508,505,508,50Fr6,85   أرميد  جلول3377

4,0010,004,509,504,50An6,85   دبة  حمزة2433

8,755,005,507,0011,50An6,85   بن داود  سمير1909

7,506,003,0012,002,50Fr6,85   رحال  يوسف1160

10,504,503,008,5010,50An6,85   بارة  مريم795

6,002,509,009,0010,50Fr6,85   جمعي  شهيناز664

6,001,504,0014,0014,38An6,85   هواري  ملياء467

8,009,002,008,008,25Fr6,84   برحايل  أميرة سعاد9292



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,003,501,0010,0014,25An6,84   ناصر  كمال9286

10,006,003,006,5014,25An6,84   ولد الشيخ  عبد القادر9130

5,007,008,507,006,25Fr6,84   بحري  حليمة5790

8,008,753,755,7511,25Fr6,84   بوحجاب  مختار سفيان3431

10,007,503,005,5012,25Fr6,84   قاصد  شهيناز3265

5,506,001,5014,506,25Fr6,84   بوشنافة  ياسين3140

10,007,004,006,008,25Fr6,84   بوطارفة  لويزة2212

6,2512,501,005,5015,25Fr6,84   علي بوعيطة  هدى1739

5,257,504,0011,005,25An6,84   بن هار  أمينة1446

7,507,502,509,757,25Fr6,84   والي  ياسين عبد املجيد1294

4,0011,501,0010,0010,00Fr6,82   بعطاش  بالل9474

9,506,002,2510,005,00An6,82   بوالديار  عبد الغاني8901

7,008,000,7510,5011,00Fr6,82   موزعيكة  وفاء6634

12,005,251,258,508,00Fr6,82   سحار  اسماء6603

6,009,003,0010,004,00Fr6,82   عيايشة  سالف5694

9,007,502,758,007,00Fr6,82   نعيجة صحراوي  إبتسام5517

5,005,502,5012,0016,00Fr6,82   بن شعالل  حمزة5488

8,0010,500,755,5017,00Fr6,82   ميساوي  مونية5455

9,508,002,508,004,00An6,82   هوار  مريم4468

4,5011,502,0010,004,00An6,82   فالح  خضرة سلسبيلة4280

5,507,002,0011,5012,00Fr6,82   ستي  عبد الحليم4018

6,257,004,0011,003,00Fr6,82   بسايسة  محمد هشام1845

6,509,001,0010,0010,00Fr6,82   مومني  خالد1816

9,755,006,506,505,00Fr6,82   روان  يحي1532

8,508,004,506,008,00An6,82   بن مخلوف  أنيس1166

13,008,002,005,004,00An6,82   بن نجوع  أحالم859

9,005,005,507,508,00Fr6,82   براهيمي  سيدأحمد794

9,508,006,003,009,88An6,82   بومعزة  صالح الدين8863

5,506,756,007,0014,75Fr6,81   عون  السعيد8468

10,005,002,009,758,75Fr6,81   بن غريب  شهيناز8219

6,758,000,0011,5010,75Fr6,81   تويمي  الدين6271

7,008,001,509,5011,75Fr6,81   عدة جلول  امحمد األمين5571

7,759,003,007,008,75An6,81   فريحي  هاجر4290

11,007,001,506,5011,75Fr6,81   مشتي  ريام3188



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
12,004,004,507,503,63An6,80   بيبي  مصطفى7978

3,509,505,756,7513,50Fr6,79   عسلي  عزيزة8033

6,008,006,006,0011,50Fr6,79   بربوشة  ابراهيم8025

5,003,0010,008,0011,50Fr6,79   دباح  مصطفى7552

10,006,251,508,0012,50An6,79   قنطرة  حاج7152

9,008,006,003,0011,50Fr6,79   بسعدي  صبرينة6966

12,508,000,755,508,50An6,79   رڨامي  رقية6535

7,008,501,0010,507,50Fr6,79   كرايدي  وفاء6147

6,504,507,009,505,50Fr6,79   بوبكر  سوهيلة5687

11,008,001,005,7512,50Fr6,79   خدة  خديجة5278

10,005,003,507,5011,50Fr6,79   بولعراس  صفاء4156

9,005,001,5010,5011,50An6,79   خلفي  عبدالرزاق3350

6,004,886,5011,002,00Fr6,79   بن يحي  هالل2635

7,006,507,005,5011,50Fr6,79   شهبوب  ختيمة964

8,503,504,0011,007,38An6,79   حمانه  زين الدين5796

11,503,001,7511,753,25Fr6,78   مهدي  فريد8794

4,007,507,009,503,25Fr6,78   ركروك  خالد6518

3,504,506,0012,758,25Fr6,78   بوقرن  زينب5611

10,0010,503,002,0013,25Fr6,78   بن حمودة  أميمة4879

10,005,002,5010,005,25Fr6,78   عمراوي  بشرى1959

9,007,754,504,0014,25Fr6,78   العربي بونصابية  عبدالكريم اسامة1583

7,502,001,7514,0014,25An6,78   حمدي  أية1102

11,0011,001,503,009,25Fr6,78   كرراز  نصرالدين492

6,005,004,0011,509,25Fr6,78   فريخ  روميصاء97

9,008,000,009,0011,13An6,77   لعرابي  كميليا ليلى4869

4,007,006,0010,505,00An6,76   غربي  عبد الناصر9420

5,506,504,509,5011,00Fr6,76   هادي  فاتح8530

6,505,256,508,757,00Fr6,76   عباس ي  انيس8361

6,006,004,0010,0011,00Fr6,76   زياني  هوارية7383

8,005,002,0011,509,00Fr6,76   شايب  خنساء7307

5,503,009,008,5011,00An6,76   ميلك  نسيمة6511

4,505,008,009,507,00Fr6,76   سيني  أحمد6462

6,007,004,509,009,00Fr6,76   قواش  آية4943

8,0011,000,757,008,00Fr6,76   فتني  نبيلة4360



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,507,502,258,508,00Fr6,76   هواري  راضية3794

9,505,006,005,0013,00Fr6,76   شريفي  خديجة3555

6,256,001,2512,5011,00Fr6,76   مزراق  ليليا2510

9,005,002,508,2516,00Fr6,76   بوطاوس  حكيم2199

8,508,755,503,5010,00Fr6,76   بوزرتيني  نسرين2062

8,004,003,0011,0011,00Fr6,76   فالحي  ابراهيم1405

9,508,003,505,0011,00An6,76   عيساني  عبدالرحمن1149

6,757,005,509,002,00Fr6,76   عيادي  منير268

5,009,501,5010,0011,00An6,76   بوعزة  كريمة182

8,007,501,508,5013,00Fr6,76   كنجوة  بلقاسم حمود85

10,5010,003,003,507,00Fr6,76   قرقوري  اكرام امباركة75

5,007,002,5010,2515,88An6,76   جواد  هشام9497

9,755,752,759,005,75Fr6,75   حجو  رابعة6692

11,007,002,506,008,75Fr6,75   حراتي  امينة6138

8,509,001,008,506,75Fr6,75   مناعي  شيماء5248

9,506,502,008,259,75Fr6,75   زروقي  هاجر4854

10,507,002,008,502,75Fr6,75   مصمودي  يزيد2390

10,006,250,509,0011,75Fr6,75   عروس ي  زهية2233

10,006,502,006,5014,75Fr6,75   صالحي  زهية1847

8,507,003,507,0010,75An6,75   بدري  ثامر309

4,509,507,506,004,63An6,74   عزيزي  حنان3203

8,5010,003,254,509,50Fr6,74   ملش ي  اسامة8496

4,009,000,5012,0012,50Fr6,74   بلير  سعيد7908

7,508,001,5010,006,50Fr6,74   حريري  حنان7885

11,005,502,258,256,50Fr6,74   سديرة  هشام6376

11,503,256,753,5014,50Fr6,74   فنغور  سندرة5304

8,004,008,006,0010,50Fr6,74   بن عابد  قويدر زكرياء5116

7,004,006,009,0010,50Fr6,74   مصطفى  إيمان4657

11,007,504,503,0010,50Fr6,74   رحماني  باتول3930

9,004,501,0013,004,50Fr6,74   جغنون  الياس3073

5,506,501,7514,003,50Fr6,74   قالل  عبد املالك2823

9,504,506,755,0011,50Fr6,74   بولفعات  فتحية2435

10,005,001,0010,0010,50Fr6,74   صابوني  رجاء1882

7,0010,002,007,0010,50Fr6,74   محمودي  شيماء1360



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,507,002,009,0012,50Fr6,74   نباش  رانية1192

9,005,005,007,0010,50Fr6,74   تازروت  محمد امين973

4,506,7511,255,502,50Fr6,74   قوادري  نادية784

8,007,503,008,506,50Fr6,74   منيجل  أنفال585

6,009,001,0010,0010,50Fr6,74   عكاك  لينا252

5,5010,006,002,7517,50Fr6,74   عبدلي  دالل فاطمة92

9,004,751,7510,5010,25Fr6,72   باس ي  سيليا8389

7,256,500,0011,5013,25Fr6,72   عريب  محند اكلي7401

9,5010,002,255,007,25Fr6,72   زاوي  عائشة7281

9,504,006,506,0010,25Fr6,72   دخاني  ريمى6643

10,504,504,006,5012,25Fr6,72   شيكر  أمال6554

6,504,751,0015,005,25Fr6,72   حنيكات  بسمة4306

7,507,001,008,5018,25Fr6,72   سكة  زهرة4285

11,754,001,0010,505,25Fr6,72   منيش  جيهان3820

3,5011,501,5010,008,25Fr6,72   ناصر  مصطفى2751

7,5010,004,005,506,25Fr6,72   مالكية  سمراء559

6,005,507,757,009,25Fr6,72   حاكمي  الياس31

6,006,000,5012,5014,13An6,71   صالحي  نور الهدى4001

5,252,507,5012,503,13An6,71   أونيس ي  دنيا2922

8,006,003,509,755,13An6,71   فياللي  سهير2439

5,009,501,5010,0010,00Fr6,71   بولعروق  حمزة8192

4,5010,008,003,5010,00Fr6,71   بوقندول  سارة7945

9,006,001,5010,257,00Fr6,71   طراري  حيزية7345

12,506,506,001,508,00Fr6,71   دريوش  إلهام6950

9,508,504,753,0011,00Fr6,71   عمامري  ليليا6901

8,5010,000,258,007,00Fr6,71   محي الدين  عبد الرؤوف6419

6,504,006,0010,008,00Fr6,71   سعدود  زكية6235

8,005,502,5011,006,00An6,71   بلحنافي  رميساء6035

7,758,003,007,0011,00Fr6,71   خضار  حسام الدين5869

11,008,503,002,5014,00Fr6,71   عمارة  عبد القادر3641

8,003,002,0013,508,00Fr6,71   س ي احمد  كلثوم أحالم2947

9,009,500,507,0010,00Fr6,71   رحماوي  رميسة2752

10,506,002,007,5010,00Fr6,71   رخوم  إكرام2173

8,007,001,759,509,00Fr6,71   كبران  نور1974



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,257,004,009,009,00Fr6,71   بلوط  نذير مسعود1943

9,257,000,759,0010,00Fr6,71   بوكراعة  هناء1875

3,506,007,0010,506,00Fr6,71   بوناب  سمية1853

11,004,003,008,0010,00Fr6,71   سالمي  إسماعين إيهاب الدين1429

9,003,003,5010,0012,00Fr6,71   بورزان  نجيب1057

8,007,001,7510,505,00Fr6,71   غرايسة  ابراهيم الخليل577

11,005,001,008,0013,75An6,69   قواسمية  محمد أنوار7631

8,505,002,0010,0011,75Fr6,69   مرواني  محمد7280

10,005,006,505,007,75Fr6,69   عاشور  شكيب2426

5,0011,500,759,008,75Fr6,69   عيس ى  مريم1838

8,508,001,258,508,75Fr6,69   بولعراس  عبير820

8,008,501,259,006,75Fr6,69   مرغاد  الهام400

10,506,000,7510,004,75Fr6,69   فراح  خلود365

7,508,507,004,005,75Fr6,69   حنيش  منى17

8,002,503,0013,007,63An6,68   اوبلقاسم  ليندة8959

8,0010,000,506,5013,63An6,68   لعريط  صالح الدين7431

6,509,253,506,5010,50Fr6,68   صديقي  منال9373

9,505,001,0011,007,50Fr6,68   بوزيرة  شيماء8845

8,5011,002,005,505,50Fr6,68   بوداحة  نواري8470

6,004,002,0013,5011,50Fr6,68   بلعباس ي  شريفة7236

10,508,000,506,0013,50Fr6,68   استواتي  داليا5917

4,259,003,0010,506,50Fr6,68   فداق  عبدهللا5906

9,0010,003,003,0013,50Fr6,68   سعد هللا  سمية4998

10,507,006,502,507,50Fr6,68   هاشمي  مليكة4821

8,505,503,0011,001,50An6,68   بوعسلة  يحيى4411

5,0012,005,005,005,50Fr6,68   بلمادي  عبد القادر3663

9,504,252,0010,0010,50Fr6,68   ولهة  أصالة2490

10,005,501,509,258,50Fr6,68   صدوقي  عبد الكريم2195

6,506,750,7512,258,50Fr6,68   دبابسية  فوزية2010

7,507,001,0011,505,50Fr6,68   عميروش  فريدة1831

5,0011,500,759,506,50Fr6,68   كواش ي  لطيفة1565

9,508,751,507,006,50An6,68   بوالقرعة  خيرالدين1243

9,507,503,005,5011,50Fr6,68   سنوس ي  يحي ايمن449

7,004,007,008,009,50Fr6,68   غريب  سيف الدين324



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,505,002,5011,009,38An6,67   بكوش  نجالء2401

10,006,632,008,006,75Fr6,66   بن احمد  لطيفة8750

9,008,003,256,506,25Fr6,66   سالطني  أدم8570

11,506,002,005,7512,25Fr6,66   عسكري  نبيل8355

8,257,002,5010,002,25An6,66   مجامعية  هاجر5530

5,008,003,5010,007,25Fr6,66   زكور  أسية4971

7,0010,007,253,004,25Fr6,66   بوغابة  خالد3147

7,506,000,2512,508,25Fr6,66   قبال  آمال2383

4,007,004,5011,007,25Fr6,66   رهيوي  سوالف1482

11,505,502,008,005,25Fr6,66   لكواغط  سمية995

6,757,002,009,5012,13An6,65   قرمزلي  هالة6558

8,255,006,005,7513,13An6,65   حمزة  أسماء1365

9,007,004,754,0014,13An6,65   شراقة  سفيان479

6,502,005,5012,009,00Fr6,65   بن كردة  امال8939

9,503,501,0010,5015,00An6,65   بن عمارة  يوسف8636

5,503,503,0012,5015,00Fr6,65   بيدي  شمس8467

9,006,502,008,758,00An6,65   حدوش  زكي7866

9,007,502,007,2510,00Fr6,65   حبيب  ملياني7818

4,008,002,0010,5015,00An6,65   مقران  زهيدة7790

6,006,008,256,008,00Fr6,65   تيغدين  دهبية7749

7,007,000,5011,0011,00An6,65   فودي  عمادالدين7746

12,006,001,507,007,00Fr6,65   دبابي  غنية7718

6,504,005,5010,507,00Fr6,65   بوداحة  الهام7045

8,507,501,008,7510,00Fr6,65   مغالوي  ريمة6766

7,505,135,0010,002,50An6,65   مومن  مريم6601

9,004,501,2510,0014,00Fr6,65   ايت حداد  كاتية5890

7,005,001,0014,005,00Fr6,65   سببوا  حمزة5228

8,004,502,5010,5011,00Fr6,65   غالم  نادية5044

7,005,501,0012,0011,00Fr6,65   حالم  سوهيلة4855

7,006,251,0011,0012,00An6,65   بن جودي  ياسمين سيريا4396

9,003,500,5012,5011,00Fr6,65   غضبان  خديجة3659

6,756,755,008,007,00Fr6,65   حداد  كريمة3405

8,5010,002,006,007,00Fr6,65   قشام  سهيلة3317

6,509,001,508,0013,00Fr6,65   حمو معمر  ياسين عبد الكريم2900



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,505,500,5014,0015,00Fr6,65   رابحي  فاطمة2252

10,005,251,508,0013,88An6,64   بوبلوط  عادل6564

10,007,252,506,009,88An6,64   مريدي  أيمن5147

6,509,004,005,5012,75Fr6,63   سراجية  نسرين8890

10,0010,000,506,006,75Fr6,63   بن رابح  وليد8714

5,756,750,5012,5010,75Fr6,63   لفراس  امنة7901

11,004,002,008,0012,75Fr6,63   قادري  رفيقة6447

11,006,501,008,006,75Fr6,63   ضيف  سيداحمد6287

9,509,001,006,0010,75Fr6,63   شنتوف  نسرين خيرة5828

9,004,884,008,507,25Fr6,63   أفتيس  آسيا3715

6,008,004,508,504,75Fr6,63   العناق  عادل3268

8,009,501,507,008,75Fr6,63   خوجة  وسام1811

5,504,752,5012,0013,75Fr6,63   وادي  محمد جالل الدين1257

6,004,005,0010,5010,75Fr6,63   بن بوعو  نسرين1237

9,006,001,509,757,75Fr6,63   بن بادة  صارة846

6,504,0010,504,5010,63An6,63   كريمي  أمينة8436

9,506,503,006,5010,63An6,63   عثماني  أوسامة عبد العزيز8370

11,002,756,504,0015,63An6,63   أوزارة  خولة8207

5,005,003,5011,7511,63An6,63   وعيل  مهدي654

6,003,507,2510,503,50An6,62   بن بريكة  بروكة ريان9439

9,504,502,009,2511,50Fr6,62   قرمزلي  محمد9274

12,008,001,003,0016,50Fr6,62   ديدة  رجاء8498

4,002,007,5014,002,50Fr6,62   زياني  خديجة7515

8,754,001,0011,5011,50Fr6,62   بوالقمح  أنفال7352

9,007,254,004,0015,50Fr6,62   بوبكر  اسحاق محمد ياسين6436

6,5011,004,504,506,50Fr6,62   ولد رابح  فلة5962

9,009,007,501,504,50Fr6,62   حروز  الهام5397

6,006,004,009,5010,50Fr6,62   ناصري  سارة5329

2,508,003,0011,5012,50Fr6,62   بوشفر  وردة4189

7,754,506,007,509,50Fr6,62   بن مبارك  سلمى3165

8,004,000,5011,0018,50Fr6,62   سبع  فاطمة ليلية2743

5,004,500,0016,0010,50Fr6,62   قريقة  صبرينة2386

8,005,000,5011,5012,50Fr6,62   شعابنة  فراح2243

4,505,001,0013,5016,50Fr6,62   هوش  زوليخة كريمة2175



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,756,007,009,005,50An6,62   سجال  دحو1526

8,509,006,502,506,50Fr6,62   شقة  فطيمة1136

10,256,256,003,508,50Fr6,62   يحياوي  اسحاق783

8,005,001,0013,004,50An6,62   ننو  فايزة415

6,006,256,008,505,50Fr6,62   ولدأحمد  دنيا202

7,004,502,5012,008,38An6,61   سراي  هدى ريم7082

8,259,001,006,5013,38An6,61   نسناس  هاجر3778

2,508,757,506,5011,25Fr6,60   طارب  سمية9408

6,759,501,0010,003,25An6,60   قندوز  محمد ملين9026

11,506,001,007,508,25Fr6,60   ربوح  حسام8622

8,006,000,5011,508,25An6,60   منجحي  احالم7722

4,005,006,0011,506,25Fr6,60   يايا  توفيق4839

10,004,007,254,0011,25Fr6,60   فراج  فراح رانية4118

5,008,002,5011,504,25Fr6,60   مباركية  نور الهدى2574

10,007,008,751,005,25An6,60   يوسف  قيراطي1151

5,005,003,5012,0010,25Fr6,60   رماص  محمد عبد اللطيف1093

10,504,001,0010,0010,25Fr6,60   خميس  نزيهة أسماء602

7,004,750,7513,0010,25Fr6,60   مناوي  عبد الرحمان194

10,505,002,008,259,25Fr6,60   يماني  خديجة13

9,255,001,0010,509,00Fr6,59   محمدي  هبةهللا8793

6,004,004,5012,006,00Fr6,59   نمير  أسية8359

8,007,005,756,005,00An6,59   عريبي  جياللي7843

11,505,001,008,0010,00Fr6,59   تابتي  المية6609

10,007,001,258,007,00An6,59   العرابة زيان  مليكة6083

10,004,502,008,5012,00An6,59   الوافي  شاكر6004

8,007,001,0010,008,00Fr6,59   نيسيا  مرجان الدين5707

14,004,500,507,506,00Fr6,59   لبيض  منال5664

6,0010,001,257,5013,00Fr6,59   لوناس  ليلى5601

7,004,008,256,0011,00Fr6,59   سعادة  رحيل5163

5,502,501,5015,0014,00Fr6,59   نطور  عامر عبد السالم5034

5,505,505,5010,006,00Fr6,59   قاصري  أمينة4827

9,503,507,006,506,00Fr6,59   رغيس ي  سناء4752

9,0010,503,003,0010,00Fr6,59   بن عكاشة  محمد4434

7,505,509,004,506,00Fr6,59   الوافي  هيثم3332



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,503,501,0011,0012,00Fr6,59   بوحال  ايمان2912

9,005,504,508,502,00An6,59   عبيدي  رضا2408

10,0010,251,504,507,00Fr6,59   غزالوي  محمد األمين1860

7,005,000,5013,508,00Fr6,59   قادم  محمد905

5,008,002,0011,506,00Fr6,59   بوعالق  إلهام456

5,757,634,507,0012,50Fr6,59   حفاد  طاوس414

7,258,251,259,506,88An6,58   لعتروس  صونية9086

7,006,002,509,5011,75Fr6,57   علي رابح  إسحاق8138

8,005,502,0010,009,75Fr6,57   صبايحي  عبد املالك7920

14,506,003,002,009,75Fr6,57   شنيتي  عبد الغفار6804

7,005,251,0012,0010,75An6,57   طيبي  سنوس ي6264

10,007,001,006,7512,75Fr6,57   طلبة  سرين5531

8,508,004,004,0013,75An6,57   خيثر  دليلة3544

7,005,501,5013,003,75Fr6,57   زدايرية  رحمه2468

8,005,754,008,506,75Fr6,57   حنان  هشام1698

9,504,005,508,003,75An6,57   حموده  فارس1601

5,504,005,5012,003,75Fr6,57   طالب  سارة1144

4,506,001,5014,007,75Fr6,57   طهاري  إسمهان1107

9,008,001,008,256,63An6,57   عوداش  مروي4659

11,002,750,0010,5014,50Fr6,56   بن يطو  عبد القادر9135

6,005,253,5011,008,50Fr6,56   صحراوي  جلول السعيد8932

10,754,502,008,508,50Fr6,56   عميش ي  عبد العزيز8849

5,506,502,0012,505,50Fr6,56   دندان  سميرة8838

9,006,004,006,0011,50Fr6,56   مصران  ماسينيسا8639

6,509,501,509,005,50An6,56   سماتي  سامي8424

8,005,501,0011,507,50Fr6,56   سلمي  سامية8412

7,753,004,0010,5010,50Fr6,56   الزين  محمد رياد8289

5,504,000,5015,0011,50Fr6,56   وذان  آمينة8204

8,005,501,0010,0013,50An6,56   خيار  صالح الدين8116

11,506,001,008,005,50Fr6,56   سراج  إيمان8028

10,006,500,758,508,50Fr6,56   بغو  وسام7895

7,507,500,5011,005,50Fr6,56   بخليفة  حفصة7737

8,006,002,0010,505,50An6,56   تازير  نيهال6693

6,7511,003,503,0014,50Fr6,56   مساهل  اميرة6414



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,005,002,009,007,50Fr6,56   جاليلية  ماجدة6410

8,505,505,506,009,50An6,56   غضاب  أسيا5210

7,007,502,5010,003,50Fr6,56   ذباح  حوالب5021

8,008,250,759,505,50Fr6,56   بالخامسة  منيرة4125

8,005,501,0011,009,50Fr6,56   ادريس ي  إيمان3947

10,504,502,009,007,50An6,56   شبايكي  شهلة3695

5,2510,004,005,2513,50Fr6,56   بن عياد  احمد عادل3652

10,505,503,505,5011,50Fr6,56   بنوة  حسناء3438

8,259,505,002,0012,50Fr6,56   قادة دنون  أبراهيم3375

9,132,501,0013,009,00Fr6,56   ميلود دواجي  سلطانة2499

10,503,256,005,0012,50Fr6,56   خلفون  سيلين2138

10,004,756,006,004,50Fr6,56   دادي  فاطمة1574

9,005,001,0010,2510,50Fr6,56   سهيم  فريال1309

2,257,387,0011,001,00Fr6,56   شاطر  عبد الرحمان1220

11,004,752,757,009,50Fr6,56   حصاد  هارون809

8,508,002,007,009,50An6,56   حندل  نور الهدى359

4,755,253,0012,509,38An6,55   لحضيري  وسام6418

7,504,002,0011,5011,38An6,55   حركات  هاجر860

7,006,004,008,509,25Fr6,54   بوعيشة  رتيبة8464

9,003,503,0011,005,25Fr6,54   دوحة  حكيمة3793

6,504,502,0012,0011,25Fr6,54   مسبب  فتيحة3731

8,756,500,758,0015,25An6,54   بن عيس ى  محمد3239

13,008,003,002,505,25Fr6,54   بركات  عادل2956

8,006,250,5011,008,25An6,54   حساين  ليلية2865

2,009,008,507,752,25Fr6,54   قدوري  بوزيان925

6,509,004,006,507,25Fr6,54   شطي  رميسة584

4,008,502,0010,0013,25Fr6,54   بولعناب  سامية36

2,508,004,5010,509,00Fr6,53   شعالل  زوليخة حنان9067

5,755,253,0011,509,00Fr6,53   رحربي  سليم عبد النور7915

9,506,004,005,5011,00Fr6,53   مراح  اميرة6904

10,005,004,007,007,00Fr6,53   تيرات  عبد الحق6607

5,506,009,505,505,00An6,53   عبد العظيم  نور الهدى6022

9,005,002,259,0010,00An6,53   بونمورة  هاجر6008

8,504,502,2510,508,00Fr6,53   بن عمران  فلة5994



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,754,251,0013,5013,00An6,53   درار  امينة5900

9,008,001,257,508,00An6,53   عيساني  شيماء5366

7,504,751,0010,5016,00Fr6,53   داودي  كنوز4951

7,508,004,505,0011,00Fr6,53   زواوي  صفيان4341

7,006,502,0010,009,00Fr6,53   زرزور  رميساء3111

8,007,004,005,5013,00An6,53   شناني  هند2659

4,007,003,2512,006,00Fr6,53   بوطويل  إيمان2387

7,505,630,5011,0012,50Fr6,53   زروقي  شهرزاد2058

5,757,001,0012,008,00Fr6,53   بن رضوان  بشرى1992

7,506,503,757,0012,00Fr6,53   بورزيق  زينب1321

7,508,256,003,0011,75Fr6,51   بوبان  شهيناز6664

6,755,002,0012,007,75Fr6,51   بن الضيف  نجاة5212

10,003,005,008,006,75Fr6,51   بوخاري  حفصة4109

10,504,250,5010,507,75An6,51   ترايعي  بشير3984

7,000,758,509,507,75Fr6,51   بن سالت  حسيبة3614

6,504,007,008,008,75Fr6,51   بلعربية  عبد القادر2413

11,003,502,009,506,50Fr6,50   شيطر  سمية7853

11,004,501,009,506,50Fr6,50   منال  مبروك7594

5,009,250,5011,505,50An6,50   بوقنة  حمزة6002

10,009,000,505,0012,50Fr6,50   زروالي  إكرام5909

9,006,888,502,005,00Fr6,50   ربحي  ثابت5898

10,003,753,009,007,50Fr6,50   صباحي  أمينة فلة5385

6,506,503,0010,006,50Fr6,50   عامر  سمية5082

8,006,502,009,506,50Fr6,50   جعريري  نادية5002

11,002,501,5012,002,50An6,50   عمرون  فيروز4804

10,005,002,008,0010,50Fr6,50   بوزبوجة  زهراء4768

12,004,501,508,504,50An6,50   لعجال  حسام الدين4704

6,503,7510,505,505,50An6,50   سعدون  اسيا4417

7,503,503,0011,757,50An6,50   سعيداني  هند4087

6,006,502,759,7510,50An6,50   مداح  عثمان شمس الدين3950

11,506,003,505,504,50An6,50   شريف  كريمة3247

2,008,007,007,0014,50Fr6,50   الحيرش  ريم2416

4,508,502,5011,253,50An6,50   بن علية  مروان2072

5,506,004,009,0012,50Fr6,50   بوشارب  هانية العنود769



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,002,006,009,0010,50Fr6,50   بودة  رانية526

3,7512,502,007,009,50Fr6,50   حيشور  أنيسة233

9,504,503,007,0014,38An6,49   رمادي  حمزة1476

9,009,000,507,755,38An6,49   شقروش  بهاء الدين659

8,754,001,2511,508,25Fr6,49   الكيوك  عبد الصمد7324

3,5011,001,0011,004,25Fr6,49   صراح  عائشة7247

11,003,000,5010,5010,25Fr6,49   فضيل باي  زهية6995

10,505,000,757,0017,25Fr6,49   بن حواء  مروان5532

4,005,759,006,0011,25Fr6,49   معيزي  سارة4405

8,007,001,009,508,25Fr6,49   مغاغي  ملوكة3978

7,006,502,5010,006,25An6,49   شريط  ريان3952

4,007,501,0011,2515,25Fr6,49   سعيدان  وسيلة إيمان3530

8,005,000,7511,0011,25Fr6,49   كعبش  أماني كاهنة3009

8,2510,502,505,005,25Fr6,49   علواش  حنان2411

8,004,756,006,509,25Fr6,49   باهو  نجيب1871

8,004,002,5010,5010,25Fr6,49   دفار  خيرة أمل671

10,006,001,006,0018,25Fr6,49   تشمقجي  فراح سعيدة556

5,508,004,008,008,00Fr6,47   كافي  نوال9177

8,508,500,507,5010,00Fr6,47   مرداس  ابراهيم9139

9,503,250,5011,5011,00Fr6,47   فرج هللا  وئام8855

11,005,502,007,506,00Fr6,47   رياش  إكرام8808

10,505,000,5010,006,00An6,47   بوغرارة  اكرام8690

11,004,000,7510,007,00An6,47   عيساني  أسية8627

10,505,003,506,508,00Fr6,47   قنيش  كوثر8604

5,505,004,0010,2511,00Fr6,47   خيدوس  سمية8353

7,753,501,0012,5011,00Fr6,47   صاوش ي  أية6774

4,508,004,009,506,00Fr6,47   شاوش  عادل6548

3,503,507,5011,506,00Fr6,47   خليفي  رزيقة6480

6,507,0010,251,758,00Fr6,47   عوكي  اميرة6321

3,003,009,0010,0010,00Fr6,47   بشير شريف  صبرين6115

4,505,502,0012,5012,00Fr6,47   بوشعالة  سارة5991

4,007,003,0012,006,00Fr6,47   عمار  منير5331

9,003,503,009,0012,00Fr6,47   كداني  رويدة4676

5,757,001,0011,0011,00Fr6,47   سايح  عبد اللطيف4098



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,755,007,506,507,00Fr6,47   بازين  نجوى4017

5,006,002,0012,508,00An6,47   زحاف  صابرين3808

9,505,250,259,0014,00Fr6,47   رياش  ذكرى3708

6,007,0010,003,504,00An6,47   الوافي  لطفي3640

5,256,507,007,505,00An6,47   يوسفي  ياسين3519

8,253,505,008,509,00Fr6,47   قالب ذبيح  خولة2772

7,003,502,0012,5010,00Fr6,47   والي  سماح2700

10,004,009,003,006,00An6,47   تكالي  منير2674

9,757,252,256,507,00Fr6,47   بوبكر  سمية2658

9,005,004,008,504,00Fr6,47   بادر  آمال2472

3,504,8813,003,5010,50Fr6,47   سايح  أمال1923

7,507,507,003,508,00Fr6,47   رحموني  سلينة1770

9,504,001,0012,004,00An6,47   بلقاسم  نجاة1088

8,009,502,505,0010,00Fr6,47   بوسعيد  ياسر عالء الدين املعتصم920

8,508,001,757,507,00Fr6,47   رحالي  طارق854

4,005,2511,503,5013,00Fr6,47   نوري  مريم487

7,008,004,006,508,00Fr6,47   مشرك  العارم454

5,006,502,0010,5014,00Fr6,47   معطى هللا  حفيظة175

5,005,000,5014,0012,00Fr6,47   شورار  سامية48

8,009,500,508,005,75Fr6,46   الجالطة  عبد الحميد8956

5,5013,002,503,0013,75An6,46   عقون  سمية7240

8,504,752,509,0010,75Fr6,46   صادق  ياسين7203

8,757,000,008,0014,75Fr6,46   اودينة  امال6528

7,509,001,008,505,75Fr6,46   زايدي  صابر6381

6,507,008,504,005,75Fr6,46   سعيداني  زين العابدين5027

9,007,002,008,503,75Fr6,46   جبالي  إبتسام4516

7,003,001,5012,2514,75Fr6,46   قرفي  فاطيمة4199

5,007,002,5012,003,75Fr6,46   كرفة  ايمان4113

6,757,001,0011,006,75Fr6,46   زغيش ي  بثينة3742

7,006,006,006,009,75An6,46   حلموتي  سيد أحمد3632

4,755,002,0013,508,75Fr6,46   سليمان عثمان  محمد االمين3517

8,758,001,757,754,75Fr6,46   جدي  أيمن3450

6,007,501,0010,0011,75Fr6,46   علوي  حسان عبدالعزيز3345

7,5011,003,003,0011,75Fr6,46   قرباع  زعيمة2073



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,506,501,008,2512,75An6,46   علمي  زينب2059

8,507,002,008,505,75An6,46   سعدي  فاطمة الزهرة1812

8,008,007,252,506,75Fr6,46   معزوزي  عبد الرؤوف1287

7,757,505,256,003,75Fr6,46   بتشيم  درصاف291

8,255,002,509,0010,63An6,45   حب الحمص  جيهان2876

6,004,502,5012,009,50An6,44   قضات  نور الهدى8815

5,004,501,0013,5013,50Fr6,44   حميش ي  سعدة7329

6,003,502,5013,507,50Fr6,44   بوقرة  محمد7291

7,506,750,2510,2510,50Fr6,44   بوروبة  رانيا هديل7026

7,0010,501,008,003,50An6,44   شرقي  زهيرة6917

6,505,504,008,5011,50Fr6,44   بلخيري  علي6877

7,007,754,007,006,50Fr6,44   زواوي  عبد الرؤوف6587

4,757,755,508,503,50An6,44   عقون  امال6026

9,005,002,0010,005,50Fr6,44   الكرودار  عبد الحق5347

5,506,504,009,507,50Fr6,44   حابي  يونس5183

7,506,253,508,755,50Fr6,44   عبد الحليم  هاجر3745

11,006,002,006,009,50Fr6,44   أمزيان  يوسف3617

7,003,003,0011,5011,50Fr6,44   مالكي  ياسمين3288

6,505,0010,004,505,50Fr6,44   األسد زمعالش واري  كمال2793

6,506,005,007,758,50An6,44   بوعيشة  جميلة2586

7,006,506,506,005,50Fr6,44   قردوح  محمد نجيب2540

7,505,008,004,509,50Fr6,44   دكدوك  عقبي2279

11,003,500,5011,503,50Fr6,44   دربال  فاطمة2221

11,504,502,008,005,50Fr6,44   قاسيمي  رضوان1985

6,257,003,008,759,50Fr6,44   صاصفي  فاطمة الزهراء1338

4,755,007,009,504,50An6,44   سناسني  زكرياء238

7,008,001,507,5013,25Fr6,43   أمالو  فريدة9413

5,509,751,259,007,25Fr6,43   عباد  وليد5473

7,504,006,008,505,25Fr6,43   طهير  وسام4531

5,758,005,506,008,25Fr6,43   وعيلي  منال4487

7,258,001,509,255,25Fr6,43   دبي  اسماء3827

8,005,502,009,2510,25Fr6,43   بوقروة  آمنة3757

10,002,000,7513,006,25An6,43   برباح  محمد إسحاق1564

6,0010,003,005,5011,25Fr6,43   بن عثمان  نسرين1459



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,008,506,506,756,25Fr6,43   هميس ي  عايدة1246

9,504,004,009,003,13An6,42   عزيزي  أمينة8253

8,006,000,509,5013,00Fr6,41   حمداش  أميرة9509

6,752,254,0011,2512,00Fr6,41   قندوز  فاطمة الزهراء8180

8,254,503,758,0011,00Fr6,41   مبرك  مريم8174

9,504,752,507,0014,00Fr6,41   طوايبية  محمد امين7537

6,509,000,759,008,00Fr6,41   واعر  يوسف7432

9,503,758,003,5010,00Fr6,41   دايري  كريمة6975

9,5010,001,505,503,00Fr6,41   قرمي  عبد الغني6898

7,007,503,008,007,00Fr6,41   خالدي  جمانة6844

7,001,001,0014,0017,00Fr6,41   طافر  إينجي جيهان6709

7,505,006,506,507,00Fr6,41   غريس ي  ايمان6689

9,004,503,507,5011,00Fr6,41   بناني  خيرة6483

7,004,502,0012,256,00Fr6,41   سويس ي  صباح6407

5,508,001,509,0013,00An6,41   طايبي  أمينة6322

9,005,008,503,007,00An6,41   خليفة  نادية5663

7,001,5011,006,007,00An6,41   ديمش  بشير5656

4,502,509,009,009,00Fr6,41   العماري  محمد ملين5294

13,002,500,758,0012,00Fr6,41   بوبير  نهاد4235

8,505,502,009,009,00An6,41   قطفة  رقية4099

7,508,501,507,509,00An6,41   قدوج  شيماء3902

12,004,251,506,0014,00Fr6,41   بوقليع  ياسمين3752

4,505,007,007,5013,00Fr6,41   عباس  محمد اسامة3546

7,256,002,509,0010,00An6,41   لوصيف  إيمان3055

4,004,007,5010,505,00Fr6,41   بوري  عبد املجيد2354

4,255,885,509,508,50An6,41   بن صديق  أحمد زكرياء2039

10,505,004,254,0014,00Fr6,41   قدور بن شريف  هاجر1973

8,006,002,0010,005,00Fr6,41   فقير  تركية1200

7,007,000,7510,508,00Fr6,41   بوزوالغ  هشام734

5,504,005,759,0012,00Fr6,41   جغابة  اية فراح114

7,7510,501,006,506,00Fr6,41   فراح  دهبية110

4,759,004,006,0013,88An6,40   لعماري  عبد النور2174

9,007,501,006,0014,75Fr6,40   نبو  سلمى9466

10,504,002,008,0010,75Fr6,40   الطويل  مريم8701



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,504,258,003,507,75Fr6,40   بن سالم  محمد شمس الدين8420

5,755,500,5011,5015,75An6,40   كدو  كوثر فاطمة7736

7,004,004,258,0015,75Fr6,40   قنصاب  كريمة7638

7,754,752,509,0012,75Fr6,40   العباس ي  اليمين5747

7,506,007,503,5010,75Fr6,40   منوري  أمال4784

9,002,752,0011,009,75Fr6,40   بلعيور  عصام عبد الكريم4488

7,005,004,009,506,75Fr6,40   نعيجة صحراوي  دالل4179

9,507,503,505,504,75Fr6,40   زروقي  نورهان3108

8,005,001,0011,008,75Fr6,40   بن كاري  ياسمين2241

5,257,504,506,5013,75Fr6,40   خداري  ابتسام1680

13,004,504,005,002,75An6,40   أورار  خيرالدين1372

7,0011,252,004,0011,75Fr6,40   مالوي  كوثر1164

7,255,500,5011,0011,75Fr6,40   حمزي  فؤاد1117

9,507,251,507,754,63An6,39   كبيري  غالية2874

6,007,502,0011,002,63An6,39   تامي  فاطمة الزهراء1727

9,505,506,502,5012,50Fr6,38   عطار  براهيم9203

6,006,501,0013,002,50Fr6,38   عسال  طارق8324

5,0010,002,506,5012,50Fr6,38   مجبر  كنزة8105

10,004,001,0010,008,50Fr6,38   علقة  يحي7146

6,5010,006,002,0010,50An6,38   بوعافية  أحمد أصيل5179

7,006,251,759,5010,50Fr6,38   فروم  أسامة4923

7,004,632,0011,508,00An6,38   بوراجي  رحاب أحالم3785

9,502,502,5010,0010,50Fr6,38   سعدو  إكرام3781

6,504,005,009,508,50An6,38   رحاب  الرميساء3251

5,508,000,7511,007,50Fr6,38   كروب  لينة2889

8,0010,001,006,506,50Fr6,38   بولنوار  عبد الحكيم2781

7,506,001,0010,0010,50Fr6,38   تلي  غزالة2747

4,756,501,0012,0011,50Fr6,38   لوني  ياسمينة2458

10,004,502,259,005,50Fr6,38   بلعباس  جميلة1550

10,007,501,005,5012,25Fr6,37   ربيحي  نعيمة8166

8,009,004,003,0012,25Fr6,37   قش ي  أميرة7710

6,502,752,0012,0015,25Fr6,37   قادري  أسماء6849

7,506,007,503,5010,25Fr6,37   محمد  صوريا5436

7,756,006,004,5011,25Fr6,37   نابي  كوثر5328



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,007,001,008,502,25Fr6,37   سكوم  محمد3414

4,758,500,5012,005,25An6,37   لطروش  سمية2961

9,003,252,5010,507,25Fr6,37   بوزرارة  زينب2679

6,003,5011,504,008,25Fr6,37   جبارة  عبد السالم1749

10,503,504,506,0010,25Fr6,37   بلحاج  سمية1465

6,004,000,0014,5010,25Fr6,37   شالخ  فاطيمة الزهراء872

7,5011,001,254,0013,13An6,36   براهيمي  رشاء6568

9,007,001,258,007,00An6,35   بلعاني  فاطمة الزهراء8875

3,006,500,5013,5014,00Fr6,35   دردر  مصطفى كمال8754

6,008,502,008,508,00Fr6,35   زروخي  رضا8704

3,005,001,2515,509,00Fr6,35   معيزة  خولة8245

6,005,505,509,004,00Fr6,35   تومي  شيماء كوثر7715

7,256,506,004,0013,00Fr6,35   بكري  حميدة5145

9,004,253,008,0011,00Fr6,35   خلف هللا  سهام5089

11,507,501,005,008,00Fr6,35   بوقصة  مباركة5025

6,882,752,0012,5011,50Fr6,35   شقرون  شمس الدين زكرياء أحمد4917

11,004,001,507,5012,00An6,35   عبد القادر عبيد  حسام الدين4798

9,505,500,7510,005,00Fr6,35   تيجاني  زوليخة3951

8,508,500,758,005,00Fr6,35   فرح  اكرم3022

7,005,501,5011,506,00An6,35   شعبان  ليندة2461

7,006,754,007,507,00Fr6,35   لبيوض  أسماء2347

8,008,505,004,006,00An6,35   الفكاير  ايمان1982

4,509,003,008,508,00Fr6,35   قيراط  الهواري1485

9,508,502,006,004,00Fr6,35   عقون  ياسين1028

9,504,752,508,009,00Fr6,35   زواقري  معمر918

5,008,004,507,0010,00Fr6,35   قرنة  سارة624

7,506,752,008,0011,00Fr6,35   بو فنارة  محمد هاني87

3,505,007,259,008,88An6,35   بورنان  أسامة8081

11,007,501,505,505,88An6,35   زواقري  صباح1866

4,505,006,008,2512,88An6,35   بويحي  صادق1310

4,005,384,5010,5010,25Fr6,34   قداورية  مروة8673

10,007,002,005,509,75Fr6,34   محمد الشريف  نوال8365

6,006,007,006,007,75Fr6,34   جابري  منال6935

5,006,007,506,507,75Fr6,34   ثلجون  هاجر6793



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,506,000,5013,509,75Fr6,34   باي  هناء6653

7,506,501,758,0012,75Fr6,34   زواتين  يوسف5048

6,006,883,007,0016,25An6,34   بن قري  وردة4452

10,005,751,006,5014,75An6,34   تركي  شيراز2245

7,256,502,008,0012,75An6,34   فكنوس  جازية1832

5,753,004,0013,004,75An6,34   عباس  كميليا976

10,005,506,002,5011,75Fr6,34   بن غانم  نجاة369

9,504,002,509,505,50Fr6,32   براكني  عبير9240

7,508,004,006,005,50An6,32   قاسو  أمال8846

5,005,505,508,0011,50Fr6,32   حاجي  احالم8777

9,505,502,007,509,50Fr6,32   فكرون  عمر الفاروق8246

9,503,506,505,507,50Fr6,32   بوبدنيخ  يوسف7527

7,5010,004,253,008,50An6,32   بن حركات  أمينة6890

12,009,002,003,003,50Fr6,32   العابد  فطوم6792

7,506,002,009,009,50Fr6,32   سلطاني  حنان6746

7,006,252,508,5010,50Fr6,32   تباني  خديجة روفية6681

5,506,506,005,0015,50Fr6,32   جوهري  احالم6455

8,504,500,0013,003,50An6,32   س ي عمار  سارة5671

9,502,257,505,0010,50Fr6,32   أمباركي  فاطمة5177

7,504,502,509,5011,50Fr6,32   سماعلي  صفاء4741

11,007,004,751,5010,50Fr6,32   يعيش  محمد خليل4624

8,504,004,008,507,50Fr6,32   مرار  حسينة4489

10,256,501,008,004,50An6,32   خوص  أميرة3694

3,004,008,0010,007,50Fr6,32   مهدي  صافية3352

6,504,001,0013,009,50Fr6,32   فاس ي  رانية3349

10,503,002,008,0013,50Fr6,32   عبدو  ماجدة3008

9,004,504,008,005,50Fr6,32   بروبه  دالل2973

5,507,000,5011,509,50Fr6,32   بن نقعوش  فاطمة الزهراء2467

7,006,000,5010,0013,50Fr6,32   لكحل  شيماء2167

10,005,502,008,503,50Fr6,32   بوبكراوي  كمال1444

4,255,001,5011,5018,50An6,32   بيبيمون  سيف الدين1213

8,504,002,0010,258,50Fr6,32   كرلوف  نسرين71

4,755,508,505,0012,38An6,32   الفرطاس  سيد أحمد3131

7,504,004,0010,005,38An6,32   زايدي  الشيماء2764



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,005,386,5010,007,75Fr6,31   راهن  سعيدة9220

4,501,505,2514,006,25An6,31   بوهالي  زكرياء9044

10,008,000,006,758,25An6,31   عيمر  عبدالجليل7943

3,5010,002,508,2510,25Fr6,31   جنيدي  مريم7131

4,005,002,5013,009,25An6,31   بلهادف  وئام6729

5,009,002,509,005,25An6,31   بوساحة  إسالم6159

4,009,002,009,0011,25Fr6,31   بن عمارة  عبد هللا6087

6,258,003,008,006,25Fr6,31   صيقع  عائشة2418

5,007,757,005,008,25Fr6,31   دالي  كوثر1772

6,758,001,009,008,25An6,31   غالمي  اية1676

5,506,505,007,0011,25An6,31   بوحناش  خالد1566

8,0010,000,007,007,25Fr6,31   بولعراس  عبد الحليم1335

6,005,001,5011,7510,25Fr6,31   ملوش ي  ذكرى1234

10,507,001,006,507,25Fr6,31   فكيريني  فاطمة الزهرة أم البنون810

3,005,005,509,0017,25An6,31   براهمي  زينب691

5,758,002,0010,004,13An6,30   جلود  إبتسام5799

8,504,001,0010,7510,00Fr6,29   عمامرة  وفاء8729

7,505,000,2512,008,00Fr6,29   ساري  عفاف8061

7,003,502,0012,756,00Fr6,29   العربي  امال7815

8,003,002,5012,005,00An6,29   أمغار  أمال7484

8,003,506,508,003,00Fr6,29   لرجان  خديجة6611

9,004,502,007,5015,00Fr6,29   عليوة  ليلى منال6544

8,003,504,008,0013,00Fr6,29   زرواق  سفيان6319

5,005,001,0012,7512,00Fr6,29   بولعراس  خضرة إيمان6297

8,004,004,507,5011,00Fr6,29   بلقاض ي  أسماء فريال6188

10,007,504,503,256,00Fr6,29   مصطفاوي  رزيقة5942

7,004,002,509,5015,00Fr6,29   املعامري  سارة4730

3,008,258,505,257,00Fr6,29   بيه  أم الخير حنان4281

7,0010,003,504,507,00Fr6,29   زروق  اسماء سندس4232

10,003,503,508,505,00Fr6,29   شاوش  ياسين3975

7,506,002,508,509,00Fr6,29   مشري  سلسبيل3651

8,005,501,009,0013,00An6,29   بن العوكلي  عبد العزيز3540

5,509,001,009,009,00Fr6,29   زواوي  أحالم3416

11,508,001,005,005,00Fr6,29   بوجدور  إيمان2837



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,005,507,506,7512,00Fr6,29   بوعالم  ابتسام2618

7,506,504,504,7514,00Fr6,29   قوراري  آسية2555

4,007,006,257,0010,00Fr6,29   مضروب  سيدعلي2306

4,755,001,5012,7511,00Fr6,29   زواش  هاجر2277

8,506,003,007,009,00Fr6,29   بريهوم  زوبير1587

8,005,502,0010,503,00Fr6,29   س ي العربي  فؤاد1472

9,007,503,504,509,00Fr6,29   عرعار  خولة1453

5,7510,500,757,2510,00Fr6,29   بلوز  صافية826

9,508,131,004,5014,50Fr6,29   حميدي  أميمة خديجة798

8,507,004,005,009,00Fr6,29   فرشيش  نوال342

10,007,000,758,253,00An6,29   العكاري  جميلة66

7,504,756,006,009,88An6,29   شيخي  نسيمة1463

8,505,003,507,508,88An6,29   قراب  نجاة934

7,007,502,008,008,75An6,28   صابري  إكرام9411

6,506,005,006,5010,75Fr6,28   هاشمي  سلمى9186

9,007,001,007,259,75Fr6,28   شعالل  جازية8541

11,005,002,005,5012,75Fr6,28   خليفة  مروان6666

4,505,503,5012,004,75Fr6,28   معمر قوادري  عائشة6306

5,506,002,009,0016,75An6,28   شابي  اميرة5978

8,004,001,009,5016,75An6,28   بودليو  عالء الدين5907

11,007,750,755,008,75Fr6,28   ملوش ي  مريم3883

10,005,001,007,0014,75Fr6,28   دومي  فطيمة3776

6,004,5010,002,5014,75An6,28   حويتي  كوثر2171

6,005,507,506,006,75An6,28   بوزياني  شهرزاد1646

7,007,751,008,509,75Fr6,28   طيار  منى1305

11,005,501,505,5012,75Fr6,28   عطية  شهرة1112

6,009,000,258,5011,75Fr6,28   قراب  عفاف924

6,753,508,257,004,75Fr6,28   قرنة  أحمد614

8,758,504,003,009,63An6,27   بوسيف  صارة خديجة6872

8,006,252,507,509,63An6,27   عبد السالم  سيف الدين2359

7,754,003,0010,007,50An6,26   عشيط  أمينة9247

9,004,251,2510,008,50Fr6,26   عرعار  مروة8978

5,003,007,5010,502,50An6,26   عبان  روميسة7139

11,505,001,507,006,50Fr6,26   هامل  يمينة6782



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,506,502,0010,5016,50Fr6,26   خبوري  عبد الحليم6777

5,004,005,0011,006,50Fr6,26   مغراوي  محمد6670

9,007,504,005,253,50An6,26   شقروش  سليمة6433

14,506,000,004,008,50An6,26   زريقي  نجيب6413

7,503,506,507,506,50Fr6,26   بومعراف  بهية رجاء6330

6,506,753,257,0012,50Fr6,26   مايدي  أحالم5509

6,006,004,009,006,50Fr6,26   شهبة  سعدية4523

3,504,252,0013,5013,50Fr6,26   زعيم  أكرم4257

10,006,130,008,0010,00Fr6,26   بن عيو  مريم كوثر3285

5,009,002,006,5016,50Fr6,26   صحراوي  هاجر3210

7,502,753,5010,0011,50Fr6,26   ريغي  حسيبة كلثوم3114

11,005,503,504,0010,50Fr6,26   قرنوق  وسام3036

10,0010,001,503,008,50Fr6,26   محمدي  أمين3023

8,007,002,008,006,50An6,26   مهلول  إبراهيم2914

10,004,001,009,508,50An6,26   عياش ي  أيوب1951

4,509,501,0010,504,50An6,26   طقح  مختار1273

6,258,005,755,006,50Fr6,26   حمادي  سفيان921

11,005,501,008,502,50Fr6,26   غزالي  أحمد زين الدين644

6,507,502,006,5016,25Fr6,25   جرود  ريم لويزة8494

7,005,501,759,5011,25An6,25   العيمش  نبيلة7314

2,255,756,2511,005,25Fr6,25   عليان  وسام5810

5,004,508,008,004,25Fr6,25   دردور  ميمونة3764

7,004,759,003,509,25Fr6,25   حو  عفاف3543

9,004,002,258,0013,25Fr6,25   العيفة  شمس الدين736

11,504,002,508,002,00Fr6,24   بوغالبة  بشير9478

5,006,002,0011,0010,00An6,24   مباركي  إسالم محمد الصالح8873

9,005,003,008,006,00Fr6,24   شيبان  توفيق8868

6,5010,000,507,508,00Fr6,24   مخلوف  مصعب8660

3,006,504,509,0014,00Fr6,24   بوقرن  أميمة8656

9,001,508,505,508,00An6,24   بونوة  إنشراح8511

11,004,000,758,509,00Fr6,24   تواتي  بالل8493

6,507,501,259,009,00Fr6,24   رفاس  مسعود7242

5,507,255,006,0011,00Fr6,24   بن عون  حياة5990

11,007,001,004,5012,00Fr6,24   بن عمار  نبية5865



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,256,500,507,0013,00An6,24   بورشاق  عائشة5452

12,509,001,002,506,00An6,24   الساس ي الصغير  سالف5354

6,505,001,2511,509,00Fr6,24   موساوي  سارة5188

7,507,003,006,0012,00Fr6,24   سعدي  امنة4217

4,507,002,509,5012,00An6,24   لونيس ي  هارون الرشيد3986

8,257,001,508,007,00Fr6,24   مرجان  فاطمة الزهرة3577

9,508,003,503,0010,00Fr6,24   عزايزية  فتيحة3484

8,005,003,758,505,00Fr6,24   قادري  صفاء3002

10,506,503,503,5010,00An6,24   عزيل  مروة2916

5,0010,501,507,508,00Fr6,24   دبيزات  بسمة2536

6,006,001,0012,006,00Fr6,24   فاطمي  إيمان2334

6,004,000,2514,009,00Fr6,24   واضح  عمارية2028

3,008,503,508,5012,00Fr6,24   دغموم  سوسن2024

4,007,502,0011,008,00Fr6,24   سهلة  فؤاد1258

6,007,006,754,0011,00Fr6,24   اجقى  سفيان1183

1,7510,500,7511,0010,00Fr6,24   فريحة  جيهان878

8,754,251,5010,506,00An6,24   لكبير  صوفية232

7,009,501,006,5010,00An6,24   دهمش ي  تهاني184

8,006,002,507,758,88An6,23   بكوش  ملياء7456

9,505,003,504,0017,88An6,23   عزون  فتيحة4809

4,756,006,006,5012,75Fr6,22   لزول  كوثر امال9144

4,004,005,5011,256,75Fr6,22   عبد اللطيف  عبد الرؤوف8648

12,003,502,505,0013,75An6,22   الحسين  سحر8641

11,008,751,004,006,75Fr6,22   شتوان  ايمان7619

6,758,503,005,0012,75Fr6,22   مناعي  صفاء7424

8,008,001,007,507,75An6,22   بودودة  هناء7347

5,505,003,0011,007,75Fr6,22   لخمس  رقية5826

13,502,504,753,0010,75Fr6,22   مكالتي  شيماء3942

5,258,756,002,5015,75Fr6,22   قرزة  بسمة3765

7,755,501,0010,008,75Fr6,22   صالح  فروق1962

11,003,001,009,258,75Fr6,22   دردار  منال1883

7,005,002,0011,005,75Fr6,22   عزوز  كوثر1569

6,005,252,5011,006,63An6,21   بوتفاحة  نور االيمان9188

6,006,003,008,5011,63An6,21   رحو  منصورية ياسمين9025



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,002,003,2511,008,63An6,21   خزاري  عبد العالي4617

9,502,500,0012,009,63An6,21   بن كواش ي  نور الهدى3048

11,004,001,508,505,50Fr6,21   وشان  أحمد أسامة7773

7,008,253,506,006,50Fr6,21   معزوزي  وليد6720

4,257,503,0010,006,50Fr6,21   بن عبد هللا  حياة6534

4,506,003,0011,754,50Fr6,21   مويس ي  امينة6355

6,502,7510,004,5010,50Fr6,21   الواسع  عصام5410

5,257,004,508,504,50An6,21   عطايلية  رياض4363

9,006,000,259,506,50Fr6,21   سحنون  نعيمة3810

6,008,501,008,0011,50An6,21   زبار  لينة3380

7,004,501,7511,008,50Fr6,21   صفراوي  نبيلة1081

5,506,500,7512,006,50Fr6,21   قايدي  هاجر200

7,506,256,002,2517,38An6,20   عبد السالم  عبير7374

8,005,001,5010,505,25Fr6,19   بورعدة  نورة7492

8,257,005,504,006,25Fr6,19   مخطاري  نورة6411

4,259,501,758,0011,25Fr6,19   بن حميميدي  المية5369

5,504,002,5011,0013,25Fr6,19   كريم  اكرم عبد الرحمان5295

6,0011,501,505,009,25Fr6,19   قيسوم  هيبة5234

3,507,002,0011,2510,25Fr6,19   بورنان  فروجة4764

9,504,500,508,7512,25Fr6,19   راشف  منال1609

5,507,004,006,0015,25Fr6,19   لطاط  ليندة1007

8,005,003,506,5013,25An6,19   قاسمي  شعيب258

2,259,507,005,0010,00Fr6,18   موقاس  محسن8345

11,004,001,258,008,00Fr6,18   دحو  نعيمة8213

9,004,001,509,509,00Fr6,18   إيتيم  مريم7952

9,000,752,5012,008,00Fr6,18   بن عزيزة  وليد7744

6,254,006,508,255,00Fr6,18   عويطي  عقيلة7466

8,504,752,008,5010,00Fr6,18   برحال  زين العابدين7455

10,504,506,503,505,00Fr6,18   بلعوينات  يمينة7356

7,008,004,503,5013,00Fr6,18   بن سالم  هالة6437

11,005,003,505,007,00Fr6,18   لكحل  محمد األمين6434

6,5011,501,006,503,00Fr6,18   عثماني  سيف الدين5701

9,003,001,509,0015,00Fr6,18   داودي  اسمهان بشرى5698

6,257,001,0010,008,00Fr6,18   قادري  محمد امين4999



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,004,501,0012,007,00Fr6,18   عنتر  عبد القادر4886

7,008,500,0010,003,00Fr6,18   صولي  عبد الناصر4030

10,006,002,006,507,00Fr6,18   أمحمدي بوزينة  أمينة3716

6,005,001,5011,0011,00Fr6,18   مسلم  إبراهيم3388

8,502,504,508,0011,00An6,18   بن حواء  حاج أحمد2931

5,007,751,7510,007,00Fr6,18   نابتي  هندة2686

5,005,502,5011,507,00An6,18   منصور  سومية2522

8,005,251,0010,506,00An6,18   عبابسة  السعيد2209

12,506,251,003,0014,00An6,18   كباب  تقي الدين1939

5,004,008,507,256,00Fr6,18   دقيوس  نبيل1869

7,505,002,0010,007,00Fr6,18   حواسين  سيليا1815

8,508,752,004,2511,00Fr6,18   مبارك  عبداملجيد1605

6,753,504,009,0012,00Fr6,18   سيابة  أحمد منصف1420

8,005,001,0011,503,00An6,18   قواسمية  عالية1095

9,504,000,759,2511,00Fr6,18   غراب  شهندا631

11,001,753,008,508,00Fr6,18   حنش ي  نوال464

7,508,000,757,5010,00Fr6,18   سيدعلي  انفال462

4,006,258,505,508,00Fr6,18   تومي  ريان384

6,004,250,5012,5011,75Fr6,16   درارجة  حسان8887

8,001,500,7512,0015,75Fr6,16   دحومان  فاطيمة8629

10,008,001,004,0012,75Fr6,16   بركان  سميرة8385

8,006,002,255,5017,75An6,16   مطار  نسرين7923

9,506,001,009,002,75Fr6,16   خالد  أحمد6993

10,005,001,008,008,75Fr6,16   العايب  منصف5964

5,007,001,0011,008,75Fr6,16   عتبي  شريفة4746

3,507,005,008,508,75Fr6,16   منصوري  حنان4622

7,003,501,7511,509,75Fr6,16   مسوطر  بشرى1552

9,5010,001,003,508,75Fr6,16   واصل  مختار1312

10,0010,001,003,506,75Fr6,16   بوزيان  فاطمة416

8,509,503,003,506,75Fr6,16   داودي  عبد الوهاب58

10,006,001,256,0011,63An6,15   جريوي  بشرى6339

9,005,002,256,0015,63An6,15   بن نوي  آمنة2480

10,007,502,503,0012,50An6,15   مغاغي  رائد9043

8,004,501,7510,505,50Fr6,15   قندوز الغول  عبد القادر7795



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,503,502,508,504,50Fr6,15   غديري  نائلة7615

5,004,004,0010,5010,50Fr6,15   بوطمين  ماجدة7215

9,752,002,5010,505,50Fr6,15   فايد  فاطيمة7176

6,009,001,509,002,50An6,15   حسرومي  أكرم6488

11,505,251,007,005,50Fr6,15   صياد  سيهام6391

11,006,253,003,509,50Fr6,15   مروك  محمد االمين6379

5,007,003,509,006,50Fr6,15   توفوتي  منى6137

10,005,003,006,506,50Fr6,15   حسناوي  فريال5901

4,508,252,009,009,50Fr6,15   حمدي  نسمة5652

6,004,751,7510,0014,50Fr6,15   كواحلة  عبد الرحمان5439

6,255,004,508,009,50Fr6,15   عالم  خديجة5219

9,003,501,5010,008,50Fr6,15   شماش  خالف4358

4,504,502,0013,008,50Fr6,15   بن سالم  وداد3741

6,004,503,5010,008,50Fr6,15   عقابة  فراح3179

5,759,001,0010,001,50Fr6,15   شيخاوي  وردة2521

7,253,756,007,008,50Fr6,15   حمشاوي  رياض777

5,504,757,005,0015,50An6,15   بن سماعين  صادق مصطفى االمين612

5,003,503,0011,5012,50Fr6,15   خالف  أحمد األمين514

7,754,251,759,5011,50Fr6,15   كرميش  عالء الدين441

8,009,503,503,008,38An6,14   ملواح  خضرة1846

6,007,000,758,5015,25Fr6,13   نوام  فضيلة8201

7,508,001,007,0010,25Fr6,13   بن عمور  حياة7520

8,006,002,508,504,25Fr6,13   بن يحي  حسينة7500

3,506,002,0012,508,25Fr6,13   أودية  عبد الرحيم6697

8,505,256,004,507,25Fr6,13   تركي  نادية6541

5,006,0010,002,5010,25An6,13   فراد  منار6302

9,007,002,006,008,25Fr6,13   بوراي  امال6205

6,254,005,509,503,25Fr6,13   جعفر  فاطمة الزهراء5246

5,004,251,5012,7510,25Fr6,13   يسعد  فاطيمة3706

10,502,750,2510,0010,25An6,13   بلعباس  لطيفة1010

6,005,002,759,5011,25Fr6,13   خلخال  حنان658

9,005,752,007,009,25Fr6,13   بهاز  محمد بالل35

13,008,001,002,008,00Fr6,12   مسعودي  مخطار9231

10,004,002,756,7510,00Fr6,12   زيتوني  اميرة7495



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,005,000,509,006,00Fr6,12   وهاب  هدى7390

5,5011,253,005,005,00Fr6,12   محقون  ياسمينة7350

6,758,502,256,0010,00Fr6,12   الغديري  وليد عادل5861

7,005,003,508,0010,00Fr6,12   شرفاوي  حياة5472

11,009,000,753,009,00Fr6,12   بن عوانه  بالل4374

3,505,506,008,0012,00Fr6,12   غربي  صبرينة3494

4,5011,001,006,7511,00Fr6,12   سايح  ليلى ابتسام3447

6,005,755,006,7510,00Fr6,12   فرحاتي  محمد أشرف3361

7,009,002,004,0016,00Fr6,12   بوسالمة  فاتن شريفة3329

9,006,005,003,5010,00Fr6,12   رزين  نذير2957

5,508,000,2510,009,00Fr6,12   كرباطي  علجية رميساء2565

11,006,504,003,504,00An6,12   عبابسة  أمينة1997

9,007,753,504,505,00Fr6,12   جالب  حياة1899

8,504,004,509,000,00An6,12   جبابلية  عبد الحكيم1870

9,504,505,504,0010,00An6,12   بن جدو  محمد الفاتح1558

10,005,000,508,0010,00Fr6,12   مكي  نبيلة952

7,006,503,506,5010,00Fr6,12   درار  نسرين717

6,005,507,504,0012,00Fr6,12   بلميمون  اسماء700

7,006,003,506,5012,00An6,12   عامر  فاطمة الزهراء518

7,504,881,509,5010,38An6,11   تلنتكيت  محمد وافيد9282

5,507,002,508,509,88An6,11   يحياوي  هشام2043

2,0013,501,007,756,75Fr6,10   يحي  عبدالفتاح8950

8,007,501,508,003,75An6,10   عيساوي  سيف اإلسالم8175

8,002,500,5011,0015,75Fr6,10   عبدهللا  سعيدة7907

2,7510,002,008,0012,75Fr6,10   مومني  اسماء5740

6,008,001,009,505,75Fr6,10   قارش  ايوب4888

10,003,001,009,509,75Fr6,10   بركاني  رؤوف املعتز4636

6,506,003,508,007,75An6,10   هامل  شيماء3891

6,008,005,004,509,75Fr6,10   ونفوفي  إيمان3514

3,256,253,509,7512,75Fr6,10   بن صافية  مي2248

6,637,501,258,0010,25Fr6,10   خذايرية  أنيس1645

6,755,006,256,007,75Fr6,10   بن دية  نور اإلسالم1436

6,001,755,5011,006,75Fr6,10   بن معمر  وليد1356

10,007,002,505,005,75Fr6,10   بن خالد  سيداحمد592



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,255,252,2511,004,75An6,10   بوعلي  الريان366

3,755,502,0013,504,50An6,09   براهمية  نور الهدى8422

5,507,004,507,505,50Fr6,09   سلطاني  عبد السالم7254

5,504,001,7511,0014,50Fr6,09   مصباحي  بلقاسم مصطفى6933

11,005,502,504,0011,50Fr6,09   لرقط  صبرينة6409

3,758,007,505,006,50Fr6,09   قرباص  فضيل6365

10,008,001,005,505,50Fr6,09   خبيزي  زكرياء5387

6,503,504,0010,007,50Fr6,09   بوديسة  هاجر5242

6,003,004,5010,507,50Fr6,09   يحياوي  شهرزاد5198

9,006,002,008,003,50An6,09   دبابي  مهدي4847

7,508,001,007,507,50Fr6,09   قرعيش ي  معتز باهلل4601

11,504,500,507,507,50Fr6,09   تويمر  أمل4546

4,0010,001,756,0016,50An6,09   كماش  إيمان3729

12,503,500,009,003,50An6,09   بالطيب  دليلة3639

8,508,001,007,503,50Fr6,09   بوحفص  أكرم3358

9,505,005,503,0011,50Fr6,09   بودور  ريمة3324

4,756,502,0011,006,50Fr6,09   سليماني  نريمان3222

10,004,001,509,503,50An6,09   لعوادي  وسام2884

7,753,501,0010,5012,50Fr6,09   بوناب  مروة2815

9,507,001,006,507,50Fr6,09   صالحي  أسماء2481

6,508,006,504,501,50An6,09   شين  بولرباح2421

4,008,003,508,507,50Fr6,09   جابري  سلمى2102

8,504,254,006,5010,50Fr6,09   مصباح  حيزية1069

3,256,501,0013,506,50Fr6,09   س ي علي  فاطمة512

7,508,002,006,009,50Fr6,09   نجار  حنين فاطمة الزهراء404

4,505,007,008,254,38An6,08   عثماني  هشام7567

8,004,500,2512,004,38An6,08   بوزيد  أمينة1094

6,009,001,008,256,25Fr6,07   بوهميلة  محمد8610

8,7510,001,005,004,25An6,07   قمانة  رضوان8413

3,504,001,5015,007,25An6,07   د وبة  احمد7996

8,006,002,007,2510,25Fr6,07   بن بارة  عبد الوهاب7459

9,002,003,5010,005,25Fr6,07   قرين  ايناس7072

5,005,001,0012,0011,25An6,07   ريش  صبرين حنين6392

6,506,753,507,008,25Fr6,07   بوقلعة  شرف الدين5358



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,005,002,007,0015,25Fr6,07   عبدالحميد  بهيجة4979

9,005,002,009,003,25An6,07   عسلي  عبد الوهاب3620

7,758,002,506,504,25An6,07   صخارة  نريمان2740

6,5011,501,753,5010,25An6,07   بسكري  عبد النور2694

5,504,005,008,5011,25Fr6,07   بوكاف  مهدي2090

10,505,753,753,509,25Fr6,07   مسعي  رفيقة1963

11,007,003,004,003,25Fr6,07   جنحاني  خديجة1458

9,754,503,007,006,25Fr6,07   زداك  مهدية1432

5,504,004,5010,007,25Fr6,07   منصوري  فاتح1037

11,003,004,504,5011,25Fr6,07   سعودي  عبد الفارس969

9,007,004,004,505,25Fr6,07   سلمان  حسين850

4,507,501,5011,005,25Fr6,07   قارة  شيماء803

9,507,001,005,5011,25Fr6,07   بوزارة  بوعالم156

9,754,500,5010,253,13An6,07   شريف  حنان8547

8,009,004,002,509,13An6,07   لحالح  عادل3627

11,004,001,008,754,00Fr6,06   بوزكري  مرواني9290

4,005,501,5012,0011,00Fr6,06   بلخباز  فريدة9088

9,002,001,0011,0011,00Fr6,06   العقبي  أحمد7835

9,5011,000,753,006,00Fr6,06   نويقس  مهدي7751

10,005,504,004,009,00Fr6,06   داية  أيمن7570

7,257,502,007,008,00Fr6,06   عواشرية  نريمان7543

8,507,003,006,005,00An6,06   عدة  صارة7325

11,505,001,256,257,00Fr6,06   عمي  عبد الرحيم6017

8,004,000,0011,509,00Fr6,06   معتم  وردة5362

5,5011,001,506,007,00Fr6,06   عباسة  ناريمان5105

3,755,504,0011,006,00Fr6,06   هاللة  حسنى4325

6,505,500,5012,005,00Fr6,06   معلول  مريم4307

3,506,755,508,008,00Fr6,06   علواني  خديجة3557

4,009,004,007,505,00An6,06   بركة  الزهرة2706

8,504,500,7510,755,00Fr6,06   بالفرار  نصيرة2301

10,002,503,507,509,00Fr6,06   كويس ي  محمد2286

9,507,000,507,505,00Fr6,06   فالح  خمزة2026

8,003,008,504,009,00Fr6,06   العربي ىشحط  أمينة1427

9,508,001,755,504,00Fr6,06   مواتس ي  عبد الجليل1390



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,506,502,509,001,00An6,06   فيسل  عبد هللا1080

10,003,001,008,2513,88An6,05   خياري  ريان4842

9,506,002,006,506,75An6,04   اوالدسالم  عبد الصمد9436

9,004,251,0010,503,75Fr6,04   مرازقة  عبد الحق8732

3,5010,007,501,5012,75An6,04   بوكعبر  اسامة8601

8,006,002,507,008,75Fr6,04   بوعكاز  صبرينة6213

5,004,001,0013,508,75Fr6,04   غاصب  حسام الذين5832

6,507,005,006,004,75Fr6,04   بن نافلة  مهدي5432

3,506,005,0010,004,75Fr6,04   بوزيدي  نهاد3738

7,0010,500,005,0012,75Fr6,04   عبلة  سندرة2407

6,005,253,008,5011,75Fr6,04   تماني  نورالدين1508

7,504,003,008,0012,75An6,04   قجاجة  ريان1484

5,0010,500,008,257,75Fr6,04   لعور  رندة1457

3,005,002,5013,506,75An6,04   نور  فاطمة الزهرة698

10,004,007,501,759,63An6,04   ميموني  وفاء3677

4,007,001,009,5016,63An6,04   الشانع  منال2406

11,008,750,254,504,63An6,04   معمري  إبراهيم الخليل1045

5,504,000,2514,007,50Fr6,03   داودي  خيرة8711

7,006,005,004,0014,50Fr6,03   ملاني  نريمان مختارية8492

8,505,501,758,754,50Fr6,03   لعالم  سلوى7899

3,5010,001,009,506,50An6,03   شامخة  المية7118

9,005,250,009,009,50Fr6,03   عبد الوهاب  خديجة7068

11,001,001,0010,508,50Fr6,03   عثماني  عبد الصمد6931

7,755,505,006,005,50An6,03   خلة  سامية6685

3,504,251,7513,5010,50Fr6,03   بوصبع  عبدالرحيم6163

11,504,001,755,5011,50Fr6,03   شريفي  محمد نبيل5858

11,004,500,756,0013,50Fr6,03   فطناس ي  أمينة ياقوت5655

7,503,503,0010,006,50Fr6,03   عايش  محمد أبوالقاسم5131

5,5010,502,006,006,50An6,03   سعودي  وليد5100

9,005,002,007,0010,50An6,03   شريف  نجم الدين5084

5,009,000,509,506,50Fr6,03   سليماني  عبد هللا5010

7,009,004,502,5010,50Fr6,03   حاج عباس  صادق4750

11,003,501,258,754,50Fr6,03   بورجي  مراد4652

8,007,132,507,004,00Fr6,03   بعيطاوي  كريم3739



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,509,000,506,508,50Fr6,03   مرابط  محمود3485

10,004,006,004,006,50Fr6,03   عيشون  اعمر3143

10,003,004,006,259,50Fr6,03   ملوكي  لينا3083

8,003,001,0010,5012,50Fr6,03   غشام  لبنى2020

6,253,503,509,2512,50Fr6,03   بن براهيم  نجاة1544

7,506,001,758,009,50Fr6,03   هني حمري  نورالدين448

7,254,501,5010,507,50Fr6,03   تقيدة  رحمة240

10,007,501,005,008,38An6,02   ضيفي  مريم2155

8,006,755,004,007,38An6,02   حباب  هيثم645

6,006,001,008,5016,25Fr6,01   محيدب  حبيب زهير9503

5,505,506,006,0010,25Fr6,01   عبدي  عبد العزيز9321

6,005,002,0011,006,25Fr6,01   بن عيس ى  عبد الحق7608

8,754,006,753,0012,25Fr6,01   أوجيدان  محمد أمين7547

9,508,504,501,506,25Fr6,01   كولي  محمد االمين6971

6,756,756,004,008,25Fr6,01   شتوي  حسين6589

7,007,753,503,5015,25An6,01   درويش  عبد العزيز5643

6,505,503,507,5010,25Fr6,01   صيد  صالح3581

5,504,503,0010,508,25Fr6,01   كعبش  لوبنة3379

5,009,003,006,259,25Fr6,01   عليم  يمينة لبنى3325

3,256,002,0011,0013,25Fr6,01   بغدادي  اسماعيل3057

6,007,881,009,006,75Fr6,01   طورش  فارس1771

10,002,501,509,508,25An6,01   بوغرارة  مريم1331

7,005,001,0010,0010,00Fr6,00   سعيد  أميرة9390

7,505,501,759,007,00Fr6,00   زريبي  أمينة9349

9,009,750,006,003,00Fr6,00   قرش ي  فيصل8942

6,504,000,5011,5012,00An6,00   حيدوس  محمد8798

9,008,004,002,0010,00Fr6,00   رحماني  جهان8703

9,008,002,005,006,00An6,00   عيساني  نصرالدين8630

4,2511,003,004,5011,00Fr6,00   نوار  هناء7918

6,503,004,5010,504,00Fr6,00   حليمي  شهيناز7847

6,505,002,009,0012,00Fr6,00   بن زيد  مروة7402

6,504,006,756,507,00Fr6,00   بن قط  مريم7030

6,505,385,756,505,50Fr6,00   سعادي  رضا منير7008

6,006,003,009,006,00Fr6,00   قوادرية  هناء6964



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,002,752,257,0010,00An6,00   بوديسة  عبدالحق6846

6,506,501,759,007,00An6,00   عناد  خليدة6831

9,005,250,508,0011,00Fr6,00   صاوشة  وئام6125

9,005,003,506,008,00Fr6,00   حسايني  كنزة6116

10,003,001,009,0010,00Fr6,00   ايت سعدي  عمر5811

11,254,500,758,502,00An6,00   شلولي  حسناء5637

8,003,502,509,757,00Fr6,00   وهاب  بشرى5574

10,504,002,008,253,00Fr6,00   عمرون  محمد العيد5443

8,259,004,001,5011,00Fr6,00   برابية  محمد المين4928

7,004,001,5012,004,00Fr6,00   األبيض  فطيمة سهام4541

8,009,000,506,506,00Fr6,00   طوبال  مريم4269

6,754,002,509,5011,00An6,00   تعومليت  شراز3890

5,0011,005,002,0010,00Fr6,00   عمار اوشيش  عامر3660

8,004,002,507,5014,00An6,00   قارف  حسام3434

6,007,003,008,006,00Fr6,00   دربال  منى3425

6,009,006,002,508,00Fr6,00   قرباب  وسام2718

5,009,500,758,507,00Fr6,00   عجرود  كنزة2603

8,003,752,0010,007,00An6,00   حراث  مريم2422

6,006,501,2510,505,00Fr6,00   دوادي  فاطمة الزهراء2285

8,007,500,008,506,00Fr6,00   بن نعيمة  ريمة2231

7,006,502,008,008,00Fr6,00   ساعد حميدش  فارس2187

5,005,001,0012,508,00Fr6,00   درمش  خولة2014

10,004,001,009,006,00An6,00   بن عبيدة  عبدالباقي1941

7,001,501,2511,5017,00Fr6,00   جدي  جيهان1677

9,004,001,009,0010,00Fr6,00   شبانة  ريان1635

5,005,500,5012,0010,00Fr6,00   قالم  ايمان943

9,006,501,007,506,00Fr6,00   مساعدية  شهيناز278

5,2511,005,002,507,00Fr6,00   رضوان  نجاة39

2,508,002,0011,754,75Fr5,99   فرد  زهير9446

10,006,504,003,505,75An5,99   بن قدوج  عالء الدين8969

10,004,500,257,5012,75Fr5,99   كبيري  إيهاب8578

6,005,385,008,004,25Fr5,99   دريدي  هبة الرحمان7912

5,005,001,759,5016,75An5,99   يعقوبي  راضية7782

6,507,003,007,505,75Fr5,99   يعيش ي  هاجر7358



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,002,504,006,007,75Fr5,99   حلفاوي  ليليا6583

7,005,000,7511,006,75An5,99   سهلي  فتيحة5731

8,005,751,009,504,75Fr5,99   بلعلياء  محمد رفيق3761

7,005,001,009,0013,75Fr5,99   قرين  يوسف3462

10,006,002,505,007,75An5,99   بشرطان  نورية2608

11,006,501,005,505,75Fr5,99   ضيف هللا  سليم2587

10,007,001,005,009,75Fr5,99   بن عيس ى  ندى2144

8,005,004,007,005,75Fr5,99   ساعد  سارة1466

3,5011,502,007,254,75Fr5,99   حمدي  عفاف931

6,506,001,0010,007,75Fr5,99   معلم  صبرينة580

7,005,007,004,507,75Fr5,99   بهلولي  منهي412

7,005,006,006,005,75Fr5,99   نور  عبلة260

5,005,006,006,0013,63An5,98   سوقي  عادل7094

6,005,253,758,009,63An5,98   حباري  نسمة3192

6,136,002,509,007,00An5,97   شعالل  زكرياء8429

5,507,500,759,508,50Fr5,97   حميدان  ريان8057

6,507,501,009,005,50An5,97   جاب هللا  فريدة8035

9,002,003,507,2514,50Fr5,97   بوعودية  خديجة7769

9,508,001,005,505,50Fr5,97   جوادي  هادية7626

7,002,504,0010,505,50Fr5,97   بوشيحة  حسيبة6620

8,005,003,008,005,50Fr5,97   امجوج  حسام5291

7,005,000,0011,507,50Fr5,97   لعمارة  ياسين4915

10,007,003,004,005,50Fr5,97   وفاي  مريامة3917

7,507,001,008,007,50Fr5,97   بن مائدي  علي زين العابدين3399

6,503,002,0011,758,50Fr5,97   بوزيان  إسالم2437

6,004,504,009,256,50Fr5,97   بدرين  خديجة992

4,006,004,508,509,50Fr5,97   بن رقية  منال838

6,506,001,0011,003,38An5,96   بورويلة  عالء الدين8066

10,505,753,504,006,38An5,96   رواينية  يسرى303

7,254,003,508,757,25Fr5,96   جطوي  سماح8848

9,505,002,007,007,25Fr5,96   شيخاوي  آسية8674

10,506,500,007,503,25Fr5,96   قرين  سعيدة8317

8,0010,500,503,2512,25An5,96   حمزاوي  شهيناز7510

9,008,751,003,5012,25Fr5,96   زوبير  نسرين6779



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,003,504,0011,509,25Fr5,96   سعيداني  سعاد6547

5,504,0011,502,507,25Fr5,96   عصمان  هند عائشة4571

5,505,000,5011,2512,25Fr5,96   بحرية  محمد االمين4185

7,754,006,505,506,25An5,96   باهي  مامة3272

6,256,001,5010,255,25Fr5,96   بن شاعة  سليمة3080

7,004,758,501,5014,25Fr5,96   حمود  نور الهدى2380

8,258,002,005,008,25An5,96   بن زهرة  مجدوب2215

3,755,505,007,5014,25Fr5,96   معاش ي  قمر2127

6,003,005,008,5011,25Fr5,96   املنصبة  عبد الرؤوف1765

11,003,002,007,507,25Fr5,96   مساهل  نصر الدين1545

7,003,500,2512,259,00Fr5,94   خيدوس  هارون9251

3,2510,501,508,506,00Fr5,94   تاتي  سعيدة8992

6,003,502,0012,505,00An5,94   بن علية  حكيمة8693

10,256,003,004,506,00Fr5,94   بوشوش  أحسن7712

9,004,000,509,509,00Fr5,94   حمداين  ساملة7563

6,001,000,5015,0011,00Fr5,94   غرابي  دينة7367

8,003,251,0010,0012,00An5,94   كحول  زين الدين7220

9,004,001,008,7510,00Fr5,94   بن قاسم  اسالم6427

8,503,250,509,5014,00Fr5,94   عروس ي  عبير5842

6,004,000,2513,506,00Fr5,94   زردوم  مالك5564

7,005,501,009,509,00Fr5,94   معافة  ريال5476

8,003,004,508,505,00Fr5,94   طاير  نريمان5437

9,004,001,008,0013,00Fr5,94   دلهوم  نسرين مليسة5346

5,006,501,009,0015,00Fr5,94   قراين  ياسمين5340

11,506,001,504,258,00Fr5,94   حريش  نسيمة5252

7,505,251,508,0012,00Fr5,94   مريمش  نورهاد4935

7,003,006,505,0015,00An5,94   كريم  عبدالقادر4366

3,505,001,2511,5016,00An5,94   عجابي  خولة4165

6,004,500,5011,7510,00Fr5,94   فارس ي  صالح الدين سيدعلي3926

9,258,000,505,0010,00Fr5,94   أعرور  كنزة3915

5,507,001,0010,007,00Fr5,94   بوعمامة  حنان3816

7,756,503,505,0010,00Fr5,94   بكوش  سميرة3558

9,753,501,009,506,00An5,94   كويس ي  مباركة3127

8,004,001,0011,005,00Fr5,94   بوخاتم  رضوان3011



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,509,000,009,0011,00Fr5,94   زايدي  برهان الدين2746

6,007,000,759,508,00Fr5,94   حمدي  هاجر2620

6,004,750,5011,5010,00Fr5,94   بحري  نادية1814

5,009,503,006,007,00Fr5,94   بزعي  عقبه1452

8,507,002,004,5013,00Fr5,94   بن عبد هللا  عبد الرؤوف1418

10,004,501,008,505,00Fr5,94   جاب هللا  مالك1313

7,006,000,009,0013,00Fr5,94   عيشوبة  خضير842

9,505,752,257,003,00Fr5,94   عمرون  نسيم752

4,0010,004,006,005,00Fr5,94   أعميد  أكرم718

7,003,501,0011,509,00An5,94   جرواط  أم كلثوم264

7,005,251,009,758,88An5,93   بن سراي  عائشة5556

7,507,502,005,5010,88An5,93   بوعالق  غادة201

3,507,500,7511,009,75An5,93   ميدون  ماجدة8198

7,506,004,004,5012,75An5,93   بن عودة  عبد الرؤوف7373

7,253,000,5011,0013,75Fr5,93   حواجلي  عبد الجليل6576

7,506,251,508,007,75Fr5,93   بن تواتي  علي4669

8,254,500,0011,005,75Fr5,93   بيطاط  أسامة3154

10,001,756,505,007,75Fr5,93   شيداي  الحسن726

4,508,251,259,008,75Fr5,93   بوحجة  نوال618

6,755,501,009,0011,75Fr5,93   دريس ي  ايمان شهيدة319

8,007,501,007,006,63An5,92   حجار  محمد2018

12,003,253,006,003,50An5,91   عمارة  أمال9507

6,755,882,007,5012,00Fr5,91   بداوي  عبد الحكيم9341

3,005,002,5012,508,50An5,91   بوعنان  وفاء8878

5,259,502,506,007,50Fr5,91   بهناس  كوثر سارة7738

5,254,000,7512,0012,50Fr5,91   عمران  امينة7671

7,004,505,256,507,50Fr5,91   شرقي  علي7418

10,004,008,501,504,50An5,91   بكاري  روميساء5904

9,004,501,508,008,50Fr5,91   فحيص  يحي5330

5,507,001,5010,004,50Fr5,91   بابا  ياسيمنة4038

7,504,501,0011,004,50Fr5,91   حشمان  خولة3792

5,005,886,507,003,00Fr5,91   عيادي  خالد3763

4,006,133,5010,006,00Fr5,91   رحموني  فلة3407

5,009,000,009,008,50Fr5,91   شاهد  صورية3365



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,009,001,755,503,50Fr5,91   إكل  إيمان2794

12,004,001,504,0014,50An5,91   احمد  صالح2400

7,752,009,004,507,50Fr5,91   عيرزم  بوبكر2393

7,503,004,508,008,50Fr5,91   عمراني  فاطيمة الزهرة1827

6,5010,007,001,251,50Fr5,91   غزال  أحمد1576

5,255,500,5012,505,50An5,91   هدواس  مروة1546

7,507,501,008,004,50An5,91   عدوي  اسكندر99

8,003,002,008,5014,38An5,90   خداوي  كريمة6860

9,005,005,002,7513,38An5,90   جعريط  ابراهيم5576

8,006,001,506,0014,38An5,90   بساوي  فطيمة الزهراء4549

8,509,001,005,006,38An5,90   بن دريس  رندة1366

10,503,503,505,0010,25Fr5,90   ناصري  سفيان6969

7,259,002,004,0011,25Fr5,90   بوعمامة  عصام5908

8,508,002,503,5010,25Fr5,90   لعروس ي  فايزة4623

4,007,003,508,259,25Fr5,90   دنون  نورالدين زكرياء4203

11,004,000,006,5014,25An5,90   عرايبية  زكرياء أحمد3787

6,005,250,2512,504,25Fr5,90   بوخاتم  روميسة3043

7,003,001,5010,5012,25Fr5,90   خروبي  صارة شيماء2266

6,634,000,5012,505,75Fr5,90   جعالب  بوعالم2219

10,001,502,508,2511,25Fr5,90   كشيشط  شيماء1843

8,003,500,009,7515,25Fr5,90   بوشوشة  صونية1497

5,507,752,007,0011,25Fr5,90   كاتب  ربيعة824

7,008,002,255,0011,13An5,89   شاكري  كاهنة7960

7,005,003,007,0012,00Fr5,88   خليفة كرفة  بدرة9367

6,003,754,508,0011,00An5,88   بن قفة  وئام9070

11,003,751,007,009,00Fr5,88   هنداوي  عمار8989

7,883,000,0012,506,50Fr5,88   حروادي  مروة8524

9,003,500,5010,506,00Fr5,88   كرميش  عاطف7896

2,504,882,0014,006,50Fr5,88   نصيب  عبد الرحمان7834

10,005,002,506,006,00Fr5,88   مراد  الشيماء7282

6,003,001,5012,0010,00Fr5,88   زناتي  حيدر6939

6,256,000,509,0013,00Fr5,88   مختارية  سحنون5980

5,503,501,0012,5010,00Fr5,88   مخلوفي  وسيلة5951

10,502,500,5010,006,00Fr5,88   خرامسية  منى5808



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,509,501,005,0012,00An5,88   بن حليمة  سعيد5164

9,004,001,009,506,00An5,88   سراج  المية4632

11,507,250,504,007,00Fr5,88   طمار  اسامة4618

6,509,501,007,004,00Fr5,88   عسيلة  محمد4408

10,504,002,756,007,00Fr5,88   معاش  أمال4091

12,002,250,758,008,00An5,88   زيرق  جالل3819

9,508,001,003,5012,00Fr5,88   شريفي  مريم3522

8,008,503,003,508,00Fr5,88   سعايد  شهرزاد3320

6,006,255,506,005,00Fr5,88   بروك  فيصل3316

11,502,002,006,5012,00Fr5,88   س ي أحمد  باهية3206

6,005,636,005,009,50Fr5,88   فراح  فتيحة3086

8,002,501,7512,003,00Fr5,88   دعالش  بوبكر2962

7,254,003,507,5011,00Fr5,88   دمق  رانية نورهان2870

10,503,000,258,0013,00Fr5,88   بوران  مريم  زهراء2813

6,005,001,0010,5010,00Fr5,88   بوفنش  صورية2722

10,004,000,508,0010,00Fr5,88   حاج علي  أنس2544

7,006,504,005,508,00Fr5,88   بوكالل  صارة2066

8,503,002,5010,004,00Fr5,88   معيوف  بسمة1937

6,005,001,2510,0011,00Fr5,88   خذايرية  محمد األمين1654

4,509,505,502,5012,00Fr5,88   غربية  سمية927

7,758,002,256,004,00Fr5,88   بلقندوز  مخطارية34

5,003,001,0014,007,88An5,88   بن داود  محمد3412

7,003,501,0010,5011,88An5,88   طهراوي  لعالية فراح3309

3,006,007,007,007,75Fr5,87   قشار  سعيدة9457

5,007,001,0010,007,75Fr5,87   فودية  فاطمة الزهراء وفاء8688

8,005,007,503,254,75Fr5,87   فودية  زهرة7144

8,006,001,507,009,75Fr5,87   بريك  رضوان6905

7,506,000,009,507,75An5,87   دروش  فاطمة الزهرة5243

7,004,750,7510,507,75Fr5,87   بن ريغي  فريال3770

3,756,752,0010,009,75An5,87   بومدين  مروان زكرياء3547

7,003,502,509,509,75Fr5,87   بلقاسم  هاشمي3506

7,004,502,009,009,75An5,87   سراي  ايمان2901

8,004,501,007,5015,75Fr5,87   لعمراني  رتيبة2008

7,503,253,509,006,75Fr5,87   لعالوي  كوثر1616



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,003,508,004,009,75An5,87   حمة  عمار788

9,002,008,003,0011,75Fr5,87   بورابعة  زينب701

1,505,008,007,5011,75Fr5,87   عداس ي  عصام8

7,008,500,007,507,63An5,86   عبايدية  فهيمة7891

7,004,001,0011,007,63An5,86   كواش ي  محمد7166

4,506,752,009,508,50Fr5,85   جساس  مريم8465

8,006,502,004,5015,50Fr5,85   بوصيود  إيناس8178

6,507,501,508,005,50Fr5,85   أوعيل  وفاء7378

10,005,004,753,008,50An5,85   حمادة  شهرزاد6936

7,509,501,503,5011,50Fr5,85   ربح هللا  احمد5409

7,004,501,508,5013,50Fr5,85   بوفاديس  غزالن4040

6,007,003,005,0015,50Fr5,85   شريفي  نسرين3560

7,002,501,0012,009,50Fr5,85   بلبة  اسامة3415

6,757,502,757,003,50An5,85   العايب  آية3357

9,003,502,508,505,50An5,85   بلحسين  وفاء2636

8,005,751,506,5012,50Fr5,85   مساعدية  عبد الغني2551

10,505,630,008,003,00An5,85   قريني  ملياء2060

4,004,001,0012,0015,50Fr5,85   كحلة  بسمة فراح1293

7,752,751,0010,0013,50Fr5,85   بن ساملة  أسامة1022

9,004,001,009,007,50Fr5,85   بوداود  مديحة956

7,500,004,0011,507,25Fr5,84   سقاي  مريم8497

6,255,501,0010,506,25Fr5,84   بلهواري  حنان6878

10,006,001,005,509,25Fr5,84   بن داود  مريم6362

7,252,504,508,0010,25Fr5,84   بن فرج هللا  كوثر6113

10,755,502,004,508,25Fr5,84   العزرقي  أمينة5775

6,005,502,009,756,25An5,84   دعاس  مهدي أمين5096

5,505,001,009,5015,25Fr5,84   بلفار  سيليا3536

7,006,002,757,506,25An5,84   بوخيار  مخطارية2532

11,005,000,506,009,25Fr5,84   رحراح  شهرزاد2229

6,004,502,0010,009,25Fr5,84   ميدون  صارة2154

7,505,501,008,509,25Fr5,84   بوغازي  إسماعيل يفصح835

7,503,006,007,005,25Fr5,84   بن زيان  فؤاد833

5,005,002,0010,0011,25An5,84   مراح  شيماء813

8,002,001,0011,0011,25Fr5,84   حومر  مريم378



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
10,006,001,006,007,25Fr5,84   وازن  سمية275

8,505,003,255,5010,25Fr5,84   أرتباس  جميلة15

13,503,250,006,008,13An5,83   بن خديم  إشراف5646

8,004,502,008,009,13An5,83   زيتي  نسرين3161

5,002,007,009,007,13An5,83   حمادة  ليديا616

10,006,001,004,5013,00Fr5,82   هالل  رشيدة8811

6,004,001,7512,004,00Fr5,82   زغدودي  عبد الفتاح8335

9,007,502,005,005,00An5,82   زروقي  محمد نجيب هللا7775

9,007,502,503,0011,00Fr5,82   صويلح  وفاء7274

9,502,504,756,008,00Fr5,82   حي  جمال الدين7137

6,381,003,5010,5013,50Fr5,82   مقراني  هالة6963

5,255,000,2510,5015,00An5,82   بنافلة  فاطمة لينة6828

4,253,008,508,004,00Fr5,82   سالمي  حيزية6262

10,501,753,507,008,00Fr5,82   صافو  نوال6099

8,005,501,007,0013,00Fr5,82   لوصيف  سارة سيرين6006

3,756,003,0010,008,00An5,82   خالد  مهدي5937

5,005,000,5012,009,00Fr5,82   بن رابح  ليندة5702

8,005,001,259,255,00Fr5,82   معوش  حمزة5633

7,500,759,503,5014,00Fr5,82   جيجلي  ايناس5613

10,005,000,258,504,00An5,82   بلقرع  سومية5536

6,505,001,0011,503,00Fr5,82   بوخالفة  نهى4954

7,503,000,7510,5012,00Fr5,82   حمان  ريان4788

7,008,750,507,006,00An5,82   شنينة  حفيظة4427

2,505,001,0012,5015,00Fr5,82   أحنو  يسمينة3499

9,505,500,756,5010,00Fr5,82   طوشان  بديعة2454

8,509,501,254,006,00Fr5,82   شريم  خولة1715

8,008,502,503,509,00Fr5,82   بوشليت  راشا1658

8,004,754,006,008,00Fr5,82   عقبي  أسماء إيمان1651

5,006,001,0010,758,00An5,82   فتوح  اسماء1380

5,889,005,003,754,50An5,82   حفص ي  حسني1040

6,258,000,008,0010,00Fr5,82   سعيدان  رونق907

6,758,504,253,009,00Fr5,82   قاسمي  حمزة730

5,503,503,0010,0011,00An5,82   لحباري  نسرين354

5,501,252,5012,0013,88An5,82   رياحي  شهيناز5827



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,506,002,008,008,88An5,82   بوكعبر  سارة زرفة1669

12,505,880,255,004,25Fr5,81   نايلي  أحمد8326

6,503,003,508,5012,75Fr5,81   فكاير  سومية7690

10,005,001,256,756,75Fr5,81   طيبي  الزهرة6657

6,507,501,506,0012,75An5,81   لعبدوني  منيرة6532

10,505,001,507,002,75Fr5,81   حشمي  باسم5764

5,507,001,009,506,75Fr5,81   لوباجي  الهادي4591

4,509,001,508,006,75Fr5,81   بلحوة  دنيازاد3790

8,002,501,7511,503,75Fr5,81   بوملداود  حسين3696

6,007,501,007,5010,75An5,81   دربال  رميساء3244

5,259,503,504,009,75An5,81   حداد  رانية3070

6,003,001,0013,006,75Fr5,81   سنينة  رانية2753

7,503,505,506,008,75Fr5,81   لزرق  إيمان شهر زاد1848

11,006,000,505,506,75Fr5,81   بوسعدة  يزيد879

6,506,001,508,0010,75Fr5,81   بومسحل  مصعب352

5,504,007,257,003,75Fr5,81   حمو  محمد219

6,008,001,006,0014,75Fr5,81   قنزات  وسام215

4,003,004,0010,2513,50Fr5,79   مجاهدي  نجيب هللا9434

4,009,001,257,5011,50Fr5,79   موساوي  شهرزاد9007

4,505,006,008,004,50An5,79   بوصالح  باسم8408

4,0011,505,002,008,50Fr5,79   بن عثمان  عائشة7643

7,009,001,505,506,50Fr5,79   بغدادي  نوح7553

4,254,001,0012,0013,50Fr5,79   قاسمي  غنية6882

10,506,001,503,0014,50An5,79   باشا  معتز باهلل6456

3,004,006,758,0011,50Fr5,79   بن عابد  خلود6295

10,004,002,005,5012,50Fr5,79   بن اسباع  سيرين6268

10,007,130,006,006,00Fr5,79   زغالمي  آية6219

10,002,004,507,004,50An5,79   هواوي  مولود6167

10,008,251,003,009,50An5,79   هادفي  هنية5215

10,006,254,002,258,50Fr5,79   حمادي  فدوى4521

6,888,004,503,009,00Fr5,79   عبيدات  سيف الدين3894

6,756,504,005,009,50An5,79   بن جدو  أمال3211

6,0012,002,004,002,50Fr5,79   بوديلمي  آسية3142

11,507,002,502,006,50An5,79   مبيروك  عزيز2844



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,004,500,509,5012,50Fr5,79   بن خديجة  إيمان2581

9,004,001,008,757,50Fr5,79   جحاف  سهيلة2110

7,009,502,005,004,50Fr5,79   بشاعة  عبد الحكيم2081

9,503,501,008,508,50Fr5,79   بوشمال  رحاب1229

3,003,505,0010,5010,50Fr5,79   مواكي بناني  محمد661

9,004,502,507,006,50An5,79   مجدوبي  خيرة ايمان345

8,004,002,008,508,50Fr5,79   بن نجاعي  رانية161

2,754,501,0014,009,38An5,79   عيدي  ايمان7104

7,502,501,5011,257,25Fr5,78   فاطمة  بلورغي8037

6,004,000,7511,0011,25Fr5,78   ملوتي  باية دنية7760

8,004,502,507,508,25Fr5,78   كوهوب  أمينة7491

4,508,502,008,504,25Fr5,78   بلعربي  أمينة6794

7,504,501,009,0010,25Fr5,78   جادي  حسيبة5033

8,007,003,004,0010,25Fr5,78   ميروح  محمد ملين3933

10,501,753,257,506,25Fr5,78   ضواق  زهية155

9,509,503,001,006,13An5,77   عرزور  رضوان2111

8,006,003,005,0010,00Fr5,76   العيفاوي  فتحي8761

11,004,501,005,0012,00Fr5,76   إبلعيد  ديهية7673

6,255,008,004,503,00Fr5,76   فرقاطي  خديجة7103

8,006,003,754,0011,00Fr5,76   شعابنة  إلهام6399

7,506,500,758,505,00An5,76   بوشوشة  عبد املعز6285

9,001,507,505,006,00Fr5,76   بن قوقة  كاهنة6108

6,005,751,0010,505,00Fr5,76   بن أحمد  علي5895

6,503,006,007,506,00Fr5,76   مسعودي  خولة5859

7,002,503,008,5014,00Fr5,76   غزالي  شروق5514

5,007,501,009,008,00Fr5,76   خاروني  رومايسه4398

9,003,000,2510,756,00Fr5,76   فوغالي  عبد الرؤوف4326

7,004,000,5012,502,00Fr5,76   ستي  أحمد4244

8,007,003,005,006,00An5,76   بريش  فتيحة3970

11,004,001,005,5012,00An5,76   صغير  محمد األمين3465

8,004,501,007,7513,00Fr5,76   بومنقار  مريم3409

9,007,004,003,006,00An5,76   خزري  نسرين3328

10,005,002,755,007,00Fr5,76   عزوز  عبد العزيز3212

4,003,506,508,508,00Fr5,76   بولقرون  رمزي3172



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,507,500,509,0012,00An5,76   خوجة  رانية2843

7,506,503,256,005,00Fr5,76   نواورة  المية2528

5,0010,001,006,508,00Fr5,76   مخالفة  شمس الدين2463

9,0010,501,252,007,00Fr5,76   زنار  أمنة2381

9,005,003,503,5014,00Fr5,76   وعاز  أحالم1359

8,134,001,008,5011,50Fr5,76   سويس ي  وسيم1344

4,507,001,758,0013,00Fr5,76   بولقرون  أمينة1330

8,003,257,005,005,00Fr5,76   بن صوشة  بلقاسم1049

7,004,005,256,009,00Fr5,76   سعادة  رضوان891

4,504,751,0011,5011,00Fr5,76   سعدون  نوال هدى642

6,007,504,504,0010,00Fr5,76   بيتوت  كهينة597

5,506,001,758,5010,88An5,76   بن شور  هدى1027

6,756,003,506,008,75Fr5,75   لكحل  نبيل7867

11,505,001,255,006,75Fr5,75   سالمي  نهيلة6577

5,503,501,0012,009,75Fr5,75   بوزيداوي  رانية6193

5,503,503,5010,754,75Fr5,75   بلعربي  غزالن5446

7,006,501,006,5013,75An5,75   مخلفي  صونية5338

4,004,751,5012,008,75Fr5,75   صحراوي  ريمة4929

2,507,500,7511,0010,75Fr5,75   ضيف  تركية3650

3,505,001,0012,509,75Fr5,75   شطاح  ريان2471

10,001,250,759,5011,75Fr5,75   كرومي  اكرام1495

3,756,001,2510,7510,75Fr5,75   علوطي  رنيا إكرام1124

4,004,003,0010,0013,75Fr5,75   زرفاوي  مالك408

7,004,001,009,0013,75Fr5,75   رجايمية  محمد أيمن176

3,254,881,0013,009,00An5,74   بن سعيد  عزالدين9158

10,008,500,753,506,50Fr5,74   لعجالي  سباع8558

8,007,382,004,5010,00Fr5,74   مبارك  حسام الدين8149

4,503,005,508,5011,50Fr5,74   عزوز  فريال7200

3,005,003,5010,0011,50An5,74   نصيبي  سيف الدين7123

9,004,002,009,001,50Fr5,74   مرحاب  حبيب6899

4,004,500,7512,5010,50Fr5,74   عبدي  رنيم6485

9,003,004,006,756,50Fr5,74   بن عبد هللا  سليم5597

9,005,004,006,001,50An5,74   طهير  أحمد5581

6,006,000,2510,008,50An5,74   غريب  هاجر4594



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,756,007,007,002,50An5,74   بلحرش  أسامة4211

8,503,504,007,503,50Fr5,74   حراث  كاتية3014

5,005,000,0012,009,50Fr5,74   جاليلة  عبد الناصر عماد2898

4,005,501,0011,509,50Fr5,74   صديقي  سماح2816

4,005,002,759,0014,50Fr5,74   معزيوه  ليدية2611

7,004,003,008,258,50Fr5,74   حجاب  عبد القادر2116

5,759,000,008,006,50Fr5,74   نقرش  صارة1796

8,005,500,259,006,50Fr5,74   شلوف  فاطيمة1549

7,001,753,0010,0010,50Fr5,74   صبان  عبد الحق1086

11,506,002,003,505,50Fr5,74   زعالن  فاطمة45

5,256,002,009,008,38An5,73   مزوار  تقي الدين2509

8,008,500,005,509,38An5,73   عزالدين  يسرى1674

2,759,501,009,008,25Fr5,72   بومرداس ي  نسرين9278

6,503,000,7511,759,25Fr5,72   بخوش  سارة7180

7,504,003,007,2510,25Fr5,72   بن عمارة  صورية رانيا6508

7,256,002,506,0010,25Fr5,72   بن عاشور  عائشة6325

2,0010,001,008,0013,25An5,72   عيساني  حسين5766

3,006,003,5010,505,25Fr5,72   شاللي  يمينة4961

8,507,001,505,507,25Fr5,72   الحيول  سمية4451

7,504,505,256,502,25Fr5,72   بلبونابي  صبرينة4121

9,505,005,003,505,25An5,72   شريتي  مختار2784

6,503,501,5012,003,25Fr5,72   سالم  نورالدين1888

8,506,002,505,009,25Fr5,72   مداس ي  حسام الدين383

6,505,504,007,005,25Fr5,72   بن الذيب  مهدية261

7,006,004,006,005,25Fr5,72   بوسهلة  بثينة49

5,007,000,508,5013,13An5,71   شيكوش  شيماء4409

4,504,001,5011,7510,00Fr5,71   بلخير  نور الهدى8880

6,003,005,009,005,00Fr5,71   موفقي  عمر فاروق يحي8733

10,004,000,508,007,00Fr5,71   نهاري ثالث  نصيرة8051

7,005,001,258,5010,00Fr5,71   دراق  فريدة7851

3,004,503,0010,5013,00Fr5,71   بلعمري  روضة7555

6,006,001,257,0016,00Fr5,71   تلنتكيت  ليليا امينة7436

3,004,503,7511,506,00An5,71   عدالن  وفاء7148

6,005,003,008,507,00Fr5,71   خمار  سميرة6610
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10,505,002,005,007,00Fr5,71   عزوز  سوسن6450

6,755,002,008,508,00Fr5,71   يحي شريف  مريم6350

5,5011,001,006,003,00Fr5,71   زرواق  وهبي6179

8,005,501,007,509,00Fr5,71   مخلوفي  أمين6123

9,003,507,503,254,00Fr5,71   خياطي  طاهر5254

10,002,001,509,505,00Fr5,71   لوز  حفيظ5238

9,006,001,007,005,00Fr5,71   عبروق  مروى5078

7,005,500,5010,503,00Fr5,71   حرشاوي  عبد القادر4942

6,003,001,0012,507,00Fr5,71   خالد  رجاء4679

5,506,001,008,5013,00Fr5,71   عبدالسالمي  نشيدة3814

5,507,001,009,505,00Fr5,71   سعداوي  عيس ى3228

9,004,004,505,007,00Fr5,71   بلول  كريمة3224

5,009,001,255,5014,00An5,71   شيبي  محمد شمس الدين3092

6,5011,002,002,509,00Fr5,71   بن عباس  أيمن3077

8,004,250,508,5012,00Fr5,71   عاشوري  اسماء2802

6,002,004,009,5011,00Fr5,71   جقريف  وردة2336

11,506,751,003,506,00Fr5,71   فراح  عبد هللا2115

5,757,003,007,504,00An5,71   شاكري  يعقوب1594

6,003,005,259,502,00Fr5,71   قندوز  خالد1165

6,005,003,009,005,00Fr5,71   مزوز  هيام1097

7,506,003,006,007,00Fr5,71   قدوش  ليلة932

4,504,000,5012,5010,88An5,70   حداد  آية4476

8,003,506,503,5010,88An5,70   بورحلة  محمد عبد اللطيف3335

4,508,001,507,0012,75Fr5,69   حمدودي  محمد العربي9073

6,005,001,008,5014,75An5,69   مصطفاوي  حمزة8756

9,754,501,506,009,75Fr5,69   سايح  رانية7211

4,004,251,7511,5010,75Fr5,69   موله  حنان6986

9,005,751,006,009,75An5,69   طباخ  وثنة6415

7,506,001,756,509,75Fr5,69   بلبواب  براهيم5230

6,004,000,5012,006,75Fr5,69   بن كرامة  رانية4572

5,509,250,508,003,75Fr5,69   مقسم  نصرالدين2911

6,005,002,758,009,75Fr5,69   غوار  تقي الدين2307

10,006,000,255,509,75Fr5,69   مداني  حسام الدين2220

6,003,000,5011,2513,75An5,69   كون  تاج الدين2007
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9,505,000,507,257,75Fr5,69   بوزكورة  قادة1573

10,003,756,003,005,75Fr5,69   شياللي  فريحة186

10,504,001,255,0013,75An5,69   هيشر  ايوب امير104

8,505,000,007,5012,63An5,68   لويفي  اسماعيل ابو عمار6716

6,506,506,004,004,63An5,68   زرمان  أحسن5661

6,003,755,257,008,50Fr5,68   موس ي  يوغرطة7494

10,003,004,006,004,50Fr5,68   يحنين  سمية5659

9,005,001,007,008,50Fr5,68   بودشيشة  نادية5224

7,003,002,509,0010,50Fr5,68   سماعيل  يزيد5057

7,006,753,256,253,50Fr5,68   طراد  عبير4284

5,009,001,006,5010,50Fr5,68   سعدون  اسمهان3180

3,501,506,5010,0010,50Fr5,68   كويس ي  سيدة زينب2778

5,003,000,0015,004,50An5,68   خرابي  صالح الدين2578

9,007,003,003,008,50Fr5,68   مزيود  صباح2558

4,506,502,008,759,50Fr5,68   لعمامره  سيدعلي2364

7,006,006,002,5010,50Fr5,68   لخنش  أمينة1074

5,255,886,005,008,00Fr5,68   حمو  نورة465

9,002,252,009,505,50Fr5,68   بن قريش ي  أسماء428

9,007,131,004,0012,00Fr5,68   أحمد زايد  عبد الرؤوف425

4,507,503,008,004,50Fr5,68   مقداد  أمينة198

8,004,005,005,008,50An5,68   مخلوف  حسين88

7,135,503,007,005,75Fr5,66   بلفركوس  فطومة9199

5,007,004,506,006,25Fr5,66   عيشوش  شهرزاد7789

8,005,503,505,257,25An5,66   عاليمية  جمال4856

10,503,000,509,502,25An5,66   قارة  حفصة احالم4525

5,7510,502,003,0011,25Fr5,66   بن ديدو  إحسان4383

6,003,000,7511,5011,25Fr5,66   الحق  نسرين2896

6,256,251,007,0014,25Fr5,66   زايدي  امال2866

6,008,505,003,006,25Fr5,66   بوكرمة  أسماء فريال2436

8,002,000,7511,009,25Fr5,66   بسنوس ي  خيرة2414

7,008,501,006,006,25Fr5,66   عياد  اسماعيل2371

10,504,252,005,507,25An5,66   خلخال  يوسف2287

6,509,503,003,008,25Fr5,66   اغدادة  خيرالدين2145

10,503,002,506,506,25Fr5,66   مادي  إلهام941



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,503,503,255,5013,25An5,66   جبار  محمد بسام160

10,001,002,008,5010,13An5,65   بن الشيخ  جمانة8186

7,001,008,007,004,13An5,65   بن عابد  حنان7523

6,751,005,508,509,13An5,65   جبار  سارة1400

9,504,501,007,257,00Fr5,65   شيباني  أمال9046

3,503,003,0012,0010,00Fr5,65   كروش  إيناس8668

7,507,001,757,252,00Fr5,65   بلمختار  عمر8653

4,256,002,007,0019,00Fr5,65   جعفري  إيمان8606

10,004,381,006,508,50Fr5,65   رزوان  إيناس8595

9,505,001,005,5012,00Fr5,65   خالط  حليمة8343

8,005,000,508,0010,00Fr5,65   درماس  وليد7991

5,503,751,2512,504,00Fr5,65   رحماني  أقويدر7707

5,755,000,5010,0011,00An5,65   بن عبو  زهير7308

7,502,500,5011,508,00Fr5,65   بوالعتروس  عبد القادر7001

8,003,505,005,0010,00Fr5,65   مدرس  أحمد6619

6,004,500,7511,007,00An5,65   دبكة  منال6496

6,004,001,0010,0012,00Fr5,65   بويش  سليمة6356

6,504,001,0010,259,00Fr5,65   بوركايب  سيهام6076

5,507,502,007,008,00An5,65   ارزاين  عبد السميع5729

6,2511,000,505,005,00Fr5,65   رحماني  عماد5310

6,503,503,008,0012,00Fr5,65   سعد هللا  محمد امين4992

8,006,003,003,5014,00Fr5,65   خالد  عبد اللطيف4868

8,009,000,755,005,00Fr5,65   بليبل  أيمن بهاء الدين4707

7,004,000,0011,506,00Fr5,65   فتمي  اية4300

5,003,000,7512,5011,00Fr5,65   سواط  امين4268

4,254,502,2511,506,00Fr5,65   رفاس  مختار3373

7,251,751,0010,0016,00An5,65   عامر  منال3235

9,505,500,506,0010,00Fr5,65   مراد  عبد الحق3062

8,007,000,757,005,00Fr5,65   عيساوي  أحالم2855

6,004,501,2510,009,00Fr5,65   فرحان  محمد2681

6,004,503,508,008,00Fr5,65   حفار  سيدأحمد2276

4,253,5012,003,503,00An5,65   الفيلف  حليمة1813

8,005,001,506,5012,00Fr5,65   عباس  عبد املجيد1702

4,006,000,0012,506,00Fr5,65   كروش  كريمة1571



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,505,001,0012,006,00An5,65   بعرة  زهيرة1422

8,005,001,008,008,00Fr5,65   محمودي  مهاء1333

8,504,001,258,507,00An5,65   العيداوي  محسن750

8,503,500,5010,006,00Fr5,65   يونس ي  راوان خيرة191

7,007,502,505,007,88An5,64   بوعمران  سمية4682

3,506,501,0010,0011,88An5,64   حميدي  رونق1065

5,006,754,756,503,75Fr5,63   قربوز  سالم8100

4,006,255,504,5014,75Fr5,63   خلفي  محمد طاهر6623

7,505,004,006,005,75An5,63   بار  حليمة5035

4,008,002,008,007,75Fr5,63   خويلدي  شيماء4793

4,502,755,508,0012,75Fr5,63   بوزيت  محمد4227

8,005,001,008,505,75An5,63   عالم  يمينة4186

7,004,503,007,507,75Fr5,63   خروب  سناء3807

6,505,506,253,508,75Fr5,63   مذكور  أمينة3287

5,008,136,502,258,25Fr5,63   بلقيوس  زهيرة2857

7,006,501,007,756,75An5,63   قويدري  منال1487

6,006,006,003,0011,75Fr5,63   محفوظ  صبرينال188

8,508,001,003,0013,75Fr5,63   مشري  أحمد بهاء الدين82

4,006,003,509,005,63An5,63   قادري  بالل4522

6,255,752,508,503,50An5,62   بوتينة  أسامة9099

9,505,501,006,505,50Fr5,62   بلبالي  نور الهدى8778

9,003,000,009,509,50Fr5,62   مصمودي  سوسن7934

4,004,502,0011,009,50Fr5,62   بن بلقاسم  جيهان7932

3,506,501,2511,504,50Fr5,62   بلعز  مريم الباتول7376

7,003,251,7510,007,50Fr5,62   معوش  فتيحة6135

9,502,506,003,509,50Fr5,62   عميار  يحي5314

9,504,002,257,004,50Fr5,62   عقون  محمد إسالم4475

5,007,501,008,507,50Fr5,62   بوشبشب  منى3553

5,254,009,254,503,50An5,62   عزري  فارس3360

10,003,002,005,7512,50An5,62   قاض ي  محمد أمين3084

5,507,132,754,7515,00Fr5,62   دريس ي  نور الهدى2314

5,004,004,006,5017,50Fr5,62   بركيش  محمد2263

5,5013,501,002,505,50An5,62   ولدكرادة  سارة2096

4,0011,500,506,505,50An5,62   غول  أيوب2079



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,502,002,007,503,50Fr5,62   سعيدي  عبد القادر1155

6,754,501,258,5011,50Fr5,62   عزوز  أمينة1048

5,509,505,002,007,50Fr5,62   بن بعزيز  نوارة851

11,008,001,752,004,50An5,62   منصوري  عبد الرحيم677

7,503,500,7510,755,50Fr5,62   ميدي  عادل550

8,752,001,0011,004,38An5,61   شوشاني عبيدي  يوسف7777

8,502,000,0010,0013,25Fr5,60   عالش  امنة8957

7,504,503,006,509,25Fr5,60   بوقرة  شمس الدين8907

4,508,751,007,508,25Fr5,60   ساري  عبد الحق8895

6,507,001,508,003,25An5,60   مروان  زليخة8590

6,005,001,508,5011,25Fr5,60   بوشيخي  ايمان6211

6,007,502,006,009,25Fr5,60   ياحي  فريال5771

5,507,500,508,507,25Fr5,60   أوليد عزوز  رفيدة4241

4,754,002,2511,505,25Fr5,60   بالحاج  سهام شيماء4105

5,006,753,505,5012,25Fr5,60   ربيحي  رشيد2825

6,007,005,502,5011,25Fr5,60   سايب  حنان2607

11,005,001,005,505,25Fr5,60   غربي  آسية1834

6,257,501,007,506,25An5,60   زحزوح  أميرة1833

8,002,751,007,7517,25An5,60   بكوش  مروى505

3,756,501,258,7514,13An5,60   عبدي  هناء5615

8,002,000,5010,5011,00Fr5,59   خضراوي  نصر هللا هيثم9363

8,005,501,007,507,00Fr5,59   بتقة  رانيا8972

12,503,001,006,005,00An5,59   بوخالفة  مروان8953

7,506,500,508,005,00Fr5,59   لبيض  منال8685

4,504,002,0011,009,00Fr5,59   صفراني  يونس محمد علي8393

10,003,500,508,505,00Fr5,59   صديقي  يوسف5658

7,502,000,5013,003,00Fr5,59   مرايحي  راوية5587

10,254,001,008,002,00Fr5,59   زمال  وليدة5375

6,006,750,508,259,00Fr5,59   طبشوش  رونق4514

7,505,000,509,505,00Fr5,59   بن فيالة  عبير4335

5,752,004,0010,008,00Fr5,59   بوثلجة  أميرة3969

10,504,000,508,003,00Fr5,59   بن عوف  املاهدي3965

5,253,752,0011,007,00An5,59   مصمودي  حسام الدين3199

11,005,750,254,509,00Fr5,59   فالح  إيمان3117



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,506,003,007,0013,00Fr5,59   عبد السالم  بشرى2882

4,755,001,5010,0010,00Fr5,59   خرماس  نريمان2689

8,507,501,004,0011,00Fr5,59   مويليد  ياسمين2557

8,003,001,0010,505,00Fr5,59   العربي  امينة2125

11,006,252,502,506,00Fr5,59   مراح  كنزة1649

7,505,500,508,258,00An5,59   نواصر  وفاء1430

5,755,005,506,006,00Fr5,59   بن سبع  خديجة1401

10,506,000,504,508,88An5,58   جيلي  مسعود1261

7,008,001,004,0014,88An5,58   فرقاني  رونق1013

9,505,002,503,7511,75Fr5,57   زرقين  مهدي9394

3,504,002,5012,006,75Fr5,57   خيتاتي  أحمد4563

8,007,500,506,006,75An5,57   مخربش  مرية نورهان4037

6,505,501,007,0014,75Fr5,57   سعيداني  محمد ياسين2259

8,004,500,508,0010,75Fr5,57   زروق  عبدالقادر كمال1711

7,754,500,757,5012,75An5,57   قروج  أمين6

7,006,255,503,007,63An5,57   مشري  بالل3521

7,252,503,508,009,63An5,57   العيداني  مباركة1398

7,503,002,008,5010,50Fr5,56   بن داود  يوسف9499

8,006,001,755,509,50Fr5,56   غالي  لطيفة9451

4,504,004,758,258,50Fr5,56   بوعناني  شيماء7286

8,255,502,255,0010,50Fr5,56   جرموني  خديجة6994

5,006,251,757,5012,50Fr5,56   برايك  سيلسا6695

7,508,001,006,004,50Fr5,56   لعايب  أشواق5982

2,503,751,0013,0013,50Fr5,56   ذياب  خديجة5721

2,504,500,7513,0011,50Fr5,56   العلواني  عبد الرحمان5129

6,004,752,009,256,50Fr5,56   دحمري  محمد امين5067

11,006,751,002,509,50An5,56   وناس  أحمد4799

11,003,004,003,508,50Fr5,56   حليل  صفيان4795

9,501,501,009,0010,50Fr5,56   بخوش  أمينة3717

3,505,000,0014,004,50An5,56   العوني  مجدة3644

8,007,001,005,508,50Fr5,56   تيفورة  فطيمة2663

4,503,254,009,0011,50An5,56   بلحوت  وليد2561

6,755,255,005,006,50An5,56   جردي  لينة1924

8,005,003,005,508,50Fr5,56   دهيري  ياني1728



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,003,505,004,506,50Fr5,56   سليك  سماح1593

8,005,256,002,009,50Fr5,56   بنور  هبة الرحمان الخنساء1233

9,506,880,255,008,00Fr5,56   قبريلي  سليمة821

7,007,002,505,506,25Fr5,54   بايزيد  رزيقة8411

8,386,501,256,005,75Fr5,54   حاجي  فريدة إكرام8362

7,004,501,009,257,25An5,54   تمامي  بسمة7936

7,504,003,006,2511,25Fr5,54   ماحي  فاطمة الزهراء7809

7,005,001,506,5014,25Fr5,54   لعزلي  رؤوف7651

7,255,001,258,506,25An5,54   مرواني  صابر7511

10,005,003,254,005,25Fr5,54   مزيادي  ميساء6255

7,003,001,5010,008,25Fr5,54   فارس ي  أمال4818

6,501,753,508,0015,25Fr5,54   بوثلجة  بلقيس3505

5,753,252,009,0014,25An5,54   بن زمام  محمد األمين2920

7,507,503,503,008,25Fr5,54   خاين  نصيرة2556

10,506,500,752,5013,25An5,54   لكحل  مريم2487

9,005,251,505,2510,25Fr5,54   مرابطي  رميساء1787

12,506,500,003,504,25Fr5,54   رزيق  ملين234

10,505,001,004,5010,00Fr5,53   بوشيشة  هدى9035

7,005,502,507,504,00Fr5,53   نمر  عبد الرزاق8736

9,506,000,505,0010,00An5,53   قواسمية  سارة7811

6,506,002,507,504,00An5,53   لعورسطايحي  عبداملالك7686

8,006,000,758,003,00Fr5,53   بن مدور  وليد7461

6,008,000,008,255,00Fr5,53   جاليلي  سكينة7428

9,003,501,758,005,00Fr5,53   شانعة  منال7219

7,003,504,006,0012,00An5,53   حيمر  اميرة6606

13,504,500,004,006,00Fr5,53   مرابط  العربي6401

8,004,000,2510,005,00Fr5,53   ويس  إكرام5684

7,504,001,007,0016,00An5,53   رحمون  عباس محمد االمين5386

3,506,500,5011,008,00An5,53   بوزليفة  عبد الجليل5182

9,004,504,003,5010,00An5,53   جالب  فضيلة4988

6,755,003,006,509,00Fr5,53   عماري  نهال4775

8,002,005,005,7511,00An5,53   بن علي  عبدالقادر امين4359

6,004,505,504,5012,00Fr5,53   بوغرارة  أميرة4178

5,007,002,006,0014,00Fr5,53   حموم  ليدية3945



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,259,003,003,0013,00Fr5,53   رابحي  غانية3631

8,004,001,007,0014,00Fr5,53   منال  قادري3301

6,503,504,755,5013,00Fr5,53   بغدادي  يزيد3065

6,504,636,504,505,50Fr5,53   بن عمارة  حورية2671

5,007,000,259,009,00An5,53   سالمة  نزيهة2313

3,259,000,0010,005,00Fr5,53   عبد العزيز  احمد2268

8,257,002,005,005,00Fr5,53   عامر دوادي  وليد1944

5,507,501,757,007,00Fr5,53   شرقي  هبة الرحمن1824

4,505,500,5010,2511,00Fr5,53   دوحي  فوزية1509

8,004,004,504,0012,00Fr5,53   لوكاد  فريال ياسمين1019

7,504,501,256,2516,00An5,53   بوظهر  حنان940

8,506,501,257,001,00Fr5,53   بوخلط  شيماء667

8,505,500,256,0012,88An5,52   بن لعالم  بهية5782

7,501,254,008,0010,88An5,52   بوعزيز  أمينة3800

5,508,504,754,002,88An5,52   بن بشير  فاتنة1269

4,506,501,508,0011,88An5,52   جلول  شهيناز407

9,506,501,254,506,75Fr5,51   شعبان  بشرى8918

4,006,006,005,009,75Fr5,51   ذيب  باسم6201

8,003,504,006,007,75Fr5,51   العوفي  مصطفى5841

11,504,501,004,507,75Fr5,51   مواسة  أميرة5060

5,0010,500,255,508,75Fr5,51   لكحل  سماح4438

8,003,001,508,509,75An5,51   عالتي  هدى3831

6,009,503,002,509,75Fr5,51   خاتمي  أمينة3668

10,006,751,752,509,75Fr5,51   ناصري  صونية3658

5,003,502,0011,007,75Fr5,51   قوبريد  كاهنة1379

5,004,008,004,009,75Fr5,51   بن يحي  امير753

6,758,504,002,008,75Fr5,51   بن حدحوم  إيمان47

8,502,001,509,756,50Fr5,50   مزهودي  عبد العزيز9516

5,0011,002,254,004,50An5,50   قوادرية  نور الدين8671

6,004,880,759,0011,00Fr5,50   طيبي  تونسية7763

6,507,000,508,254,50An5,50   بوكسران  سعاد7741

7,005,000,508,0011,50Fr5,50   عزوزان  شهرزاد7551

1,506,503,5011,003,50Fr5,50   عزالدين  سناء7102

3,506,000,759,7513,50Fr5,50   الحمر  إسمهان6902



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,003,252,008,5010,50Fr5,50   بن حسين  أمين6876

7,005,501,007,758,50Fr5,50   حلوان  محمد6393

7,002,505,005,5013,50Fr5,50   نايت علي  وليد6177

5,503,754,508,006,50An5,50   شباح  منيرة5290

6,504,001,0010,007,50An5,50   تومي  جيهان4599

9,006,001,005,009,50Fr5,50   سويح  وليد3907

7,252,505,007,255,50Fr5,50   بوعافية  إيمان3885

5,002,002,0013,005,50An5,50   بولعظام  جهينة3580

4,006,009,002,009,50Fr5,50   فكيريني  أمينة3535

4,006,630,0010,509,00Fr5,50   درارجة  صبري3294

9,506,000,005,509,50Fr5,50   شرفة  فريدة3166

5,004,757,005,006,50Fr5,50   بوبقار  فيروز446

8,508,502,002,258,50Fr5,50   خلوفي  سارة111

6,506,002,506,009,25Fr5,49   حبيب  عادل8924

4,252,003,5010,5012,25Fr5,49   بن أعراب  إبراهيم7576

10,504,002,255,006,25Fr5,49   خلفاوي  يمينة6384

5,007,500,0010,003,25Fr5,49   بوبخة  وفاء6270

7,136,501,756,007,75Fr5,49   ميلي  دنيا6157

7,507,002,504,507,25Fr5,49   رداوي  ايناس5055

10,005,502,005,003,25An5,49   زواقري  شوقي4034

3,506,000,5011,009,25Fr5,49   بن جريد  عواطف3176

8,005,002,007,503,25Fr5,49   معوش ي  سفيان2892

10,000,752,008,259,25Fr5,49   غبالي  يوسف2198

4,257,002,008,506,25An5,49   بن مساهل  زكرياء1927

5,505,006,004,0011,25An5,49   شرفاوي  أيمن1187

9,006,880,503,5013,63An5,48   بوقزولة  حمدي8692

4,508,000,756,7513,13An5,48   بن النوي  رانيا2477

6,007,004,003,5011,00Fr5,47   قديدي  نهلة9468

7,259,002,003,506,00Fr5,47   بلباهي  سارة9303

4,752,504,509,0010,00Fr5,47   دريش  نورة9024

7,507,502,005,005,00Fr5,47   قوال  أمال8649

8,253,004,506,006,00Fr5,47   هامل  بثينة8591

6,005,500,009,0011,00Fr5,47   قبلة  هناء8479

6,756,001,008,006,00Fr5,47   محمودي  وردة الندى7298



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,503,501,5010,007,00An5,47   ملوك  فرح7177

3,005,009,003,5011,00Fr5,47   حدون  امينة6677

6,503,004,008,505,00An5,47   صماري  محمود6645

5,008,004,005,005,00Fr5,47   خنيش  نبيلة6642

9,002,001,259,008,00Fr5,47   دغبوج  صباح6375

7,754,252,007,507,00Fr5,47   قواوس ي  صهيب4003

5,5010,502,003,507,00Fr5,47   حيدب  سلوى3474

9,005,001,007,005,00Fr5,47   سعدوني  سمية1938

5,506,000,2510,006,00Fr5,47   دريوش  حمزة1731

6,004,500,008,5017,00Fr5,47   سويالماس  فريال مريم1717

5,006,504,006,505,00Fr5,47   اونيس ي  بشرى1050

5,003,000,0012,5011,00Fr5,47   عايش  سندس841

6,755,001,507,5010,00Fr5,47   قارو  ليديا478

7,003,000,7511,504,00Fr5,47   خدير  أيوب60

4,0010,001,506,006,88An5,46   بوعمرة  امال6070

9,506,000,503,5014,88An5,46   بونشادة  منال نور الهدى3533

7,003,001,0010,008,75An5,46   غزال  هشام8325

5,253,253,509,506,75Fr5,46   بيدي  مريم7474

9,005,501,256,005,75An5,46   سايح مدور  بالل5525

5,005,500,509,0012,75Fr5,46   البارق نورين  عائشة أسماء5076

5,505,751,509,752,75Fr5,46   بودانة  ماجدة مسعودة4613

7,004,004,007,004,75An5,46   دائم هلل  الجياللي3470

5,005,001,509,259,75An5,46   طبال  دالية3433

7,505,002,505,2511,75An5,46   سناني  صفاء1008

5,504,001,0010,0010,75An5,46   عكوش  أشواق399

8,507,004,002,504,75Fr5,46   بوعلي  وناسة382

8,006,501,005,508,75Fr5,46   بورابعة  الزهرة343

8,001,751,0010,009,75An5,46   صبان  محي الدين277

8,008,500,004,0010,63An5,45   خوان  فاطمة2316

3,004,756,507,007,50Fr5,44   شريط  نور الهدى9051

2,503,501,0013,0012,50Fr5,44   فرصادو  روميساء8584

10,005,000,755,756,50Fr5,44   بن عبيد  شاكر أيمن8394

11,003,500,506,008,50Fr5,44   بجاوي  فيصل8158

8,003,004,506,006,50Fr5,44   بوجوادة  مروة8030



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,002,004,507,006,50An5,44   سعايد  مبروك7698

4,504,252,008,5015,50Fr5,44   زرارقة  أسماء7514

6,007,005,002,5010,50Fr5,44   لكحل  سهير7226

3,006,003,009,506,50Fr5,44   بوشول  نور الهناء6225

10,004,503,004,504,50Fr5,44   عدادي  يوسف5157

9,503,500,259,003,50An5,44   رابحي  احمد ياسين رمضان3954

9,004,002,006,506,50Fr5,44   بلقرع  دراجي3413

4,007,751,757,0010,50Fr5,44   غزار  ماما2805

3,759,505,503,005,50An5,44   قارة  هجيرة2791

8,753,502,506,009,50Fr5,44   بن غانم  محمد فايز2075

6,007,504,003,0010,50Fr5,44   فؤاد  زينب1940

5,009,002,006,004,50Fr5,44   صالح  علي1794

4,505,750,508,2516,50Fr5,44   برادعي  كوثر1670

9,004,003,006,502,50An5,44   دميدم  كميلية1600

10,003,501,007,504,50An5,44   جبار  خديجة1377

3,7510,001,505,509,50Fr5,44   مكناس ي  ليلى1141

10,505,502,503,006,50Fr5,44   عش ي  زينب59

8,505,001,006,508,25Fr5,43   قوامي  فاطمة الزهراء8439

7,252,004,008,007,25Fr5,43   نوال  بوغرارة7917

10,504,500,005,5010,25Fr5,43   أنوار  محمد األمين7566

9,501,001,0010,255,25Fr5,43   بوخالفة بناي  مريم5741

9,007,001,502,5012,25An5,43   قبلي  سيد علي4453

3,0010,502,005,0010,25An5,43   بوشاقور  بالل4277

11,751,502,005,509,25Fr5,43   بن مستاري  قمر3898

7,006,002,007,004,25Fr5,43   لعماري  محمد عماد الدين3167

8,008,003,502,504,25Fr5,43   دريدر  عيس ى2683

2,006,004,008,0012,25Fr5,43   غربي  محمد االمين1755

6,505,004,506,004,25Fr5,43   بوغابة  ابتسام1140

10,005,000,505,0010,00Fr5,41   بوبطانة  هشام9479

7,007,001,007,004,00An5,41   عبد العزيز  نادية9187

6,006,250,259,255,00Fr5,41   مقران  محمود8194

8,004,000,508,508,00Fr5,41   شعالل  سهام7902

9,003,004,005,008,00Fr5,41   بعبوش  عبد العزيز7833

7,006,000,507,508,00An5,41   خليفة  يسمينة7106



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,753,000,509,5013,00Fr5,41   مزاري  لويزة7033

4,506,000,5010,506,00Fr5,41   طيفور  منال5871

7,507,000,257,005,00Fr5,41   اوذاينية  سارة5691

10,505,001,005,006,00An5,41   جاطة  انوار5503

5,004,502,0010,504,00An5,41   بوخديمي  سهام4588

1,506,004,509,506,00Fr5,41   سرور  صليحة4455

6,006,001,008,506,00Fr5,41   لكحل  مصطفى3958

4,507,002,006,5012,00Fr5,41   دراجي  عاصم3766

3,506,750,009,2514,00Fr5,41   شوبة  سومية3732

7,503,007,752,509,00Fr5,41   بن دهيب  مريم نائلة3648

6,006,001,008,008,00Fr5,41   دور  مريم3383

4,001,005,5010,0010,00Fr5,41   بوزكري  وداد3314

7,007,502,005,255,00Fr5,41   دلول  نوال2661

3,509,504,504,006,00Fr5,41   حميدة  إيمان1511

8,506,003,004,504,00An5,41   بن بودريو  أسماء1186

9,253,502,007,005,00Fr5,41   لقمة  محمد نور1046

11,506,250,254,004,00Fr5,41   حاش ي  امال1016

6,753,001,009,0013,00Fr5,41   طيبيني  أمين613

9,003,008,001,506,00Fr5,41   بن جدو  محمد502

7,006,001,506,009,88An5,40   بوزيتونة  نجمة بلقيس4206

7,383,501,009,008,25An5,40   عربي  حورية9346

10,502,751,007,504,75Fr5,40   زمولي  خير الدين8354

8,753,750,506,0015,75Fr5,40   عباس ي  مرام8349

7,003,503,008,254,75Fr5,40   شيخ روحو  حليمة7095

8,503,000,009,756,75Fr5,40   بوداني  سليم6471

7,004,500,0011,001,75Fr5,40   شباح  محمد الهادي6199

7,002,502,0010,005,75An5,40   بن عطية  فاطيمة الزهرة6053

6,004,253,007,0010,75Fr5,40   عبد الفتاح  ميسيلية5360

8,753,001,257,0011,75Fr5,40   يوسفي  محمد حمزة4913

3,506,001,0011,005,75An5,40   لعربي باشا  شيماء3384

5,0010,000,754,0012,75Fr5,40   فياللي  مريم خولة2507

4,008,001,007,509,75An5,40   بوسالم  جهان2452

3,755,001,0011,008,75Fr5,40   بن جني  أمال1799

8,501,000,7511,006,75Fr5,40   باملسعود  خديجة1582



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,004,755,006,502,75Fr5,40   سمارة  إلياس1435

10,005,001,003,0015,75Fr5,40   قاض ي  سيليا1249

7,252,000,5010,0012,75Fr5,40   بنور  إيمان716

3,257,005,755,007,75Fr5,40   بروك  الزهرة256

5,008,252,504,5010,75Fr5,40   بن جدو  عائشة بية103

10,502,501,757,502,75Fr5,40   عبد هللا  إحسان24

7,004,501,008,258,63An5,39   ميهوبي  محمد مصطفى8224

4,757,007,003,004,50An5,38   بخوش  صالح الدين9168

7,005,001,007,509,50Fr5,38   نوري  سامي8923

10,252,501,007,008,50An5,38   غزال  رانية مليس8457

8,004,382,008,002,00An5,38   فتح هللا  مروة8414

6,006,001,508,503,50An5,38   رمضان  شيماء8026

7,506,501,256,006,50Fr5,38   بن عبدهللا  محمد الحبيب7705

4,753,501,0012,006,50Fr5,38   زاكور  نادين7421

3,506,501,0011,003,50Fr5,38   حطاب  هاجر7194

10,503,003,504,007,50An5,38   هروال  سعاد5197

7,254,003,005,0014,50Fr5,38   قانة  فيصل نذير5149

7,253,001,509,257,50Fr5,38   روتال  يسمينة4296

8,004,005,005,501,50An5,38   لوصيف  فؤاد2293

5,007,001,008,505,50Fr5,38   فكنوس  فريال إلهام1781

6,005,503,006,009,25Fr5,37   بوهلة  سارة9358

10,504,000,756,006,25Fr5,37   قواسمية  مروة8039

6,503,503,007,509,25Fr5,37   بوغنجة  سومية7922

7,006,001,006,0011,25Fr5,37   ميلودي  رابح7682

10,004,003,003,0011,25Fr5,37   موس ي  صالح الدين7667

3,502,002,0012,0013,25Fr5,37   بوشيالون  فريال5712

6,504,501,008,509,25Fr5,37   زيتوني  ريمة4542

9,004,000,757,506,25Fr5,37   صابر  سليمان3755

3,504,006,007,009,25Fr5,37   عربية زورقي  شهيناز3531

6,508,000,006,507,25Fr5,37   عبان  ايمان3367

9,005,501,005,009,25Fr5,37   جالطة  مختارية2738

3,004,001,0012,0011,25Fr5,37   بلقاض ي  خديجة1354

7,507,001,506,252,25An5,37   بن علجية  نوال180

7,506,001,007,005,13An5,36   مكي  محمد أمين7411



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,506,001,009,503,00Fr5,35   بلميلود  محمد صالح9425

4,006,001,0010,505,00Fr5,35   رحموني  سناء8896

2,751,503,0011,5016,00Fr5,35   كاتب  هاجر8233

10,006,502,001,5011,00Fr5,35   مساعدية  جابر8140

3,005,881,0011,007,50Fr5,35   عبد العزيز  شهيناز8067

10,002,001,008,007,00Fr5,35   بن جدية  صخر7985

8,005,500,007,009,00An5,35   بوسعيد  سارة7897

8,002,001,009,758,00Fr5,35   عبد الرحيم  منوبة7753

8,502,501,008,0011,00Fr5,35   عوادي  ياسمين7579

6,007,001,008,003,00Fr5,35   شتيوي  خولة7422

5,756,002,008,004,00Fr5,35   بلقرع  البشير7036

6,505,500,509,503,00An5,35   خثيري  عبد القادر6921

9,503,253,005,506,00Fr5,35   صالحي  هدى6710

4,504,000,5011,509,00Fr5,35   بورغود  أمينة6044

4,006,751,258,509,00Fr5,35   بن سالم  مصطفى5879

7,006,252,506,004,00An5,35   نوري  عبد الرؤوف5359

8,004,500,009,005,00An5,35   باشا  سناء5355

4,755,502,507,5010,00Fr5,35   موس ى  أمل5209

9,255,001,004,5012,00Fr5,35   رزيق  علي4424

9,504,250,756,009,00Fr5,35   بن فرنان  شهيناز4031

6,384,500,758,759,50Fr5,35   تواتي  اية3887

6,004,251,509,506,00Fr5,35   بوكاف  ريم3586

12,006,500,503,003,00An5,35   باهي  محمد2909

12,005,501,003,005,00Fr5,35   عسنون  ياسمين2675

6,005,503,504,5013,00Fr5,35   زوغلي  سعاد2591

4,008,002,006,2510,00Fr5,35   شاوي  اية2295

7,004,001,507,5011,00Fr5,35   دنداني  نبيل اسالم2290

6,755,001,007,0012,00Fr5,35   بودراع  لينة1852

6,256,000,509,004,00Fr5,35   كينة  الحاجة1371

6,504,001,008,5011,00Fr5,35   مكي  دالل849

6,004,501,008,5011,00Fr5,35   وزان  خديجة312

5,004,005,006,509,00Fr5,35   خنفوس ي  مهى116

6,753,754,506,504,88An5,35   بخوخ  ناصرية3874

9,005,500,505,757,88An5,35   مبيروك  موس ى1125
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4,506,752,007,009,75Fr5,34   دنيدني  سهيلة9379

10,002,500,258,505,75Fr5,34   غالمي  محمد اكرم صالح الدين9326

3,506,001,5010,006,75An5,34   بلخشريب  شهرة8949

8,001,503,007,0012,75Fr5,34   كراش  أحالم7087

7,004,004,254,5011,75An5,34   بكوش  نسيمة5812

4,508,002,256,505,75Fr5,34   حولي  بوعالم4841

5,007,500,008,506,75Fr5,34   نوادرية  خالد4376

9,005,381,006,005,25Fr5,34   بالحة  محمد أمين3966

8,134,002,006,508,25An5,34   نوي  نهاد3886

6,005,500,508,508,75Fr5,34   جلطي  أميرة2218

10,506,001,752,009,75Fr5,34   لعمش  فاطمة  الزهراء1647

5,002,502,0010,5010,75Fr5,34   بوساكتة  سليم955

6,004,003,507,506,75Fr5,34   بوحصيدة  عماد800

5,506,751,257,506,75Fr5,34   دالي  حنان300

8,007,502,253,007,63An5,33   مالكي  سليمان2303

5,506,000,259,007,50Fr5,32   موفق  دنيا8976

5,007,131,008,006,00Fr5,32   نظور  عائشة8728

10,005,001,005,006,50Fr5,32   شياب  سفيان8582

5,507,000,009,004,50An5,32   مكشتي  مسعودة8050

6,003,753,009,003,50Fr5,32   خوصة  نادية8015

3,754,003,009,0011,50Fr5,32   ايدار  سيليا7388

5,503,000,7510,5011,50Fr5,32   بن يلول  أحالم فاطمة6851

7,004,500,508,0010,50Fr5,32   لعقوق  صونية6575

8,504,001,007,008,50Fr5,32   عبد هللا بن سلوى  عبد القادر6218

7,006,002,004,0014,50Fr5,32   بن خيرة  حورية5590

5,005,002,507,0012,50Fr5,32   عشيت  فاطمة5584

8,006,001,005,0010,50Fr5,32   بوسعيد  حبيب5381

6,255,002,007,258,50Fr5,32   بلفرح  زهرة5099

6,003,001,0011,006,50Fr5,32   بخوش  أحالم4966

7,009,002,001,0014,50Fr5,32   بوسحابة  ايمان صليحة4695

9,005,001,005,508,50Fr5,32   شريف  دليلة4639

9,004,753,002,5013,50An5,32   جاب هللا  عبد الرؤوف3867

3,004,501,5010,5012,50Fr5,32   حسناوي  علياء3680

4,506,000,758,0013,50Fr5,32   سالمي  ايمن3475
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8,006,003,004,006,50Fr5,32   خوالد  وائل3226

6,001,500,0012,5010,50Fr5,32   نموش ي  أمينة2396

7,005,500,756,0013,50An5,32   عسوس  محمد إسالم2230

10,505,000,504,508,50Fr5,32   حجاج  عبد الحق2108

6,506,000,258,505,50An5,32   بوقفة  معتز1700

5,256,000,508,758,50Fr5,32   يسعد  مريم1500

4,006,502,009,004,50An5,32   خربوش  نسرين1408

8,007,000,506,004,50An5,32   عالوي  زهيرة1376

6,006,003,006,006,50An5,32   بلعباس  نوال762

6,006,002,754,0015,50Fr5,32   سعد سعود  عبد الرحمان495

5,256,501,508,005,50An5,32   معطار  أسامة477

6,003,005,006,0010,38An5,32   بومعزة  كاهنة9350

10,502,500,507,506,38An5,32   بن طاية  هدى4543

4,005,000,0011,508,25An5,31   نقاب  محجوبة9322

3,504,000,2513,007,25Fr5,31   رزوق  عصام8775

5,005,001,508,5010,25Fr5,31   بدرينة  هبة8283

6,004,634,005,0011,75An5,31   جالمي  غادة صافيناز7073

9,503,502,006,006,25An5,31   شافعي  عبير5719

10,005,250,005,507,25Fr5,31   مراد  نورهان5557

3,004,501,0011,5010,25Fr5,31   صيار  نجاة5430

7,006,503,004,008,25Fr5,31   رحماني  وليد4612

8,752,753,007,004,25Fr5,31   مداح  نور الدين4215

6,004,751,757,0012,25Fr5,31   خلقاوي  عال4012

8,006,004,753,003,25Fr5,31   لبصير  حنين3983

6,001,250,2512,5010,25Fr5,31   سليم  هند ماجدة1791

6,504,500,009,508,25Fr5,31   حدي  خديجة1113

8,003,503,006,506,25Fr5,31   لعالونة  ريان1096

10,005,501,004,755,25Fr5,31   مالخسو  سندس410

6,007,253,004,507,13An5,30   حجاج  حنان5218

5,008,000,506,0012,00Fr5,29   بن عزيزة  فاطمة7679

5,003,504,008,506,00Fr5,29   زيناي  إلهام7453

8,256,501,254,508,00Fr5,29   بوترعة  إلهام7047

4,007,505,004,008,00Fr5,29   زردومي  أحمد6941

4,001,001,0014,508,00Fr5,29   شافعة  محمد ياسين6814



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
11,502,002,005,008,00Fr5,29   بوعبد هللا  نجاة6309

6,003,500,5010,508,00Fr5,29   مكناس ي  نبيل6097

9,006,500,256,003,00An5,29   روابحي  ابراهيم6031

5,004,501,009,2511,00An5,29   ليفركي  أمينة5989

6,753,001,509,009,00Fr5,29   بلفرح  ياسين5527

4,003,001,0012,0010,00Fr5,29   مصباحي  زهرة5405

8,007,751,004,505,00Fr5,29   بواملرقة  محمد5391

7,000,253,508,0015,00Fr5,29   بن نقي  فؤاد فاتح5068

9,006,002,003,0010,00Fr5,29   بورحلة  رحمة5037

7,004,501,006,2515,00Fr5,29   بايو  رانية4863

2,508,001,007,0016,00Fr5,29   شطاح  راشدة4723

4,004,253,009,009,00Fr5,29   دالي  أمينة4602

11,505,000,504,006,00Fr5,29   عبيد  أسماء4086

4,256,501,009,505,00Fr5,29   غراب  نوال3725

5,005,251,009,507,00Fr5,29   مداني  هزار3504

5,002,251,0012,009,00Fr5,29   بوشيخي  منال3417

7,507,000,756,005,00Fr5,29   طهراوي  حنان3276

6,002,006,007,255,00Fr5,29   دمان  لخضر3236

5,756,500,757,508,00Fr5,29   بورنان  حكيمة3032

9,006,002,254,005,00An5,29   بوهالي  نور الهدى2827

10,005,502,003,008,00Fr5,29   بلحناش ى  فاطمة الزهراء2664

9,504,750,006,507,00Fr5,29   شوكشو براهم  سيدي محمد األمين2432

6,502,501,0011,006,00Fr5,29   بايزيد  بلقاسم2217

6,634,503,505,0011,50An5,29   قاسمي  خيرالدين2177

10,005,001,005,006,00Fr5,29   بيطاط  مروة1820

8,258,002,502,505,00Fr5,29   مقدم  مروان974

7,003,501,008,5010,00Fr5,29   رحماني  شريفة484

3,255,000,0011,5011,00Fr5,29   بوعيفي  وفيه340

7,003,004,505,509,88An5,29   ميهوبي  شروق8390

6,003,006,005,009,88An5,29   حضري  مريم7225

7,506,131,006,007,38An5,29   مصباح  فتحي3871

2,5010,501,007,503,88An5,29   عاقلي  محمد3822

6,003,002,509,505,75Fr5,28   زعفر  نور الدين9359

6,507,500,505,509,75Fr5,28   بوبقرة  أمينة سارة6593



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,007,001,507,007,75Fr5,28   قرماني  جهينة6476

10,002,001,006,5011,75Fr5,28   صاوشة  أميرة6118

3,505,506,005,009,75Fr5,28   بورغيدة  ميساء5460

2,758,002,008,006,75Fr5,28   صحراوي  نور بخدة5333

5,506,000,0010,003,75Fr5,28   تبس ي  زين الدين4533

8,004,003,505,007,75Fr5,28   أحمان  عبير4015

9,504,002,006,003,75An5,28   سعدي  الشيماء3762

9,004,000,508,003,75Fr5,28   ماني  أمينة1023

8,006,001,004,0013,75Fr5,28   حجوط  عبد الغني586

9,506,500,503,0011,75Fr5,28   حفايد  سارة530

5,008,502,005,007,63An5,27   بن داود  محمد5756

9,005,001,005,009,63An5,27   بلعيد  بدر الدين أحمد816

9,006,501,003,509,50An5,26   بوزيت  عامر8044

9,001,002,009,005,50Fr5,26   بوفاسة  عزالدين6925

13,005,000,253,502,50An5,26   طهراوي  نورالهدى6730

10,504,004,752,004,50An5,26   العابد  فيروز5853

4,507,003,256,006,50Fr5,26   سوقي  وهيبة5599

8,503,750,759,001,50Fr5,26   حمادي  الساس ي4899

7,256,003,501,5016,50Fr5,26   ربيعي  سارة نور الهدى4524

8,003,501,009,003,50An5,26   عبد العزيز  وائل4388

6,003,005,506,007,50Fr5,26   طماشا  أم الخير3207

7,257,501,254,009,50Fr5,26   بلقاسم  اسماعيل3134

5,008,002,505,007,50Fr5,26   رزين  كريم2610

6,507,500,755,508,50Fr5,26   رويعي  زين العابدين2226

7,009,500,753,008,50Fr5,26   بلعرج  حياة2003

10,506,001,003,007,50Fr5,26   بوقروة  منور1916

2,753,507,006,5010,50Fr5,26   مناح  منال1169

6,003,502,009,505,38An5,26   أوالد صالح  بسمة4712

6,755,003,006,006,25Fr5,25   رزاق  فاطمة8877

5,503,500,0012,005,25Fr5,25   كرميش  عبير8724

5,503,504,007,507,25Fr5,25   بهاز  مروة8694

6,003,006,504,0011,25Fr5,25   بن معمر  عبدالكريم7743

8,753,251,006,7510,25Fr5,25   بوعكاز  نور الهدى7666

6,253,001,009,0012,25Fr5,25   طرشون  هاني7142



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,752,000,759,509,25Fr5,25   س ي أحمد  حورية7089

7,008,001,753,0010,25Fr5,25   عيسو  أوريدة7000

6,505,002,006,509,25Fr5,25   عباس ي  سارة6864

9,002,501,008,505,25Fr5,25   طرفة  إبتسام6052

6,004,002,009,503,25Fr5,25   مانع  حياة5266

10,507,001,502,005,25Fr5,25   شريف  يونس3661

7,005,750,507,008,25Fr5,25   بن النوي  بسمة2519

6,007,252,504,508,25Fr5,25   قراش  مدينة1800

9,001,751,008,508,25Fr5,25   ذباح  ياسمين1736

8,506,501,504,007,25Fr5,25   مهدي  هاجر1265

3,006,251,008,5014,13An5,24   بوشمال  إيمان9117

7,506,000,257,504,00An5,24   يونس  إيمان9495

7,502,752,008,008,00Fr5,24   ماز  فاروق9464

7,885,001,006,009,50Fr5,24   عبد الحي  موفق9347

5,504,501,008,5011,00Fr5,24   بوجمعة  نسرين9212

3,506,001,508,2512,00Fr5,24   عزيرو  لطيفة مسعودة8183

7,001,501,758,7513,00Fr5,24   يفصح  مسيلية8152

6,254,007,501,5012,00Fr5,24   بوزكار  لطفي7529

6,753,501,009,008,00Fr5,24   سيوالة  سلمة7332

4,007,501,507,507,00Fr5,24   بوشوخ  احالم7031

7,009,002,502,505,00Fr5,24   رباحي  رؤوف6428

9,002,253,006,506,00An5,24   طيباوي  احمد6343

10,000,752,007,508,00Fr5,24   بوحاف خرخاش ي  سجاح6105

4,006,501,508,507,00Fr5,24   حصران  نسرين5981

8,000,750,5010,5010,00Fr5,24   كمال  دنيا فرح5854

4,006,003,507,007,00An5,24   بزينة  مروى5735

9,503,500,756,0010,00Fr5,24   صالحي  أحالم5695

6,004,002,009,503,00An5,24   هدواس  ريمة5616

6,504,501,009,005,00Fr5,24   مقرب  سمية5504

5,007,001,257,008,00Fr5,24   عمار نورين  سهيلة4621

6,005,000,508,758,00Fr5,24   بودراع  الزهراء4391

6,502,000,7510,5010,00Fr5,24   مالك  عبدالنور3964

10,002,001,006,5011,00Fr5,24   بوحالسة  عبدهللا3726

5,505,501,008,507,00Fr5,24   عبدللي  مروة3488



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,506,006,500,5011,00Fr5,24   قصعة  إيمان3371

8,005,004,003,507,00Fr5,24   سرحواني  هديل3163

8,501,751,009,008,00Fr5,24   لعرباني  المية2389

6,004,251,509,006,00An5,24   موخبي  اسماء2355

6,002,001,0012,005,00Fr5,24   قمادي  محمد عاطف2031

3,003,500,7513,008,00Fr5,24   قناش ي  عمر2000

8,001,501,0010,505,00An5,24   حمي  المية1837

11,004,750,504,008,00Fr5,24   لوناس  ابتسام1387

4,504,504,007,009,00Fr5,24   بوعافية  دليلة1289

6,004,382,009,003,50Fr5,24   راجح  خالد1199

8,257,000,504,0010,00Fr5,24   عصام  نور الهدى1176

4,503,001,0010,0015,00Fr5,24   سامر  غنية768

5,504,004,008,003,00An5,24   وهاب  أمين466

9,504,500,505,509,00Fr5,24   مخلوطي  رحيمة417

4,509,501,503,0014,88An5,23   بن عداد  ياسين5268

5,756,001,005,5015,88An5,23   بلميري  محمد امين3280

7,004,000,508,0010,75Fr5,22   بن سعدون  شمس الدين9491

8,502,001,507,0012,75An5,22   بخوش  مهدية9417

6,006,500,007,508,75An5,22   بركات  الهام8827

8,004,252,005,758,75Fr5,22   فضيل  محمد امين8767

6,005,001,009,004,75Fr5,22   خشبة  كريمة8549

8,006,001,005,506,75Fr5,22   بطوري  سهيلة8398

6,002,002,008,5014,75Fr5,22   داوي  فاطمة الزهرة7156

9,501,000,259,009,75Fr5,22   دحمان  حسيبة7090

9,504,502,254,007,75Fr5,22   بلقاسمي  محمد6886

6,008,003,003,506,75An5,22   ذيب  تقوى6420

9,003,000,008,008,75Fr5,22   عميرة  يوسف6395

4,506,503,006,506,75Fr5,22   لوط  أسامة6352

2,003,504,0011,255,75An5,22   مسعودي  أكرم6041

8,005,501,006,006,75Fr5,22   صابة  آمنة4673

6,506,502,504,508,75Fr5,22   لعويرة  لطفي3678

6,502,750,7510,257,75Fr5,22   عيادي  نزيهة2993

8,005,000,507,504,75Fr5,22   بولبنان  عبد الرحيم2180

7,502,501,008,5010,75Fr5,22   عمران  يحي1754



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,003,250,508,258,75Fr5,22   مرباح  إبتسام1386

4,504,004,008,006,75Fr5,22   شهرة  نسرين1178

2,006,502,5010,253,75Fr5,22   بن ضيف هللا  لخضر80

3,507,001,508,506,63An5,21   بوفلوس  سارة5377

7,505,001,007,504,50An5,21   محنش  رميساء8679

5,003,006,506,006,50Fr5,21   بوديلمي  عادل8078

10,007,000,503,504,50Fr5,21   كسوري  سمراء7501

4,007,752,006,009,50Fr5,21   اسعد  حياة7351

9,502,500,507,0010,50Fr5,21   الغازي  كميلة زوبيدة6749

4,255,003,507,009,50Fr5,21   وهاب  نوال6510

4,002,004,0010,008,50Fr5,21   عال  سفيان6317

3,503,505,009,502,50An5,21   بن عالل  عبد القادر5495

6,004,001,258,0011,50Fr5,21   بن عمار  محمد يوسف4836

4,003,504,008,757,50Fr5,21   مزوز  وداد أمينة3714

4,502,753,009,758,50Fr5,21   قالل  أسماء3274

9,503,503,502,0014,50Fr5,21   قروش  دهبية3129

4,754,000,5012,003,50An5,21   فراق  عبد النور3044

5,752,000,5011,0011,50Fr5,21   بن عجيلة  فريال2392

9,506,501,003,755,50Fr5,21   بومعزة  ندى2214

9,505,001,504,008,50Fr5,21   بن سليمان  أحالم1873

5,005,882,506,0011,00Fr5,21   كامل  احمد1218

6,384,752,005,5014,00Fr5,21   منور  كريم1075

4,504,001,7510,256,50Fr5,21   بوعون  اميرة844

7,001,501,5010,755,50An5,21   بن تومي  حفيظة828

8,007,001,005,004,50An5,21   أعميد  محمد أيمن704

9,504,501,006,004,50Fr5,21   نصر الشريف  منير179

4,004,003,508,0010,38An5,20   ايت سعيد  وفاء709

8,503,752,007,501,25An5,19   مناعي  عواطف8571

8,003,000,009,008,25Fr5,19   باشا  عبد القادر4900

4,257,003,505,507,25Fr5,19   فوفو  هناء3184

7,507,001,005,006,25An5,19   شاكر  سهام3104

8,004,003,004,5010,25Fr5,19   سعيداني  صوفية966

6,755,000,758,006,25Fr5,19   مجناح  محمد عدالن897

4,007,001,508,504,25Fr5,19   سقني  رضوان370



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,005,002,506,5012,00Fr5,18   وسار  عيدة9410

10,501,503,005,008,00Fr5,18   سليماني  اسماء9029

8,005,500,007,006,00An5,18   فراح  كريمة8405

3,505,001,0011,006,00Fr5,18   عبادي  نجية8128

2,506,002,009,0010,00Fr5,18   معوش  عثمان6545

7,006,001,005,5010,00Fr5,18   بكار  محمد يونس6269

9,004,501,505,506,00Fr5,18   عربية  أحالم6056

3,506,001,0010,255,00Fr5,18   بسام  جميلة5754

3,258,006,254,002,00Fr5,18   بوعقلين  مصطفى5680

8,002,501,009,006,00Fr5,18   سالم  صالح الدين5094

1,004,006,509,006,00An5,18   صيار  بسمة5039

6,003,504,005,0014,00Fr5,18   بخوش  ثابت4558

5,006,000,009,008,00Fr5,18   سعدي  صهيب4239

4,756,000,759,504,00Fr5,18   موس ى  سيد علي4230

3,004,503,259,507,00Fr5,18   س ي علي  عديلة4182

11,006,001,003,004,00An5,18   عبدات  كمال4077

4,004,753,009,503,00An5,18   األرقط  عبد الرزاق3733

3,008,000,507,5012,00Fr5,18   منصر  منصف3674

3,504,001,5011,008,00Fr5,18   حرشة  عيدة3150

5,007,000,257,509,00Fr5,18   مجاجي  روميسة2939

10,002,502,005,0010,00Fr5,18   صخري  شهيناز1704

5,007,001,007,008,00An5,18   محمد السعيد  محمد951

7,007,003,002,5010,00Fr5,18   منصوري  ذكرى911

7,001,506,006,006,00Fr5,18   أمحمدي بوزينة  حسين575

5,006,001,506,0013,88An5,17   قطاف  برهان  الدين7337

5,500,750,5012,0012,88An5,17   بوحي  أكرم5639

5,503,006,254,5010,88An5,17   لعناني  صباح5152

6,006,001,006,0011,75Fr5,16   طالبي  سمية9518

5,255,003,006,508,75Fr5,16   لقرع  خولة8555

5,504,501,009,505,75Fr5,16   بونعجة  بالل8206

9,507,250,003,506,75Fr5,16   بوذراع  صوراية4486

7,004,500,506,5013,75Fr5,16   بن تيلة  امال4047

9,006,501,503,505,75Fr5,16   قنفود  ليلي3548

4,001,002,5010,0017,75Fr5,16   عّبي  حبيب هللا3074



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,505,750,506,004,75Fr5,16   فنيط  إكرام2788

6,007,501,005,507,75Fr5,16   جريدي  محمد أمين742

8,755,001,504,259,75Fr5,16   معاشو  يونس651

2,501,006,2510,008,75Fr5,16   بن رجدال  ريان151

4,005,380,5010,506,13An5,15   مفالح  فاطمة الزهرة3705

5,504,500,5010,005,50Fr5,15   جديعي  فاطمة الزهراء9514

9,506,500,504,503,50Fr5,15   جاليلية  عاطف8784

2,004,006,007,509,50Fr5,15   بومعيزة  معاد8114

5,254,001,0010,504,50Fr5,15   جدي  ضياء الحق7941

6,008,001,005,505,50An5,15   شداد  ليلى7387

12,003,500,005,005,50An5,15   علو  مختارية6457

2,503,006,008,009,50Fr5,15   لسلوس  سهام6345

6,252,000,0011,0010,50Fr5,15   حمومة  مليسة6277

10,008,000,252,006,50An5,15   فرفار  كنزة5820

8,503,506,003,501,50An5,15   عمارني  جميلة5200

8,506,253,502,006,50Fr5,15   سكيو  احالم5138

8,501,000,009,7510,50Fr5,15   زنداق  أبوبكر الصديق4876

10,503,000,755,0010,50Fr5,15   شابي  لطيفة4737

7,505,000,506,0011,50Fr5,15   بن قرعيش ي  خير الدين4422

2,755,505,007,006,50Fr5,15   مرابط  ليندة3889

6,504,004,006,254,50Fr5,15   بوغلوم  شهيناز3616

3,009,000,006,0015,50Fr5,15   كريمي  دنيا3574

9,256,001,503,008,50Fr5,15   يحياوي  رانية3133

4,505,000,509,2510,50Fr5,15   فدان  شيماء3116

11,005,252,752,003,50Fr5,15   طيب عمارة  بختة3061

4,007,000,507,5011,50Fr5,15   لعزالي  إيمان2797

8,006,501,005,005,50Fr5,15   بريك  أنفال2531

7,505,502,005,505,50An5,15   عبس ي  فاطيمة2299

4,004,250,5011,008,50Fr5,15   هاللي  فاطمة1494

8,003,501,007,009,50Fr5,15   بلحاج  راضية1460

7,255,001,755,0011,50Fr5,15   قاض ي  محمد حمزة168

9,003,000,258,504,25An5,13   مهملي  صفاء8052

9,003,002,507,001,25Fr5,13   عمير  ربعية8007

7,004,503,005,009,25Fr5,13   شراير  هديل7829



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,004,500,258,502,25Fr5,13   بوكعالة  أسامة6121

3,757,004,753,5011,25Fr5,13   بتقة  عزيزة6117

5,005,000,757,7513,25Fr5,13   قوجيط  زهرة5956

5,504,001,2510,004,25Fr5,13   شاوش  حفصية4849

2,008,000,508,0013,25Fr5,13   لعريبي  اسماء2475

9,505,000,005,507,25Fr5,13   أوعيس ي سكوتي  مسعود2064

3,506,005,006,005,25Fr5,13   بوجالل  اسامة1521

7,503,504,503,0013,25Fr5,13   مصباح  عبد الوهاب1325

9,002,502,006,009,25Fr5,13   نحال  عبلة37

2,505,753,508,506,25An5,13   مرغاد  فوزي32

6,005,254,504,008,00An5,12   شريف  فريد9504

4,504,001,2510,506,00Fr5,12   تتبيرت  إيمان7656

4,007,002,756,008,00Fr5,12   بلحاجي  العربي7245

7,505,501,006,007,00An5,12   حدادشة  رانية7078

6,505,000,506,5013,00Fr5,12   بلغازي  محمد7025

6,007,500,754,5012,00Fr5,12   طريباش  صوفيا نريمان6909

3,759,001,505,508,00An5,12   مرزوقي  حليمة5730

10,002,000,758,004,00Fr5,12   أحمد دادة  فاطمة الزهراء5561

3,508,000,508,256,00Fr5,12   يهمي  الحاج5030

9,007,501,002,507,00Fr5,12   بن عطا هللا  حسام4972

6,509,000,504,007,00Fr5,12   كشيدة  عمر4781

6,002,004,506,5011,00Fr5,12   خديم هللا  فؤاد حسان4261

7,002,002,009,007,00An5,12   عبدو  ربح4007

9,004,503,003,507,00Fr5,12   بلوطار  جيهان3672

3,009,002,005,0011,00Fr5,12   بن ساحة  صفاء3118

5,753,250,759,5010,00Fr5,12   فراحوتي  شرين3004

8,505,001,006,005,00Fr5,12   بوعكيز  ميلود3001

9,505,002,003,009,00Fr5,12   بودودو  يونس2894

5,755,501,008,006,00Fr5,12   منصوري  حمزة2357

4,004,251,0010,508,00Fr5,12   بخوش  أسماء2049

4,004,501,0011,503,00Fr5,12   بن عطية  محمد بلقاسم1514

5,003,003,509,005,00Fr5,12   مرابط  نصرالدين1488

4,503,002,0010,756,00Fr5,12   بودي  مريم876

7,008,001,504,005,00An5,12   دريويش  فاطيمة زهرة867



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,006,501,758,508,00Fr5,12   لفراس  وليد743

2,005,502,0010,009,00Fr5,12   عجرود  إيمان626

5,503,001,759,0010,00Fr5,12   علي موس ى  مريم539

6,004,002,008,505,00Fr5,12   بوخزنه  عبد الغني173

8,500,502,009,255,75Fr5,10   كرمة  إيمان8499

6,507,000,507,002,75Fr5,10   بوقريقة  إبتسام7372

6,008,002,003,259,75Fr5,10   ميدون  كاهنة7305

3,003,501,7510,5011,75An5,10   قدور مخطاري  سناء7038

5,002,002,0011,006,75Fr5,10   وجاني  سامي6843

7,504,003,006,004,75Fr5,10   وذان  فاطمة الزهراء6613

6,135,502,505,508,25Fr5,10   رحال  مختارية4984

6,253,000,759,0010,75Fr5,10   روابح  هاجر4324

6,006,750,007,007,75Fr5,10   خليفة شحط  طيب3707

7,502,001,008,5010,75Fr5,10   كبابي  امير1878

8,503,001,008,004,75Fr5,10   رحو  فاطمة زهرة1498

4,254,001,5010,505,75Fr5,10   قربة  صارة1373

7,003,503,006,506,75Fr5,10   بوشفرة  اسماعيل368

6,002,503,507,0010,75Fr5,10   سدور  اسماء181

5,504,502,007,0010,75An5,10   عزوي  سهام20

3,757,002,507,005,63An5,10   زروقة  سارة1396

6,004,002,008,006,50Fr5,09   لخزوم  نور الهدى9104

6,004,001,259,005,50Fr5,09   غول  عبد الرحمان8666

4,259,502,004,007,50An5,09   بن خليف  مريم7709

7,004,000,258,009,50Fr5,09   بلمديوني  نسرين7366

4,005,000,5010,506,50Fr5,09   مراح  فاطمة الزهراء6073

6,004,001,008,0010,50Fr5,09   خليل  ندى5882

1,504,004,509,0010,50Fr5,09   لقروم  أمينة5697

6,252,004,006,0013,50Fr5,09   مسراتي  شمس الدين5126

3,504,502,009,508,50Fr5,09   سديرة  نريمان5122

4,505,002,009,004,50An5,09   خضار  لياس5009

9,504,000,007,004,50An5,09   بلخير  خليفة4903

6,504,751,507,505,50Fr5,09   فتيلينة  نريمان4477

4,004,002,258,0013,50Fr5,09   بوليل  محمد4345

5,508,501,505,004,50Fr5,09   بوزيان  شمس الدين3041



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,505,504,007,251,50Fr5,09   ذويبي  محمد2543

5,509,001,504,006,50Fr5,09   بوعبيدة  نصر الدين2099

11,504,002,003,004,50Fr5,09   طلحي  عبدالكريم1490

4,758,001,753,5014,50Fr5,09   دوراري  عبدهللا960

6,639,001,252,509,00Fr5,09   طراد  وائل63

2,755,000,0010,5013,25Fr5,07   حمادو  مريم7808

4,502,004,009,506,25Fr5,07   حاج صدوق  الدين جياللي7733

5,006,000,258,507,25Fr5,07   خالفي  أميرة7645

10,002,251,006,009,25Fr5,07   مرسوت  جمال الدين6965

4,005,001,0010,006,25Fr5,07   عبد الالوي  مصطفى5830

6,007,001,006,006,25Fr5,07   محمودي  زينب5286

6,505,501,006,0010,25Fr5,07   بوعوني  شهرزاد5062

10,004,000,253,0017,25An5,07   طالبي  زين العابدين4010

5,504,504,005,508,25Fr5,07   حراوبية  سمية3813

7,004,500,257,509,25An5,07   بوكحيل  مروى3647

6,004,001,506,5014,25Fr5,07   مختاري  صبرينة3338

7,005,005,002,508,25An5,07   رواري  خيرالدين1204

9,254,002,504,007,25Fr5,07   باباس  الياس862

8,002,000,008,5012,25Fr5,07   بلحسن  مغنية120

7,005,002,506,004,25Fr5,07   صبرهللا  مريم50

6,504,003,504,5012,13An5,07   وهاب  رياض عادل8931

8,006,501,254,505,00Fr5,06   نون  شهيناز8036

2,755,752,0010,004,00Fr5,06   بوقصة  عبلة7610

8,007,000,005,006,00Fr5,06   منصوري  صافية6196

10,503,500,754,509,00Fr5,06   لوز  محمد عبد اللطيف6067

3,006,505,005,506,00Fr5,06   حلواني  عماد الدين5137

5,004,000,0010,0010,00An5,06   دريس  سيدأحمد صديق4906

10,005,002,002,508,00Fr5,06   العيدي  نبيلة4352

4,253,255,505,5012,00Fr5,06   بلحفاف  نورالدين4221

10,006,000,504,004,00An5,06   جعفري  آية4162

5,004,500,5010,006,00Fr5,06   زوبيد  الزهرة3974

6,503,000,759,756,00Fr5,06   بوسهلة  فاطمة3927

7,504,381,006,0010,50Fr5,06   علوني  ايمن3500

8,004,501,005,0012,00An5,06   سايت  عزيزة مروة3421



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,007,000,507,008,00Fr5,06   بن ذيب  منال2970

7,003,002,007,508,00Fr5,06   بن صديق  رزيقة2942

6,505,502,004,5012,00Fr5,06   بلقاسم  مريم2312

7,002,752,507,009,00Fr5,06   بوناقة  عودة2183

7,007,000,506,004,00An5,06   معمري  عبيد عبد الصمد1260

6,503,504,004,0014,00Fr5,06   بوجناح  محمد1051

6,506,002,254,0011,00Fr5,06   مباركي  يزيد903

6,006,003,504,506,00Fr5,06   عزيزي  إبتسام864

7,253,251,007,0012,00Fr5,06   سطمبولي  ليلة857

9,001,004,005,0010,00Fr5,06   قوادري  أميرة796

5,507,000,756,506,88An5,05   بوعبدهللا  إبتسام2585

7,002,505,754,008,88An5,05   خالدي  بالل1865

4,505,005,254,0010,75Fr5,04   عماري  مريم8118

5,255,500,507,0012,75An5,04   نواري  احالم7535

8,505,003,002,0011,75Fr5,04   صادي  سمية7448

9,000,751,008,0010,75Fr5,04   قوريش ي  نوال7335

4,506,500,507,0011,75Fr5,04   قصري  ندى الريحان7294

9,002,001,008,005,75Fr5,04   بلعيفة  سيرين7037

8,004,751,755,007,75Fr5,04   عالمة  عبد الرحيم5751

9,003,501,006,007,75Fr5,04   أوسامة  سيلين3252

4,502,004,009,007,75Fr5,04   بن عياد  فارس3099

5,501,753,508,0010,75Fr5,04   روابحية  حياة2943

3,504,500,0012,254,75Fr5,04   بورويسة  شهرة839

6,754,250,258,506,75An5,04   عزي  عبد الجليل489

6,755,502,005,506,75Fr5,04   ساقي  ابراهيم304

3,009,504,003,007,75Fr5,04   حناش ي  كريم229

2,504,501,0010,0013,63An5,04   قسوم  مصطفى3584

8,004,501,006,007,63An5,04   نسيلي  ياسمين2745

6,756,001,506,004,50Fr5,03   براهيمي  فهاد9242

7,503,003,005,0011,50Fr5,03   سحنون  آية9052

7,255,001,005,0012,50Fr5,03   شناف  نصرالدين8738

4,502,002,0010,509,50Fr5,03   عسوس  احمد اسالم8323

10,002,500,756,008,50Fr5,03   براح  رشدي7341

7,004,000,507,509,50Fr5,03   كوديل  كريمة7276



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,006,501,004,007,50Fr5,03   خليفي  سارة7260

6,251,751,5010,007,50Fr5,03   سوداني  اسماء6894

8,002,750,509,004,50Fr5,03   عبدالرزاق  سهيلة6810

8,002,000,009,009,50Fr5,03   لقديم  نصرالدين6465

8,506,000,503,5011,50Fr5,03   محمد بوتبان  زين الدين5977

4,005,000,5011,501,50Fr5,03   هالل  صالح الدين5570

4,502,000,0011,0015,50Fr5,03   مشروح  فلة5526

3,005,503,507,507,50An5,03   مخناش  ريم4970

11,003,003,003,005,50Fr5,03   مومني  أسماء4722

3,754,005,756,007,50Fr5,03   زروقي  رانية رحاب3789

5,006,001,006,0013,50Fr5,03   مقران  عيدة3007

5,002,003,007,7514,50An5,03   حشالف  مالك2923

4,005,001,259,755,50An5,03   قارة  مختارية2796

4,007,500,506,5011,50An5,03   صوداقي  وليد2257

7,003,504,503,0013,50Fr5,03   غيالس  سارة1279

8,253,000,258,007,50An5,03   كربوش  عبد الرحمان1025

5,006,000,507,2510,50Fr5,03   هاللي  فاطمة الزهراء صارة685

4,002,003,0010,507,50An5,03   بوبقار  حسيبة470

5,509,003,502,005,50Fr5,03   عالم  باية ريان350

7,133,001,008,008,88An5,02   زروخات  حمزة9204

5,254,750,007,5015,38An5,02   هدنة  محمد رضوان4181

6,003,750,0010,504,25An5,01   مسعي  شكري9145

8,006,002,004,005,25Fr5,01   رزين  ابراهيم8191

4,008,001,505,0011,25Fr5,01   بن حارة  طارق7927

2,508,503,006,254,25An5,01   طيبي  أحالم7512

5,508,500,754,508,25Fr5,01   جبارني  نور الهدى7151

3,251,001,5012,5012,25Fr5,01   جنان  سمية6812

2,504,001,0012,007,25Fr5,01   بلواعر  مريم البتول5967

4,003,000,0012,507,25Fr5,01   طورش تروبة  فاطمة الزهراء5884

9,004,002,004,756,25Fr5,01   عواشرية  عبد القادر5844

6,002,002,008,5011,25Fr5,01   شارب يسعد  عثمان5783

5,003,753,006,0014,25Fr5,01   قطاف  كهينة5560

8,004,001,005,5011,25Fr5,01   رابحي  سليمة5058

4,003,001,0012,503,25An5,01   براش  نشوة3775



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,002,000,5011,0011,25Fr5,01   مسعودان  مسيسيلية2762

8,503,501,004,5015,25Fr5,01   عبدالقرفي  كاتيا2554

5,007,002,004,0013,25An5,01   حالتي  مريم ريان2067

3,755,504,007,004,25An5,01   حيمر  نسرين1507

7,755,250,506,007,25An5,01   معزوزة  بالل906

5,506,000,257,757,25Fr5,01   سالمي  نسرين223

10,003,501,754,008,00Fr5,00   تويقر  سمية9427

6,506,382,005,005,50Fr5,00   دراوي  سمية9371

9,004,000,007,005,00Fr5,00   بوفلغة  إبتسام8409

6,005,500,257,0010,00Fr5,00   فداوي  غادة7862

7,503,001,009,003,00Fr5,00   شعالل  مصطفى6837

5,007,502,006,003,00An5,00   كرارشه  ضياء الدين6124

5,257,501,005,0010,00Fr5,00   مسن  وفاء5851

5,002,500,7510,5010,00Fr5,00   عجرود  حمزة4740

8,506,002,004,003,00Fr5,00   غالمي  سوسن4425

7,004,004,003,5011,00Fr5,00   بوزاد  سيدعلي4248

4,002,755,256,5011,00Fr5,00   ميهوبي  محمد أمين4236

3,505,001,258,5012,00Fr5,00   بن زهرة  أيمن3422

7,005,001,007,005,00Fr5,00   عبد هللا  عبد الحفيظ3390

5,505,502,005,5011,00Fr5,00   محي الدين  أسامة2980

6,004,752,005,5012,00An5,00   معروف  مصطفى2377

9,003,002,004,5011,00Fr5,00   منهي  محمد عبدهللا2071

6,502,004,007,007,00Fr5,00   براوني  صديق1958

5,005,501,008,754,00Fr5,00   بن عتو  عبير1308

7,504,001,254,5016,00Fr5,00   بن عودة  نورهان930

3,007,501,007,0011,00Fr5,00   منزر  عبد الهادي295

5,507,002,005,006,75Fr4,99   لعريش  حمزة9442

4,505,001,007,5012,75Fr4,99   هارون  نورهان8770

7,754,502,004,0011,75Fr4,99   سرباح  أمينة7806

5,005,000,009,008,75Fr4,99   سهايلية  باديس7560

9,005,001,004,506,75An4,99   رباش  أيمن صادق6923

9,503,001,004,0014,75An4,99   حمادي  صابر6473

9,755,500,254,006,75An4,99   نريمان  فزاع5427

6,003,502,007,508,75An4,99   موفق  علي4843



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,005,502,003,0014,75Fr4,99   شيحي  سناء سالي3676

7,004,251,506,507,75Fr4,99   بن كنوز  ندى2760

5,005,000,509,006,75Fr4,99   خياري  حمزة1948

4,508,001,006,504,75Fr4,99   كحلوش  سلمى1665

6,755,501,006,007,75Fr4,99   حيدرة  زكرياء1385

8,504,252,005,503,75An4,99   جالوجي  فتحي329

5,756,001,005,5011,50Fr4,97   معروف  طارق8799

4,003,750,7511,006,50An4,97   ملوش ي  حليمة إكرام7909

2,004,255,008,505,50Fr4,97   رابي  عائشة7556

6,005,001,506,508,50An4,97   حداد  رقية7161

6,002,002,009,008,50Fr4,97   بن عمارة  اسماعيل6943

9,000,750,0010,005,50An4,97   محادي  خديجة6631

4,505,000,258,5011,50Fr4,97   كاوري  مريم مروة6217

5,502,501,509,508,50Fr4,97   غربي  سيدعلي5788

7,506,502,254,003,50Fr4,97   جوابي  أسامة5682

7,002,255,505,005,50Fr4,97   مصباح  خير الدين5630

6,504,000,008,0010,50Fr4,97   زواغي  محمد كمال الدين5123

3,508,503,505,002,50Fr4,97   زريق  فاطيمة الزهراء4753

4,505,001,008,508,50Fr4,97   دوة  فارس4265

4,754,250,5010,504,50Fr4,97   معماش  سماح كريمة3734

10,002,002,004,0012,50Fr4,97   شرايطية  جميلة3597

8,506,752,002,007,50Fr4,97   بن صابر  فاطمة زهرة2595

6,004,501,008,006,50Fr4,97   بن يوسف  وليد2034

7,005,750,006,009,50Fr4,97   تزدايت  مريم ايمان1932

3,509,501,005,008,50Fr4,97   بن أوفلة  يسرى1433

4,756,254,003,5010,50Fr4,97   بطس ي  غزالن787

8,003,000,508,006,50Fr4,97   مزهود  شيماء475

8,003,500,756,0011,50Fr4,97   براهمية  ايمان78

8,501,251,507,509,38An4,96   شرقي  ريم1733

9,005,001,004,506,25Fr4,96   مصمادة  سعيدة8396

7,503,382,254,5013,75Fr4,96   بوسعيد  سليمة6567

3,503,002,0010,259,25Fr4,96   بحري  محمد معتز باهلل6546

10,003,000,755,507,25Fr4,96   زوميت  سعدية5271

6,502,502,008,008,25Fr4,96   مطار  علي4169



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,502,002,008,0014,25Fr4,96   ميمون  سارة4043

5,004,000,5010,006,25An4,96   مختاري  حمزة3424

5,005,002,006,5010,25Fr4,96   طعبلي  هارون2754

7,504,500,505,5012,25An4,96   بوطغان  أسامة1949

4,005,884,504,508,75Fr4,96   بركان  أمال1227

5,506,001,007,006,25Fr4,96   بلقاسم  سلمى1056

4,008,001,505,0010,25Fr4,96   مسعود  أشواق958

7,256,003,753,004,25Fr4,96   زيادي  أمينة413

8,381,503,007,004,50Fr4,94   جغام  أبو بكر الصديق9452

4,753,006,505,007,00Fr4,94   بن دادة  أيمن9102

7,754,001,005,5011,00Fr4,94   الوراد  إيمان8387

7,503,252,755,0010,00An4,94   بن يسعد  رانية8068

7,502,500,508,0010,00Fr4,94   عبد الواحد  سارة7951

9,003,502,005,753,00Fr4,94   بوربيع  سامية7935

7,504,500,505,0014,00Fr4,94   عبد السالم  مايسة صابرين7764

6,005,000,758,005,00Fr4,94   براكني  لبنى6435

5,501,001,0012,006,00An4,94   بادي  حنان6327

8,254,501,006,005,00Fr4,94   بن مستورة  أسماء فاطيمة6049

6,505,001,005,0014,00Fr4,94   سحقي  أسماء5685

10,004,002,004,004,00Fr4,94   حاج محمد  حنان5547

5,504,001,009,006,00Fr4,94   قرينة  عائشة5500

8,005,002,004,506,00Fr4,94   صيقع  لندة5029

7,004,006,003,004,00Fr4,94   سهلة  عبد النور3948

8,253,501,506,007,00Fr4,94   تمايتي  عبد الجليل3582

5,005,000,508,0010,00Fr4,94   بقال  آيا2297

6,002,250,5011,005,00An4,94   طويل  اية رشا2053

7,003,000,508,0010,00Fr4,94   كحول  نهاد1972

4,007,000,007,2511,00Fr4,94   بن عاشور  محمد رفيق1876

5,502,503,508,006,00Fr4,94   بلخوجة  الخوجية1684

4,006,002,007,008,00Fr4,94   حاليمية  زهرة1384

4,006,501,007,508,00Fr4,94   كامل  إيمان1382

6,504,000,509,004,00Fr4,94   شواري  رحمة1362

8,508,250,502,505,00Fr4,94   بتيرة  بالل1306

6,507,001,505,004,00An4,94   شاوي  محمد1285



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,504,000,5011,506,00An4,94   روكيلة  أمنية1283

7,254,000,007,758,00Fr4,94   شمالي  ريان909

5,253,008,502,507,00Fr4,94   لعناني  أميرة490

5,006,000,008,505,88An4,93   غالم  نصيرة426

6,503,003,505,509,75Fr4,93   بلعزوز  ليندة7692

6,006,001,007,501,75An4,93   بودريس ي  عبد الحكيم7649

6,503,500,007,5013,75Fr4,93   عيساني  عبير6713

6,506,002,503,509,75Fr4,93   بن  دحمان  حياة5382

9,003,000,007,007,75Fr4,93   بعوز  نوال3419

4,005,003,505,5011,75Fr4,93   طيبي  شهيناز3112

2,757,000,507,5012,75Fr4,93   أولولو  عدالن2737

5,005,502,007,254,75Fr4,93   بوسيس  يوسف2485

5,502,004,008,005,75An4,93   حيرش  ابتسام2282

8,004,003,005,003,75Fr4,93   غريس ي  شمس الدين2251

6,504,003,505,007,75Fr4,93   وضاح  سلمى1070

5,003,505,005,009,75Fr4,93   عمارة  تونسية المية672

8,002,002,007,505,50Fr4,91   بن موس ى  خديجة9344

1,754,002,0010,5010,50Fr4,91   خيثر  جالل9109

4,505,501,007,0011,50Fr4,91   بن عامر  عباس8998

4,006,506,002,009,50Fr4,91   بن عيس ى  أسامة8935

10,003,000,005,509,50Fr4,91   سراي  هيثم8684

7,505,000,006,507,50Fr4,91   سكوتي  مهدي8526

3,258,251,507,003,50Fr4,91   بدراني  أمينة8378

6,005,000,007,0011,50An4,91   دواخة  محمد شريف8009

5,506,002,004,5011,50An4,91   نصرهللا  بومعراف7903

2,251,752,0012,509,50Fr4,91   لحضيري  صورية6438

6,005,253,004,508,50Fr4,91   زروقي  بلقاسم5817

8,506,001,004,005,50An4,91   لروي  عمار5434

3,754,501,508,5010,50Fr4,91   بونوبة  محمد5005

4,252,752,0010,505,50Fr4,91   جزولي  كوثر3508

4,508,001,005,507,50An4,91   زعيمش  هارون3005

4,003,504,007,507,50Fr4,91   دكار  حسام2596

9,007,500,752,504,50Fr4,91   أوراغي  محمد2132

4,505,005,005,503,50An4,91   بلعيد  أمينة1512



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,503,501,0012,256,50Fr4,91   معاوي  قمر الدين1211

3,755,004,506,006,25Fr4,90   بوراس  وفاء8255

6,504,002,007,005,25Fr4,90   خنيسة  سعاد7771

3,002,002,0010,5013,25Fr4,90   مشنوة  شيماء إيمان7132

7,002,752,007,008,25Fr4,90   بوفارس  خالدية6553

4,003,002,0010,754,25Fr4,90   عمورة  وفاء5718

7,501,251,007,0016,25Fr4,90   تيسقوين  صافية5316

6,004,505,003,507,25Fr4,90   بن مرابط  محمد رضا5261

3,505,001,008,0013,25Fr4,90   سايح  لينة2375

9,005,500,004,507,25Fr4,90   مراجي  رشيدة1099

3,502,002,5010,0011,25Fr4,90   خامد  أية مالك461

5,004,501,009,254,25An4,90   جودي  عبير81

7,503,502,006,505,00Fr4,88   عرباوي  هناء9254

8,004,504,002,507,00Fr4,88   االطراش  أمينة7831

9,003,500,006,507,00Fr4,88   خاللفه  نبيلة7531

8,003,502,006,005,00Fr4,88   بلحول  خالد6557

8,507,003,001,005,00Fr4,88   فوغالي  شيماء6266

8,001,500,509,007,00Fr4,88   بوغرارة  زينة5753

7,757,501,003,504,00Fr4,88   رهدون  سارة5479

9,004,000,505,009,00Fr4,88   بونوة  بالل5019

3,503,004,009,503,00Fr4,88   رعاش  نريمان4022

6,006,000,757,004,00Fr4,88   قيار  بالل3169

6,503,002,006,5011,00Fr4,88   لطرش  حسيبة2915

8,006,253,002,504,00An4,88   لركات  معمر2736

8,004,002,505,005,00Fr4,88   صغيرو  محمد سفيان2572

5,503,503,006,0011,00Fr4,88   عزالدين  كوثر1835

10,004,000,004,509,00Fr4,88   إزيان  نسرين1795

3,254,003,757,0011,00Fr4,88   واضح  وفاء772

6,003,501,008,009,00Fr4,88   بزعي  عبد الغني754

11,004,751,252,256,00Fr4,88   بودريعات  صباح621

10,004,750,003,0012,00Fr4,88   دليج  عبير دالل533

5,002,754,007,257,00Fr4,88   ناصري  غادة422

5,003,755,505,504,00Fr4,88   عبابسة  صالح230

8,004,750,506,503,88An4,88   سحنون  اكرام5809



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,007,001,008,255,75Fr4,87   حليمي  رحيمة7318

7,502,501,008,255,75Fr4,87   تركمان  حسان6461

6,505,501,005,508,75An4,87   بوجعطاط  إكرام5743

7,003,001,007,259,75Fr4,87   مباركي  سناء4865

5,251,005,008,005,75Fr4,87   بيبي  أنور4763

3,755,002,006,5013,75An4,87   ولحسين  سليمة الشيماء3404

3,508,502,502,5014,75An4,87   سنوس ي  مريم3025

3,003,000,7511,509,75Fr4,87   بوشالغم  صبرينة2767

8,004,500,004,5014,75Fr4,87   قسوم  سارة2083

4,504,635,005,504,25An4,87   زراري  عالء الدين1719

7,504,751,005,009,75Fr4,87   بوعظمة  سمية1226

9,501,004,503,0010,75Fr4,87   كريم  وداد744

8,002,000,758,007,75Fr4,87   براهيم مفالح  أمين540

3,252,502,0010,758,50Fr4,85   قادري  رمزي9217

7,251,501,506,0017,50Fr4,85   ديلمي  إكرام8757

9,501,501,006,0010,50Fr4,85   بن حسنة  ندى7871

9,004,501,002,5014,50Fr4,85   بوشنقة  ليدية كنزة7765

3,507,502,005,0010,50Fr4,85   عومر  عبدالحق ميلود7752

4,005,251,009,005,50Fr4,85   مجوطي  أمينة7540

6,253,750,757,509,50Fr4,85   بوضارن  نور الدين7190

9,004,000,504,0012,50Fr4,85   بلكالم  نور الهدى6869

2,503,001,0011,0012,50Fr4,85   موحمو  فاطمة فراح6784

5,257,502,004,007,50Fr4,85   بويدة  عبد القادر6111

5,003,500,0010,008,50An4,85   شيخاوي  هجيرة5676

5,503,001,259,007,50An4,85   زناتي  نور جيهان5537

6,253,000,259,506,50Fr4,85   سياح  فلة5441

2,255,501,0010,505,50Fr4,85   سماعيلي  مصطفى5373

8,505,000,754,009,50Fr4,85   إقسولن  أيوب3138

3,009,503,003,506,50Fr4,85   بوعريسة  أمال2673

9,005,500,004,506,50An4,85   بطاهر  أحسن1931

10,005,001,501,5010,50Fr4,85   سراج  عبد الكريم1572

8,003,002,006,504,50An4,85   جدي  إيمان1502

4,004,500,009,5010,50An4,85   حفظ هللا  أيمن1299

8,003,000,007,0010,50Fr4,85   مغالس ي  خيرالدين1000



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,007,003,505,004,50An4,85   الطيب  نجمة933

5,752,252,008,508,50Fr4,85   هامل  سعيدة389

10,002,002,006,002,50Fr4,85   درياس  فارس84

6,003,001,009,504,25Fr4,84   براهيمي  بالل9226

2,002,502,0011,0012,25Fr4,84   دحماني  نورااليمان8328

3,004,251,009,0013,25Fr4,84   حداد  أونيسة8310

10,503,500,505,004,25Fr4,84   بوعربي  إيمان7703

7,751,752,756,009,25An4,84   مزيان  مسعد7340

8,006,001,254,005,25Fr4,84   جبايلي  مريم6947

5,505,004,004,008,25Fr4,84   ستي  محمد6805

6,753,252,007,006,25Fr4,84   بن يحي  عبد الرزاق5622

8,004,502,003,5010,25Fr4,84   شاوش  محمد عبد الرحيم4699

9,003,501,005,008,25Fr4,84   ربيحة  رانية4299

6,007,002,002,5012,25Fr4,84   قرين  كنزة4256

7,506,001,005,004,25An4,84   أونيس  عمر3601

8,503,000,006,0012,25Fr4,84   بورحلة  إلياس3466

6,256,501,004,509,25Fr4,84   رحال  أنيس3408

8,502,001,006,5010,25Fr4,84   جوهري  فاطيمة الزهراء1543

7,001,006,005,006,25Fr4,84   حمروش  بن عامر615

9,001,501,506,0010,00Fr4,82   بوشارب  إيمان9395

2,502,257,506,756,00An4,82   معطاهللا  إلهام8491

2,752,252,5011,008,00An4,82   يحياوي  صبرينة8214

7,004,001,257,005,00An4,82   شرف  عائشة7136

7,004,505,003,004,00Fr4,82   ساس ي  عائشة6592

3,004,509,001,5010,00Fr4,82   بلخوان  ايمان6079

2,753,002,0010,0011,00Fr4,82   متيجي  شيماء5724

7,005,001,756,003,00Fr4,82   دهلي  سفيان5693

5,505,001,756,009,00Fr4,82   ابراهيم  سميرة5618

6,501,755,006,254,00An4,82   عابد  حنان5465

3,256,501,257,508,00Fr4,82   نصري  ايمان5403

3,252,001,0011,2512,00Fr4,82   بوار  اسماء5371

8,003,001,007,006,00An4,82   حليمي  سامي5054

4,003,504,006,5010,00Fr4,82   بن الشيخ  صوفية4933

8,002,005,004,006,00Fr4,82   عبادة  هاني4808



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,257,002,005,005,00Fr4,82   بن زيان  حنان4721

3,752,004,009,754,00Fr4,82   بوعلي  هالة3532

8,504,501,255,503,00Fr4,82   بوشنتوف  عمر الفاروق3026

5,004,503,504,5012,00Fr4,82   بلعورة  اميرة2405

3,002,000,0013,0010,00Fr4,82   عليوط  أيوب2403

6,506,003,503,006,00Fr4,82   مصطفى  فاطمة2256

10,004,501,503,504,00Fr4,82   حطاب  منال2192

6,507,251,003,509,00Fr4,82   حداد  مصطفى منذر1774

4,753,001,0010,505,00Fr4,82   عياش ي  مسعود1416

3,254,384,005,7512,50Fr4,82   بن عزوز  نيهال فريال961

7,506,502,003,504,00Fr4,82   بلغيث  سنية837

3,503,001,5010,259,00Fr4,82   بركاوي  نعيمة740

6,504,501,004,5016,00Fr4,82   شرفوح  اسماء508

7,504,002,005,505,75Fr4,81   مداح  مروان8928

5,003,001,009,507,75Fr4,81   صفوان  صالح الدين7021

5,005,751,006,0010,75Fr4,81   خوفاش  شهرة5872

10,005,500,003,754,75Fr4,81   رمضاني  كريمة5132

11,251,503,004,002,75Fr4,81   سالمي  ملياء5127

7,002,752,007,006,75Fr4,81   براح  دالل3727

7,002,502,007,007,75Fr4,81   هاشمي  ابتسام3103

9,501,751,505,0010,75Fr4,81   وادي  صبرينة3101

11,503,501,001,5011,75Fr4,81   موهوب  أميرة1262

4,002,003,0010,005,75Fr4,81   مذكور  مديحة1053

1,003,003,0011,009,75Fr4,81   بن حدة  سارة720

4,505,001,258,504,63An4,80   بوعالق  هند2518

2,006,503,505,0013,63An4,80   بوعزيزي  محمد ملين996

3,501,002,2510,5012,50Fr4,79   بوزمي  وليد9329

7,003,751,506,506,50An4,79   لصفر  نصيرة8557

10,504,001,003,007,50Fr4,79   دوشة  مريم8516

6,001,881,009,508,00Fr4,79   عثامنية  رفيدة8477

9,503,501,005,005,50Fr4,79   حكار  إيمان8113

7,005,500,506,005,50An4,79   نصايبية  أمين7977

6,251,501,509,257,50An4,79   لبراو  أمال7856

4,002,000,7511,0010,50An4,79   نوي  مسعود زين الدين7214



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,003,001,008,009,50Fr4,79   مزيان  محمد بشير7145

6,004,001,006,5011,50Fr4,79   بن النوي  سارة6732

9,005,501,254,002,50Fr4,79   عالوة  جمال الدين6585

5,003,001,508,0011,50Fr4,79   بن خديم  رمزي6394

8,002,001,006,2512,50Fr4,79   بن بوجمعة  ججيقة6329

5,004,503,005,0011,50Fr4,79   بن وا ضح  رشيد5953

8,002,505,003,505,50Fr4,79   صبان  سفيان5846

7,507,002,251,0010,50Fr4,79   بن شهيدة  إكرام4787

5,505,000,259,002,50Fr4,79   تواتي  نصيرة4080

7,004,002,255,008,50Fr4,79   ماحي  محمد وليد3909

4,503,005,005,0011,50Fr4,79   بوزمبراك  خالد3615

6,757,002,003,006,50Fr4,79   زواغي  وسيلة3449

9,003,003,504,003,50Fr4,79   بن زعيط  محمد1610

4,002,500,0011,2510,50Fr4,79   رابحي  جوهر1090

3,255,504,005,508,50Fr4,79   ساحة  خديجة604

5,755,502,505,006,50Fr4,79   عدة  عودة159

5,504,630,506,5012,75Fr4,78   بن سيد هوم  فطة8661

5,003,001,008,5011,25Fr4,78   كوار  كوثر8643

5,003,752,757,007,25Fr4,78   العافر  صبرينة7944

4,003,006,005,507,25Fr4,78   عبد الغفار  مليكة7077

3,507,001,006,0011,25Fr4,78   ويزم  حسن6918

6,004,504,502,0013,25Fr4,78   هواورة  هشام6659

6,507,251,502,5010,25Fr4,78   رابية  صالح الدين6176

7,003,000,507,509,25Fr4,78   بليزي  إلياس6054

7,002,000,508,0011,25Fr4,78   بن بريك  محمد األمين6015

5,505,003,502,5015,25Fr4,78   بن كريرة  ايمان5945

5,002,002,758,0010,25Fr4,78   قاطر  حنان5800

4,004,000,5010,505,25Fr4,78   دبابي  نهاد4220

5,007,002,004,507,25Fr4,78   بوضروة  عائشة3997

4,502,501,0011,005,25An4,78   عدة  فاطمة الزهراء2254

7,004,001,006,507,25Fr4,78   بن نويوة  هاجر1579

3,256,001,506,7511,25An4,78   بلفرد  محمد1342

8,005,002,004,005,13An4,77   لعماري  رابح1977

4,002,501,009,5013,00Fr4,76   بوخاري  محمد عبد الكريم8800



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,001,004,006,5011,00Fr4,76   أومدور  عبد الحكيم8563

1,756,002,008,0010,00Fr4,76   بوطبخ  تقي الدين8075

4,757,001,006,006,00Fr4,76   عوج  سيدعلي7758

3,004,001,5010,505,00Fr4,76   عرفاوي  هناء6787

6,001,750,0010,0010,00Fr4,76   طاهر  عمارية6241

7,005,001,504,509,00Fr4,76   رزلي  رحاب5988

4,008,501,004,0011,00An4,76   بلعريبي  أمينة5954

2,006,001,507,5013,00An4,76   داود  طاطة يسمينة5496

5,005,501,006,0011,00Fr4,76   بولحبال  مريم5325

7,005,001,506,003,00An4,76   هادي  أيوب5081

7,005,001,005,507,00Fr4,76   حامد  كاتية4837

7,507,000,503,009,00Fr4,76   شقروني  جيهان4745

6,505,001,006,007,00Fr4,76   زغدودي  حنان4698

8,005,501,003,509,00Fr4,76   جودي  حسام الدين4305

5,502,001,009,0011,00Fr4,76   بليل  ايمن4229

2,504,252,008,0014,00Fr4,76   عشعاش ي  مونية3999

7,009,001,002,503,00Fr4,76   خليفة  عبد املالك3645

8,004,501,004,509,00Fr4,76   دبايلية  أيمن3455

4,753,881,009,006,50Fr4,76   زماني  مفيدة3115

8,503,001,006,007,00Fr4,76   صياد  هديات2577

3,002,501,0011,509,00Fr4,76   شطاح  أحمد2445

8,005,000,505,007,00Fr4,76   منهي  فتحي1933

4,004,502,007,0011,00Fr4,76   بلمادي  مليكة1662

3,252,751,5010,2510,00Fr4,76   عوادي  أمينة1491

2,506,501,008,507,00An4,76   خلوفي  سارة1315

5,005,002,006,009,00Fr4,76   بودايب  سيد أحمد يحي623

5,004,001,007,5011,00Fr4,76   بوقسري  سيدي علي محمد231

4,759,001,504,004,00An4,76   عتريق  إيمان51

8,002,506,002,256,00Fr4,76   بن غربية  بشرى7

2,253,001,5011,507,75Fr4,75   عيادي  فاطمة الزهرة9202

7,251,003,007,754,75Fr4,75   موس ي  رضا8320

7,253,501,006,507,75Fr4,75   عبد الرحمان  ابراهيم7879

3,004,501,009,0010,75Fr4,75   غويني  رفيدة7786

11,002,002,254,003,75An4,75   برادعي  عبد القادر6338



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,503,000,506,008,75Fr4,75   نوالي  هشام4044

5,004,501,507,008,75Fr4,75   أقلمين  إلياس3151

6,008,001,503,006,75Fr4,75   طكوش  ليدية2374

4,007,002,006,004,75An4,75   ناصر  عبد الحميد970

6,002,003,507,504,63Fr4,74   ذياب  صبرينة7768

5,751,005,006,009,63An4,74   بوساحة  معاذ7065

4,504,753,006,007,50Fr4,74   بوجعادة  منقد9034

9,007,001,001,008,50Fr4,74   حجوط  سعاد8705

5,256,253,002,0014,50Fr4,74   نصري  أحمد سامي8508

6,503,500,506,0014,50Fr4,74   حراث  أحمد8084

8,006,500,004,006,50An4,74   قمري  نور الدين7748

8,001,500,758,007,50An4,74   بن ثابت  موالي أحمد7246

8,004,752,004,005,50An4,74   بوعكاز  هواري بومدين6838

4,751,501,0010,509,50Fr4,74   باشا  سارة5814

4,756,501,505,009,50Fr4,74   بلطاس  فطيمة5717

7,003,001,506,508,50An4,74   شرقي  شيماء5418

5,256,001,006,007,50Fr4,74   بلعباس ي  محمد5277

6,006,502,254,503,50An4,74   بودغدغ  أسامة5001

4,755,001,008,005,50Fr4,74   علوي  زكرياء4646

8,003,001,007,004,50Fr4,74   رجم  سيف الدين4478

8,506,500,003,008,50Fr4,74   حسيب  عبد الحكيم3498

5,004,883,504,0011,00Fr4,74   بلعز  بالل3493

4,504,000,507,5014,50Fr4,74   شايب  بالل3259

2,756,501,008,007,50Fr4,74   ركاب  عبد الصمد3202

7,006,501,003,508,50Fr4,74   سعوداوي  رقية3013

7,506,001,253,507,50An4,74   رحال  محمد املصطفى ضياء الدين1981

3,004,001,009,5010,50Fr4,74   يحياوي  فتيحة1161

8,001,501,006,5012,50Fr4,74   بلخيري  ايمان1076

5,004,003,506,006,50An4,74   جبارني  محمد أمزيان1042

5,752,508,002,754,38An4,73   لقوق  محمد ملين5819

6,006,003,502,0010,38An4,73   سقير  فتحي988

7,503,000,508,004,25Fr4,72   موهوب  اكرام9416

4,504,251,007,5011,25Fr4,72   كاتب  ريان8768

5,502,001,008,5012,25Fr4,72   سجعي  فريال7976



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,502,001,008,006,25Fr4,72   تشو كتش كبير  أنس6459

3,005,002,008,008,25Fr4,72   بقار  فاتح6110

6,001,752,009,503,25An4,72   ساس ي  نورالهدى5876

2,253,504,007,5011,25Fr4,72   دحدوح  أمنية5404

6,004,000,507,0010,25Fr4,72   حساسنة  أميمة5208

3,756,001,007,009,25Fr4,72   فقير  أسماء4997

6,502,504,505,006,25An4,72   قلمين  نسرين4380

8,133,000,756,257,75Fr4,72   بن قرواش  حسام الدين3818

5,504,501,007,506,25Fr4,72   شبهي  ناصرية3393

7,004,001,006,008,25Fr4,72   مرازي  سعيدة1302

2,502,002,2511,009,25Fr4,72   ثابت  حنان1225

4,002,003,259,007,00An4,71   بوبلي  غادة9200

10,006,500,002,006,00Fr4,71   بن زديرة  سارة8772

7,006,501,503,008,00Fr4,71   حمودي  شيماء بشرة8485

9,001,500,007,0010,00Fr4,71   زكري  ابراهيم7522

5,001,501,5010,506,00Fr4,71   مسعودي  صبرينة7088

4,003,002,508,508,00Fr4,71   بروك  بلقاسم6879

7,004,001,506,504,00Fr4,71   حمليل  خيرة6870

4,508,001,504,008,00Fr4,71   لغواطي  شروق6688

6,006,000,756,005,00An4,71   لعكروت  يسرى6637

8,505,000,503,2511,00An4,71   طرايش  هشام6453

8,502,003,005,006,00Fr4,71   عون  أمينة6402

7,506,000,003,5012,00Fr4,71   شليغم  األمين6191

8,003,003,004,008,00Fr4,71   بلعربي  امين6059

6,503,001,007,508,00Fr4,71   ناصري  ياسمين5720

4,501,500,0012,506,00Fr4,71   لبري  إنتصار5233

7,504,001,004,5012,00Fr4,71   لكواغط  حسام4866

4,003,002,009,008,00Fr4,71   مانع  إسحاق4245

7,004,501,005,0010,00Fr4,71   عكوش  بثينة4111

4,506,000,506,0012,00Fr4,71   بن نابي  تنهينان3960

7,752,500,007,2510,00Fr4,71   عاشور  شهيناز3797

6,753,252,006,008,00Fr4,71   بخدومة  حكيمة3709

6,505,001,005,0010,00Fr4,71   بن رحمون  خيرة وئام3253

5,251,251,009,5012,00Fr4,71   زوبيري  مريم2814



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,003,503,503,004,00Fr4,71   فرج  مسعود2440

6,501,004,006,757,00Fr4,71   خدايش  سيدعلي1905

5,004,000,508,508,00Fr4,71   بن مربي  أيوب1864

7,002,751,258,502,00An4,71   يحي  محمد عبد اإلله1602

6,508,501,003,004,00An4,71   قبقوب  سارة1268

5,253,006,004,007,00Fr4,71   طبة  مفيدة1089

8,135,502,002,507,50Fr4,71   رجم  محمد938

6,001,000,509,5012,00Fr4,71   كباش  ريان761

7,003,751,007,752,00Fr4,71   بوزيدة  أحمد610

6,003,001,008,008,00Fr4,71   زمراق  إيمان571

10,001,751,006,005,00An4,71   وضاح  فيصل236

3,7510,503,001,006,88An4,70   قبابي  رياض3545

8,004,251,003,5012,88An4,70   قماز  أسامة رياض3204

4,755,000,506,0014,75Fr4,69   ميهوبي  حليمة نور الهدى8261

7,003,002,007,501,75Fr4,69   درقاوي  محمد األمين7153

6,007,000,505,503,75Fr4,69   رحالي  فاطمة6203

5,005,251,506,008,75Fr4,69   دريس ي  أمينة5645

3,504,001,0010,005,75Fr4,69   بولعراس  رمزي3982

4,507,001,004,5011,75An4,69   عالتي  خولة3832

5,007,001,004,0011,75An4,69   بوطبة  محمد لزهر3559

6,004,501,506,007,75Fr4,69   بن زاير  زكرياء2327

6,005,500,755,508,75Fr4,69   حمدان  عبد الباسط1047

7,004,252,255,005,75Fr4,69   بن سودة  شيماء1020

5,502,501,007,0015,50Fr4,68   بوفريوة  سيدعلي9001

3,003,003,007,0015,50Fr4,68   معمري  صوفيا8240

5,003,501,007,5011,50Fr4,68   لقجع  عبد حفيظ7677

3,505,502,006,509,50An4,68   تميم  مدينة7277

3,005,001,009,505,50Fr4,68   مربوح  حورية6981

6,501,750,509,755,50Fr4,68   حمزة  ابتسام6016

4,252,502,508,0010,50Fr4,68   عقابلي  فيروز5778

4,506,001,006,009,50An4,68   بوروبة  لينة4867

10,502,001,004,009,50Fr4,68   قاسمي  جيدة4767

7,001,502,007,507,50Fr4,68   شقوف  إبتسام4234

8,503,004,003,005,50An4,68   كعواني  ابراهيم4174



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,755,001,004,506,50Fr4,68   مازوز  ليلى2088

7,503,753,003,0010,50Fr4,68   بن الحاج جلول  بخدة1856

3,501,254,508,508,50Fr4,68   موالي  عائشة1179

3,259,003,003,504,50Fr4,68   شايب ذراع  خلود947

4,503,000,509,758,50Fr4,68   زغمار  باسم هارون894

4,505,500,008,754,50Fr4,68   عماد  عماد361

3,503,251,009,0012,25Fr4,66   حطاب  نسيمة9065

3,502,004,007,0013,25Fr4,66   خلوف  جمال الدين8727

7,002,250,756,0015,25Fr4,66   طاية  أسامة6389

7,509,001,001,005,25Fr4,66   عبيدة  رميسة5963

6,504,001,756,006,25An4,66   زروخي  شعاع إيمان4593

7,005,500,505,505,25Fr4,66   سناني  وفاء4555

4,005,002,006,758,25Fr4,66   كنزة  قارة4295

3,002,754,009,502,25Fr4,66   بوشنافة  صالح الدين4260

4,501,750,5010,5010,25Fr4,66   عايش ي  وسام3605

3,503,000,0010,5011,25Fr4,66   بوحركات  نور الهدى3403

4,505,005,003,009,25Fr4,66   بوقرط  عبد القادر جياللي2537

9,506,000,001,5011,25An4,66   براهيم مزاري  لبنى2163

4,257,500,755,507,25Fr4,66   طايف  صليحة2074

8,003,003,503,507,25An4,66   زمور  مروة1946

2,506,505,003,509,25Fr4,66   بن دومة  فتح هللا483

8,004,501,003,0013,13An4,65   روميلي  مريم5494

1,755,251,009,0011,13An4,65   بوتي  أميرة5482

8,004,501,254,506,13An4,65   أيبندير  فاطمة الزهراء5376

5,003,501,259,004,13An4,65   حداد  غزالن2369

10,004,250,502,5010,13An4,65   بعالة  محمد عبد الرؤوف1881

3,005,000,758,5010,13An4,65   بورحلة  محمد513

4,254,000,259,507,00Fr4,65   حنانة  محمد زهير9311

10,002,001,004,509,00Fr4,65   بركنو  امنة8840

4,756,502,004,508,00Fr4,65   حراش  فاهم8796

6,005,000,008,003,00Fr4,65   مرابط  شمس الدين8399

4,256,751,505,009,00Fr4,65   كباب  تكفاريناس7900

5,503,001,009,005,00Fr4,65   لباللطه  أسامه7724

4,007,501,005,507,00Fr4,65   رزاق لبزه  صفاء7313



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,506,002,004,2512,00Fr4,65   بن لعريبي  فلة6954

5,003,751,259,003,00Fr4,65   بوعشة  فاطمة الزهراء6880

6,004,751,006,755,00Fr4,65   دريس ي  دينا اكرام6858

5,253,000,508,759,00Fr4,65   عصفور  أميرة6463

5,002,001,5010,503,00An4,65   قديره  فاطمة5433

7,003,003,003,5013,00Fr4,65   ساعو  فريال4870

4,007,002,005,505,00An4,65   زغبي  أميمة4670

6,004,501,004,5015,00Fr4,65   خيرالدين  مريم4585

8,506,000,502,0011,00Fr4,65   بن دايخة  إكرام3833

2,009,251,005,0010,00Fr4,65   قارة  محمد السعيد3110

6,004,502,005,009,00Fr4,65   بلقايد  قدور مهدي3087

8,003,502,004,009,00An4,65   طاهيري  عبد الحميد2346

8,005,250,504,506,00An4,65   قانة  منير2112

8,004,501,502,5013,00Fr4,65   محمودي  زهرة1291

9,005,500,003,507,00Fr4,65   جودي  سيد علي1274

5,501,753,757,007,00Fr4,65   درفوف  بن يونس1120

10,503,000,004,009,00Fr4,65   سلمي  فتيحة1119

8,505,000,002,5015,00Fr4,65   بوداود  محمد امين283

5,003,500,507,5013,00Fr4,65   عثمان  نبيل178

5,001,251,0010,009,75Fr4,63   بن صانع  وريدة8823

7,502,001,007,008,75Fr4,63   الفي  يوسف8681

3,001,752,759,5010,75Fr4,63   بوقرانة  سميحة7999

10,002,001,004,0010,75Fr4,63   بن شكر  كريمة7420

5,002,500,508,5012,75Fr4,63   بوزيد  فاطيمة الزهراء سهيلة6803

4,755,750,006,5010,75Fr4,63   بوالعيش  وصال5607

5,002,501,009,008,75Fr4,63   حساني  مونة5407

6,005,001,506,004,75Fr4,63   بن مخبي  عبد الرؤوف4964

4,505,001,008,004,75Fr4,63   عساس  كمال3091

7,008,750,252,006,75An4,63   عبودي  شهيناز2913

8,005,000,255,005,75Fr4,63   بلمختار  عبد العزيز923

6,006,002,504,502,75Fr4,63   عمارة  صبرينة519

7,506,500,503,506,63An4,63   رحالي  سعاد4924

7,002,006,002,0010,63An4,63   زلغي  سامي4701

3,257,001,005,0013,50Fr4,62   خلفي  عبد الجليل8801



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,507,500,504,5010,50Fr4,62   بوحصان  آية8537

6,755,001,503,5011,50An4,62   بن صواق  أفراح7434

7,502,754,005,001,50Fr4,62   عمراوي  لخضر شريف6552

9,501,251,506,005,50Fr4,62   عطية  نورالدين5786

2,757,000,008,505,50An4,62   بولقدام  سامية5774

6,504,002,006,004,50An4,62   بلحمر  لينة5003

6,506,001,005,004,50Fr4,62   بوسنطوح  يعقوب4934

6,003,000,008,0010,50An4,62   شوشان  ياسمين4696

5,504,002,005,5010,50Fr4,62   طاس  دنيا4651

4,504,132,008,004,00Fr4,62   عبان  صالح4557

6,004,751,005,0011,50Fr4,62   فوزي  أحالم3266

7,003,253,502,5013,50Fr4,62   حطاب  مروان2963

2,506,750,758,504,50Fr4,62   شنافي  فاطمة2340

5,004,505,503,006,50Fr4,62   بلونيس  محمد رضا1015

5,755,001,006,007,50Fr4,62   شرفي  ندى922

6,007,000,504,506,50An4,62   بن علي  مروى360

4,005,001,008,006,38An4,61   بونفلة  سماح7447

2,255,000,5010,505,25Fr4,60   الواعر  روميسة9224

4,004,002,506,0012,25Fr4,60   بوخالفة  محمد عماد الدين9214

4,754,001,007,0011,25Fr4,60   بوحفص  مارية8065

6,505,000,505,0010,25Fr4,60   العربي عبس ى  عبد الوهاب6718

6,003,381,007,008,75Fr4,60   سبع  روميسة6569

5,006,000,506,008,25Fr4,60   محفوف  بشرى5640

4,008,004,001,508,25Fr4,60   مصطفى  إيمان4604

5,007,001,005,006,25Fr4,60   مبيروك  عصام3071

6,752,502,006,009,25Fr4,60   كروش  وسيلة2076

3,505,001,008,008,25Fr4,60   فراح  عبد الحكيم1627

10,504,001,002,008,25Fr4,60   مهمل  أحمد1282

8,001,752,006,007,25Fr4,60   جناتي  يوسف569

3,257,005,001,5011,25Fr4,60   بوجناح  فريال534

6,636,001,005,003,50Fr4,59   ادمي  صبرية9477

7,004,500,755,507,00Fr4,59   ران  مهدي8223

8,004,501,004,506,00Fr4,59   بن علة  فريال7848

6,007,500,754,005,00Fr4,59   شرفاوي  لعجال7720



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,006,001,006,006,00An4,59   بدري  ايمن7398

3,501,504,008,0010,00Fr4,59   طيب  سعدية6891

10,002,004,253,001,00An4,59   بس ي  رضا6599

6,250,501,759,506,00Fr4,59   بوزيان  محمد إسالم6354

9,503,503,001,259,00Fr4,59   بلعيد  محمد رضا6310

6,505,001,006,502,00An4,59   راقع  سعيد6180

8,504,000,504,508,00Fr4,59   بوعبيب  عبدالكريم6010

6,254,001,006,507,00Fr4,59   زمال  وصال5885

3,002,004,508,506,00Fr4,59   عواس ي  أنفال5227

5,256,501,004,0011,00Fr4,59   عزوز  أغيالس5159

8,502,001,756,005,00Fr4,59   حميد  خيرالدين4948

7,504,001,005,008,00Fr4,59   شاوش  جعفر4927

8,006,502,001,506,00An4,59   عزوق  يوسف الراشد3703

9,005,502,000,0012,00Fr4,59   مرابطي  وائل عبد هللا3292

6,005,501,005,506,00Fr4,59   عزيرية  أحمد3208

5,001,758,753,004,00Fr4,59   براح  خيرة3132

2,756,001,506,5011,00Fr4,59   فوالن  سعيد3068

8,004,500,504,508,00Fr4,59   بارون  بشرى2450

2,005,002,007,0014,00Fr4,59   ساس ي  تنهينان1890

4,501,003,507,0014,00Fr4,59   حمدين  اميرة1710

6,501,252,008,007,00Fr4,59   كازد  فريال1707

4,503,751,008,009,00Fr4,59   عيشون  نبيلة1339

4,502,753,008,503,00Fr4,59   عمران  سعيدة881

7,002,000,258,507,00Fr4,59   رجم  امينة574

2,004,001,0011,006,00Fr4,59   شحماط  رانية239

5,005,500,006,0011,88An4,58   دريدي  هناء6324

5,506,501,005,005,88Fr4,58   حموم  عبد النور4089

6,005,253,504,002,75Fr4,57   شواكي  عبد الجبار9271

7,501,001,008,256,75An4,57   قديري  سلمه8018

5,505,751,005,008,75An4,57   بوزيدي  فاطمة الزهراء6728

7,502,501,006,507,75Fr4,57   زنداوي  سماح6361

5,503,001,007,0011,75Fr4,57   بغلول  سارة5109

4,504,001,009,003,75Fr4,57   موسلمال  عيس ى3892

6,004,500,506,507,75Fr4,57   بركان  إبراهيم3486



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,002,501,758,004,75Fr4,57   مقري  أحالم3196

3,752,500,5010,0010,75An4,57   غرانس ي  حمزة1393

9,503,001,503,009,50Fr4,56   حليلو  علياء8441

6,502,001,009,003,50Fr4,56   بوعصيدة  إيناس7796

3,505,501,008,752,50An4,56   عرافي  منال7616

9,503,000,754,257,50Fr4,56   بن مادي  حياة6505

7,004,251,006,004,50Fr4,56   بشيش  خولة6084

5,002,501,509,503,50An4,56   سعدي  خولة5507

4,503,500,0010,254,50Fr4,56   حسان دواجي  سميرة5337

6,752,002,007,504,50An4,56   صاري  محمد ملين4350

3,259,001,753,507,50Fr4,56   فروي  أحمد وائل4187

10,004,001,003,005,50Fr4,56   حطاب  إلهام3941

6,005,503,501,5011,50An4,56   بشقة  زياد2061

5,505,630,506,007,00Fr4,56   قوشام  مريم1960

4,006,004,504,003,50Fr4,56   جمعي  امينة1214

6,504,002,005,007,50Fr4,56   بن العربي  محمد عادل305

7,002,000,008,009,25Fr4,54   رشيد  سارة8553

2,756,501,506,0010,25Fr4,54   عباش  رانية8216

7,505,002,253,006,25Fr4,54   عموري  شريف7778

5,003,001,008,258,25Fr4,54   يوبي  عائشة7589

5,006,501,004,0011,25An4,54   كامل  فؤاد7427

6,504,751,504,508,25Fr4,54   بوثلجة  سلوى6363

5,506,000,504,5011,25Fr4,54   حنيش  أمينة6230

6,506,000,505,005,25Fr4,54   عبد القادر هجالة  روميساء6210

5,003,002,007,009,25Fr4,54   فتح هللا  عبلة4780

6,007,751,252,507,25Fr4,54   بوتغريوت  سيف الدين4518

7,004,000,005,0013,25Fr4,54   رياش  نجاح3704

6,502,000,508,009,25An4,54   دقباج  عبد الحكيم3396

3,505,002,505,0013,25Fr4,54   دالني  نجاة3197

4,502,502,008,507,25An4,54   بن منصور  ربيعة3178

4,505,000,008,007,25Fr4,54   برجي  نرجس2895

4,001,502,009,509,25Fr4,54   بوعبادة  العربي2388

3,005,504,504,009,25Fr4,54   برازقية  أحالم1934

5,006,001,005,009,25Fr4,54   إخلف  حورية119



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,507,000,005,0011,13An4,54   ناوي  روبة9080

8,504,003,502,005,00Fr4,53   سعايدية  صالح الدين9308

5,008,001,002,5011,00An4,53   عزوزي  جيهاد8427

7,254,501,254,009,00Fr4,53   جدعون  مروى8034

3,502,501,259,0012,00Fr4,53   بايو  غدى7716

8,004,501,502,0013,00Fr4,53   عروس ي  شعيب6736

5,502,502,257,506,00Fr4,53   بخوش  فاطمة6347

4,505,000,507,009,00Fr4,53   حقاني  سالف5824

4,505,001,008,003,00Fr4,53   لسعد  صباح5667

5,003,501,008,007,00Fr4,53   زروقي  حنان جهيدة5520

4,002,005,007,503,00Fr4,53   عرنان  أكرم5272

5,502,501,008,009,00Fr4,53   أوهيب  سندس غفران3976

4,254,250,009,505,00Fr4,53   بوعبدهللا  مباركة3750

6,507,000,753,506,00Fr4,53   بن ضيف  عبد الحق3570

6,001,750,0010,006,00Fr4,53   حاوشين  كاتيا3031

1,752,751,0012,007,00Fr4,53   عزيل  سارة3029

9,003,250,503,5012,00Fr4,53   غسول  الياس عبد القادر2910

10,001,751,005,006,00Fr4,53   زعرور  مروان2568

5,506,001,503,5011,00Fr4,53   لعريبي  عماد الدين2325

9,503,001,005,003,00An4,53   لخشين  عصام2122

6,251,501,008,508,00An4,53   دغبوش  عبد الرؤوف حسين2121

7,005,001,005,503,00Fr4,53   عقعاق  محمد األمين1364

6,506,001,004,754,00Fr4,53   عكرمي  فاطيمة الزهرة1348

7,004,500,006,505,00Fr4,53   شحوط  عبد املأمون1326

4,002,502,259,504,00Fr4,53   بلخير  جياللي1170

4,504,002,505,5011,00Fr4,53   بويديوة  رياض634

5,503,001,008,007,00Fr4,53   ربحي  ريمة147

5,506,001,504,009,00An4,53   سغاويل  أسامة95

8,004,003,003,004,75An4,51   بوعروج  جوهينة9115

5,254,000,008,007,75Fr4,51   رودالي  بسمة9012

5,004,752,006,503,75Fr4,51   بن زعمة  فاطمة7861

6,506,502,002,506,75Fr4,51   عثمان  سارة7648

3,752,001,009,7510,75Fr4,51   شوشاوي  نجية7323

5,009,500,003,006,75Fr4,51   بوطالب  خالد7046



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,504,002,005,0014,75Fr4,51   حوسو  سيداحمد زين العابدين6072

3,504,501,007,2511,75Fr4,51   حفص ي  شهرزاد5823

6,003,001,007,506,75Fr4,51   سدرية  فتيحة4469

6,004,501,005,508,75Fr4,51   جدايدي  مريم4340

2,751,505,007,0011,75Fr4,51   لعريبي  نادية4208

2,501,501,0011,5010,75Fr4,51   مجاهري  أمينة4183

3,003,001,0010,008,75Fr4,51   رحو  نادية3962

5,006,001,006,253,75An4,51   رايس  محمد3513

6,504,001,006,006,75An4,51   سالمة  سهير2841

5,002,002,007,0012,75Fr4,51   أجراد  سليا2559

5,504,002,505,008,75Fr4,51   حاجي  محمد عماد الدين2288

6,506,001,003,508,50Fr4,50   اخلف  ميلودة9205

5,503,000,508,008,50Fr4,50   نورة  مريم8031

4,503,504,505,006,50An4,50   لعباني  يوسف7083

12,002,002,001,008,50Fr4,50   حمدوش  كاتية6937

12,503,001,000,508,50Fr4,50   طراد  محمد6646

5,754,001,005,0013,50Fr4,50   بوحريس  أمينة5802

3,005,001,258,256,50An4,50   عربوز  فريال5673

6,254,001,754,5010,50Fr4,50   طالبي  توفيق5642

7,752,001,005,5011,50Fr4,50   لكحالي  عائشة5139

6,006,001,502,5012,50Fr4,50   مليسا  بلعز4871

5,003,001,508,255,50An4,50   املداح  منصور4505

8,504,001,503,506,50Fr4,50   شلوق  يوسف اسالم4082

4,507,001,504,008,50Fr4,50   برجي  خديجة شهيناز2158

4,504,752,507,001,50An4,50   مغالط  إيمان1942

3,005,753,006,005,50Fr4,50   عبيدي  فريال1776

6,004,001,507,002,50An4,50   خمخام  فطوم1307

4,005,501,006,0010,50Fr4,50   سباغ  عبد الكريم497

4,751,504,008,003,50Fr4,50   شرفي  محمد االمين272

7,504,501,004,506,25Fr4,49   مراح  خديجة8647

2,252,002,5010,009,25Fr4,49   معمري  مونية حورية8382

5,001,750,2511,004,25Fr4,49   مرزوق  شوقي8212

3,503,000,0010,757,25Fr4,49   بليلي  إسمهان6816

5,504,501,006,506,25An4,49   بوخلخال  فريال6795



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,254,000,508,7510,25Fr4,49   بلعشعاش ي  سارة هنية4526

5,256,000,755,506,25Fr4,49   نايلي  رفيقة4254

6,504,750,006,007,25Fr4,49   بريك  سلسبيل3291

8,002,501,006,006,25Fr4,49   بلعبدي  شريفة3194

9,007,000,501,504,25Fr4,49   فول  أيمن خليل3047

9,002,501,004,508,25Fr4,49   ذوابة  هديل مريم2211

5,754,250,507,504,25Fr4,49   كاهية  شيماء1769

4,004,501,507,008,25Fr4,49   بودرة  كاميليا848

5,758,001,003,503,25Fr4,49   حديدي  نور الهدى756

9,251,001,004,5013,13An4,48   حباني  شيماء6854

5,001,002,008,5010,00Fr4,47   حطابي  أمينة8788

4,005,750,008,005,00Fr4,47   بن رقرق  عبد الحكيم8609

5,003,004,004,0012,00Fr4,47   بوسعيد  حسناء8532

8,505,500,003,506,00Fr4,47   بلعايش  أكرم8426

5,008,000,003,5010,00Fr4,47   خلوف  عبد الكريم8200

8,502,001,006,006,00Fr4,47   ايت  جياللي7525

3,008,001,006,004,00An4,47   قاض ي  نسيمة7353

5,256,001,504,009,00Fr4,47   بوفياية  نوال7320

5,003,001,007,5010,00Fr4,47   بن عبيد  يسرى7112

8,002,000,006,5010,00Fr4,47   خالدي  سارة6835

4,009,501,503,502,00Fr4,47   بن أمحمد  محمد رمزي6151

5,003,001,008,008,00Fr4,47   بوسماحة  نبيل4975

6,005,003,503,006,00Fr4,47   قتال  عبد النور4611

7,003,002,504,508,00An4,47   حساني  السعيد أيمن4559

6,505,000,006,504,00Fr4,47   بوخالفة  عقبة3571

6,755,001,002,5015,00Fr4,47   بوتيش  ليندة3537

5,506,632,003,007,50Fr4,47   بن زايدي  مريم3289

8,005,501,003,006,00Fr4,47   بن منصور  سمير3168

4,004,751,007,009,00Fr4,47   كاري  نورالهدى3019

5,756,250,255,505,00Fr4,47   مكبرو  ضياء الدين2576

6,004,006,002,004,00Fr4,47   ثابتي  هدى1159

7,004,001,004,0012,00Fr4,47   مراح  خولة888

8,001,501,007,504,00Fr4,47   شرعة  بثينة747

4,504,001,007,0010,00Fr4,47   صابر  زين الدين294



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,004,000,757,004,75Fr4,46   بن عليوش  أحمد9469

5,003,001,007,509,75An4,46   قوادري  شفيق8218

4,252,501,008,5010,75Fr4,46   طاري  أسماء7003

4,755,000,757,005,75Fr4,46   حنوش  أسامة6368

8,503,500,255,753,75Fr4,46   بوعالق  هناء5636

2,003,001,758,5014,75Fr4,46   كسال  سمية5450

6,507,001,003,005,75Fr4,46   بودهان  حدة5239

5,004,002,505,507,75Fr4,46   برادعي  مريم4714

5,004,002,006,007,75Fr4,46   بورغدة  هدى4210

7,752,750,507,003,75Fr4,46   حمودي  شرف الدين3799

4,005,003,006,003,75Fr4,46   بوسكرة  حمزة2342

6,002,500,506,7512,63An4,45   بليليطة  ماريا8446

7,004,251,005,504,50Fr4,44   حرير  إكرام9122

4,009,000,253,0010,50Fr4,44   مقدم  عبلة7016

4,252,750,508,0013,50Fr4,44   بن يحي  بالل5678

2,504,001,2510,253,50Fr4,44   بومعزة  اسماعيل5555

8,002,502,004,009,50Fr4,44   سعيدي  شهرزاد5263

5,253,001,755,5013,50An4,44   شبال  أيمن5171

6,503,002,005,507,50Fr4,44   معزوز  جوهر صورية4914

6,003,001,005,0015,50An4,44   راش ي  سيرين4378

2,505,502,006,0011,50An4,44   بلخضر  يسرى3877

6,005,880,254,0011,00Fr4,44   بوعاكر  محمد أمين3774

8,503,000,006,005,50Fr4,44   بن باية  محمد3744

5,503,001,006,7510,50Fr4,44   عباس  كريمة3343

4,256,500,505,0010,50Fr4,44   ربعي  مروى2958

3,505,001,007,507,50Fr4,44   زياد  جمانة1912

9,005,001,003,003,50An4,44   قرساس  خالدية250

4,006,251,005,508,50Fr4,44   فايزة  صارة206

5,504,000,007,756,50Fr4,44   جيالني  فريدة54

7,004,001,006,003,38An4,43   الوالي  حاتم7565

10,250,000,506,008,25Fr4,43   بشاغة  حمزة5699

7,003,750,504,0014,25Fr4,43   مسعود  صارة5464

7,004,000,506,254,25Fr4,43   عزاق  امال4528

4,254,001,508,004,13An4,42   طورش  مروة7019



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,004,001,504,009,00Fr4,41   قاسمي  سمية9471

5,506,001,004,009,00An4,41   مهدي  خيرالدين9003

3,254,003,505,5010,00Fr4,41   حمودي  إشراق8215

7,503,000,506,505,00Fr4,41   نايلي  رياض7472

6,006,000,503,0013,00An4,41   بوسيلة  أفراح7361

6,002,002,506,507,00An4,41   نصيري  عبد القادر7187

2,004,251,0010,006,00Fr4,41   بن عبد هللا  مروة7096

4,008,001,752,5010,00Fr4,41   طشرت حسن  أمينة7018

5,500,501,509,507,00Fr4,41   غالم هللا  بشرى5573

7,504,001,004,507,00Fr4,41   بوصوفة  إكرام5515

6,004,001,006,007,00Fr4,41   مسعود ذبيح  شيماء5320

8,503,500,254,0010,00Fr4,41   بلعيدي  ياسمين5303

3,501,752,0011,002,00Fr4,41   بويعقوب  نور الدين4963

5,002,000,508,0013,00Fr4,41   تمريجت  خديجة4223

9,502,500,005,505,00An4,41   ذوايبية  علي3583

6,754,004,002,008,00Fr4,41   جبابري  نائل3362

10,503,251,502,006,00Fr4,41   خليفة  بثينة3170

3,002,000,5011,009,00Fr4,41   مزغيش  إسالم2087

6,004,501,005,507,00Fr4,41   العمري  أيمن1926

3,503,000,5010,007,00Fr4,41   بن موس ى  شيماء1768

3,251,503,0010,004,00An4,41   خامر  حمزة1536

3,003,500,0010,756,00Fr4,41   خلوفي  مروان882

4,505,002,004,5011,00Fr4,41   حداد  امال865

9,501,501,504,507,00Fr4,41   فقيه  فطمة807

4,005,001,506,009,00Fr4,41   ناجم  هند373

4,504,500,756,5010,00Fr4,41   معزوز  يسمين254

6,004,001,754,0011,75An4,40   بن الواتي  خليل7557

9,004,000,503,755,75Fr4,40   بوضياف  شرف الدين7480

5,004,503,503,757,75Fr4,40   رحماني  فايزة5829

7,504,002,005,000,75Fr4,40   هوام  تقوى5356

9,501,500,256,005,75An4,40   مرواني  خولة3829

6,004,002,254,507,75Fr4,40   حماد  ليلية3330

8,502,500,505,008,75Fr4,40   جغماني  نجمة684

9,503,500,003,0010,75Fr4,40   طوالبية  عبد القادر515



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,004,500,504,006,50Fr4,38   عيادي  بشرى9157

7,002,000,008,255,50Fr4,38   بوشنافة  ضياء الدين8559

9,001,000,006,508,50Fr4,38   بوجمعي  ابتسام8294

7,003,752,005,003,50An4,38   تويمي  محمد6893

4,504,381,006,509,00Fr4,38   صغير  حنان5700

7,503,000,756,005,50Fr4,38   ديواني  فاطمة5554

5,005,002,253,0013,50Fr4,38   سعدي  نصر الدين5161

5,005,001,006,006,50Fr4,38   فراح  إلياس4832

6,634,501,004,508,00Fr4,38   سنوس ي  مروى فاطمة الزهراء4539

4,505,500,506,008,50Fr4,38   عيساتي  إبتسام3198

3,256,000,256,5010,50An4,38   قانة  فريال2696

9,502,751,754,002,50An4,38   حركات  ابتسام2448

8,252,752,004,255,50Fr4,38   ضياف  عبد املنصف1437

3,005,002,256,009,50An4,38   بوذراع  عماد الدين115

4,005,001,005,0014,38An4,38   حجال  فريدة814

6,506,002,001,0012,25An4,37   واضح  خيرة جنان الخلد9275

4,507,501,502,5010,25Fr4,37   بن زحاف  محمد9159

7,002,001,006,0010,25An4,37   حاج نونة  بالل6755

4,002,000,5010,506,25Fr4,37   بوديعة  عبدالرحمان5300

3,002,002,009,508,25Fr4,37   بوقنداقجي  فريدة3618

6,500,757,003,503,25Fr4,37   حفاف  هناء3162

4,005,506,002,253,25Fr4,37   بولدوم  بشيرة3097

7,003,000,756,007,25Fr4,37   بلغزلي  حنان3016

5,005,132,005,005,75Fr4,37   شرابشة  أميرة1956

5,752,251,007,508,25Fr4,37   عباس ي  حسام الدين1392

10,004,501,002,004,25An4,37   هادف  هاجر450

4,505,501,006,255,25Fr4,37   املنصوري  مريم266

2,506,001,006,0012,25An4,37   حيرش  زهيرة183

2,254,003,008,503,00Fr4,35   بن معمر  بوبكر8742

6,003,250,008,005,00Fr4,35   موجب  حمزة7882

3,752,505,005,507,00Fr4,35   مزوزي  فتيحة7613

5,505,001,006,004,00Fr4,35   معلم  عبد العالي7391

4,753,000,758,008,00Fr4,35   زرطيط  أميرة7126

7,004,501,004,008,00Fr4,35   بوشمة  نوال6396



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,002,501,509,255,00Fr4,35   معلم  يحيي6357

4,505,252,005,505,00Fr4,35   أقحيز  عبد النور4996

9,004,500,502,0010,00Fr4,35   بج  الزهراء رميساء4766

6,006,001,002,5012,00Fr4,35   ملرد  يوسف4079

5,503,002,007,004,00Fr4,35   رقادي  سيدي محمد4025

8,003,001,005,006,00Fr4,35   بوكماش  وداد3985

4,504,001,007,008,00Fr4,35   طيبي  سهام3956

5,505,752,502,509,00Fr4,35   رميتة  عبد الحميد3664

3,504,381,006,2513,50Fr4,35   قسمي  حبيب هللا3489

5,502,001,008,506,00Fr4,35   مزغراني  أمينة3300

5,006,001,003,2513,00Fr4,35   مخلوف  نسرين2614

4,003,752,257,753,00Fr4,35   عيساوي  سارة2350

5,006,001,004,508,00Fr4,35   شداد  أمينة1854

5,754,000,256,508,00Fr4,35   سليماني  صفاء523

7,005,131,253,506,50Fr4,35   بوكفوسة  فطيمة زهرة486

2,504,001,008,0011,88An4,35   ميرش  أسامة2069

10,501,000,505,005,88An4,35   عاللي  منال692

3,003,752,507,008,75Fr4,34   جدو  حسام الدين9389

8,002,502,503,009,75Fr4,34   مجراب  عادل9064

2,509,000,506,001,75Fr4,34   مسعودي  الهام8782

7,504,000,006,003,75Fr4,34   جحنين  بوبكر8536

8,004,001,002,5011,75Fr4,34   زالقي  اكرام7255

7,001,502,006,505,75Fr4,34   دبه  حورية6808

7,503,250,005,508,75Fr4,34   بكوش  خولة5686

3,005,001,507,007,75Fr4,34   دوفانة  بشرى5543

6,005,001,006,001,75Fr4,34   بلعروس ي  ايمان5193

5,004,000,507,007,75An4,34   عيشوبي  شهيرة5101

8,003,502,004,003,75Fr4,34   شريفي  حمزة4709

6,502,501,007,005,75Fr4,34   حيني  غالية4288

4,506,000,256,006,75Fr4,34   مسعودي  نوراالسالم4036

4,003,001,009,005,75Fr4,34   شرفي  سامي2828

7,503,502,004,005,75Fr4,34   عبو  عبد القادر2667

9,006,000,252,004,75Fr4,34   منصوري  سعاد2505

5,005,502,503,756,50Fr4,32   قربوز  معمر9386



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,003,001,007,507,50Fr4,32   محجوبي  خيرة8824

3,505,500,507,505,50Fr4,32   قهواجي  عبد الحق8156

4,502,000,508,5011,50An4,32   قارون  حسام7093

7,006,000,003,009,50Fr4,32   قارة مصطفى  وسام6807

7,004,002,004,005,50Fr4,32   فنيط  سميرة6494

9,004,000,003,507,50Fr4,32   عطيش  اسامة6224

3,002,000,0012,503,50An4,32   بوعالم  زينب5903

4,505,501,255,008,50Fr4,32   سايبي  حورية5004

3,754,500,507,757,50Fr4,32   بوخالفة  طارق4751

5,006,001,004,507,50Fr4,32   بودالعة  أسماء4519

5,504,001,005,0011,50Fr4,32   هميس ي  ياسر4430

6,005,001,005,005,50Fr4,32   ناصر  اناس3213

7,004,000,254,5010,50Fr4,32   دوبال  هواري بومدين2711

5,005,001,006,254,50Fr4,32   بن ويس  جلول2310

7,503,501,003,5011,50Fr4,32   غينة  نادية2169

9,500,132,005,007,00Fr4,32   شرقي  وردة2050

6,253,501,005,508,50Fr4,32   درويش  الهاشمي1858

4,752,001,007,0014,50Fr4,32   بن اعراب  جازية745

7,002,001,007,005,50Fr4,32   عياد  شفاء588

4,003,004,255,008,50Fr4,32   لونيس ي  خولة421

3,504,000,757,0012,50Fr4,32   كريم  بن فليس392

4,501,001,0010,007,50Fr4,32   قيطون  اسماء379

8,002,250,006,506,25Fr4,31   خريس  إسحاق عبد الكريم8112

3,755,000,755,0015,25An4,31   غالب  اثار صفية7660

8,005,500,253,006,25Fr4,31   مباركي  فاطمة7635

3,502,501,009,507,25Fr4,31   جاب هللا  مروى5801

8,253,000,255,505,25Fr4,31   خضراوي  عبد الرحمان3879

7,005,250,502,5012,25Fr4,31   بومعراف  إسماء إكرام3310

8,503,003,001,509,00Fr4,29   بابا  امين9343

7,002,000,507,007,00Fr4,29   مناعي  سفيان8889

7,507,000,001,2510,00Fr4,29   بوتي  عائشة7532

8,006,501,001,505,00Fr4,29   مغوفل  جلول شهاب7150

5,008,000,003,507,00Fr4,29   شريف حضرية  إكرام6929

4,256,002,003,5010,00Fr4,29   عولمي  أية5626



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,503,000,756,5010,00Fr4,29   عقبي  عزيز5623

3,006,001,007,005,00Fr4,29   بن بوذينة  عبلة5102

6,503,501,004,0013,00Fr4,29   شنة  سومية3935

4,505,001,256,006,00An4,29   فارس  بلقاسم3509

5,003,501,006,509,00Fr4,29   مشومة  نور الهدى3440

8,252,500,753,5013,00An4,29   عنتر  محمد ملين2952

2,753,001,0010,006,00Fr4,29   بن خلف هللا  فايزة2842

6,004,002,005,005,00Fr4,29   كاكيش  هشام2527

3,755,250,507,007,00Fr4,29   القويزي  يوسف2188

11,001,501,503,503,00Fr4,29   بوشيبان  رزيقة2117

10,003,500,253,006,00Fr4,29   خوجة  عبد املالك1381

3,001,501,0011,007,00Fr4,29   حسيني  أبوبكر1123

7,501,001,008,003,00Fr4,29   بوعرعور  أم الخير52

5,002,002,008,004,88Fr4,29   مرزوق  ايمن8299

5,006,251,003,509,75Fr4,28   بن حميد  خديجة7578

6,003,000,507,504,75An4,28   علي  فتيحة6786

8,502,752,002,0011,75Fr4,28   بن الشيخ الفقون  كميلية زبيدة3643

7,002,250,505,5011,75An4,28   بوغلوم  أسامة3478

7,004,001,005,253,75Fr4,28   بوديس  جميلة2382

5,004,000,506,0010,75Fr4,28   بوثلجي  الشيماء2025

8,506,000,502,004,75Fr4,28   فنور  محمد امين1745

5,006,001,503,0010,75Fr4,28   منتلشتة  مريم1150

8,003,000,505,006,75Fr4,28   بوستة  أحمد رامي377

6,506,000,503,506,50Fr4,26   مستور  نور الدين9312

4,004,750,755,5012,50Fr4,26   رمضاني  هيثم9189

4,752,003,006,507,50An4,26   باحية  أسامة8512

2,253,002,009,505,50Fr4,26   بن عبد هللا  هبة7910

5,134,501,505,008,00Fr4,26   بعدود  سيدعلي6984

4,132,255,256,002,00Fr4,26   بوجملين  نبيل6927

7,503,500,505,006,50Fr4,26   بن األزرق  خيرة6648

5,007,002,002,008,50An4,26   قوري  الحاج5926

6,003,750,505,0011,50Fr4,26   باحة  احسان4771

3,504,001,757,007,50Fr4,26   بلعيدي  أمال2832

12,002,001,001,506,50An4,26   مرزوقي  رميساء2599



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,006,752,005,005,50Fr4,26   قريدي  مريم2319

3,504,632,007,004,00Fr4,26   بن ساس ي  سمية2119

9,004,000,004,253,50Fr4,26   شالبي  هيثم1203

4,002,500,0010,504,50Fr4,26   بحاح  راوية1032

5,503,000,008,006,50Fr4,26   بن عثمان  نعيمة985

4,504,000,008,504,50An4,26   لوماني  نور الهدى929

3,753,002,006,5011,50Fr4,26   منصور  محمد المين593

8,501,502,005,004,38An4,26   حياة  صغير494

3,505,003,252,5015,25Fr4,25   بن مشيش  عبد الكريم8921

9,003,501,753,003,25Fr4,25   هدي  فاطمة الزهراء7955

5,504,501,754,009,25Fr4,25   العجرود  فاطمة4368

6,505,131,002,5011,75An4,25   عبد املجيد  كنزة3262

10,002,500,753,007,25Fr4,25   دريد  سارة2168

3,0010,001,002,008,25Fr4,25   بلحاج قاسم  هديات1115

7,003,502,003,508,25Fr4,25   بولبة  سعد الدين1108

5,505,001,503,0012,25Fr4,25   مرين  محمد ندير1072

10,502,000,504,502,25An4,25   لفقير  مروى764

3,502,503,007,008,25Fr4,25   فراحي  هبة أميرة165

6,504,501,253,0011,13An4,24   بولكحول  منال4382

3,751,251,5010,504,00An4,24   سبخاوي  لخضر9423

8,001,001,007,004,00An4,24   قبايلي  عزيزة8933

6,252,500,507,007,00Fr4,24   هطال  رفيق7444

3,502,000,0011,006,00Fr4,24   زواق  صبرينة6801

8,503,002,003,006,00Fr4,24   معروف  جهاد6764

4,504,001,006,0010,00Fr4,24   برباق  جميلة ريان6209

3,503,500,758,507,00An4,24   زقـــار  شهرزاد5738

5,005,500,006,006,00An4,24   بوقصة  حنان5288

3,506,501,005,008,00Fr4,24   بليل  الجيدة4520

7,502,502,253,509,00Fr4,24   هنوس  سعاد4493

6,004,001,005,008,00Fr4,24   يدو  فاتح2765

5,255,502,003,009,00Fr4,24   حساني  شريف2575

5,007,001,003,008,00Fr4,24   مزياني  نوال2569

7,505,000,503,008,00Fr4,24   برقوق  لبنى2525

7,502,000,255,5011,00Fr4,24   بويحي  خيرة1823



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,753,501,004,0011,00Fr4,24   تواتي  حسان1756

7,005,001,001,7513,00Fr4,24   مشتي  يوسف1630

8,004,000,754,005,00An4,24   بن علي  أحمد1597

5,004,501,005,508,00Fr4,24   عريقة  محمد1122

3,505,503,003,509,88An4,23   عجة  ندى43

3,003,001,009,754,75Fr4,22   بوسلة  مراد9459

3,002,002,008,509,75Fr4,22   سايب  فارس8900

7,002,001,006,505,75An4,22   زيتوني  ابراهيم اسالم8597

7,003,252,503,008,75Fr4,22   عماري  ليلية8001

7,256,001,002,006,75Fr4,22   شنوف لزرق  مريم7859

3,506,001,005,009,75Fr4,22   بكاري  أمينة6888

8,004,251,003,006,75An4,22   مالكية  محمد أمين6298

4,004,130,008,256,25Fr4,22   بوخاتم  أميرة3271

7,005,252,002,504,75Fr4,22   قنطار  مريم2484

10,504,001,001,503,75Fr4,22   قاسيمي  عيس ى1986

9,002,750,753,009,75Fr4,22   ساكر  منال349

4,503,002,007,005,63An4,21   ملين  حسناء3815

6,503,751,504,008,50Fr4,21   عمران  لبنى7807

7,502,751,004,0010,50Fr4,21   عاللقة  رمزي6836

4,507,252,002,506,50An4,21   بوكلوة  ريان6441

6,003,504,002,507,50An4,21   حريري  صادق5742

3,004,001,009,003,50Fr4,21   زواقري  صدام4551

3,008,501,003,507,50Fr4,21   دراجي  هبة هللا4090

9,003,000,253,508,50Fr4,21   شيبي  هبة2428

8,503,881,002,0010,00Fr4,21   فرقاني  هناء2320

5,004,001,007,003,50An4,21   شقيفة  أمال1100

10,004,000,751,008,50Fr4,21   بوالصوف  اكرام1002

4,003,505,003,009,50An4,21   سحنون  الطيب332

5,005,501,005,503,38An4,20   بحري  نبيلة8586

5,005,500,005,009,38An4,20   زغدود  حمزة1288

7,502,002,005,005,25Fr4,19   بلحاج  السعيد8520

4,501,000,5010,007,25Fr4,19   محي الدين  أسماء7894

7,005,001,002,0011,25Fr4,19   عبد النوري  ويسام7628

4,503,000,506,0015,25Fr4,19   لوقاف  خالد امحمد7549



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,503,002,004,0013,25Fr4,19   بهلول  نورهان7224

5,636,002,003,502,75Fr4,19   بتة  عبد الوهاب6747

3,756,002,005,004,25Fr4,19   طالب  أمينة3391

5,505,002,253,008,25Fr4,19   مكي  مصطفى كمال2869

3,756,501,254,009,25Fr4,19   بوشرمة  رقية1011

5,006,002,003,505,25Fr4,19   درويش  فاطمة الزهراء680

6,505,501,003,007,25An4,19   حالجة  يسرى637

5,252,503,004,5010,13An4,18   بورقبة  مسينيسا3100

4,007,501,003,009,00An4,18   يوسفي  احالم8710

7,005,500,004,005,00Fr4,18   عليش  أميرة8129

6,505,882,001,756,50Fr4,18   طيبي  حمزة7916

3,753,001,008,755,00Fr4,18   بشيري  جالل الدين الحمالوي7599

5,005,000,005,0011,00Fr4,18   بوجمعة  سامية7393

8,501,250,505,0010,00Fr4,18   عنزي  سهاب جنات6678

2,004,000,7510,004,00Fr4,18   رعاش  أسامة6168

5,004,004,503,005,00Fr4,18   طيبي  علي5447

4,005,001,256,006,00Fr4,18   شايب  شيماء5225

9,005,000,502,005,00Fr4,18   بن عيس ى  فريال4263

6,004,002,004,505,00An4,18   رحماني قوادري  كمال3539

5,004,252,754,007,00Fr4,18   مناعي  محمد األمين3378

5,505,001,005,005,00Fr4,18   مدوني  سعاد2660

6,003,001,007,003,00An4,18   بكريتي  إيمان1879

6,503,003,003,507,00Fr4,18   يحي  أحالم1874

5,504,501,005,505,00Fr4,18   بلعطار  نجالء1708

1,756,001,008,004,00Fr4,18   بودربالة  محمد نذير1644

6,004,251,003,5012,00Fr4,18   خريزي  بالل640

1,753,252,007,5012,75Fr4,16   شلبي  نوال8593

4,002,002,007,508,75Fr4,16   جندولي  مامة هجيرة7481

7,502,001,005,257,75Fr4,16   بوبكري  محمد الدين6425

5,008,001,251,507,75Fr4,16   بن عيس ى  ياسين5307

6,002,001,007,504,75Fr4,16   عكار  النعاس4437

5,004,001,006,006,75Fr4,16   بعله  نوال3183

3,003,002,009,002,75Fr4,16   مغازي  عدنان558

5,003,004,003,508,50Fr4,15   قاسمي  نسرين8789



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,252,751,004,508,50An4,15   تليلي  عبد املهيمن8403

6,004,001,005,006,50Fr4,15   مكرنتر  احمد عبد االله6536

7,502,001,005,008,50An4,15   بدري  مريم5875

5,755,502,002,009,50Fr4,15   تبساوي  فاطمة الزهراء4567

6,005,501,002,0012,50Fr4,15   سايب  وفاء3511

6,506,001,501,0010,50An4,15   حساني  أسامة3480

4,505,001,005,506,50An4,15   اينزارن  يسرى3217

5,002,254,004,009,50Fr4,15   لكحل  محمد عتو1078

4,507,000,503,508,50Fr4,15   بوزيدي  ريان498

5,006,000,006,002,50An4,15   ربعي  عمار257

5,253,750,506,506,50Fr4,15   جبالي  سارة189

4,504,003,504,006,50Fr4,15   بلخوجة  لونجة154

2,754,000,508,507,38An4,14   حبيلة  شعيب9276

5,502,001,507,255,25Fr4,13   عدة بركان  أمينة8453

4,502,501,008,255,25Fr4,13   مدكور  عبدالرحمان يزيد8225

4,503,000,507,0010,25Fr4,13   راشدي  أيمن7657

5,002,004,503,5010,25Fr4,13   لطاط  ليلية7346

4,252,000,259,257,25Fr4,13   جديد  سعيد7317

5,753,001,005,509,25An4,13   بوزيد  وليد5469

6,256,001,002,507,25Fr4,13   طراش ي  صديق5207

4,006,002,253,507,25An4,13   جبايلي  كاهينة إيناس1135

7,504,251,003,007,25Fr4,13   لعور  هدير1132

2,002,004,257,507,25An4,13   بوزيان  سيف الدين1098

5,002,500,008,008,00Fr4,12   لعور  نورالدين8383

6,005,500,503,0010,00Fr4,12   برمضان  دنيا7633

2,751,501,0010,009,00Fr4,12   بن عامر  راشدة7271

8,501,751,004,009,00An4,12   رابة  عبد الحق6397

6,002,500,754,5015,00Fr4,12   صايت  يسرا مليسة4890

7,502,000,006,008,00Fr4,12   حليلوش  شيماء4848

5,005,004,002,504,00An4,12   سماعلي  بالل4824

6,003,251,505,505,00An4,12   جويرية  حنان4415

4,004,002,004,5012,00Fr4,12   مزجري  اميرة3981

9,501,751,004,503,00An4,12   بن حمين  نجاة3609

3,502,002,008,257,00Fr4,12   س ي حمدي  حبيب3444



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
9,500,000,007,004,00Fr4,12   لبطاحي  محمد رضا3299

7,006,001,001,508,00Fr4,12   بوبرقيق  أمينة3052

7,501,502,006,002,00Fr4,12   شنيني  صفاء2207

7,005,002,001,259,00Fr4,12   معتوق  أحمد أمين1058

6,005,001,504,004,00Fr4,12   حفيظ  حنان608

5,003,001,005,7510,88An4,11   بغيجة  حسين الخليفة8917

8,005,000,003,005,88An4,11   حطاب  أسماء5121

5,007,002,002,005,75An4,10   فياللي  معاذ5949

4,006,502,003,754,75An4,10   بحية  نبيلة3526

5,006,500,002,5013,75Fr4,10   عالوشيش  ريان3124

3,503,630,258,257,25Fr4,10   شعبان  كريم2829

3,252,002,008,008,75Fr4,10   عطابة  لطفى2013

3,504,001,006,0011,75Fr4,10   زروقي  لينا اية776

6,504,002,502,009,75Fr4,10   تشيكو  مريم463

7,002,001,504,509,63An4,10   بوخشم  جمال الدين9264

3,505,001,006,007,50Fr4,09   قطني  مالك نور الهدى9155

3,006,501,005,007,50Fr4,09   بوروح  عماد9078

4,001,505,506,001,50An4,09   بن عياش  عبد هللا8123

4,504,001,256,006,50An4,09   كشيشات  مليكة7939

5,503,000,006,509,50Fr4,09   بوقورو  يوسف عزالدين7881

3,003,000,009,009,50An4,09   عواري  سيد أحمد7658

6,503,000,506,005,50Fr4,09   زابي  مريم7568

4,004,002,003,5015,50Fr4,09   بوعريشة  محمد بوزيد7296

7,004,000,255,004,50Fr4,09   لخذاري  سمية6896

5,002,500,756,2511,50Fr4,09   مختاري  خالد مصطفى6672

5,004,254,001,2511,50Fr4,09   معيز  فاطمة الزهراء6369

6,008,000,002,503,50Fr4,09   بغدادي  فاطمة6204

4,254,502,004,0010,50An4,09   بن توت  نبيلة4574

6,503,000,504,0013,50Fr4,09   بن مصابيح  وردة فاطمة الزهراء2891

8,003,500,005,003,50An4,09   سالمي  آية هللا1763

6,502,000,507,005,50Fr4,09   خرور  ماجدة1280

3,504,005,753,253,50Fr4,09   بوصاق  سليمان1133

4,003,504,004,007,50Fr4,09   بن جديد  إلياس1024

5,501,503,505,505,50Fr4,09   بوشمال  فوزية338



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,002,001,004,009,38An4,08   منتوري  نورالهدى1604

4,501,753,506,504,25An4,07   شريفي  أشواق8251

6,003,001,503,7512,25Fr4,07   سالمي  كريمة6466

6,004,750,003,5012,25An4,07   كبير  لينا5763

3,505,002,006,003,25Fr4,07   محمود  نصر الدين5345

6,756,502,000,755,25Fr4,07   قير  هاجر4504

4,003,501,006,0011,25Fr4,07   صايفي  عبد الرحمان4483

5,501,255,504,004,25Fr4,07   عباس  محمد مبارك4029

7,502,500,254,5010,25An4,07   بسبع  فتحية2712

3,503,501,006,5011,25Fr4,07   بوسالمة  فلة1292

3,753,002,257,752,25Fr4,07   برمضان  رشدي1209

3,003,000,758,508,25Fr4,07   بركات  فارس41

3,003,001,009,005,00Fr4,06   شريفي  محمد مامون9426

5,505,001,004,007,00Fr4,06   فرحات  انتصار8997

3,003,005,502,7512,00Fr4,06   العقون  حسيبة8548

4,507,002,002,007,00Fr4,06   مختاري  فداء الدين8531

2,002,503,508,005,00Fr4,06   بن الشريف  إيمان8297

6,006,001,003,005,00An4,06   بن عبد هللا  دنيا العلمية8079

5,753,001,004,5012,00An4,06   منصور  العالية7911

7,001,004,004,005,00Fr4,06   سليماني  يوسف7787

6,001,001,006,5011,00Fr4,06   صراح  نوال6914

7,003,001,005,005,00Fr4,06   ممو  أمين6855

7,002,000,005,5011,00An4,06   بريك  اكرام6726

4,504,004,003,505,00Fr4,06   جلطي  نضيرة5631

5,003,502,252,5016,00Fr4,06   بن سالم  سيليا4941

7,503,500,753,0010,00Fr4,06   بلميهوب  نزيم4304

3,504,501,007,005,00Fr4,06   بو كتاب  هدى3312

4,004,002,005,258,00Fr4,06   ميزاوي  محمد صهيب3264

5,001,501,508,005,00Fr4,06   بن عمارة  محمد األمين2959

8,004,001,502,505,00Fr4,06   بشيري  حمزة حراث2338

5,002,752,005,0010,00Fr4,06   حلموتي  مالك نورهان1964

5,506,000,503,507,00Fr4,06   ملول  أكرم1911

6,504,000,754,008,00Fr4,06   طراد  رحمة405

5,005,751,003,0010,00Fr4,06   بوقاس ي  جميلة403



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,751,251,009,258,00Fr4,06   قدوج  شراز401

2,004,003,005,0012,88An4,05   طرش ي  اراهيم2294

5,005,750,503,509,88An4,05   غياط  أمال1761

5,003,000,257,007,75Fr4,04   عزوزي  منال8966

5,253,001,006,007,75Fr4,04   سلطاني  عائشة8569

8,001,000,506,006,75Fr4,04   بلمختار  تواتية8293

3,753,004,005,503,75An4,04   بلكحلة  نصيرة8290

5,255,251,004,006,75Fr4,04   عيساوي  حياة7888

5,753,001,005,507,75Fr4,04   فالحي  إيمان7754

2,505,000,257,009,75Fr4,04   نورين  وسام6813

5,002,751,006,009,75Fr4,04   سحقي  سيد أحمد5912

5,000,751,758,006,75Fr4,04   ربيعي  وليد5588

5,004,002,754,005,75Fr4,04   بن مسعود  لحسن2547

5,002,504,003,508,75Fr4,04   كريد  فاطمة نهال1275

6,001,001,505,5012,63An4,04   حواء  فيصل املهدي4991

5,505,500,752,0013,63An4,04   سعيد  عفاف56

4,503,502,004,5010,50Fr4,03   بوجالب  أنيس9060

6,505,001,003,006,50An4,03   عربي عودة  ثورية نور الهدى8764

8,752,503,001,256,50An4,03   بوراس  نسرين8432

5,006,001,003,008,50Fr4,03   خضراوي  سعاد7430

5,503,001,004,0014,50Fr4,03   دليلش  بثنية هادية6789

5,255,001,003,0011,50Fr4,03   سعيدي  دعاء شيماء6470

3,003,005,004,506,50Fr4,03   خالد  عبابسة6452

7,502,002,503,008,50Fr4,03   قراوي  امينة5683

3,507,001,002,5012,50Fr4,03   مكي  مروان5625

6,503,000,756,003,50An4,03   زيات  وسيم5603

6,002,502,504,506,50Fr4,03   زبار  سيد أحمد5086

6,753,000,754,0010,50An4,03   بن صبيعة  منال4747

4,002,500,009,006,50An4,03   زناسني  محمد زكرياء4353

10,001,501,002,0010,50Fr4,03   جعيد  محمد أمين4321

6,002,004,252,0011,50Fr4,03   عواشرية  عبد املؤمن3565

8,003,501,003,006,50An4,03   سراجية  سمية3049

5,506,002,002,006,50Fr4,03   مقيدش  فريد2323

6,005,501,501,0012,25Fr4,01   عدون  فلة6047



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,003,001,007,257,25Fr4,01   حو  زكرياء4336

6,006,001,003,004,25Fr4,01   جالد  نور الياقين4023

5,503,500,755,009,25Fr4,01   حداد  محمد الشريف2631

5,005,002,001,0016,00An4,00   بومعزة  محمد رامي9475

8,002,000,504,0010,00Fr4,00   حفصاوي  سفيان8914

5,004,500,504,2511,00Fr4,00   مرسلي  بلقاسم8737

6,507,001,000,757,00Fr4,00   بن دومة  حسام7694

5,004,003,503,006,00Fr4,00   سريدي  مصطفى7371

5,005,002,753,005,00Fr4,00   بداوي  عقبة7357

6,004,000,755,005,00An4,00   منصوري  هاجر7120

7,503,001,003,508,00Fr4,00   الغة  مونية6733

8,002,001,005,502,00Fr4,00   ضيف  أسماء6227

9,502,001,003,504,00Fr4,00   اوشن  سهام6077

5,501,500,507,259,00Fr4,00   عبدي  حياة6045

4,005,000,504,5012,00Fr4,00   جميل  موس ى عبد الوحيد5565

4,000,001,0010,506,00Fr4,00   قوراري  نورية5538

4,257,250,504,004,00An4,00   بن حاج حمو  برقاع5023

5,253,001,005,0011,00An4,00   بوطوطن  عبد الحميد4410

5,504,000,005,0010,00Fr4,00   خبيزي  نسرين3922

4,255,382,503,505,50Fr4,00   بورنان  أميرة1267

3,504,001,007,504,00Fr4,00   قنزول  عبد الحميد1130

8,000,750,505,0011,00Fr4,00   خمري  فدوى625

7,003,501,753,505,00An4,00   صابة  ياسر402

5,004,251,005,505,00Fr4,00   حاحة  جمال301

5,005,501,003,009,88An3,99   عزوزي  نضال2134

3,753,001,507,753,88An3,99   عطار  سمية874

4,752,001,008,253,75An3,99   لحقي  الواسيني8787

6,503,000,006,005,75Fr3,99   بعبوش  وردة6756

9,002,750,252,509,75Fr3,99   بوديسة  بجاد عبد الرؤوف6701

8,003,000,502,0013,75Fr3,99   بودورة  شيماء6089

6,004,500,503,509,75Fr3,99   تفاحي  محمد أمزيان1740

8,502,000,752,5012,75Fr3,99   عمري  سيدعلي1542

6,004,501,003,009,75Fr3,99   إبوعصمان  سيليا1298

6,002,751,005,506,50An3,97   عزوزي  صفاء8434



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
8,000,754,752,005,50Fr3,97   شتوان  حمزة7664

3,501,001,0010,005,50Fr3,97   بدري  نسيبة5873

5,504,000,256,502,50Fr3,97   قويدر راشدي  ابتسام5629

3,005,001,003,5017,50Fr3,97   القلي  مليسة4993

9,004,251,002,002,50Fr3,97   بن يمينة  فتيحة2492

4,505,001,005,005,50An3,97   بوشريط  عبير1885

8,003,501,503,003,50Fr3,97   تالي  أميرة1793

6,504,501,002,509,50Fr3,97   مخنف  وليد899

4,501,001,007,0013,50Fr3,97   ايت قاسة  محمد سامي697

5,505,002,500,7512,50Fr3,97   بلحران  خديجة674

7,003,501,502,0011,50An3,97   هاشمي  نور اليقين هدى أمينة419

6,004,251,254,005,50Fr3,97   بلعيد  أحمد10

6,502,000,007,503,25An3,96   سالمة  نورالهدى8749

4,006,002,003,505,25Fr3,96   بن عطية  حنان8249

4,002,254,005,504,25An3,96   فريخ  عصام8145

3,503,002,006,507,25Fr3,96   رويبح  غادة7993

6,502,501,004,509,25Fr3,96   العربي  رحمة7766

3,505,004,001,5011,25Fr3,96   علي لحمر  امين5170

5,001,752,006,506,25An3,96   بن صالح  شيماء4212

7,503,501,252,508,25Fr3,96   مصطفاوي  سهيلة4166

3,004,001,507,254,25An3,96   رقادي  محمد3995

5,003,500,505,0011,25Fr3,96   عامر  رائد2678

4,004,501,006,005,25Fr3,96   شريفي  اليمين1884

1,501,501,0010,0011,25Fr3,96   درعاشور  اكرام1461

2,507,501,004,505,25Fr3,96   بودراوي  أنيس521

7,504,001,002,258,00An3,94   فرحي  عبد الرحمان9273

3,754,000,755,5011,00Fr3,94   بن عتو  أحمد ياسين8922

1,750,754,009,005,00Fr3,94   مصطفاي  فاطمة الزهراء8450

3,505,501,004,509,00Fr3,94   زكنون  نورالدين7303

4,006,251,005,002,00An3,94   براديد  ياسين6783

7,754,001,003,004,00An3,94   هاللي  فاطمة6458

2,502,501,009,007,00Fr3,94   واجن  علي6071

3,003,506,003,005,00Fr3,94   ساعد جاب هللا  كريم4582

4,753,001,007,004,00Fr3,94   لعقون  عبد السالم4412



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,006,003,502,009,00Fr3,94   حباس  وسام4301

5,253,750,006,007,00Fr3,94   بن عيس ي  محمد امين2691

8,503,881,002,005,50An3,94   بن حاحة  محمد ملين1525

4,001,001,007,0015,00Fr3,94   بن عمارة  فريدة481

4,503,501,007,003,00Fr3,94   زيدان  أيوب440

6,501,001,006,507,00Fr3,94   بومزبر  دنيا يسرى427

5,507,001,502,003,00An3,94   بدوحان  أمين213

7,004,002,251,009,88An3,93   بوشيخ  صهيب9280

2,502,000,759,507,75Fr3,93   بوسنات  نور الدين8906

5,254,001,004,009,75Fr3,93   بلمادي  ايمان4962

2,504,002,006,755,75An3,93   قادري  عصام4501

4,003,001,007,504,75Fr3,93   سحري  عبد الرؤوف2353

6,004,500,504,504,75An3,93   تعباني  رجاء1687

8,002,501,003,008,75Fr3,93   عجوج  نادية1041

7,502,253,501,009,75Fr3,93   بن شعبان  لطفي500

5,751,001,007,505,63An3,92   عبد الحق  حسام الدين بنوة3812

9,002,001,253,005,50Fr3,91   شيطر  مريم8723

5,007,001,001,0010,50Fr3,91   يحياتن  فوزية8712

5,000,502,007,755,50Fr3,91   معمري  محمد اسالم8642

5,005,000,004,0010,50Fr3,91   عسيد  رزان8014

6,506,000,002,008,50Fr3,91   تجمودي  العيد7380

5,752,501,506,003,50Fr3,91   مغمولي  نهى7181

4,507,001,502,006,50An3,91   بوعروري  نجيم6863

5,003,252,003,5011,50Fr3,91   نسيغاوي  غالم هللا6543

5,752,501,254,0012,50Fr3,91   عنان  بشرى6328

3,503,002,005,5010,50Fr3,91   وغالني  سعيدة5877

5,502,006,501,006,50An3,91   تلغمتي  أسماء4702

4,003,004,004,504,50Fr3,91   بوفرشة  بالل3972

2,751,251,0010,753,50Fr3,91   معريش  حسينة3607

6,253,501,003,509,50Fr3,91   طراد  أشواق2868

3,005,002,005,006,50Fr3,91   سحاب  ياسمين1551

2,004,500,509,002,50An3,91   لعراف  محمد املهدي751

4,005,002,004,504,50An3,91   بوقنديل  خالد572

8,504,000,501,0010,50Fr3,91   عدنان  عبد اإلله458



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,003,001,006,006,50Fr3,91   سمار  صنية150

5,502,001,505,0010,38An3,90   كبير  عمر3912

3,502,503,505,506,25Fr3,90   عمور  رانيا9111

5,503,001,006,004,25Fr3,90   رحايلية  أسماء7805

3,006,501,005,004,25Fr3,90   بوعلي  سارة6983

8,004,001,001,0010,25Fr3,90   كرمة  هيبة هللا سمر5922

8,003,000,503,506,25Fr3,90   اكعبان  خيرة3625

8,004,002,002,002,25Fr3,90   جبوري  محمد املختار3214

6,500,751,505,0011,25Fr3,90   حجاج  نسرين2358

7,004,001,001,5012,25An3,90   بن فاضل  اسماعيل1014

6,003,001,753,509,13An3,89   رحموني  منى7947

6,003,501,501,5016,13An3,89   كماش  عبد اللطيف1369

3,502,000,2510,003,00Fr3,88   قاصب  محمد9079

5,005,500,005,004,00Fr3,88   قرواز  فريد8254

5,753,251,004,0010,00Fr3,88   ميصراوي  أوسامة7672

6,753,001,004,007,00Fr3,88   بن مسروق  الياس6712

5,503,000,005,0012,00Fr3,88   زرقين  محمد الهادي6400

2,753,504,005,503,00An3,88   نوري  سفيان6280

6,753,003,002,007,00Fr3,88   نقيب  إكرام5110

6,635,250,502,008,50Fr3,88   عبود  وسيلة4791

3,506,000,505,504,00Fr3,88   اوذيني  هاني4373

5,003,501,005,008,00Fr3,88   بوعبدهللا  حسان3230

6,003,754,002,003,00Fr3,88   حاجي  الطيب3137

5,005,500,754,503,00An3,88   بوخرص  أمينة2964

8,503,501,000,7511,00Fr3,88   مسعود سعد هللا  ايمان2191

6,003,500,005,506,00Fr3,88   بورحلة  ربيعة1504

5,503,752,002,0012,88An3,88   خشيرم  وسام5862

8,000,000,756,006,75Fr3,87   كنيوش  محمد رمزي8357

2,002,000,0010,009,75Fr3,87   قماري  اسماء8314

5,002,254,004,004,75An3,87   صغيري  سارة5911

5,505,501,004,001,75Fr3,87   خلفاوي  فلة فاطمة1182

4,502,502,004,5011,50Fr3,85   قنونة  فاطمة الزهراء9380

4,505,002,252,508,50Fr3,85   طاهير  صابرين9265

6,000,500,507,009,50An3,85   شاقر  اسماء9138



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,254,501,006,006,50An3,85   زعيتري  رشيد4577

4,753,001,006,255,50An3,85   حنو  إسالم2646

3,751,501,008,008,50Fr3,85   شبوبي  أمينة2644

5,004,001,004,507,50Fr3,85   بلعزوق  نسيبة وجدان1892

4,502,500,257,506,50Fr3,85   ثابتي  هشام1783

2,254,501,007,504,50An3,85   متريتر  زينب1746

6,135,000,004,503,00Fr3,85   لخضر  ايمان1052

6,503,002,004,003,25An3,84   ضيفي  سامية9392

1,754,501,506,757,25Fr3,84   عمروش ي  آية9190

6,750,503,004,008,25Fr3,84   عبد الفتاح  تفاث8987

5,005,001,004,005,25Fr3,84   تراكة  فوزية5394

4,004,001,006,005,25An3,84   زروقي  عبد العالي4459

6,002,501,005,505,25Fr3,84   مزهود  أسماء4289

4,253,501,503,0016,25Fr3,84   سالم  نسيم2976

3,506,000,505,005,25Fr3,84   عالش  عادل1921

5,004,250,504,508,25Fr3,84   فرج  وداد1634

4,756,502,251,505,13An3,83   شنقيطي  مريم2317

6,003,001,003,0013,00Fr3,82   قندوز  سامي9263

3,004,002,504,0011,00An3,82   منصوري  ردوان8095

3,003,751,006,508,00Fr3,82   صانع  أسماء7128

6,252,000,007,004,00Fr3,82   عوايجية  هشام5716

3,255,002,004,008,00Fr3,82   سحقي  حياة5605

6,003,001,005,005,00Fr3,82   حاج عزام  آمال5285

5,003,750,505,506,00Fr3,82   لعويلي  الهوارية4686

3,253,000,507,0010,00Fr3,82   بوزيد  ريمة4685

8,504,001,251,504,00An3,82   دريدح  ايمن3305

5,004,001,504,007,00Fr3,82   بلمو  محمد عماد الدين1314

4,006,503,001,754,00An3,82   بوطيب  اكرام241

4,005,130,005,008,25Fr3,81   بن بلخير  ايمان8506

3,002,003,007,004,75Fr3,81   حديد  مرزاق8260

6,000,750,007,507,75Fr3,81   رايس  شريفة7562

3,504,001,004,5012,75An3,81   تميم  حنان7279

3,002,000,0010,004,75Fr3,81   لعربي  زهرة6759

4,001,753,504,0011,75Fr3,81   حمايدية  ريمة4794



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,254,000,507,503,75Fr3,81   خماس  صفية1928

4,501,752,756,004,75Fr3,81   بن دحمان  اشواق423

7,002,000,754,507,75Fr3,81   بوكرروفة  رندة409

4,501,250,507,509,63An3,80   شلفي  نسيم7864

1,004,001,007,0012,50Fr3,79   العربي بوعمران  مريم8835

3,504,001,004,0014,50An3,79   جوابي  عبدالرحمان8517

3,253,000,007,0011,50An3,79   بن عبيد  سراج الدين7958

6,255,002,001,505,50Fr3,79   قزيزات  نورة7085

9,001,500,254,005,50Fr3,79   وادي  المياء5592

5,005,501,003,006,50Fr3,79   بركات  عبد الكريم4436

4,502,500,007,506,50Fr3,79   بوزيدي  حيزية3585

6,000,752,005,507,50Fr3,79   درمان  نسرين فاطمة2196

6,503,000,504,008,25Fr3,78   طبيب  عبد الوهاب عبد الرؤوف8392

5,502,000,007,753,25Fr3,78   سالمي  محمد الفاتح7405

2,252,001,756,5014,25Fr3,78   هواري  هشام7116

3,005,502,503,506,25Fr3,78   بن معمر  فزيلة5733

2,504,000,008,006,25Fr3,78   غربي  هشام5064

4,503,251,005,507,25Fr3,78   بن صيفي  أحمد ضياء الدين4995

5,255,501,003,005,25Fr3,78   حسيني  عز الدين3076

8,002,500,003,0010,25Fr3,78   علي شريف  محمد أمين2657

6,882,500,504,506,50Fr3,76   هاشمي  وئام8209

6,003,501,254,005,00Fr3,76   سلطاني  بالل8085

6,004,001,002,0012,00Fr3,76   بوسنة  صارة6740

4,504,001,005,504,00Fr3,76   مرابط  نسرين5860

5,501,504,003,506,00Fr3,76   خوالد  سومية4873

6,503,752,502,005,00Fr3,76   زواقري  مهدي4502

3,503,005,003,504,00Fr3,76   بن عثمان  خالد4454

5,004,131,004,007,50Fr3,76   باقل  خليل4370

8,003,002,002,004,00Fr3,76   زوران  أمين3302

3,004,002,004,5010,00Fr3,76   بن سالمة  رمال2333

8,502,001,003,504,00Fr3,76   غوال  حياة1716

4,003,752,504,505,00Fr3,76   بهاز  ايمان1714

3,004,004,003,506,00Fr3,76   زرواق  أسماء706

3,004,751,506,002,75An3,75   جدي  طارق9031



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,000,000,007,509,75Fr3,75   عساس ي  سهام9004

8,000,750,006,004,75An3,75   بن العربي  مالك8882

3,501,251,508,006,75Fr3,75   شيكر  سيلية4725

5,752,500,753,0015,75Fr3,75   تواتي  شريفة3987

5,003,003,002,509,75Fr3,75   حتحات  إيمان2516

5,006,001,003,003,75An3,75   بوروح  أسامه2160

3,257,001,003,006,75Fr3,75   غشام  بلقاسم2140

5,503,002,003,507,75An3,75   شفاعي  حنان1904

7,003,001,003,007,75Fr3,75   فالح  نسيمة845

4,000,501,008,009,50Fr3,74   عجول  عبد هللا8617

5,251,500,755,0013,50Fr3,74   سماني  صوفيا6970

5,003,501,505,003,50An3,74   دبوب  عبد الرحمان5957

2,001,500,259,0012,50An3,74   بلقاسم كحلولي  نسرين5892

8,502,500,753,004,50Fr3,74   قبايلي  محمد5620

4,005,000,006,003,50Fr3,74   الصغير  منال4445

3,505,001,504,007,50An3,74   منصوري  هيثم4385

4,004,501,006,001,50Fr3,74   بوكرش  محمد امين3869

4,004,500,255,008,50Fr3,74   خراز  نور الهدى2308

4,004,500,505,007,50Fr3,74   كوسة  آسيا1908

7,002,000,006,501,50An3,74   عبد الرحيم  بالل1900

3,004,000,256,0010,50Fr3,74   محجوب  عادل629

2,755,002,004,008,25Fr3,72   برحايل  فريال8449

5,005,500,503,007,25Fr3,72   شفري  أسماء7478

6,001,005,001,0011,25Fr3,72   زعطوط  نبيلة6850

6,502,000,004,5011,25Fr3,72   قدور  مروة6711

3,504,001,004,0013,25Fr3,72   محيمدات  روفيدة6140

4,503,000,755,0010,25Fr3,72   بوناب  أسماء3693

5,005,751,501,508,25Fr3,72   عثماني  أمير3368

5,500,752,505,755,25Fr3,72   عامر  خليفة2986

6,002,500,003,5015,25Fr3,72   زروق  حستة بختة2885

4,504,502,003,007,25Fr3,72   بوفريوة  سارة2878

6,005,000,502,009,25Fr3,72   زايدي  نريمان2070

3,506,251,502,0010,25Fr3,72   بوشعالة  دليلة1277

4,004,000,006,007,00Fr3,71   لحوالي  محمد8790



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,004,254,003,006,00An3,71   فداق  محمد7582

3,004,001,003,5017,00Fr3,71   شيخ  لينا7041

4,133,001,505,506,50An3,71   غرس الدين  فاطمة الزهرة6686

8,503,500,502,005,00Fr3,71   بوجعدار  باسم5627

5,256,001,001,508,00Fr3,71   بلقفص ي  عبد الغني4607

7,003,500,004,503,00An3,71   بن ملوكة  خديجة3576

3,002,501,006,7510,00Fr3,71   سايكي  لوناس3225

3,253,503,004,506,00Fr3,71   العريف  فتيحة723

4,503,002,005,005,00An3,71   راس  عثمان699

3,256,502,502,504,00An3,71   خيري  دليلة270

2,506,001,254,505,88An3,70   حمالت  يسمينة1586

7,503,001,002,506,75An3,69   زبيش  ليندة6772

6,251,001,505,505,75Fr3,69   قطاف  ذهبية5442

5,002,500,255,0011,75Fr3,69   حوشين  محمد امين4569

3,004,001,006,504,75Fr3,69   زرقان  حسيبة1953

4,752,002,004,509,75Fr3,69   نجاح  شيراز1782

5,003,750,004,509,63An3,68   كربوسه  أكرم2717

10,501,000,002,008,50Fr3,68   شويط  امينة8369

3,507,001,002,506,50Fr3,68   شنان  ليلى8269

3,502,002,006,008,50Fr3,68   عمروش  احمد8235

5,003,001,005,504,50Fr3,68   رابحي  الخيذر8208

6,001,502,003,759,50Fr3,68   بلخامسة  فادية7801

5,256,500,751,257,50An3,68   زقرار  ساس ي7117

7,753,501,001,009,50An3,68   لزغم  سارة5737

3,005,501,254,505,50An3,68   زهور  صباح5045

4,504,501,003,508,50An3,68   سعيد  خيرة4213

1,253,751,008,006,50Fr3,68   درارجة  سكينة3600

5,004,502,252,007,50Fr3,68   بوعنيقة  روميساء3497

6,004,250,003,009,50Fr3,68   بوعشة  جيهان3472

3,753,501,005,507,50Fr3,68   بوعيطة  منير2933

6,756,000,001,505,50An3,68   عثمان  خديجة2446

6,002,501,004,008,50Fr3,68   بن عمارة  ايمن1955

8,002,500,004,004,50Fr3,68   بولرباح  عبد الرفيق908

7,003,751,001,758,50An3,68   بوراس  نفيسة251



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,002,501,003,5010,38An3,67   قماز  هديل4024

5,754,500,504,003,25Fr3,66   عبسة  بالل8270

2,253,006,751,508,25Fr3,66   بوعصيدة  محمد شمس الدين8103

5,003,500,255,007,25An3,66   بوبرايكة  حمزة7967

7,505,000,002,004,25An3,66   عديدة  فيروز5760

6,504,000,504,002,25Fr3,66   موجد  فتيحة5017

4,003,000,506,008,25Fr3,66   بلكرفة  مريم4117

8,501,500,503,008,25Fr3,66   حميدة  سنيقر3507

6,255,501,002,003,00Fr3,65   حمام  عمار9283

3,754,002,005,003,00An3,65   عدوي  كمال9053

3,754,000,006,007,00Fr3,65   معط هللا  محمد8803

5,005,500,254,501,00An3,65   بلحبوش ي  محمد8624

8,500,750,004,009,00Fr3,65   بوزيان مفالح  حسين املهدي7674

3,002,500,008,008,00Fr3,65   مقران  أميرة7292

6,005,000,503,004,00Fr3,65   جداوي  ابوبكر الصديق7056

4,253,500,505,009,00Fr3,65   مخلفي  شيماء7043

5,501,000,755,5011,00Fr3,65   حبطيش  نبيلة6979

2,005,001,505,008,00Fr3,65   بوكرديمي  عبد الكريم6519

2,503,251,755,0012,00Fr3,65   مناصر  مليكة6122

3,001,501,008,008,00Fr3,65   عاتي  بهجة5847

5,502,500,005,508,00Fr3,65   عادل  رفيق5553

4,254,000,754,508,00Fr3,65   حساني  املعتصم باهلل4484

5,003,502,003,257,00Fr3,65   لعربي  قونة3821

3,004,001,006,006,00Fr3,65   دليو  املؤيد باهلل3563

4,005,002,003,504,00Fr3,65   حساني  بشير3304

5,001,000,758,003,00Fr3,65   دمان ذبيح  محمد زكرياء2967

8,002,000,503,008,00Fr3,65   حمي  فطيمة2086

3,004,501,005,506,00Fr3,65   محسن  رمزي1980

2,005,501,753,5011,00Fr3,65   سعيد  سيداحمد ندير1701

1,001,501,0010,506,00Fr3,65   بن حليمة  محمد1697

7,501,000,755,005,00Fr3,65   قاسة  محمد1577

4,502,501,506,004,00Fr3,65   خيدي  فاطمة739

4,002,751,506,004,75An3,63   بوجمعي  جيهان نجوي ايمان8435

6,004,001,002,009,75An3,63   عالمي  مروة6311



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,005,001,002,005,75Fr3,63   بوجردة  سلمى6232

2,004,502,504,507,75Fr3,63   دربازي  محمد كريم5602

8,502,001,002,007,75Fr3,63   باللطة  ياسر4027

6,000,251,007,004,75Fr3,63   مالكي  بثينة3410

7,252,252,502,005,75An3,63   االبيض  نور الهدى نصيرة2275

7,002,000,254,506,75Fr3,63   عبابسة  فؤاد981

2,003,252,006,008,50Fr3,62   حجاز  رابح9091

6,503,251,252,009,50Fr3,62   عيس ي  عبد هللا8401

3,503,500,506,505,50Fr3,62   طيبي  جهان8094

2,755,000,506,004,50Fr3,62   بوزار  محمد7994

7,004,000,003,005,50Fr3,62   بومعزة  دنيا6900

2,504,003,503,507,50Fr3,62   عبادة  جهينة6743

4,503,001,504,507,50Fr3,62   عياد  محمد6486

3,252,001,007,008,50Fr3,62   ماحي  نور الهدى6257

4,003,001,255,506,50Fr3,62   شاوي  فارس5929

6,003,000,003,5011,50Fr3,62   ربيع  عبد الناصر5902

9,001,001,004,250,50An3,62   جرو  أحمد3602

2,505,004,502,005,50An3,62   بلفيحج  فاتح3164

2,003,501,007,007,50Fr3,62   باش  بشير2194

6,002,001,003,0013,50Fr3,62   دنداني  محمد1189

3,506,502,001,009,50Fr3,62   جودر  هوارية1083

5,005,000,752,508,50Fr3,62   بوزيدة  أميرة1017

4,504,501,002,5011,50Fr3,62   العياش ي  شرين650

5,754,502,001,506,38An3,61   بن سعيد  هشام205

3,003,004,003,009,25An3,60   بكوش  الهام8281

6,005,000,002,009,25Fr3,60   شاللي  سعاد8203

1,753,502,254,0015,25An3,60   سعيود  عبد القادر4749

6,003,000,504,505,25Fr3,60   عجال  هالة نريمان3220

3,005,502,002,509,25An3,60   بلخيري  سارة3094

5,005,000,503,007,25Fr3,60   جحا  براهيم1918

7,505,500,001,005,13An3,60   بن مداح  بن عطية امين5825

7,503,501,002,005,00Fr3,59   برجوح  أيوب9268

4,507,001,002,003,00An3,59   بوزيد  وسيم9228

3,004,001,006,005,00Fr3,59   عمار  المية8719



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
6,001,500,007,003,00Fr3,59   االطراش  فاطمة الزهراء7844

6,252,002,502,0010,00Fr3,59   عيدودي  منى7688

6,003,000,505,501,00Fr3,59   حسين  إيمان7080

6,003,500,003,0011,00Fr3,59   مرابط  منال6932

2,251,751,758,006,00Fr3,59   بوطالب  هناء5635

7,006,000,751,002,00Fr3,59   بوفنيك  حسين5612

4,001,002,005,5011,00Fr3,59   بن حمو  نورية5256

4,006,001,003,503,00Fr3,59   مرارس  عبد الرحمان4193

5,504,501,003,503,00Fr3,59   صحبي  فيروز4041

4,504,000,004,509,00Fr3,59   غضبان  رانية3603

6,003,000,754,006,00Fr3,59   هاشمي راشدي  يسمينة2553

5,005,001,003,005,00Fr3,59   بن ساعد  عبد الصمد2242

7,501,500,005,503,00Fr3,59   قرش ي  نعيمة2201

5,503,000,754,008,00Fr3,59   عباس  بشرى1559

5,002,001,753,0014,00Fr3,59   بخرصان  خديجة شادة1539

9,002,001,002,005,00Fr3,59   مهماه  سونية1474

7,003,000,004,005,00Fr3,59   بن صابر  حياة1336

7,001,750,504,008,00Fr3,59   قاستل  أيمن1284

2,002,002,007,507,00Fr3,59   جدعون  نور1127

4,006,001,002,009,00Fr3,59   غزايلي  خلود847

8,001,001,504,003,00An3,59   صالحي  صباح598

7,501,750,503,508,00Fr3,59   سويدي  اسالم عبد الحليم292

7,501,500,753,009,75Fr3,57   عمار  محمد الشريف العدنان7251

3,005,000,503,5012,75Fr3,57   سريدي  مريم5457

7,501,000,504,008,75An3,57   مقالتي  لبنى3572

3,503,001,006,504,75Fr3,57   رخرور  صالح الدين1622

4,755,000,003,507,75Fr3,57   علي دحمان  بدر الدين1138

6,003,500,003,508,75Fr3,57   فقوسية  فاطمة الزهراء834

3,002,503,503,5010,75Fr3,57   بلعربي  اكرام رزان29

5,002,000,007,253,50Fr3,56   عميش  رشيد8019

4,003,001,005,008,50Fr3,56   موس ي  إيمان6624

5,002,001,754,507,50Fr3,56   بن تماني  بثينة6581

5,006,000,502,504,50Fr3,56   س ي بشير  نور الهدى4838

5,006,500,501,257,50An3,56   قسطلي  مروة4816



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
1,002,500,758,0011,50Fr3,56   رشاش  أحمد عبد الوهاب4708

6,002,001,004,008,50Fr3,56   قدورة  عدالن4691

6,503,001,251,0013,50Fr3,56   أدريان  صونية4515

4,504,000,003,5012,50Fr3,56   عربي  أحمد توفيق اسالم4279

3,502,001,005,5012,50An3,56   بلمختار  سمية4175

6,131,250,006,754,00Fr3,56   مبروك  خولة3893

5,501,500,505,757,50Fr3,56   بن ويس  قادة3595

3,002,752,004,5011,50Fr3,56   بوشاقور  حكيم3534

3,005,000,504,508,25Fr3,54   بوقندورة  رميسة6183

2,506,001,004,006,25Fr3,54   زدك  عبد القادر5679

3,001,251,258,504,25An3,54   طيبي  املسعود5647

3,751,001,006,5011,00Fr3,53   شعاليل  هاني9281

4,501,250,757,504,00An3,53   بوكثير  هدى8522

2,756,001,002,5011,00An3,53   قوريش ي  شرف الدين7302

2,007,001,002,2511,00Fr3,53   عمارة  فاطمة الزهراء أسماء5080

4,501,502,005,008,00Fr3,53   مخلوفي  زهرة إكرام4883

3,005,501,004,504,00Fr3,53   بلباشر  رمزي4810

2,754,002,005,005,00An3,53   مبيروك  ليلى4654

5,002,751,005,005,00Fr3,53   بوسعيد  عبد الرزاق4538

4,503,001,005,006,00Fr3,53   بودواني  وسيلة4167

4,505,501,003,004,00Fr3,53   منصورية  كريمة3728

3,755,001,253,008,00Fr3,53   مصباح  باية3245

4,004,501,504,253,00An3,53   بلفرار  البتول بشرى2524

8,001,002,003,003,75An3,51   عواس ي  احالم8902

6,502,500,004,007,75Fr3,51   عالل  مريم6417

5,004,000,003,0011,75Fr3,51   صابري  فطيمة6251

3,502,502,005,505,75Fr3,51   بوعبيزي  عبد الباقي6039

3,752,000,006,5010,75Fr3,51   مصاور  أمينة5119

4,503,501,253,0010,75An3,51   نقاز  فيصل3671

5,004,000,504,005,75Fr3,51   طباخ  باسم1059

4,005,501,001,5011,75Fr3,51   الهادف  زهور279

4,004,001,003,509,50Fr3,50   امير  بلقاسم9181

8,001,001,004,003,50An3,50   حمزاوي  زهور7940

2,504,500,006,007,50Fr3,50   كشكار  فريال5566



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,000,502,255,008,50Fr3,50   بقادة  اسمهان4507

4,255,001,252,507,50Fr3,50   زموري  سناء3069

5,504,000,504,003,50Fr3,50   قرفي  محمد2848

2,753,001,506,006,50Fr3,50   بن مسعود  عبد هللا786

6,001,001,005,007,25Fr3,49   غربي  توفيق9400

7,002,001,003,007,25Fr3,49   حساني  سلمة6018

6,002,001,503,507,25Fr3,49   قيطاتني  رزيقة4902

4,501,500,505,0013,25Fr3,49   عواج  سالف4887

10,001,001,002,501,25Fr3,49   حمتين  خوله2431

4,002,001,506,005,25Fr3,49   فرج هللا  عبد الحفيظ516

5,001,501,006,503,13An3,48   بن طيبة  حنان6326

4,001,502,006,005,13An3,48   عجرود  وسام1004

4,001,752,005,506,00Fr3,47   مامري  حسين9328

10,002,000,000,509,00Fr3,47   توميات  راضية8909

4,503,000,006,503,00Fr3,47   خيذري  أسامة7887

2,007,501,003,005,00Fr3,47   غلماس ي  أنيسة7734

8,251,000,004,504,00An3,47   مومني  شرف الدين7100

2,751,001,507,508,00Fr3,47   داودي  شمس الدين6868

5,005,000,752,008,00Fr3,47   ونوغي  شهرزاد6703

4,003,501,005,005,00Fr3,47   مباركي  تاسعديت6405

9,002,500,501,007,00An3,47   مزارقية  ريان6228

5,005,001,003,003,00Fr3,47   سرباح  مروان عبد الحكيم4762

6,004,501,002,005,00Fr3,47   قويدر  يوسف4545

5,004,001,002,509,00Fr3,47   بن دالي براهم  سامية3152

7,003,751,751,005,00An3,47   مقدود  كميل2987

1,001,002,508,756,00An3,47   عبدالالوي  سارة2972

مقىص4,752,751,006,001,00Fr3,47   عاشور  صالح2642

6,001,751,004,008,00An3,47   عبيد  داودية2348

4,504,002,003,005,00Fr3,47   برنجي  مسعود1035

5,504,001,002,507,00Fr3,47   جيجخ  ملين735

2,004,000,506,009,00An3,47   حاجي  اميليا646

3,001,000,509,254,00Fr3,47   شواف  شريهان221

6,003,000,753,008,00Fr3,47   زايدي  عماد193

6,001,001,005,006,75Fr3,46   بن علي  اسماء6582



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
5,003,500,005,004,75Fr3,46   فرحات  فتحي4195

6,503,001,752,005,75Fr3,46   رملة  عبد القادر2988

5,005,000,252,009,75Fr3,46   تاج  جمال الدين2151

5,003,001,003,508,75Fr3,46   بريهم  ايوب1479

6,500,500,006,006,75Fr3,46   براهيمي  بوعالم791

4,502,001,005,506,50Fr3,44   البار  عبد الحميد8280

3,501,500,005,7515,50Fr3,44   رزيق  هاجر8234

3,004,250,005,009,50Fr3,44   بوكميش  راشدة7205

5,503,500,003,0010,50An3,44   قويس ي  لزهر6449

5,004,500,004,502,50Fr3,44   مساعدي  سليمان6250

3,755,752,001,506,50An3,44   باكيري  أمال6202

3,005,880,004,007,00Fr3,44   تومي  أماني شروق6200

0,005,001,004,0018,50Fr3,44   لدغم شيكوش  رامي5822

4,002,005,002,255,50Fr3,44   عمراني  خولة4544

6,002,500,504,504,38An3,43   خدادرة  حنان7330

2,754,001,003,0015,25Fr3,43   جنيدي  ليليا5308

5,503,001,003,008,25Fr3,43   لقرارشة  جابر4683

5,000,752,005,007,25Fr3,43   زقاي  فاطيمة الزهراء2274

2,503,501,504,5010,25Fr3,43   بوترعة  لويزة2223

5,000,501,006,008,25Fr3,43   بوخالفة  مروان1449

6,004,250,001,0013,25Fr3,43   شلفاط  سهام883

4,631,000,005,5013,63An3,42   مبيروك  سامي6027

5,001,001,005,508,00Fr3,41   بومعراف  شاكر9156

7,502,751,002,005,00An3,41   عرابي  أوسامة8883

5,006,001,002,002,00Fr3,41   رجب  محمد7129

4,001,000,258,005,00Fr3,41   جواعة  اسماء7092

4,002,000,006,0010,00Fr3,41   القدوي  عادل6856

6,503,500,752,505,00An3,41   حاج  دعاء6754

6,502,001,004,004,00An3,41   بشير  حنان6707

5,003,000,504,008,00Fr3,41   بن سالمة  وهيبة6515

5,001,001,005,0010,00Fr3,41   سارة  حوسو4402

4,001,000,008,006,00Fr3,41   بلقيصرية  خيرة4102

3,505,001,252,509,00Fr3,41   يحياوي  عبد الغاني3876

6,003,750,502,506,75Fr3,40   بصافي  خير الدين9298



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,501,501,008,005,75Fr3,40   سيدي علي شريف  ميلود9077

5,501,501,005,503,75An3,40   زيادي  وسيلة7538

5,001,752,003,0010,75Fr3,40   كروز  نور الهدى3341

3,754,003,251,756,75Fr3,40   سالمي  منال3157

7,000,750,255,503,50An3,38   لعمى  رابح6158

5,500,250,007,504,50Fr3,38   بوغرارة  راوية6098

7,004,381,001,004,00An3,38   صوالح  فاروق5921

2,754,000,755,007,50Fr3,38   صادوق  كوثر أحالم2983

4,005,000,004,005,50Fr3,38   شواقرية  مليس2124

4,001,001,006,756,25Fr3,37   حفار  هاجر6378

7,004,000,501,007,25Fr3,37   رحيم  عالية3963

7,003,000,503,003,25Fr3,37   دقدق  نسرين2538

6,000,750,506,004,00Fr3,35   يعقوب  شراف الين6919

3,004,500,505,005,00An3,35   بوزيد  فوزية6715

2,752,501,006,008,00Fr3,35   بوريشة  خليدة5785

4,753,000,004,0010,00Fr3,35   شرابن  ريان4302

5,004,002,002,005,00An3,35   بوعمامة  فتيحة4233

3,003,001,006,503,00Fr3,35   بن زارع  فارس3366

5,503,001,004,003,00Fr3,35   أونيس ي  سارة2977

3,502,004,004,003,00Fr3,35   بن مبروك  عبد الحليم2697

2,006,000,005,005,00An3,35   خلفة  شهيناز2685

4,253,000,756,001,00Fr3,35   شداد  عفاف2592

8,501,000,002,0011,00Fr3,35   عامر  محمد الحبيب عبد القادر1695

7,002,002,501,505,00Fr3,35   قوارطة  وردة1301

2,504,500,005,507,00Fr3,35   عبابسة  نادية983

6,752,002,002,504,00Fr3,35   تقرارت  يونس830

5,002,001,005,005,00An3,35   دردوري  بدرالدين635

2,003,252,004,509,88An3,35   الكبير  عادل346

5,755,000,251,506,75Fr3,34   عابد  سفيان8351

8,002,000,252,505,75Fr3,34   مرداس  محمد صالح الدين6833

4,002,500,504,0012,75Fr3,34   حمالوي شارف  سارة5396

1,752,000,009,503,75Fr3,34   حريري  رمزي4831

6,001,001,003,5010,75Fr3,34   هاني  سهام4287

5,250,750,506,006,75Fr3,34   شنيني  خديجة549



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,003,252,002,0011,75Fr3,34   بارة  كاهنة447

5,502,001,003,508,63An3,33   بومداني  ريهام1031

3,753,501,003,0011,50Fr3,32   بن أحمد دحو  إيمان8071

2,004,000,755,507,50Fr3,32   زموري  عماد6912

7,001,001,004,004,50An3,32   معماش ي  أسامة6316

6,002,000,004,008,50An3,32   خديمي  الحاج محمد األمين6244

6,003,500,002,508,50Fr3,32   زهاني  محمد بدرالدين5253

5,501,501,005,502,50Fr3,32   طهراوي  سلمى4500

3,503,004,002,006,50Fr3,32   لوني  فاطمة الزهراء3780

5,504,001,002,504,50Fr3,32   صلوبي  هالة3376

1,003,006,502,006,50Fr3,32   بوسري  يحي1106

5,501,500,006,004,50Fr3,32   بوخشم  اسمهان560

4,504,002,001,508,50Fr3,32   العارفي  هاجر253

5,006,500,501,502,50An3,32   طيب باي  ياسين44

7,502,001,002,006,25Fr3,31   أوشن  مسعودة7921

2,503,001,004,0014,25Fr3,31   زيدان  نسيمة6565

3,000,754,005,254,25Fr3,31   الباهي  لؤي1855

4,001,503,004,504,25Fr3,31   فتحي  قويدر1185

6,004,252,500,503,00An3,29   رقيق  بالل9206

3,503,000,504,5010,00Fr3,29   شيكر  إكرام8024

3,001,501,506,008,00Fr3,29   خربيش  عبدالقادر6980

6,005,501,000,504,00Fr3,29   بورقعة  حليمة5923

2,504,500,005,755,00Fr3,29   دريس ي  بشرى5142

7,002,250,003,505,00Fr3,29   الطويل  حسيبة3130

6,254,000,502,005,00Fr3,29   يحي  فيصل2179

2,004,752,004,005,00Fr3,29   فوندي  إحسان759

4,504,501,002,505,75Fr3,28   بومعراف  يونس8243

5,500,750,505,008,75Fr3,28   عدول  شرين5689

4,500,750,507,004,75An3,28   بوشطر  نوهى5589

3,002,002,005,505,75An3,28   عبد املالك  عبير3370

3,506,500,502,005,75Fr3,28   ويس  أسامة3067

5,001,752,004,004,75Fr3,28   بكدي  جهان1692

5,004,501,502,003,75An3,28   ربيعي  عائشة936

6,001,631,004,005,25Fr3,28   بومنجل  حنان393
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4,501,501,004,0011,75Fr3,28   ولد أحمد  العربي46

3,502,000,505,509,63An3,27   عبدلي  فؤاد7272

3,501,503,003,509,50Fr3,26   لحواج  لحسن8655

6,002,000,504,254,50Fr3,26   شيباني  بشرى7044

7,001,250,003,508,50An3,26   مسعودي  سارة6719

8,502,001,001,005,50Fr3,26   مودع  لينا6102

1,255,002,003,508,50Fr3,26   لبيك  ايمان4782

3,753,501,003,0010,50Fr3,26   عدوان  عبد الوحيد2391

4,002,002,003,0011,50Fr3,26   مشري  محمد عبد الحكيم1570

7,003,001,002,003,50Fr3,26   مسراتي  ليندة982

6,005,000,000,758,25Fr3,25   حبش ي  اميرة8276

5,253,250,504,003,25An3,25   تسوري بن تسوري  صهيب8004

7,002,500,752,504,25Fr3,25   هدار  سلمان5542

6,004,500,501,505,25Fr3,25   زياينة  درصاف5125

4,502,000,505,505,25An3,25   ولد جياللي  محمد االمين2021

3,003,502,253,008,25An3,25   شرقي  خديجة1738

2,006,501,003,005,25Fr3,25   الوافي  نريمان1223

4,003,383,000,2512,75An3,25   هاشمي  راضية375

7,002,250,503,004,13An3,24   بن سعيد  عبد الكريم4626

6,502,000,503,007,00Fr3,24   بومطة  سيد أحمد9492

4,252,000,753,0015,00Fr3,24   صادقي  كريمة6871

1,002,001,008,007,00Fr3,24   سعدي  سميرة4920

5,502,001,004,005,00Fr3,24   دوقات  رميصاء4711

5,004,001,001,0011,00Fr3,24   فضلون  متعة4644

2,003,005,003,501,00Fr3,24   بحة  بن سعيد4267

7,002,002,501,503,00Fr3,24   سعادي  حامد2535

5,004,001,003,003,00Fr3,24   بوعشرية  أسامة1319

5,001,000,506,005,00Fr3,24   نحال  امينة1208

4,002,752,002,5010,00Fr3,24   منايل  وائل عبد النور554

3,003,504,002,004,75An3,22   نتاش  يحي9306

5,502,502,002,006,75Fr3,22   طيوة  سعاد4829

7,501,000,003,257,75Fr3,22   مصباح  أسيا4496

2,003,750,007,501,75Fr3,22   عكار  خليل4106

4,502,003,503,002,75An3,22   جرد  منال3594
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3,004,000,005,006,75An3,22   يحي  نور الهدى3219

5,502,001,003,506,75Fr3,22   قصيور  فوزية980

3,501,501,005,508,63An3,21   عبد الصمد  محمد صالح3420

1,507,751,502,003,50Fr3,21   زويد  فاطمة الزهراء6817

2,502,000,505,0014,50Fr3,21   أوراغي  ريمة5996

5,001,001,005,504,50Fr3,21   بن بشير  فاتح5983

2,004,501,004,008,50An3,21   حد مسعود  منصف5726

4,501,500,506,004,50Fr3,21   أحداد  نبيلة2038

4,006,000,251,009,25Fr3,19   أونيس ي  مروة8814

2,754,000,504,507,25Fr3,19   بوطارق  عبد القادر8475

5,000,751,005,007,25Fr3,19   سليماني  شهيناز8137

5,504,001,001,008,25An3,19   بكدي  جالل7591

5,003,001,002,508,25Fr3,19   بوخرباب  أمال ديهية7438

3,006,000,502,506,25Fr3,19   شريفي  نورهان5214

2,004,501,003,5010,25Fr3,19   بورسوتي  هبة4249

6,252,501,501,756,13An3,18   شرقي  أسماء2930

2,001,002,008,002,00Fr3,18   ذويبي  نسمة6974

5,004,251,001,009,00Fr3,18   قاض ي  فاطيمة الزهرة6827

2,752,504,002,009,00Fr3,18   هاني  الشيماء كنزة6761

4,504,001,502,504,00Fr3,18   حمدي  عائشة4595

2,504,001,255,003,00Fr3,18   كافي  أمينة4198

2,752,501,006,503,00Fr3,18   قانة  فتيحة4197

4,754,500,752,504,00Fr3,18   زكور  محمد3656

2,503,000,005,5010,00Fr3,18   معامشة  محمد جمال2702

4,004,252,001,507,00An3,18   بابا  راضية1483

2,004,001,004,508,00Fr3,18   مهاجي  شيماء937

4,003,000,005,005,75An3,16   نقاز  الحاج عبد القادر6206

3,501,251,005,259,75Fr3,16   هنيني  سيف الحق6093

3,503,000,006,003,75An3,16   أحمد لعلى  سمية4905

3,003,502,252,0010,75Fr3,16   بن مومن  فوزية4735

5,254,001,002,004,75Fr3,16   قانة  محمد الصديق4429

2,755,000,502,2511,75Fr3,16   برازي  فريال مختارية362

5,502,001,502,507,63An3,15   بن عربية  خديجة8258

4,003,000,504,007,50Fr3,15   عريش  رندة7262
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3,003,001,005,503,50Fr3,15   دريس  حنان5258

5,002,001,003,009,50Fr3,15   بوكحيل  هيثم عبد الحكيم4720

5,504,001,002,501,50Fr3,15   أوشن  فاروق1553

7,002,001,003,001,50Fr3,15   زواوي  أمينة741

5,751,251,504,003,50Fr3,15   هبال  عادل163

1,505,001,004,007,25Fr3,13   بابا  أنيسة5090

6,501,001,002,0011,25Fr3,13   فالح  رضا عبد القادر4978

1,252,001,256,509,25Fr3,13   عطوي  حنان4765

3,004,003,001,009,25Fr3,13   ماني  وسام3685

2,502,001,005,0011,25Fr3,13   سيد علي  س ي امين3561

1,502,000,757,008,25Fr3,13   رحمون  خليل2713

5,501,500,005,503,25Fr3,13   بوناب  بشرى396

3,000,751,007,504,00Fr3,12   خليج  سليمة8596

1,503,001,255,0010,00Fr3,12   بوعبد هللا  سليمة8279

4,003,500,504,005,00Fr3,12   شامخي  محمد7304

3,254,000,005,004,00Fr3,12   خشيرم  نبيل6618

4,504,001,003,003,00An3,12   عبيد  جبار5011

3,501,001,006,007,00Fr3,12   العايب  وائل4464

2,753,002,002,0014,00Fr3,12   زيوي  عبد الغني سفيان4246

5,000,500,006,007,00Fr3,12   رحمون  عادل الغوتي3955

3,001,002,753,0014,00Fr3,12   حناني  خالد1253

3,003,000,255,506,00Fr3,12   مداح  ايمان836

3,004,502,002,006,88An3,11   بن جميعة  ايمان8168

2,503,000,506,004,75Fr3,10   هواري  محمد رضا7949

4,003,250,752,0012,75An3,10   ستر الرحمان  عبد الرحيم7803

4,003,500,004,006,75Fr3,10   موصلي  زينب7022

4,503,500,004,004,75Fr3,10   بن عواجة  علي الشريف3591

3,002,001,004,0012,75Fr3,10   زروق  ريم2594

5,501,502,003,004,75Fr3,10   سعيدي  محمد سعيد1841

7,001,251,002,505,75Fr3,10   معامير  شهاب الدين217

7,502,500,002,004,63An3,10   براديد  نصيرة7160

1,504,000,006,006,50Fr3,09   كاتب  اسماء7278

2,506,000,751,0011,50Fr3,09   بلبل  صبرينة4823

4,002,001,253,2510,50An3,09   علي موس ى  نور الهدى4508



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,506,751,001,007,50Fr3,09   منيغد  ليليا3482

4,501,500,754,507,50An3,09   بن زغيبة  ضياء الدين2100

5,002,001,002,5010,50Fr3,09   خالفي  عزالدين1619

3,502,000,006,006,50Fr3,09   رشيدي  عائشة760

6,004,000,002,004,25Fr3,07   كساي  لطفي7035

6,003,000,002,008,25Fr3,07   بلوطار  ايمان5270

3,001,751,006,005,25Fr3,07   سميرة  جباري4364

2,754,001,003,507,00Fr3,06   حجيج  صالح الدين9118

6,002,001,003,004,00An3,06   فاضل  محمد ملين9056

4,501,000,007,002,00Fr3,06   حطابي  حسام8689

6,003,000,501,757,00Fr3,06   بورصاص  منال ياسمين8625

6,002,501,003,002,00Fr3,06   لطرش  تقي الدين7344

7,501,001,002,504,00Fr3,06   بوزرارة  زينب هبة الرحمان6472

6,001,750,751,5012,00Fr3,06   ضحوة  نجاح4176

3,003,251,004,505,00Fr3,06   ميهوبي  فضيلة2761

3,252,501,005,005,00Fr3,06   بن نقي  منال ضاوية2331

3,002,503,502,755,00Fr3,06   قطوش  محمد شمس الدين289

2,751,501,005,508,88An3,05   حبيب  خديجة ايمان315

5,502,001,003,503,75Fr3,04   بن جليجل  بخوصة8802

4,003,001,004,003,75An3,04   صحراوي  أحمد فؤاد6574

6,002,001,002,007,75Fr3,04   بوضرسة  عفاف5715

3,752,001,003,0012,75Fr3,04   مشماش  احمد ايوب1038

1,255,381,003,507,25Fr3,04   قوعيش  حبيب حب هللا953

5,003,001,001,0011,50Fr3,03   قضابي  أحمد4662

3,503,500,004,505,50Fr3,03   غاوي  محمد االمين971

3,755,001,501,504,50Fr3,03   محجوب  ايمن472

3,504,502,000,758,25Fr3,01   لغيمة  رشيدة8132

4,002,001,003,0011,25Fr3,01   أيت عباس  رميساء7476

4,005,500,751,255,25Fr3,01   قادري  كمال5919

7,004,001,250,002,25Fr3,01   تكوك  طاهر3751

2,501,000,508,003,13An3,01   بوعافية  سهيلة7406

6,001,501,002,507,00Fr3,00   يونس ي  إدريس8797

4,501,001,005,503,00Fr3,00   ابانو  الحاج حمو7191

2,253,000,005,508,00An3,00   شـــــــــــــعبي  أنيس5065



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,253,250,504,505,00Fr3,00   بن شني  فاطمة الزهرة2799

3,001,001,505,507,00An3,00   بلعطار  مروان1139

3,751,001,004,0012,00Fr3,00   معلم  أميرة444

5,003,500,003,004,75Fr2,99   صياد  الصديق4833

3,003,001,004,504,75Fr2,99   قارة  زهية3564

4,250,000,504,5013,75Fr2,99   عبد الكريم  سلوى2688

5,253,001,001,009,75Fr2,99   هني  مريم689

4,001,000,255,009,75Fr2,99   فدوحة  احمد599

4,002,000,753,509,50Fr2,97   ولدغراف  حسيبة8858

1,754,001,504,005,50Fr2,97   خزازنة  الياس8121

3,506,000,501,006,50Fr2,97   شيخ  رافت4930

4,004,500,502,504,50Fr2,97   مخلوفي  كنزة334

3,001,000,506,008,25An2,96   دقيش  عصام8762

5,503,000,002,506,25Fr2,96   قراوي  زكرياء8162

4,501,251,503,507,25Fr2,96   خليفي  رانيا اميرة439

3,002,004,001,0010,00Fr2,94   بن خنون  ياسمينة8786

6,001,751,003,003,00An2,94   بوخلخال  هاجر6806

2,006,000,253,005,00Fr2,94   بوهني  نوال6725

2,501,502,504,008,00Fr2,94   عبادو  أيمن6148

2,751,250,007,006,00Fr2,94   طويل  حاج عبد القادر5736

5,002,000,252,0013,00Fr2,94   منور  نسرين3319

3,004,000,752,0011,00Fr2,94   قش ي  نور الهدى3121

5,255,000,000,009,00Fr2,94   بن عطية  مهدي عبد السالم2498

4,003,000,751,5013,00Fr2,94   قرمود  أمينة601

3,001,500,505,507,75Fr2,93   بوروبة  شيماء7646

4,502,000,254,006,75Fr2,93   بوعكاز  فايزة2289

4,750,500,005,506,50An2,91   بن محجوب  محمد9002

5,501,001,004,003,50An2,91   خذيري  رشيدة8608

2,253,500,006,002,50An2,91   بلقندوز  الحاجة7283

7,002,000,001,507,50An2,91   شارف  نوال6770

2,253,001,003,5010,25Fr2,90   القواض ي  سارة6641

4,503,000,004,003,25Fr2,90   بارة  شيماء949

3,004,000,503,505,00Fr2,88   بن دومة  رشيد8755

5,003,001,002,005,00Fr2,88   عرابي  رباب منال8130



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
4,252,001,003,008,00Fr2,88   حفصاوي  أيمن5260

2,503,503,002,503,00Fr2,88   دحو  حسين4834

3,001,502,004,505,00Fr2,88   بن جاب هللا  السعدية2849

8,001,000,501,505,00Fr2,88   بن مدثر  حسام الدين2773

5,000,250,504,0010,00Fr2,88   لحسن  املازية نسرين2097

4,003,001,251,0012,00Fr2,88   عايدي  زكرياء1584

4,001,500,255,005,75Fr2,87   عبدلي  بوبكر7232

2,505,252,001,005,75Fr2,87   عرايش ي  حسناء5399

1,504,002,003,504,75Fr2,87   مرزوق  عبد الحكيم2682

5,001,502,002,006,75Fr2,87   خروبي  سومية2267

5,002,251,003,501,75An2,87   دحماني  محمد األمين218

8,002,500,500,004,50Fr2,85   جدو  عالء الدين8307

4,501,000,004,259,50Fr2,85   شطاح  نور الهدى496

4,752,381,003,501,75Fr2,84   والي  هاجر9084

6,501,501,001,008,25An2,84   بوسهلة  زكرياء7997

2,001,501,006,006,00Fr2,82   بوثلجة  أسامة6539

4,003,000,002,0012,00Fr2,82   بوعكيز  دعاء5665

7,251,251,000,009,75Fr2,81   وعراب  فؤاد2065

1,003,751,005,004,50Fr2,79   شادلي  يحي عالء الدين7163

3,504,500,002,007,50Fr2,79   وناس  مختارية6690

4,503,000,502,505,50Fr2,79   مودع  إنتصار حسن الندى6104

3,002,000,753,0012,50Fr2,79   بن عزيزة  بومدين3279

5,001,750,002,0012,50An2,79   حفص ي  محمد عبدالعزيز998

4,503,001,002,005,50Fr2,79   دوان  حورية398

2,503,000,004,507,50Fr2,79   ولد عيس ى  سمرة96

6,501,001,251,008,25Fr2,78   سالم  بشرى9325

2,004,501,003,503,25Fr2,78   حيمروش  زكرياء6136

4,502,501,001,509,25Fr2,78   حفظ هللا  صبرينة3260

3,003,500,001,0017,25Fr2,78   اورخو  عبد الكريم524

4,502,501,003,003,13An2,77   مركان  غنية7159

4,251,752,003,003,00An2,76   حميس ي  أبوبكر9082

1,750,751,005,0013,00Fr2,76   شيبوتي  ياسين8893

3,501,500,505,005,00Fr2,76   عباس  سارة6141

4,001,001,004,505,00Fr2,76   مسعوداني  فطيمة5511



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
7,003,000,001,003,00Fr2,76   فضال  شيماء3307

4,004,500,251,008,00Fr2,76   موالي علي  خديجة3058

3,504,000,252,008,00Fr2,76   بن عبدي  صالح كامل الدين2907

3,004,500,503,501,00Fr2,76   جوبر  مسعود2129

4,503,000,751,508,00Fr2,76   ساسوي  إيمان1648

7,001,500,001,009,00Fr2,76   لعراجي  أنيس102

1,001,000,008,006,75Fr2,75   حساين  جواد عبد الجليل7821

4,001,751,003,007,75Fr2,75   غضبان  نور اليقين975

2,502,000,004,5010,50Fr2,74   بغدادي  ياسر9258

4,000,000,005,508,50Fr2,74   شرفي  حفيظة9023

4,003,001,002,504,50Fr2,74   قاسمي  محمد ناصر اإلسالم7925

2,002,000,505,008,50An2,74   بالل  شيماء7650

3,252,500,502,0013,50Fr2,74   طيابي  محمد أمين6924

2,001,251,006,503,50Fr2,74   فداق  سميرة6050

3,252,000,503,509,50An2,74   بن وارث  أحالم2106

2,752,001,005,003,50Fr2,74   طيبي  فؤاد1114

5,501,001,002,008,25Fr2,72   بن داود  يمينة فاطيمة الزهراء8298

2,501,001,006,004,25Fr2,72   العياض ي  نزار6106

2,503,000,504,006,25An2,72   عمراني  إبتسام1228

3,252,502,003,003,00An2,71   وارد  سمية9244

2,501,001,005,008,00Fr2,71   النوي  دراجي9008

4,002,001,003,006,00Fr2,71   بن فاتح  زكرياء8529

3,004,250,501,0011,00Fr2,71   بوجناح  فاطمة7300

2,753,000,005,003,00An2,71   سمرة  رجاء6233

5,502,251,002,003,00Fr2,71   سايح  الياس5798

4,002,501,002,008,00An2,71   حجاب  الزهرة4828

3,501,002,503,006,00Fr2,71   سعيدي  نور الدين3144

2,753,002,003,003,00An2,71   رزوق  وهيبة3060

3,000,500,756,005,00Fr2,71   شرفي  فاطمة1713

4,001,751,003,007,00Fr2,71   مكاوي  أنور1402

2,502,000,504,507,75Fr2,69   طازي  فاطمة الزهراء8698

5,502,000,002,007,75Fr2,69   عالش  عبدالكريم4243

3,501,001,003,0011,75An2,69   شرشور  مروة رانية3613

5,004,000,001,005,50Fr2,68   حميش ي  فايزة8680



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,003,001,004,005,50Fr2,68   بوغانم  سارة أمال8367

2,501,001,255,504,50Fr2,68   هنيه  عبد اللطيف5704

5,000,501,004,003,50Fr2,68   سيني  ضاوية5648

4,502,000,003,007,25Fr2,66   بلحاج  محمد أشرف8318

1,751,250,506,007,25Fr2,66   بن زرقة  حسناء1703

4,002,750,002,0010,00Fr2,65   عقيل  سعيد9167

2,755,500,751,005,00Fr2,65   جدي  هاجر5976

3,504,500,501,505,00Fr2,65   جنان  عبد الرحمان الصادق5492

2,000,751,006,006,00Fr2,65   قريد  أمال4684

3,504,000,250,5012,00Fr2,65   رقيق  محمد امين4019

3,253,001,003,004,00Fr2,65   محوي  صفاء3215

3,252,000,004,008,00Fr2,65   عربوش  نور الهدى3037

2,501,500,506,003,00Fr2,65   طالب  دحمان2281

3,001,500,253,5012,00Fr2,65   أوصديق  رياض2033

5,001,001,003,005,00Fr2,65   حواس  امال1413

3,504,001,001,006,75Fr2,63   سيدي ويس  اشرف عبد العزيز8832

4,002,500,752,007,75Fr2,63   يوسفي  نورة4806

3,002,501,501,5010,75Fr2,63   فليس ي  أنيس4716

3,502,751,003,003,75An2,63   بوبكر  الجياللي337

4,001,000,005,502,50An2,62   بيروك  سناء7475

6,002,000,501,006,50Fr2,62   لعيمش  أحمد سفيان6024

3,001,500,504,008,50An2,62   يسعد  محمد رؤوف4761

4,001,001,003,008,50Fr2,62   مخلوف  نادية679

1,500,000,507,506,25Fr2,60   ساس ي  مريم5863

6,002,000,751,503,25Fr2,60   ربيع  رمزي5610

2,003,002,003,004,25Fr2,60   تيتي  ناصر1643

4,002,000,753,005,25An2,60   بن الطاهر  أيمن1167

3,002,000,504,504,25Fr2,60   بلقاسمي  زينب شيماء758

2,002,000,505,255,00Fr2,59   بن تومي  سمية6090

5,002,000,751,507,00Fr2,59   جاهل  علي هيثم6043

4,501,750,752,506,00Fr2,59   بوفادن  مروى1655

1,003,001,004,506,00Fr2,59   مخازنية  أوسام643

3,001,500,504,755,00Fr2,59   خمار  آيات ريان587

5,750,000,002,0013,00Fr2,59   مراحي  خديجة280



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,001,505,001,002,00Fr2,59   زروالة  غنية259

4,002,002,001,007,75An2,57   جادي  نريمان أم النون5043

3,002,002,002,007,50Fr2,56   طالبي  العالية ليندة5041

4,502,002,001,005,50An2,56   بلقاسم  رشيد2376

2,751,250,503,5011,25Fr2,54   بونابي  محمد4811

3,502,000,502,509,13An2,54   مزوزي  فدوة5169

3,502,001,003,005,00Fr2,53   ضيف  شفاء8229

6,001,001,002,003,00Fr2,53   مدربل  روبيلة6556

3,001,251,753,505,00Fr2,53   هامل  تاج الدين4196

4,003,500,001,507,00Fr2,53   شراك  نوال2616

2,003,001,004,003,00An2,53   بورابح  رانيا2583

3,502,251,003,004,00Fr2,53   فواطمية  سليمة1560

3,751,750,752,009,75Fr2,51   غزالي  ريحان1153

6,500,501,002,002,50Fr2,50   يحيى  إكرام فاطمة الزهراء6819

1,004,001,254,001,50An2,50   بوراس  عبد النور5649

4,502,001,002,004,50Fr2,50   حكار  ريان4322

3,252,500,503,005,50Fr2,50   موالي حسن  صارة1747

4,503,000,001,506,25Fr2,49   زبيري  لطيفة4403

2,001,001,005,006,25An2,49   شتوح  هيثم3868

2,754,500,502,003,00Fr2,47   خالدي  حنان9255

1,751,001,005,505,00Fr2,47   ميلودي  زوبير8141

4,750,750,004,004,00Fr2,47   بن بخته  فاطمه5706

3,002,000,004,006,00Fr2,47   ماحي  محمد مجاهد4757

5,002,000,502,004,00Fr2,47   بوعون  وداد3189

1,751,250,504,5010,00Fr2,47   بالعيد  إيمان3045

2,753,002,001,007,00Fr2,47   بولعراش  سعاد3033

3,002,000,504,004,00Fr2,47   كرميش  عادل113

6,001,500,001,007,63An2,45   بلعلى  عمار7066

4,000,501,003,007,50Fr2,44   دسدوس  كنزة7039

2,752,002,001,508,50Fr2,44   بونمورة  سفيان4404

3,504,000,001,007,50Fr2,44   مليص  حنان مختارية3655

1,253,000,003,0012,25Fr2,43   قوجيل  سماح6661

3,503,000,501,009,00An2,41   بوعالق  يوسف8760

5,001,001,000,7510,00Fr2,41   خلفي  شعيب6989



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,003,000,002,0013,00An2,41   محمدي  أحمد4465

5,002,001,001,503,00Fr2,41   داوي  دنيازاد4124

3,003,000,001,5011,00Fr2,41   بن مداني  نايل866

4,002,000,501,2510,00Fr2,41   جان حامد  محمد آدم522

5,003,000,002,000,75Fr2,40   هميل  شوقي محمد الحبيب9323

3,501,500,005,000,50An2,38   الحمزة  عبد املطلب8812

3,001,502,002,006,50Fr2,38   ترباح  سامية7914

3,004,130,502,002,00Fr2,38   بورحله  يحي7634

2,502,501,004,000,50Fr2,38   عبود  عبدالهادي1079

2,501,000,504,506,38An2,38   العيفة  أمال1790

1,006,000,001,506,25Fr2,37   زميم  عبد هللا6086

2,001,251,004,007,25Fr2,37   زغواني  مروان5835

3,753,000,501,007,00Fr2,35   بن دهقان  محمد6647

2,501,000,006,002,00An2,35   سفاري  عائدة5128

2,501,000,004,508,00Fr2,35   حمياني  عز الدين2292

3,502,001,002,006,00Fr2,35   حويدان  داودية2107

4,001,501,001,259,00Fr2,35   بساعد  عبدالرزاق حسان1976

4,001,501,001,507,75Fr2,34   معقة  كريمة9512

2,503,001,002,005,75Fr2,34   مناع  علية8483

2,251,751,003,505,75Fr2,34   محمودي  عبد العزيز7836

1,004,000,502,507,63An2,33   بلكحل  ريمة7210

3,752,000,003,004,50Fr2,32   فكرون  عمر رامي5761

4,751,001,001,506,50Fr2,32   بوقلية  يسرى2513

3,252,501,001,008,25Fr2,31   دحمون  عبد القادر9310

6,502,000,000,254,25Fr2,31   مبروكي  عماد الدين9259

4,001,000,254,002,25Fr2,31   صحيح  قاسم5558

1,754,000,502,006,25Fr2,31   شعالل  عز الدين3628

1,752,001,003,008,00Fr2,29   اونيس ي  كنزة8110

3,253,000,502,004,00Fr2,29   عمامرة  بن عودة5864

1,004,000,004,501,00Fr2,29   ربايعية  خير الدين3038

5,002,500,001,503,00Fr2,29   معزوزي  هيام2378

0,751,001,005,008,00Fr2,29   بلجودي  إسالم1137

1,501,250,254,0010,75Fr2,28   برينة  عبدالقادر5298

2,004,000,002,006,50Fr2,26   مسعي  إيناس6527



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
3,002,001,002,006,50Fr2,26   ويراد  فطيمة زهرة6353

2,503,000,002,506,50Fr2,26   بوزيان  رضوان6192

3,002,000,503,004,50An2,26   جمعيون  الوليد2101

2,001,250,254,008,00Fr2,24   ناجي  إيمان6128

1,251,001,005,005,00Fr2,24   بعزيز  فيصل2944

1,003,000,004,005,50Fr2,21   بوكحيل  ريان6522

3,501,500,003,005,50Fr2,21   مسواك  العيد3296

3,001,001,002,507,25Fr2,19   جلولي  أيمن2978

1,501,500,253,0012,25An2,19   قصاب  ليليا نفين2423

4,001,001,001,507,00Fr2,18   نعمي  يعقوب8792

3,002,000,003,005,00Fr2,18   غالث  أمال5451

3,002,500,502,005,00Fr2,18   خضراوي  الحجلة1737

3,002,500,502,503,00Fr2,18   مكاوي  عبدالجبار1131

3,002,501,001,006,50Fr2,15   خليفي  صارة6491

4,002,000,502,500,50Fr2,15   عاشور  وحيد6011

5,002,000,001,004,38An2,14   عياش ي  حسام الدين7966

2,751,001,001,0013,25Fr2,13   جعالب  محمد العياش ي1971

2,002,751,001,507,00Fr2,12   مكي  هاجر5916

3,003,000,002,004,00Fr2,12   بادي  سفيان5059

2,503,500,001,008,00Fr2,12   رباح  نايلة3589

1,003,380,003,006,50Fr2,12   الفتني  صورية2856

3,002,001,001,754,75Fr2,10   بوترعة  سهيلة3017

2,503,001,001,005,50Fr2,09   قيدود  أحمد8503

4,501,000,501,256,50Fr2,09   عثمانيو  مريم4517

3,501,750,003,002,00Fr2,06   بن صوشة  شفيق9020

3,001,001,003,003,00Fr2,06   دلول  فريال8373

1,753,000,002,506,00Fr2,06   س ي قدور  هبة2321

4,001,750,002,003,25Fr2,01   عمرون  وليد3590

4,502,000,251,003,00Fr2,00   الوافي  جمال الدين3327

1,003,500,502,005,75An1,99   بونعاس  ذكرى8585

5,000,751,001,002,50Fr1,97   صحراوي  جهيدة991

3,501,000,252,006,25Fr1,96   بوطارق  خديجة2721

3,502,001,251,002,13An1,95   بن سعيد  شريفة6063

5,001,000,000,756,00Fr1,94   معتوق  عميروش7473



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
1,751,001,002,508,00Fr1,94   العربي شريف  إيهاب3090

3,001,500,002,006,75Fr1,93   سايس  عدة306

2,502,000,752,003,00Fr1,88   عكروت  منال7331

5,001,000,001,004,00Fr1,88   بن دادة  مصطفى5999

2,000,751,002,009,00An1,88   بن علي  ريان3126

1,001,001,003,007,75Fr1,87   فحلوت  آمنة7604

5,500,501,000,003,00An1,82   السد  صبيرة9305

1,252,002,001,006,00Fr1,82   سديرة  محمد علي8816

4,001,001,001,501,00Fr1,82   سالمي  ليلى7328

2,004,000,001,003,00An1,82   عجوج  محمد ياسين6684

3,002,501,000,751,50Fr1,79   فكرون  عادل سعيد7681

1,001,001,003,006,25Fr1,78   بوحدة  نعيمة8301

2,501,502,500,004,00Fr1,76   رمضان  لطفي6107

5,000,000,001,006,00An1,76   بن يربح  احمد972

3,250,500,000,5012,75Fr1,75   بدران  محمد منير إسالم546

1,502,002,001,003,00An1,71   مقرب  سمير8443

3,502,250,000,006,00Fr1,71   بزازي  بالل6691

2,002,000,002,004,75Fr1,69   ثابت  منور5273

2,500,500,502,255,25Fr1,66   فتح هللا  شهاب الدين3030

3,000,750,750,0010,00Fr1,65   بورحلة  خليل9225

2,752,000,000,009,00Fr1,65   بولعراس  مريم8544

0,502,000,503,004,00Fr1,65   مجاهدي  محمود هاني6988

3,000,500,002,005,25Fr1,60   ونادي  نورهان3066

2,002,750,001,004,00An1,59   شراير  فيصل عزالدين9061

1,251,000,502,008,00Fr1,59   بوطرفة  إيمان8410

2,001,500,001,506,50Fr1,56   مانع  دورساف رانية8635

3,001,000,001,006,50Fr1,56   بلهادف  محمد6763

2,500,750,003,001,00Fr1,53   سلماني  املهدي عبد القادر2579

2,001,000,002,503,50An1,50   ميسوم  سلمى336

2,501,000,501,503,25Fr1,49   بن زايط  فطيمة8740

1,504,000,500,001,00Fr1,47   بالي  هنيه7244

2,251,750,001,005,00Fr1,47   بن شهرة  مروة7212

3,500,000,001,505,00Fr1,47   سلطاني  خديجة3649

4,000,750,001,002,00Fr1,47   مزوز  مريم2820



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
2,001,751,000,005,75Fr1,46   سالمة  محمد الهادي1255

1,000,750,502,504,75Fr1,40   بن عياش  فؤاد2998

2,001,001,000,003,75Fr1,16   غموري  أحمد6129

4,000,000,000,001,75Fr1,04   بوعديلة  عالء الدين2337

1,250,000,000,508,50Fr0,91   قصوري  صالح الدين7239

1,001,000,001,002,75Fr0,87   يوسفي  نور الهدي8430

0,750,250,002,002,00Fr0,82   الشاهد  عبد القادر9269

0,750,250,001,000,00An0,47   نعجة  خالد2836

غائبFr   خنطوط  حمزة9521

غائبFr   طويسات  آمنة9520

غائبFr   حميدة  عرابجي9519

غائبFr   عتو  أحمد9515

غائبFr   معايش  عبد الستار9511

غائبFr   بوشامة  يوسف9508

غائبFr   شيخ  أسماء9506

غائبAn   عزوق  لونيس9505

غائبAn   مبارك  ياسين9502

غائبAn   برة  عماد الدين9500

غائبAn   بوزيدي  صدام9498

غائب8,50An   عمارة  سارة9494

غائبFr   حنيش  حسان9493

غائبFr   جوادي  نسرين9490

غائبAn   بومزيود  محمد9487

مقىص13,001,004,007,50Fr   سوس ي  الجموعي9486

غائبFr   بلملياني  يوسف9485

غائبFr   أوشان  عمر9484

غائب6,00An   شحيح  أميرة9483

غائبFr   سماعلي  إلياس9482

غائبFr   بودالي  صهيب9481

غائبFr   محمد تيش تيش  هشام9480

غائبFr   زروقي  حسيبة9476

غائبAn   خلفة  عبد الرحمان9473

غائبFr   بن عيس ي  لبنة9470

غائبAn   حساين  عبد الحق9465



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   بوساحة  فاطمة الزهراء9463

غائبAn   سعيدي  نيهال9462

غائبAn   قادري  أمال9461

غائب5,003,500,006,00An   بوججو  ساعد9460

غائبAn   محمد  أكرم9458

غائبAn   خيمود  امينة9455

غائبFr   عريف  كوثر9454

غائبFr   عبيد  عادل9453

غائبAn   سريكت  لبنى9450

غائبFr   وعلي  إبتسام9449

مقىص7,006,003,006,00Fr   شيخ بن حجار  غنية9447

غائبAn   عزيري  مفيدة9445

غائبAn   عمير  أميرة9444

غائبAn   بوقانون  يونس9441

غائبFr   زعنون  خليل الياس9438

غائبFr   تافوك  سمير9435

مقىص4,00An   يخلف  على9433

غائبFr   مسمولي  شيماء9431

غائبAn   عزوز  عبد املؤمن9429

غائبFr   قانة  عز الدين9428

غائبAn   حقاص  أمال9424

غائبFr   بالعربي  نور الدين9422

غائبFr   بريش  علي9421

غائبFr   زرولو  بالل9415

غائبFr   عميور  مريم9412

غائبFr   مراحي  حسين9409

غائبFr   زارع  روضة9406

غائبFr   معزوزي  كاهنة9404

غائبFr   بلميهوب  سماح9403

غائبFr   بن عطية  حاج9402

غائبFr   حضري  بالل9399

غائبFr   حساين دواجي  عبد الباسط9398

غائبAn   عباس ي  خولة9397

غائبFr   شعباني  فيروز9396



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   ملباركي  عبدالرحمان9391

غائبAn   عش ي  بالل9387

غائبFr   بوجاهم  أسماء9385

غائبFr   عبودة  نبيلة9384

غائبFr   بوشالغم  علي9381

غائب10,504,250,00An   ويس  فراح9378

مقىص7,88An   بوعمرة  عاطف9377

غائب8,8810,50Fr   بن يعقوب  عبد الفتاح أمير عبد الباري9376

غائبAn   قشام  أسامة9375

غائبFr   جلول  سيدأحمد بومدين9374

غائبFr   برزوق  ايمان سميرة9372

غائبFr   مشيد هجالة  صفاء9370

غائبAn   بوعمرة  علي9369

غائب4,001,755,25Fr   عمارة  توفيق9368

غائبFr   فراح  أمير9366

غائبFr   بوعلي  ريم ريان9365

غائبFr   عبيد  إيمان الزهراء9361

غائبFr   مهون  سالف9360

غائبFr   عليالت  رتيبة9355

غائبFr   بن مخلوف  رانيا9353

غائبFr   يسعد  محمد رفيق9352

غائبFr   عجوج  امين9351

غائبFr   عباس ي  مروى9348

غائبFr   ستاوي  سيهام9345

غائبAn   زادم  سماح9342

غائب6,00Fr   سويح  نهاد9339

غائبAn   زرفاوي  عبد العالي9338

غائبAn   طوالبية  أميرة9335

غائبAn   زروقي  سعاد9334

غائبFr   ينون  نبيلة9333

غائبFr   رزق هللا  غزالن9332

غائبAn   بن صالح  مهدي9331

غائبFr   علوي  هدى9330

غائبAn   صيد  إسمهان9324



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   تجيني  محمد9320

غائبFr   عبد الرحمان  براهيم9319

غائبFr   بوسعيد  سارة9318

غائبFr   زلباح  إبتسام9317

غائبAn   زيادي  نبيل9314

غائبFr   مطمور  الحاج9313

مقىص5,004,006,755,50Fr   طيباوي  عيس ى9309

غائبFr   بلمتلوك  سليمان9304

غائبFr   مغيث  دهيليس9301

غائبAn   بلعباس  دنيازاد9300

غائبFr   زموم  سميحة9297

غائبFr   بدروني  عالء الدين9296

غائب4,503,501,00An   دروني  مسعود9295

غائبFr   طالحي  مريم9293

غائبFr   زقادي  يامنة9291

غائبAn   جبالي  يوسف9289

غائبFr   فتح اللله  خالد9288

مقىص9,006,501,5012,25Fr   بلعريبي  سمية9285

غائبFr   لرول  أحمد9284

غائبAn   بعلوج  طارق9279

غائبFr   مسلم  خديجة9277

غائبAn   بوالحيلة  سهير9272

غائبFr   باحة  عبدالرحمان9270

غائبAn   عناني  رقية9267

غائب6,00An   بوصبع  حبيب الرحمن9266

مقىص1,501,750,506,50Fr   بن الطيب  رانية9261

غائبFr   مخوخي  سعاد9260

غائبFr   بوقطوف  محمد معاذ9257

غائبFr   عديلة  سعدي9256

غائبFr   بوزيد  نصر الدين9253

غائبFr   بوالفلفل  حياة9252

غائبFr   زعموم  كنزة9250

غائبAn   بوزيد  سعيد9249

غائبFr   زملاطي  فاطمة الزهراء9248



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   شيخ  فتيحة9246

غائبFr   ايت أعمر مزيان  لويزة9245

غائبAn   بصالح  سعيدة9243

غائبAn   زعطوط  لويزة مالك9238

غائبFr   بوحالسة  اسماعيل9237

غائبFr   ديلمي  هيفاء9236

غائبFr   طراد  السعيد9234

غائبFr   عبعوب  ميساء9233

غائبFr   حتحوت  ندى9232

غائبFr   دوبال  محمدأمين9230

غائبAn   العربي  كريمة9229

غائبAn   سبيحي  أنيس9223

غائبFr   فودي  حفصة9221

غائبAn   عجول  رزيقة9219

غائبFr   مرزوق  نهى9216

غائبFr   شندارلي براهم  عمر9215

غائبFr   عامر  عقبة9213

غائبFr   مراح  عبد الغني9211

غائبAn   سعيدي  زكرياء9210

غائبFr   جخار  يوسف9209

غائبFr   بلعزوق  فاتن9208

غائبAn   مباركي  مصطفى9207

غائبAn   بن عجيمي  صدام9197

غائبFr   نعمي  سالم9196

غائبAn   عاشور  عبد القادر9195

غائبAn   قفازي  أمال9194

غائبFr   برينيس  عالء الدين9192

غائبAn   بوعشة  حدة9191

غائبFr   بن شكور  سفيان9184

غائبFr   فخار  مالك9183

غائبFr   خضراوي  محمد9182

غائبFr   طوارف  ريان9180

غائبAn   بوقرة  وليد9179

غائب2,002,00An   لعريط  سامي9178



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بوحجة  امال9176

غائبFr   بن حريقة  مليكة9175

غائبFr   قودة  محمد9174

غائبFr   دراجي  علي9173

غائبFr   ميزاب  كريمة9172

غائبFr   سعداوي  سفيان9170

غائبAn   عبو  خالد9169

غائبFr   مسالتي  محمد علي9166

غائبAn   جدي  محمد9165

غائبFr   نايلي  أيمن9164

غائبAn   بوبريق  أميرة9163

غائبFr   بن ساس ي  أميرة9162

غائبFr   بلحاليمي  هاجر9161

غائبFr   حجاج  فاطمة الزهرة9160

غائبFr   طويل  لبنى9154

غائبFr   زناتي  نصر الدين9152

غائبFr   العربي  إيمان9150

غائبAn   عبد الكريم  ابتسام9149

غائبAn   بلقلعي  عبد القادر9147

غائبFr   كماش  إيمان9143

غائبFr   بكاي  كريمة9142

غائبFr   نوبال  أميرة9141

غائب4,507,00Fr   عمر  حمزة9137

غائبFr   بوشايب  مريم9134

غائبFr   نويبات  وفاء9132

غائبFr   مفالح  يسرى9129

غائبFr   بن شهرة  عائشة9128

غائبFr   ناصري  وردة9127

غائبFr   سوالم  سيف هللا9125

غائبFr   شاللي  ليلة9124

غائبFr   تكفة  عادل9123

غائبFr   بلوادي  ضحى9119

غائبFr   عبدلي  محمد9116

غائبFr   لعلق  فاطمة الزهراء9114



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   طاوطاو  بشير9110

مقىص6,758,0014,504,00An   عبدي  روميسة9108

غائب1,756,00Fr   سهام  عاشور9107

غائبFr   عسوقين  بشرى9103

غائبFr   ولد عمار  اسية9100

غائبFr   بوشريط  مالك9098

غائبFr   قليزرة  فوزية9097

غائبFr   فايدة  اكرام9096

غائبFr   حيرش  ليلى9095

غائبAn   بن شلف  مروان9094

غائبFr   ظريف  يوسف9093

غائبFr   بوشليق  عبد الرحمان9087

غائبFr   أيت عثمان  عبد الحق9085

غائبFr   زناتي  محند سعيد9083

غائبFr   فغرور  سلمى9081

غائبFr   سعدي  محمد9076

غائب6,0013,00Fr   همال  أسماء9075

غائبFr   همال  عمار9074

غائبFr   مقداد  جبارية9072

غائبFr   بوداني  محمد9069

غائبFr   جبري  أمال9068

غائب8,0012,00Fr   تيلماتين  محمد عبد الكريم9066

غائبFr   بن منصور  فريدة9063

غائبFr   بخوش  مليس9062

غائبAn   بن عمارة  عائشة9059

غائبFr   بوزيدي  فريدة9058

غائبAn   الشريف  لينا9057

غائبFr   داودي  مهدي9055

غائبAn   بورموز  وردة9054

غائبFr   عنتري  نبيلة9050

غائبFr   ولد الصافي  عبد الحميد9049

غائبFr   زعبوب  فريد9047

غائبAn   رحال  مريم9042

مقىص4,5010,257,507,50Fr   مزوزية  محمد9041



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   رحال  فاطمة9040

غائبAn   عمري  أسامة9038

غائبFr   شنوف  رياض9037

غائبFr   خنفر  نورالدين9036

غائبFr   خوجة  عبد هللا9033

غائب7,004,002,506,25Fr   قرفي  عاطف9032

غائبFr   برقيقة  محمد9030

غائبFr   زيدان  زوليخة9027

غائبFr   مالوي  إبتسام9021

غائبFr   بدوي  نور الهدى9019

غائبFr   حداد  حنيفة9017

غائبFr   أهراو  إيمان9016

غائبFr   عربية  إيمان9015

غائبFr   فرطاس  عبد الجليل9014

غائبFr   زرقاني  سارة9013

غائبFr   بوكراع  احسان9010

مقىص12,004,50Fr   بوعلي  بدر الزمان9009

غائبFr   مخطار  سعيد ينيس9006

غائبFr   بن عثمان  احمد ياسين9005

غائبFr   رشيد  شريف9000

غائبFr   بوعكاز  مهدي ملين8999

غائبFr   بايح  ايمان8996

غائبFr   بخوش  رمدة لينة8995

غائبFr   حاج بن علو  محمد أمين8994

غائبFr   يونس  مهدي8991

غائبFr   بوبحارة  عبد الكريم8988

غائبFr   بيطام  يوسف إسالم8986

غائبFr   بالم  عبد هللا8985

غائبAn   دلول  سهية8984

غائبAn   فالح  بثينة8983

غائبAn   حسناوي  نبيل8982

غائبFr   عصماني  حمزة8981

غائبAn   اوبلعيد  خديجة8980

غائبFr   وناس  صبرينة8979



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   عبد هللا  بالل عبد الحميد8977

غائبFr   دحماني  محمد سعيد8975

غائبAn   براهيم  محمد امين8974

غائبFr   عادل  فاضل8971

غائبFr   بن زيان  فيروز8970

غائبFr   مزاري  زكية8968

غائبFr   قباس  محمد سليم8967

غائبFr   خديم  إسالم8965

غائب3,502,008,50Fr   زواني  رفيق8964

غائبAn   دايب  محمد يسين8963

غائبAn   بوصبيعات  علي8962

غائبAn   عماري  حمزة8961

مقىص4,503,000,506,50Fr   لويش ي  صبرينة8960

غائب9,506,500,505,00An   مسعودي  عبدالوهاب8958

غائبFr   بولنوار  سلمى8955

غائب5,505,001,002,25Fr   بوزيدة  سليم8952

غائبAn   خرباش  كتيبة8951

غائبAn   بوقلعة  عبد الغفور8948

غائبFr   ضمبري  مهدي8945

غائبAn   جعفر خوجة  خديجة8944

غائبFr   برادعي  رانية8943

غائبFr   تركي  مولود8941

غائبAn   لعريبي  عادل8940

غائبFr   زرقة  عبير8938

غائبAn   برابح  سيف الدين8937

غائبFr   غربي  اشواق8936

غائبAn   نسيغة  أيمن8929

غائبAn   بودرع  مسعد8927

غائبAn   معيفي  عبد الخالق8925

غائبFr   لعدايسية  هشام8920

غائبFr   طراشت  نور اإلسالم8919

غائبAn   مني  شيماء8916

غائبFr   بخة  راشة8913

غائب7,003,004,00Fr   تريكي  خالد8912



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   كحلوش ي  ضياء الدين8911

غائب2,007,00Fr   براهيمي  رزيقة8910

غائبFr   يحي  سامية8905

غائبFr   بشسايس  مريم8904

غائبFr   ويفي  عبد الرحمان8903

غائبFr   توايمية  حياة8899

غائبAn   هميلة  عاطف8897

غائبFr   درقام  فدوى8894

غائبFr   جابري  حسان8891

غائبFr   عبد هللا  فاطمة الزهراء8888

غائبFr   عياش  عبد العزيز8884

غائبFr   مزواري  علي8879

غائبFr   ضيف  روميسة8876

غائبFr   عتو  أنفال8874

غائبFr   دحدوبي  محمد األمين8871

غائبFr   ميداقين  رحاب8870

غائبFr   بن عمار  حنان8869

غائبFr   كركوب  عماد الدين8867

غائبFr   بوعبيدة  رياض8866

غائبAn   حمديكان  لبنى8865

غائبFr   حمي  الحبيب8864

غائبFr   مسعودي  صوفيا8861

مقىص10,506,5010,5011,00Fr   بوجيل  لنده8860

غائبFr   درناني  نصر الدين8859

غائبAn   صالحي  أشرف8857

غائبFr   سعاد  جمال8854

غائبFr   عبد هللا  كنزة8853

غائبFr   قردوبة  يوسف8852

مقىص6,5013,50Fr   ايت اكلي  دهبية8851

غائبFr   بلقط  هاني8850

غائبAn   الفليس ي  نور الهدى8847

غائبAn   س ي حمدي  يحي سيف الدين8844

مقىص6,508,50An   تقرين  وداد8841

غائبFr   ياسين  بن خليفة8839



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   صحراوي  محمد8837

غائبFr   مكري  رميساء8834

غائبAn   يعقوبي  ابراهيم8833

غائبFr   العربي  سارة8831

غائبAn   سيغة  محمد8830

غائبFr   حمدان  محمد8829

غائبAn   بلماضوي  سيدأحمد مصطفى8826

غائبAn   قتمي  مريم8821

غائبFr   عميالي  علجية8820

غائبFr   بولحية  صباح8819

غائبFr   بوصبيعة  مولود8818

غائبFr   ساللي  إسالم8817

غائبFr   قدار  كوثر8813

غائبFr   جادي  كريمة8807

غائبFr   بن حرشاش  صباح8806

غائبFr   تسوري بن تسوري  سهام8804

مقىص6,503,508,00Fr   بلعجمي  عماد الدين8791

غائبFr   طورش  سليمان8783

غائبFr   مزيان  أمينة8781

غائبAn   بوراس  سهام8779

غائبFr   شادي  زهية8774

غائبFr   بن نيلي  آمنة8773

غائبAn   بن خطار  فلة8771

غائبAn   محنان  ياسين8769

غائبFr   اكرام  عزيزي8765

غائبAn   بن قضنية  عبدالقادر8763

مقىص12,003,2513,509,50Fr   بلقاسمي  محسن8759

غائب7,00An   موساوي  شاهين8758

غائبAn   بوراس  اسمهان8752

غائبFr   جغادر  جالل الدين8751

غائبAn   سبتي  شهيناز8748

غائبAn   بوجالل  أحالم8747

غائبFr   حناش ي  عبد الرحيم8746

غائبFr   بلباي  عمار8745



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائب6,003,001,004,00Fr   بن حرمة  عبدالقادر8744

غائبAn   شيحة  لطفي8741

غائبFr   بن مساس  نبيل8739

غائبFr   عمرون  زهرة رانية8735

غائبAn   فايد  ايمان8734

غائبFr   العاصمي  سهيلة8731

غائبFr   منور  ايمان8726

غائبFr   لعريبي  فهيمة8725

غائبFr   نعيمي  عكرمة8722

غائبAn   بن براهيم  مراد8720

غائب6,508,00Fr   بوقوجيل  نور الهدى8718

غائبAn   كعباش  علي فارس8717

غائبFr   بوجندلية  رشا8716

مقىص3,006,000,5011,50Fr   حفيظي  أحمد8715

غائب11,004,000,50An   حيدرة  براهيم8709

غائبFr   هلة  رابح8708

غائبFr   حمليل  اسمهان8707

غائبFr   بلقاسمي  نوفل8706

غائبFr   كعال  نور الهدى8702

غائبFr   مراحي  محمد فاروق8697

غائبAn   بلعرني  سليمان8691

غائبAn   بن موس ى  ريان نور جيهان8686

غائبFr   جزايري  سارة8683

غائبFr   مرامية  فاطيمة8677

غائب4,001,000,0011,75Fr   خالفي  رشيد8676

غائبFr   شامة  دنيازاد8675

غائبFr   طويل  آية8672

غائبFr   بن مخلوف  حمزة8665

غائبFr   شاوش  وليد8663

غائبAn   بلقايد  وردية8662

غائبFr   بن شيخ  منال8659

غائبFr   دربال  زبير8658

غائب9,009,25Fr   بن جغلولي  اسماء8657

غائبAn   بوعشة  سارة8654



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   ولد قاسم  عيس ى8652

غائبAn   مدني  فريال8651

غائبFr   مصاب  احالم8650

غائبAn   االخنش  فطوم8646

غائبFr   سالم  شريفة8645

غائبFr   فارح  روميسة8640

غائبAn   بن عياد  إكرام غاده شراز8638

غائب5,504,000,007,00Fr   حمادو  أوسامة8637

غائبFr   لعريد  نبيلة8634

غائبFr   رحمون  حسين8633

غائبFr   خشعي  براهيم اسامة8631

غائبAn   عيس ى  منى8628

غائبFr   مالكي  جمال الدين8623

غائبFr   كحلوش  محمد علي8620

غائبFr   تواتي  شريف8616

غائبAn   شرنون  كنزة8614

غائبFr   بن عياد  فلة هاجر8613

غائبFr   خشاوي  فاطمة الزهراء8612

غائبFr   قروط  صبيحة8611

غائبFr   جرودي  نادية8607

غائبAn   فينانير  رانية8600

غائبFr   عكوش  حسين8594

غائبFr   نصرالشريف  رمضان8592

غائبFr   جعرون  محمد8589

غائبFr   خطاطبة  سارة8588

غائبFr   لخضر حمينة  فضيل ريان8583

غائبFr   عبد الحفيظ  خبيب8581

غائبFr   أنساعد  خولة8580

غائبFr   سنقوقة  نور الهدى8577

غائبFr   بن عبدي  يوسف محمد ملين8576

غائبFr   حسيني  إيمان8575

غائبFr   غنام  شريفه8574

غائبFr   فرواني  مريم ريمة8568

غائبFr   طرافي  بالل8567



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائب9,0011,002,005,25Fr   نعامي  يعقوب8566

غائبAn   زموري  لينا8565

غائبFr   درار  عماد8564

غائبFr   لعياض ي  نجالء8562

غائبFr   بوحفص  بوعالم8560

غائبFr   محمدي  امال8554

غائبFr   بومعزة  سماح8543

غائبAn   تلي  إيمان8540

غائبAn   تلي  رفيقة8539

غائبFr   بن سعدي  عبد الرؤوف8538

غائبAn   شرفي  إسماعيل8535

غائبFr   زرافة  جالل الدين8534

غائبFr   صالحي  نورالدين8533

غائبAn   شرقي  ريمة8528

غائبFr   بوخطوطة  شيماء8527

غائبFr   عبد الوهاب  صبرينة8525

غائبFr   مالل  مسعودة8523

غائبFr   بشير شريف  عزالدين8521

غائبFr   حجار خرفان  محمد8519

غائبFr   آيت شاوش صبرينة  صبرينة8518

غائبFr   علواش  ابتسام8515

غائبAn   بن صالح  رحمة8514

غائبFr   بلخضر  نصيرة8509

غائبFr   زعير  إيمان8507

غائبAn   بوطرفة  محمد اسالم8505

غائبAn   بلعربي  أسماء8502

غائبFr   منصوري  مسينيسا8501

غائبFr   طبيو  أميرة8495

غائبFr   مانع  محمد رمزي8490

غائبFr   عبد الرحمان  يوسف8489

غائبFr   قاسمي  زهرة الحياة فراح8488

غائبFr   شالل  برهان8487

غائبFr   حمداني  عبدالقادر8484

غائبFr   بشاني  سيليا8482



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   لوح  فيصل مهدي8480

غائبFr   فاطمي  زكرياء8478

غائبAn   تمرابط  عبلة8474

غائبFr   فروجي  سمير8473

غائبFr   خطوي  محمد عبد الجليل8472

غائبFr   قماز  عبد الباقي8463

غائبFr   بيراك  إيمان8462

غائبFr   يحياوي  المية8461

غائبFr   فررجي  سارة8458

غائبFr   بن يعقوب  محمد العربي8456

غائب8,003,006,004,00An   بوشمال  محمود8455

غائبFr   أبترون  مهدي8452

غائبFr   زوارقي  أسامة8451

غائبAn   برويبح  محمد إلياس8448

غائبAn   زهير  نورالدين8447

غائبFr   بلعمرية  خلود8445

غائبFr   أمقران  سلمى8444

غائبFr   فرحاوي  منال8442

غائبFr   شعالن  خولة8440

غائبAn   بحري  رميسة8438

غائبFr   مكي  أمال الزهرة8437

غائبFr   مباركي  طارق8433

غائبFr   جابري  منى8431

غائبAn   بن حبارة  علي8428

غائبFr   بتشين  عبد الناصر8425

غائبFr   بورنان  صفية8423

غائبFr   راجع  سفيان8421

غائبFr   أحراس  سمية8419

غائبFr   طيبي  نورالدين8418

غائبFr   بشيري  رندة8417

غائب2,500,259,25Fr   غزالي  عباس8416

غائبFr   قفايفية  عبد الرحيم8415

غائبFr   زبيري  سارة8407

غائبFr   عويش  سعاد8406



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   شابي  يوسف8402

غائبFr   فتني  عبد الكريم8400

مقىص10,00An   شرون  هاجر زوينة8391

غائبFr   حسيني  عبد الحق8388

غائبFr   بوهني  صونية8386

غائبFr   نفيس ي  مسيليا8384

غائبFr   قرفي  نادية8381

غائب4,506,25Fr   بوحوش  فاطمة الزهراء8380

غائبFr   رواق  زينب8379

غائبFr   صيد  سهيلة8377

غائبFr   رفعي  وحيدة8376

غائبAn   رحايمية  فاطمة الباتول8375

غائبFr   بومدين  صراح8371

غائبFr   بويزري  سامية8368

غائبFr   بلقاسمي  ليلية8366

غائب7,000,002,00Fr   بشوات  محمد ياسر8360

غائبAn   بالع  رضوان8358

غائب3,502,00An   سويح  سهام8352

غائبAn   بوهنتالة  زكرياء8350

غائبFr   تواتي  وحيدة8347

غائبFr   بوسعيد  عبد العليم8344

غائبFr   بن شيخ  إيمان8339

غائبFr   زبوج  كوثر8338

مقىص4,5012,75Fr   صخري  جيهان شهرزاد8337

غائبAn   زرقان  خولة8336

غائبFr   حاج علي  مسيليا8334

غائب9,00Fr   امينة  وعيل8333

غائبFr   بهلول  عبد الرزاق8331

غائبFr   بونفيخة  شهر الدين8329

غائبFr   شكار  عادل8327

غائبFr   مسعود  نعيمة اسماء8321

غائبFr   حفظ هللا  راضية8316

غائبFr   محاملية  أمين8315

مقىص9,501,254,508,00Fr   العيفاوي  عامر8313



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   عدوان  عبد الحليم8312

غائبFr   مبخوتة  زكرياء8309

غائبFr   مالح  فاطيمة الزهرة8308

غائبFr   بخوش  نسرين8306

غائبFr   بوقرة  رضوان8305

غائبFr   شبلي  لطفي8304

غائبAn   بلكحلة  ريمة8303

غائبAn   مخيش  فاتح8296

غائب6,002,001,006,75Fr   بن كحول  عبود محمد إسالم8292

غائبFr   يوراس  مارية8291

غائبFr   زغداني  فرح نور اإليمان8286

غائبAn   زيدان  خديجة نرجس8285

غائبFr   قادير  تقي الدين8278

غائبFr   شادولي  مفيدة8277

غائبFr   لعور  سيف الدين8275

غائبFr   مسعي  الياس8274

غائبFr   دلفي  فيروز8273

غائب4,501,504,506,50Fr   زلفاني  ابتسام8272

غائب9,506,503,50Fr   محمدي  محمد أمين8271

غائبFr   بولحية  مريم8267

غائبFr   تالية بوجالل  أمينة8266

غائبAn   بلعيد  فطيمة الزهرة امال8265

غائبFr   غزال  دينا رهان8264

غائبFr   بن مسلي  كاميلية8263

غائبFr   جرموني  أسماء8257

غائبFr   بن حامد  سارة8256

غائبFr   بن عدي  وليد8252

غائبFr   يحياوي  كهينة8250

غائبFr   شبلي  محمد8248

غائبFr   لبعيلي  عبد املؤمن8247

غائبFr   سمارة  اسمهان8244

غائبAn   اوجانة  حمزة8242

مقىص2,752,509,505,00Fr   بن سيدهم  هشام8238

غائبFr   براكني  عفراء8236



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   رزيق  سعدية8232

غائبAn   هزة  مختار8231

غائبFr   الورداني  فاطمة الزهراء8230

غائبFr   ملوكة  غنية8228

غائبFr   بن عبد هللا  أسماء8227

غائبFr   سعودي  اميرة8226

غائبFr   مطابس  عبد الرحيم8222

غائبFr   بوراي  حميدة8220

غائبFr   رمضان  زكريا8217

غائبFr   لبيض  أسماء8211

غائبFr   دراش  عبد اللطيف8210

غائبAn   عوالي  شيماء8205

غائب5,505,009,50Fr   اوصيف  رفيق8199

غائبAn   حارش  خديجة8196

غائبAn   قطاف  رشيد8195

غائبAn   عتيق  بنعمر8193

غائبFr   سايب  نصيرة8190

غائبFr   نزار  أمين8189

غائبFr   مالكي  صباح8188

غائبFr   عليوة  لزهر8187

غائبFr   بدرين  دالل الزهراء8185

غائبFr   تريش  عبد القادر8184

غائبFr   بن رادة  اسماعيل8182

غائبFr   بوشالة  رمزي8179

غائبFr   شالغمة  امينة8177

غائبAn   بلعريبي  محمد األمين8176

غائبFr   بلوطي  سمية8172

غائبFr   بوخرباب  نسيمة8170

غائبFr   قصوري  نور اإلسالم8169

غائبFr   صيد  عمار8165

غائبAn   بالل  خالد عبد السميع8164

غائبAn   بوكثير  صالح خليل8161

غائبFr   يحياوي  رياض8160

غائبFr   بوعناني  ملية8157



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   طبوش  أمنة8155

غائبFr   قابلي  نضيرة8151

غائبFr   بلحضر  زينة8147

غائبFr   قداري  فردوس خديجة8146

غائبFr   مانع  زينب8144

غائبFr   قادر  حدي وفاء8142

غائبFr   تواتي  حسان8136

غائبFr   بوهالل  شيماء8134

غائبFr   زيغم  عبد السالم8131

غائبFr   باكوك  مريم8126

غائبAn   رمضاني  إسالم8125

غائبFr   قسوم  نايلة جوهر8124

غائبFr   نحال  فاطمة زهرة8122

غائبFr   زيتوني  يوسف8120

غائبFr   عريوي  بشرى8119

غائبFr   بوشامي  سيد أحمد8117

غائبFr   بن يانت  وليد8115

غائبFr   طركي  نصيرة8106

غائبFr   تمرني  ليلى8104

غائبFr   بومعيزة  فريدة8102

غائبFr   كرامي  عمر8101

غائب2,2510,50Fr   سنوساوي  محمد8099

غائبFr   حمادو  باية8098

غائبFr   حاج عيس ي  عيس ي8097

غائبFr   إيوكنان  فهيمة8093

غائبFr   حبو  مريم8092

غائبFr   جديات  عبدهللا8091

غائبAn   بوناب  بالل8090

غائبFr   بلخيري  الشريف8088

غائبAn   عبيزة  رياض8087

غائبFr   بوناب  عماد الدين8082

غائبFr   ديبوش  منال8077

غائبAn   أحلولي  محمد8072

غائبFr   شقاق  يوسف الياس8070



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   روابح  رندة أنفال8064

غائبFr   حداد  حليمة8063

غائبFr   مامشة  سماح8059

غائبFr   براحلية  زهرة8058

غائبFr   بوشانون  فلة8056

غائبAn   بلمرابط  سمية8055

غائبAn   عطا هللا  زينب8048

غائبFr   باشن  نوال8047

غائبFr   شيكر  عبد الكريم8046

مقىص6,500,753,505,00An   بومعيزة  بالل8045

غائبFr   سعدي  عبد ارحمان8043

غائبFr   شعوان  فتحية8041

غائبAn   مواسة  محمد8032

غائبAn   باهي  فاطمة الزهراء8029

غائبFr   صغيري  بلقيس8022

غائبFr   كموش  نذير8017

غائبFr   سالم  دنيا8016

غائبFr   طيار  إيناس8013

غائبFr   حداد  محمد8012

غائبFr   صياف  عصام8011

غائبFr   طابوش  نهاد8006

غائبAn   بريك  سهام8005

غائبFr   بوزحزح  فراح شيماء8003

غائبAn   فرحي  يحي7995

غائبFr   زياني  منال7992

غائبAn   ميري  سمية7990

غائب12,50An   قراش  سارة7988

غائبFr   بورزق  آية7986

غائبFr   عباسن  نسيمة7983

غائبFr   بن املفتي  نسرين7980

غائبAn   شرفي  هوارية7979

غائبFr   براجة  عبد العظيم7975

غائبFr   بن ناجي  محمد زكرياء7973

غائبAn   شريف  منير7972



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   هدى  خياط7971

غائبFr   مومو  احالم7970

غائب9,003,006,00Fr   حمالوي شارف  سليمة7969

غائبAn   قندوز  رونق7968

غائبFr   بادر  بدرالدين7965

غائبFr   بن السعدي  مراد7964

غائبFr   علي موس ى  سمية7963

غائبAn   منصر  الصادق7962

مقىص1,001,003,006,00An   بودروي  نسيبة7961

غائبFr   صبايحي  رمزي عبد الغني7956

غائبFr   شقرة  زهية7954

غائب8,007,001,0015,25Fr   عيشاوي  مريم7953

غائبFr   برتيمة  وفاء7950

غائبFr   بوساحة  حسام الدين7948

غائبAn   غريس ي  لندة7942

غائبFr   بلقرمي  أسيا7938

غائبFr   نوري  حكيم7937

غائبFr   عزيزي  نرجس أية7933

غائبFr   رجول  علي7931

غائبFr   بن عيس ى  أميرة ايناس7930

غائبFr   بريك  امجد7929

غائبFr   خشعي  مرجان7928

غائبFr   لعريبي  مجاهد7924

غائبFr   تسبية  صوفيا7913

غائبFr   بن أعراب  خليل7906

غائبAn   محمداوي  عبد الرحيم7905

غائبFr   مومن  حمزة7904

غائبFr   بطوش  سارة7893

غائبFr   رباح  سارة7892

غائبFr   مزنر  فريدة منال7890

غائبFr   لعزيزي  نهاد7889

غائبFr   عريف  سوسن7886

غائب7,255,50Fr   عتبي  محمد امين7884

غائبFr   شمون  ربيحة7883



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   حداد  جميلة7880

غائبAn   فراجي  سعدية7878

غائبFr   مباركي  فضيلة7877

غائبAn   األسد  إخالص7876

غائبAn   بلعالية  فاطمة الزهرة7875

مقىص10,008,50Fr   نصيرة  طبوزي7873

غائب5,00An   لعروس ي  نبيلة7872

غائبAn   بن العربي  عبد هللا7869

غائبAn   سليم  نصيرة7863

غائبFr   عيادي  نصرالدين7860

غائبFr   صباح  كافية7858

غائبFr   برنو  عمر7857

غائبFr   بومعزة  عبد القادر7855

غائبFr   سعدو  محمود7854

غائبFr   بن قانة  الربيع7852

غائبFr   حركات  محمد الصديق7850

غائبFr   عماري  نسيم7845

غائبFr   نايلي  صليحة7842

غائبFr   شوافة  نبيلة7841

غائبFr   زروالي  وداد7839

غائبFr   تموري  بوتخيل يوسف7832

غائبFr   حساني  حسين7830

غائبFr   خالد  حنان7825

غائبFr   جماعي  صبرين7824

غائبFr   حمادي  نوال7823

غائبFr   كامل  هاجر7822

غائبFr   صفيح  عادل7819

غائبFr   لعرابي  حفصة7817

غائبFr   رجم شيبان  ايناس7816

غائبFr   بن أجعود  روزة7813

غائبFr   طراش  ميرة ريان7812

غائبFr   رافعي  سعيدة7810

غائبAn   لعالمة  أنفال7804

غائبFr   دالني  خولة7802



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   عثماني  جوهرة7799

غائبFr   بوقوزة  محمد7798

غائبFr   رحيم  وردة7797

غائبFr   إسعد  نسرين7794

غائبFr   خابر  سمير7793

غائبFr   شبيرة  سيد أحمد دريد7788

غائبFr   فاتح  إيمان7784

غائبFr   كحول  ريان7781

غائبFr   زغالمي  جهاد7779

غائبFr   شريف  فاطمة الزهراء7776

غائبFr   بن حمو  جمال شعيب7774

غائبFr   بوسيف  حمزة7772

غائبFr   جبر هللا  شيماء7770

غائبFr   صدقي  سعاد7761

غائبFr   زواوي  فتيحة7759

غائب7,501,502,002,00An   بلعشوي  أمين7757

غائبFr   بلبشير  يوسف7756

غائبAn   بوتمجت  بسمة7747

غائبFr   عصماني  يوسف7742

غائبAn   حسان  نور الهدى7740

غائبAn   بن دعاس  علي7739

غائبAn   بلحاج  حسين7735

غائبFr   درة  سومية7730

غائبFr   غزالي  فلة7729

مقىص10,006,5013,508,13An   زريف  محمد األمين7727

غائبFr   بوالعام  أسماء7726

غائبFr   عمروش  بسمة7725

غائبAn   فرحات  فريد7723

غائبFr   زروال  محمد أمين7721

غائب0,75Fr   بن عطية  جميلة7719

غائبFr   طلحي  رحاب7714

غائبFr   كرمة  بلعباس7711

غائبFr   عرجون  فراح7706

غائبFr   قياسة  سهام7702



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   عزوز  رشيد7701

غائبFr   مرطيط  فلة7700

غائبAn   بلخلفة  خالد7699

غائبFr   ريف  كنزة7696

غائبFr   معيوف  عبير7695

غائبFr   قادي  نفيسة7693

غائبFr   بويوسفي  أسامة7691

غائبFr   خريف نصر الدين  عدراء7689

غائبAn   يوسفي  عبد الرحيم7687

مقىصFr   خمليش ي  حنان7683

غائبFr   قلول  ياسمين زهور7678

غائبAn   بلمداح  سكينة7675

غائبFr   حبيبس  محمد علي7670

غائبAn   مومن  سفيان7669

غائبFr   بطاهر  حنان7668

غائبFr   مراد  ليلى7663

غائبAn   بودالي  الشيماء7662

غائبFr   باعلي  حفيظة7659

غائبFr   عبان  نصر الدين7655

غائب6,503,00Fr   غراب  حمزة7654

غائبFr   هك  محمد7653

غائبFr   بلحيط  طارق7652

غائبAn   بلحسين  زواوي7642

غائبFr   رفاس  حفيظة7641

غائبFr   سليمان تيش تيش  عبد املالك7640

غائبFr   مهداوي  رانية7639

غائب6,503,00An   بوفروم  زينة7637

غائبFr   بن رجم  وليد7629

غائبFr   بكتاش  عبد الواسع7627

مقىص9,003,006,004,00Fr   بوزوينة  لقمان عبد الرزاق7625

غائبAn   علوني  عالء الدين7624

غائبFr   العربي  عبد الحق7621

غائبFr   عيواز  ابتسام7618

غائبFr   مرزوقي  حنان7614



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بن عليوه  عبد الصمد7612

غائبFr   هزيل  مروان7609

غائبFr   حمزاوي  نسيمة7607

غائبFr   كالم  محمد األمين7603

غائبFr   بريش  منال صابرين7602

غائبAn   بن حمادي  بثينة7600

غائبFr   مومن  نجالء7598

غائبAn   توارس  صالح7597

غائبAn   بوهنتالة  لينة7596

غائبFr   سعيدي  خضرة7595

غائب6,504,000,50An   مرزوق  أميمة7592

غائبFr   دغامنة  ريم7590

غائبFr   حمروز  نسيمة7587

غائبFr   خالدي  إكرام جيهان7581

غائبAn   بعزيز  رمزي7580

غائبFr   بوعلي  نور الهدى7577

غائبFr   الغا  فتحي7575

غائب7,502,001,00An   سالمة  ايناس7572

غائبAn   غريبي  جميلة7569

غائبFr   مراح  أحمد7564

غائبFr   عين قوير  أمينة7559

غائبFr   بوعمران  الهام7558

غائبAn   جرادي  رانية7554

غائبFr   بوالذهب  يسرى7546

غائبAn   بن عزيزة  عبد الناصر7544

غائبAn   حداد  مصطفى7541

غائبFr   حسون  عبد اللطيف7536

غائبAn   نذير  أسماء سلسبيل7533

غائبFr   بن زراق  كريم7530

غائبAn   بوغابة  زكريا7521

غائبFr   ختير  أمال7519

غائبAn   فراق  تقي الدين7509

غائبAn   سعيدان  سليم7508

غائبFr   بوكردنة  نهاد7507



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   شاوي  رميساء7506

غائبFr   سالمي  إلهام7504

غائبFr   إسعد  عقيلة7499

غائبFr   منحور  أمير7497

غائبFr   زاغ  فايزة7496

غائبAn   صولة  هاجر7493

غائبFr   بشيري  الخنساء ليديا7489

غائبFr   دحماني  جالل7488

غائبAn   برافع  محمد شهرالدين7487

غائبFr   حرنان  حسينة7485

غائبFr   عباس ي  سمية7483

غائبFr   شيبان  داود7482

غائبFr   رحماني  أمينة7479

غائبFr   عطوي  رائد رياض7477

غائبFr   ضيفي  سمير7471

غائبFr   قوايدية  سارة7469

غائبAn   عريبي  أميرة7468

غائبAn   كبير  عمر7467

غائبAn   حامدي  امنة7465

غائبFr   زواغي  إيمان7464

غائبFr   فرحات  سليمة7463

غائبFr   بلقاسم  جهان7460

غائبAn   بوشريط  سيدعلي7457

غائبAn   العيش ي  سارة7454

مقىص3,507,001,003,25Fr   صديقي  شمس الدين7451

غائبFr   سعيدي  عبد القادر7450

غائبFr   نعيمي  معمر7449

غائبFr   بوجالل  مريم7446

غائبFr   هاشمي  محمد حماني7445

غائبFr   سعودي  محمد آمين7443

غائب6,501,001,001,00An   ملول  سفيان7442

غائبFr   فريوخ  شيماء7441

غائبFr   قيش  دنيا7440

غائبFr   بلعموري  محمد األمين7437



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   طالبي  أمينة7433

غائبFr   بومنجل  كريمة7429

غائبAn   مسعودي  محمد األمين7426

غائبFr   درادرة  عادل7425

غائبFr   كيبيش  كمال7419

غائبFr   الخديم  محمد7417

غائبAn   راجل  صافية7415

غائبFr   بوهنتالة  جهان7414

غائبAn   بركان بن كعيبيش  سارة7412

غائبFr   بوثلجة  عبدالحق7408

غائبFr   دباب  مليكة صابرين7407

غائبFr   مقالتي  حسام7404

غائبAn   حجام  بالل7403

غائبAn   قواسمية  إيمان7400

غائبFr   طرادي  نجاة7399

غائبAn   جاب روحو  سمية ايمان7397

غائبFr   عراس  حسام الدين7396

غائبFr   قواسمية  رابح عبد املؤمن7395

غائبFr   بن مكي  بالل7392

غائبAn   زحزوح  سيدعلي7389

غائبFr   كنوش  وداد7384

غائبAn   دماني  حنان7381

غائبAn   بكير  أسماء7379

غائبFr   يحياوي  أمين7370

غائبFr   زناقي  محمد صادق زروقي7368

غائبAn   رضوان  عائشة7365

مقىص9,002,7512,00Fr   خاوة  رجاء7360

غائبFr   بكتاش  سعيدة7355

غائبFr   حريزي  حنان7354

غائبFr   لكبير  ايمان7343

غائبFr   عبادين  نعيمة7342

غائبFr   بوعشرين  حنان7339

غائبFr   قوجيل  ساملة7336

غائبFr   بورحلي  شهرزاد7334



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بورحلي  لبنة7333

غائبFr   بشارف  اكرام  أمينة7327

غائبAn   حسان دواجي  محمد األمين7326

غائبFr   تمدراري  سفيان7322

غائبFr   فاضل  عبد القادر7321

غائبFr   مطمط  عبد الكريم7319

غائبFr   سعدة  رشيدة7316

غائبAn   دمان ذبيح  زينب7315

غائبAn   عقبوبي  وسام7311

مقىص5,006,75An   بن قالشة  سفيان7297

غائبAn   مرزق  نورالدين7295

غائبAn   دواخة  اميرة7293

غائبFr   بيطام  عماد7290

غائبFr   حرافة  محمد مصطفى7289

غائبAn   مزياني  أسامة7288

غائبFr   أجراد  لونيس7287

غائبAn   كعيش  زهرة7285

غائبFr   عروس  سمية7273

غائبFr   مزاري  حسام الدين منور7270

غائبFr   بلغزالي  مالك7269

غائبFr   بلكبير  نرجس7268

غائبAn   رموش  يحيى7267

مقىص10,0012,509,00Fr   بن باهي  شهيناز7265

غائبFr   وجيد  نور الهدى7263

غائبFr   زميرلي  عبد الحاكم7258

غائبAn   عريف  اسمهان7257

غائبAn   معمري  خديجة7256

غائبFr   برحايل  اسالم7253

غائبFr   مقراني  كمال7252

غائبAn   بوطويل  المية7250

غائبFr   بوهناف  سميرة7249

غائبFr   بن كبوش  محمد نذير7248

غائبFr   مسعودي  صبرينة7243

غائبFr   شعالل  زيري7241



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بلقادة  أعمر7237

غائبFr   بن بقرة  سناء7235

غائبAn   بوالتليس  إخالص7234

غائبFr   دريوش  هالة7231

غائبFr   بن محجوبة  رجاء7230

غائبFr   لحمر  إكرام7229

غائبFr   بوعزة  قمر الزمان7228

غائبFr   بوكرمة  خديجة شهرزاد7227

غائبFr   حارش  ليندة7223

غائبAn   بن غانم  نجيبة7222

غائبAn   حارش  نادية7221

غائبFr   بوشالغم  روميساء7218

غائبFr   بوقاس ي  عمر7217

غائبFr   عبيدي  رانية7216

غائبFr   نعمار  ليلة7213

غائبAn   عيلي  سمية7208

غائبFr   خليفاتي  عماد الدين7207

غائبFr   صــادلي  نسرين حبيبة7206

غائب2,502,004,50Fr   عقون  عمر7204

غائبFr   بن عيس ى  عائشة7202

غائبAn   حاج مخناش  محسن حسين7201

غائبFr   برقاد  جمعة7198

غائب4,50Fr   ساكر  نافع7197

غائب3,2512,25Fr   ندري  فاطمة7196

غائبFr   محمدي  يوسف7195

غائبAn   لحسن  جالوت7192

غائبAn   رفاس  حسام الدين7188

غائبFr   مسيود  خديجة7185

مقىص4,007,006,5013,00Fr   حمايدية  محمد وليد7184

غائبFr   هباش  رانية7183

غائبFr   برجاح  حميدة7182

غائبFr   دوبة  هيام7179

غائبFr   بولغب  حنان7174

غائبAn   براحو  يوسف7173



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   بن فاطمة  رزيقة7172

غائبFr   موفق  يونس7171

غائبAn   زاوي  رحاب نور اليقين7169

غائب6,004,501,50An   بن عطية  دنيازاد7168

غائبFr   بو املاين  نور الهدى7162

غائبFr   قاسمي  إيمان7158

غائبFr   رحماني  روميسة7157

غائبAn   بن عمارة  فادية7155

غائبFr   شيخي  بدرالدين7154

غائبFr   يعقوب  محمد7143

غائبFr   إرزيل  نسيمة7141

غائبFr   تومي  هدى7138

غائبFr   حاللل  إسماعيل7130

غائبFr   بوجدور  وردة7127

غائبFr   دحماني  عادل ابراهيم7125

غائبAn   مشيد  محمد7122

غائبAn   لعيبي  أمال7119

غائبFr   بن عدة  صافية7114

غائبFr   نوي  نادية7113

غائبFr   دريد  سلمى7110

غائبFr   عبان  سناء7109

غائبFr   براجة  فاطمة زهراء7108

غائبFr   الزروق الزغيمي  ريان7107

غائبFr   بلة  كمال7105

غائبFr   فكنوس  لويزة7101

غائبAn   سالطنية  أمينة7099

غائبAn   بوغيدة  مريم7091

غائبFr   بن الحاج جلول  لحسن7086

غائبFr   صالح عياش  خالد7084

غائبFr   لوعيل  وليد7081

غائبFr   شاوش  ليدية7079

مقىص13,006,504,508,50Fr   مجاهدي  محمد انيس7076

غائبFr   فكنوس  صبرينة7075

غائبFr   موفق  نزهة7074



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بواشري  إيمان7071

غائبFr   بورداش  صنية7070

غائبAn   لبداني  بوزيد7067

مقىصFr   عبدالعزيز  رمزي محمد7064

غائبFr   غانة  سومية7063

غائبFr   بوناب  أمينة7061

غائبAn   قبابي  نسيبة7060

غائبAn   بوشارب  مهدي7059

غائبAn   رزوق  يسرى لالهم7058

غائبAn   ذوايبية  ماجدة7057

غائبFr   خولة  بداني7055

غائبFr   بن قاسم  إيمان7054

غائبFr   عبد العزيز  عبد الستار7052

غائبFr   دايد  كريمة7051

غائبFr   عواق  محمد عزيز7049

غائبFr   زيتوني  زهير7048

غائبFr   مزياني  هاجر7042

غائبAn   بن يحي  حنان7034

غائبFr   يسكر  زكرياء7029

غائبFr   برية  أية7028

غائبFr   سمادي  فيروز7027

غائبFr   بن عشيبة  روفيدة7024

غائبFr   خريف  محمد سيف الدين7023

غائبFr   نصيب  فواز7020

غائبAn   مرار  زكية7015

غائبFr   بـــن صـــالــح  أســـــامــــة7014

غائبAn   بن سعيد  ريمة7012

غائبFr   كوش  اية7011

غائبAn   بن ناصر  شعيب7010

غائبFr   مالكي  نورة7006

غائبFr   رحماني  صبرين7004

غائبAn   معتوقي  عبد الناصر7002

غائبFr   بركان  دليلة6998

غائبFr   نواري  ضاوية6997



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   حاج بلخير  نورالهدى6992

غائبFr   أونيس  حسن6991

غائبFr   بوضياف  بالل6990

غائبAn   زويكري  رمزي6987

غائبFr   بوغازي  بالل6985

غائبFr   أويدير  ليندة6982

غائبFr   شمومة  المية6978

غائبFr   بوشارب  فهيمة6976

غائبFr   جامعي  خاليدة6973

غائبFr   قادوس  أحمد6967

غائبAn   بن هدان  ريان إنشراح6961

غائبFr   بلقصير  عبد الحكيم6960

غائبFr   عمر  قسوم6957

غائبFr   بوزنادة  سارة6953

غائبFr   مداح  نوارة موينة6952

غائبFr   حاج إسماعيل  محمد األمين6948

مقىص5,501,008,006,50Fr   حديد  محمد عادل6945

غائبAn   بعطوش  شهيناز6944

غائبAn   جبلي  ريان6942

غائبFr   منمادالة  يمينة6940

غائبFr   بيطاط  راضية6934

غائبFr   بريش  نبيلة6930

غائبFr   ملياني  فطومة أوميمة6916

غائبFr   منزو  ليلى6915

غائبAn   مرزوق  خليصة6910

غائبFr   رحوي  وردة6908

غائبFr   جوامع  خديجة6906

غائبAn   زمولي  مختار6903

غائبFr   بقدور  فاطمة6897

غائبFr   رحال  خالد6895

غائبFr   مناصف  أمين6892

غائبFr   بن سليمان  خديجة6887

غائبFr   دالج  محمد لخضر6885

غائبFr   بومسالت  ماجدة6884



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   حجاج  ابراهيم6883

غائبFr   سوداني  شيماء6873

غائبAn   غاي  رتيبة6862

غائبFr   فودي  محمد6861

غائبAn   عوينات  محمد فيصل6859

غائبFr   قمادي  هادية6857

غائبFr   صالحي  أمال6853

غائبFr   ديهوم  حنان6848

غائبAn   عابد  ايمان6845

غائبAn   حليم  أسماء6840

غائبFr   ناصري  وسيم6834

غائبFr   دهري  سعد بن معاد6832

غائبAn   عقبة  بدر الدين6826

غائبAn   بوعرعارة  خولة6825

غائبAn   قايد  مصطفى6823

غائبAn   بلهامل  سمية6821

غائبAn   هزيل  ريان6820

غائبAn   قموله  عبلة6818

غائبFr   حموش  صفاء6815

غائبFr   موراد  سمير6811

غائبFr   بوالجاج  بالل6809

غائبFr   كوفة  حسيبة أمال6800

غائبAn   مصطفاوي  إلياس6799

غائبFr   بن سعدون  شهرزاد6798

غائبFr   سلمان  يالل6791

غائبAn   اليهوم  عالء الدين6788

غائبFr   بختي  حنان6785

غائب5,002,009,75Fr   شماين  صهيب6781

غائبFr   زيان  إيمان رميساء6780

غائبAn   غول  نسرين6778

غائبFr   فرقوق  وسيلة6775

غائبFr   بن طاهر  باهية6771

غائبFr   بلغوتي  حفيظة6769

غائبAn   حدوش  ندى6768



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   صوال  ليديا6765

غائبFr   يحياوي  هشام6762

غائبFr   راجعي  عبدالنور6753

غائبAn   بن كالو  لطيفة6752

غائبAn   بوخروبة  نهاد6751

غائبAn   عباس  محمد6750

غائبFr   حرقاس  زكرياء6748

غائبFr   حسناوي  ملياء6744

غائبAn   لكال  ربيعة منال أمينة6742

غائب7,00Fr   محمد بوتبان  لبنى6739

غائبAn   عبدلي  خيرة6738

غائبAn   عمارة  سومية6735

غائبAn   رمادنية  أمين6731

غائبFr   حشيش ي  نورهان6727

غائبFr   بوداب  منال6724

غائبAn   كريني  صبرينة6721

غائبFr   غنام  حنان6714

غائبFr   عبدالدايم  هاجر6708

غائبFr   قريش ي  ليندة6705

غائبAn   مويس ي  مالك6704

غائبFr   فياللي  سومية6702

غائبFr   ابراهيمي  علي6700

غائبFr   ستوتي  طارق6698

غائبFr   خوجة  اسماء6696

غائبFr   بن بتيش  عبد النور6694

غائبAn   بوشايب  مريم6683

مقىص7,002,2510,50Fr   دحماني  رانيا6680

غائب7,503,004,506,75Fr   دحماني  نسرين6679

غائبFr   شريط  محمد ياسين6676

غائبFr   هباش  محمد سفيان6675

غائبFr   مشلوف  زهية6673

غائبFr   رريزاني  منال6671

غائبAn   لعالم  فيصل6669

غائبFr   بورويس  محمد6668



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   هواري  عبدالحق6663

غائبFr   مسعودي  ياسمين6656

غائبFr   جميل شيباني  أسماء6655

غائبFr   تومي  اكرام ملياء6654

غائبFr   بوسيف  جابر6652

غائبAn   شوط  محفوظ6649

غائبFr   دكاني  إناس6644

غائبFr   تباني  شهيناز6638

غائبFr   مقيدش  عيشوش وسيلة6636

غائبFr   الصايم  محمد جهاد6635

غائبFr   نقاب  عبدالقادر6633

غائبFr   شويرب  عبد الرشيد6632

غائبFr   بوبكر ربيحة  مروة6630

غائبFr   شهيد  مرزوق6628

غائبFr   مكناس ي  حمزة6627

غائبFr   طقيق  إيمان6625

غائبFr   العباس ي  هشام6621

غائبFr   بدري  إلياس6616

غائبFr   العيدي  ريمة6615

غائبFr   حبش ي  عبد الوهاب6614

غائبFr   بوحزام  وسام6608

غائبFr   بن عطية  حسين6605

غائبFr   مالكي  فيصل6602

غائبFr   بوشناق خالدي  زكية6600

غائبAn   بيرو  رزيقة6594

غائبAn   عمران  نور الدين6590

غائبFr   بوعبيد  هيشام6588

غائبFr   زبير  إيدير6586

غائبAn   بن س ي خليفة  أحمد6580

غائبFr   مفتي  صابرينة6579

غائبAn   حمايدي  شروق6566

غائبFr   مصوبر  ناهد6563

غائبFr   بهايم  شهرزاد6562

غائبFr   بصير  اسماء6561



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بن لقصيرة  سارة آمنة6560

غائبFr   بلعيدي  حليمة6559

غائب4,50Fr   عوادي  محمد6555

غائبFr   خضراوي  األخضر6550

غائبAn   خنشول  كريمة6538

غائبFr   عربية  محمد6537

غائبFr   بن فرحات  مريم6531

غائبFr   معماش  بالل6530

غائبAn   دحدوح  سناء6529

غائبFr   بن يحي  ايمان6525

مقىص3,506,503,00Fr   زروقي  كوثر6524

غائبFr   خواللن  لونيس6520

غائب9,0010,00Fr   زحاف  سليمة6516

غائبFr   بومعالي  هناء6514

غائبFr   عتوتة  سارة6503

غائبFr   حدادي  قتحية6502

غائبFr   بن عمر  عبد الرحيم6501

غائبAn   نفيدي  نوال رندة6500

غائبFr   بودونت  منال6499

غائبFr   جمعي  اميرة6493

غائبFr   بلبشير  شيماء6490

غائبFr   سايب  محمد6489

غائبFr   بن لكبير  كريمة هند6487

غائبAn   قسوس  عبد الحق6484

غائب12,508,000,004,75Fr   سماعيلي  حسام الدين6482

غائبFr   بوعسيلة  نصيرة6479

غائبFr   زبرطعي  غزالن6475

غائبFr   مجيد  عائشة6468

مقىص8,001,007,005,00An   صخراوي  خولة6467

غائبFr   ولد بوشيبة  ابتسام6464

غائبFr   ناصر  محمد وحيد6448

غائبFr   مكي  خديجة6445

غائبFr   دريع  عمر6443

غائبFr   منصوري  رحمة6432



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   داودي  محمد منير6431

غائبFr   ميهوبي  فتحي6426

غائبAn   صبحي  عدة6424

غائبAn   زواوي  رؤوف6423

غائبFr   دعماش  محمد6422

غائبFr   عمرون  علي شعيب6416

غائبFr   منهي  عبد الباسط6408

غائبFr   براهنة  نريمان6406

غائبFr   بن لوصيف  إبتسام6404

غائبFr   بوكعيبة  نجاة6403

غائبFr   ديلم  يسرى نور الهدى6390

غائبFr   عتمة  مهى6388

غائبAn   بلقاسم  أمال6387

غائبFr   بن الحاج جلول  سمية6386

غائبFr   بوقرة  ياسمين6385

غائبFr   رباحي  عبد القادر6383

مقىص10,5010,007,759,50Fr   يحياوي  سيلين6380

غائبFr   بن دين  بدرة جميلة6377

غائبFr   مناصري  شعيب6371

غائبFr   نصير  خالد6370

غائبAn   ضيف هللا  اشراق6367

غائبFr   بلبشير  فضيلة6366

غائبFr   عبريش  نهى6358

غائبFr   أمغار  خالد6351

غائبFr   زالق  شهيناز6349

مقىص4,500,251,509,00Fr   عزوز  أمينة سهى6348

غائبFr   حيرش  يوسف6344

غائبFr   نزرق  جميلة6341

غائبFr   رمضان  حنان6340

غائبFr   جلواط  سعدية6336

غائبAn   بوسنان  أسامة6332

غائبFr   بسباس  يونس6331

غائبFr   بومانة  فاطمة الزهراء6323

غائبFr   مالل  احالم6320



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   رحماني  عبد العزيز6318

غائبFr   مرغادي  عصام6315

غائبFr   دقيدة  سومية6313

غائبFr   دباحي  زكرياء6312

غائبFr   حميدي  فاطمة الزهراء6308

غائبFr   بوشعير  ياسمينة6304

غائبAn   بن سكة  مريم6303

غائبAn   حفص ي  ابتهاج6301

غائبFr   باش ي  هشام6296

غائبAn   حراق  أسماء6293

غائبFr   لشخب  عتيقة6291

غائبFr   سكيكدي  صليحة6289

غائبFr   مرامرية  هناء6288

غائبFr   حالق  احالم6284

غائبAn   بوسته  أيمن6282

غائبFr   مصطفاوي  ايمان6281

غائبFr   حليمي  سفيان6279

غائبFr   بن بوحجة  سارة6278

غائبFr   حمالت  فريدة6276

غائبFr   دموش  سفيان6275

غائبFr   جعود  رمضان6273

غائبFr   بوقرة  احالم6263

غائبFr   مخناش  عالء الدين6259

غائبFr   حشيش ي  ريان6258

غائبAn   بوراس  ضاوية6254

غائبFr   صحراوي  آمال6248

مقىص3,751,005,00Fr   بوزغاية  إبتسام6245

غائبFr   بوسواليم  ايوب6243

غائبFr   سحبان  يسمين6242

غائبFr   خوالدية  ملياء6240

مقىص6,50An   عوينة  أسامة6239

غائبFr   آيت الحاج  هشام6238

غائبFr   ايزوين  محمد6237

غائبFr   مراح  أمير سهيل6234



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   حفيان  فريال6229

غائبFr   حميدة  ايمان6226

غائب3,002,000,004,75Fr   طراد  محمد األمين6223

غائبAn   كمني  بشير6222

غائبFr   سعودي  رياض6221

غائبFr   شدادي  كوثر6220

غائبFr   جغدالي  سفيان الحسن سعيد6215

غائبFr   ذوادي  صالح الدين6212

غائبFr   مرداس ي  عبد هللا6208

غائبFr   فار  مراد6198

غائبAn   قلفاط  سمية6197

غائبAn   حمروني  خولة6195

غائبFr   زحوف  ليلة6189

غائبFr   سايس  آية6187

غائبAn   شنوف  إسمهان6185

غائبFr   قريش  رزيقة6184

غائبFr   كشيرات  محمد فؤاد نور الدين6178

غائبFr   صراوي  علي6175

غائبFr   قاسمي  نادية6170

غائبFr   خنفري  رميساء6166

غائبFr   نويجم  لينا6162

غائبAn   جعرون  لخضر6160

غائبFr   بوعالق  عبد القادر6156

غائبFr   بوغنجة  جمال الدين6153

غائبAn   فصيح  مليس6152

غائبFr   مرازقة  مديحة6150

غائبFr   أيت عكوش  وزنة6146

غائبFr   مغريش  كوثر6144

غائبFr   بولحية  عبد الرحيم6142

غائبFr   عشير  ابتسام6134

غائبAn   بوودني  أحالم6131

غائبFr   سماش  حسينة6127

غائبAn   رغيوة  نهاد6126

غائبAn   بن جدو  محمد خليل6114



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   صيد  أمنة6112

غائب5,000,250,003,00An   قرقب  نور اإليمان6103

غائبFr   مزروع  نشوى6101

غائبAn   تركي  زينة6100

غائبFr   غربي  إيمان6096

غائبFr   بولعراس  سيف الدين6095

غائبFr   زيموش  شعيب6094

مقىص5,500,005,5014,50Fr   دحماني  رمزي نجيب6091

غائبAn   بوشرف  نجات6088

غائب10,004,001,004,00An   بن شيخ  صونية6085

غائبFr   قاش ي  فارس6081

غائبFr   جعفرية  إيمان6080

غائبFr   غضبان  لبنى6078

غائبAn   قاش ي  أميرة6075

غائبFr   بن طالي  وسام6074

غائبFr   بوحاجب  حسين6068

غائبAn   يدو  فطيمة6065

غائبFr   قورداش  فاطمة الزهراء6064

غائبFr   بلهادف  ابتسام6062

غائبFr   لبال  جمعة6061

غائبFr   بوزردوم  نور الهدى6060

غائبFr   قزاي  فريال6057

غائب3,000,750,00An   غربي  عماد الدين6055

غائبFr   قنيفي  محمد6046

غائبAn   علوك  فاطمة6038

غائبFr   بن عيس ى  نوال6036

غائبAn   عبود  مرر اقة6033

غائبFr   العربي  شهلة6030

غائبFr   مايدي  مريم6025

غائبFr   بزعي  إيمان6023

غائبFr   س ي ناصر  زكرياء6021

غائبAn   نذير  سعاد6020

غائبFr   بوطابونة  محمد الشريف6019

غائبFr   بولكره  أحمد6013



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   تركية  حفيظة6009

غائبAn   بونجاد  محمد6007

غائبFr   الوافي  لزهر6003

غائبFr   حمداش  جهينة6001

غائبFr   فارح  يوسف6000

غائبFr   بوطابونة  رميلة5998

غائبAn   سلماني  اكرام5995

غائبFr   باللة  ثورية5993

غائبFr   زقرير  محمد رضوان ضياء الدين5987

غائبFr   رابطي  رمزي5986

غائبFr   مناخ  بسمة5985

غائبFr   سقوالي  خولة5984

غائبAn   بلعابد  أمال5979

غائبAn   بوديوجة  إيمان5975

غائبFr   مزياني  نوال5973

غائبAn   مرابطي  محمد العيد5972

غائبFr   رابحي  عماد الدين5971

غائبFr   محمداتني  راوية5968

غائبFr   عزرين  وئام5966

غائبAn   لجلط  مرية5965

غائبAn   بن علي  طالل5961

غائبAn   برنو  يوسف5955

غائبFr   حشمان  عائشة5952

غائب4,502,00An   قمداني  مهدي5947

غائبAn   قاديم  إسراء5946

غائبAn   بونقاب  عديلة5943

غائبAn   مالح  أسماء5940

غائبFr   عون  يسرى5939

غائبFr   توات  ماجدة5936

غائبFr   جايرين  سلمى5935

غائبAn   فريحة  ندى5934

غائبFr   بوزيد  سلمى5933

غائبAn   شلي  شيماء5932

مقىصFr   واتي زرقة  عبد الحق5931



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   صابر  مهدي5930

غائبFr   سمون  اسالم5928

غائبFr   عالم  حياة5927

غائبFr   بوجمعة  أسية5924

غائبFr   طرودي  أسامة5920

غائبAn   عبد العزيز  سليمان عبد املالك5918

غائبAn   بندير  سيدعلي5914

غائبAn   بلعايش  جنات5899

غائبFr   زمالي  حسيبة5897

غائبFr   بوطبة  خليل5896

غائبFr   بوكعيبة  الغاني5894

غائبFr   بولحبال  نظرة منوبية5893

غائبFr   عزون  رؤوف5891

غائبFr   مسري  خالدية5889

غائبFr   عبود  مصطفى5887

غائبAn   حركاتي  يسرى5886

غائبFr   حشمان  ليلى5881

غائبFr   مقراني  سليمان5880

غائبFr   ررسة  حسن5878

غائبAn   براهيمي  فاطمة5870

غائبFr   صديق  سيرين5867

غائبFr   حشيدة  أحالم نورة5866

غائبFr   العيدي  دالل5855

غائبFr   شوكال  زينب روميساء5845

مقىص7,0011,00Fr   حتحاتي  فيصل حسام الدين5843

غائبAn   بوغرارة  إسالم5840

غائبFr   بوطينة  أسماء5839

غائبFr   بن جعيدة  ايمان نور الهدى5838

غائبAn   عباس ي  صدام5836

غائبFr   هبري  اسمهان5834

غائبFr   بروك  راضية5831

مقىص4,758,50Fr   قدور  سفيان5821

غائبFr   موس ى  امينة5818

غائبFr   سيسطة  عبدهللا5816



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   باديس  مريم5815

غائبFr   شرحرح  زكريا5807

غائبFr   قعودة  عماد5806

غائبFr   أكليل  هيشام5805

غائبAn   بن برايك  عائشة5804

غائبAn   بورزق  محمد نور االسالم5797

غائبFr   حباني  كمال5794

غائبAn   ابرير  سامية5792

غائبAn   معرف  لخضر5789

غائبAn   عكاش  ريم5784

غائبAn   رماش  سامي5781

غائبFr   شايب ذراع  عمار5780

غائبFr   دبابي  فتيحة5779

غائبFr   مخيس ي  وفاء5777

غائبFr   غمري  سلمى5773

غائبAn   مخلوف  أحمد5770

غائبFr   جزار  أيمن عماد الدين5769

غائبFr   ياحي  شافية5768

غائبFr   حلفاوي  زينب5762

غائبFr   ذوادي  رحيمة5758

غائب8,507,501,255,75Fr   بسباس ي  هاجر5757

غائبFr   فطار  أمال5748

غائبFr   سويح  محسن5745

غائبFr   رهيوي  امنة5744

غائبAn   بوقبال  حسام5727

غائبFr   هني  سعدية5714

غائبFr   جلولي  أسماء5713

غائبFr   عليالت  حسام5711

غائبAn   خلوط  نور اإليمان5709

غائبFr   شالي  فراح5703

غائبAn   مباركي  الجمعي5696

غائبAn   حركاتي  جمال5692

غائبFr   بربر  فريد5681

غائبAn   جواح  سامية5675



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   هديبل  إبتهال5657

غائبFr   مسعودي  فاطمة5650

مقىص6,502,75An   ابن مبارك  عبد الباري5641

غائبFr   بوطاطة  يوسف5634

مقىص7,00An   عصماني  جمال5624

غائبFr   مباركي  ليتيسية5621

غائبFr   زاهي  ملية جميلة5614

غائبAn   سالطني  إيمان5606

غائبFr   بوشطوب  حسين5600

غائبAn   رقيق  خيرة5598

غائبAn   ناني  احمد العربي5596

غائبFr   بلهوان  محمد عدالن5595

غائبFr   عيسات  العالية5594

غائب6,00An   لكلوكة  فاطمة الزهرة5593

غائبAn   موس ي  امينة5591

غائبFr   مقراني  فيروز5583

غائبFr   مانع  شهيناز5578

غائبFr   بكوش  مروى5568

غائبFr   ولدبوخيطين  عبدالرحمان5562

غائبAn   عبداملالك  سيدي محمد5559

غائبAn   طجين  سليمان5550

غائبFr   بوراوي  خديجة5546

غائبAn   خالص  رابح5545

غائبFr   معلم  مروى5544

غائبFr   عمراوي  تفاحة5541

غائبAn   قبول  كنزة5540

غائب10,758,25Fr   قرور  شهرزاد5524

غائبFr   فضالة  خالد5523

غائبFr   لخزوم  ياسر5521

غائبFr   بالش  دامية5513

غائبFr   خليفة  صفاء5512

غائبFr   حميدة  حفصة5510

غائبFr   مويسات  صبرينة5508

غائبFr   شرشار  سارة5506



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   سناد  إيمان5502

غائبFr   فاخر  أحالم5499

غائبFr   زياني  إنصاف5493

غائبAn   لكحل  أشرف5489

غائبAn   عطوي  عبد هللا5487

غائبFr   مختاري  شهرزاد5486

غائبFr   عيشون  امال5485

غائبFr   عمور  حبيب5484

غائبFr   طهراوي  لبنى5481

غائبAn   العمري  سلسبيل5480

غائبAn   بلفولة  أمينة5470

غائبFr   صليحة  بوسعدية5468

غائبFr   العسالي  أم الخير5466

غائبFr   خليفي  جمال5462

غائب2,256,00Fr   حميدان  صارة5461

غائبFr   زغالمي  محمد ملين5459

غائب5,504,75Fr   بعلي  سليمان5456

غائبAn   رحال  انيس هيثم5453

غائبFr   بوزيد  يحي أمين5449

غائبFr   صالح صالح  ندى5445

غائبFr   عتاوي  الميس خيرة5438

غائبFr   لحول  مراد5435

غائبFr   تراعي  سوهيلة5431

غائبFr   دباخ  يوسف5425

غائبAn   بوروبة  إيمان5423

مقىص8,007,507,50Fr   بسباس ي  مالك5422

غائبFr   بولنوار  فاطمة الزهرة5421

غائبFr   بن وارث  بالل5420

غائبAn   ناعم  كريم5416

غائبFr   فرقاني  رحيل5408

غائبAn   ريطاب  عزالدين5402

غائبAn   رمضاني  رياض5401

غائبFr   موكحلة  سعدية5398

غائبFr   بوخنفير  هالة5393



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   لعبيدي  محمد العربي5392

غائبAn   مزغيش  محمد الشريف5390

غائبFr   بوملعيز  منية5388

غائبFr   بريكة  رانية5384

غائبFr   بن حمدون  الخادم5370

غائبAn   بلبنة  إيمان5367

غائبFr   مكتفي  فلة5363

غائبAn   قادري  فاطمة الزهراء5349

غائبFr   كردار  شهرزاد5348

غائبFr   القرمي  فاطمة الزهراء5344

غائبFr   أوسعديت  سارة صبرين5343

غائبAn   عكاز  سلمى5341

غائبFr   سكسيك  خديجة كوثر5339

غائبAn   داودي  محمد5335

مقىصFr   سعيداني  الهادي5334

غائبFr   دكار  ياسر5332

غائبFr   سيساوي  إيمان5327

غائبFr   كشاوي  محمد الحسين5326

غائبFr   العابد  كريمة5322

مقىص10,502,005,009,25Fr   شودار  الطاهر5319

غائبFr   بحوص  محمد5315

مقىص3,5010,50An   بلخروبي  عبد الجليل5313

غائبFr   خليفي  عبد القادر5306

غائبAn   سيار  أمينة5305

غائبFr   ميهوب  آسية5302

غائب3,752,757,00Fr   بن نعجة  أسماء5299

غائبFr   لرقط  اسماء5296

غائبFr   بن عمر  محمد الصالح5292

غائبFr   بوعافية  صالح الدين5287

غائبFr   شبالوي  ريم5283

غائبAn   رمضاني  فتيحة5282

غائب5,007,00Fr   عقبي  سميرة5280

غائبFr   بوصلعة  توفيق5279

غائبFr   جراوي  أميرة5274



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   مصطفى سبع  طارق5269

غائبAn   سليمي  وائل امحمد سليم5267

غائبFr   شريف  يعقوب5265

غائبFr   بن عطاهللا  خير الدين5262

غائبFr   عراج  لويزة5259

غائبFr   بن ديش  وفاء5257

غائبFr   ناجم  عمورة5255

غائبAn   وعلي  عثمان5251

غائبFr   بن يربح  لينة5250

غائبFr   بوديسة  صارة5249

غائبAn   حازم  نسرين5247

غائبAn   عكروت  بثينة5245

غائبAn   عثمان  محمد زهير5244

غائبFr   جاللي  صبرينة5236

غائبFr   شابو  ساملة5232

غائبFr   خيراني  امال5231

غائبFr   بوشارب  عائشة5229

غائبFr   نسيمة  بوسعيد5226

غائبAn   قماز  خليل5222

غائبAn   درار  عبدالقادر5217

غائبFr   حوري  هبة5206

غائبFr   هواري  ياسين5204

غائبFr   تالل  كهينة5203

غائبFr   بن أودينة  محمد عبد الرؤوف5201

غائبFr   حادي  فاطمة5196

غائبAn   شايب دراع  هوارية5194

غائبFr   حسيني  مريم5192

غائب9,004,002,50An   بوشنافة  إبراهيم5187

غائب5,002,501,254,00Fr   بديار  حنان5186

غائبAn   مساحلي  كريم5184

غائبAn   دالي  يحي5181

غائبFr   عويس ي  سمية5176

غائبFr   منصوري  روميساء5175

غائبFr   وهاب  شروق5173



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بن عش ي  مريم5168

غائبFr   شايب  هجيرة5155

غائبFr   بلونيس  جمال الدين5150

غائبAn   حسينات  عبد الحكيم5146

غائبFr   صالحي  زينة5141

غائبFr   مدور  عزيز5135

غائبFr   بحري  طه5133

غائبFr   نوري  مسعود5130

غائبFr   بلوصيف  حميدة5124

غائبFr   حرزون  ليلة5120

غائبAn   لويفي  ياسمين5117

غائبFr   طبي  وليد5115

غائبAn   لويفي  عامر5114

غائب4,504,50An   داود  فايز5113

غائبAn   عباس ي  عبدالحليم5112

غائبFr   باجودة  محمد5111

غائبAn   والي  اسية5108

غائبAn   فرنان  نجوى5107

غائبFr   بلموكر  مريم5106

غائبFr   بحرون  عبير5103

غائبFr   بغول  آمنة5095

غائبFr   أومدور  رجاء5092

غائبFr   اوشعالل  صليحة5088

غائبFr   بوطاطة  عبد الرحيم5077

غائبFr   علياتي  يحي5074

غائبFr   موافقية  الهام5073

غائبAn   يحياوي  نور الهدى5072

غائبAn   عيواز  مودة اشواق5070

غائبFr   تومي  ريمة5066

غائبFr   حفافصة  حسام الدين5063

غائبFr   بوخروبة  رفيقة5056

غائبFr   بوعنيق  محمد5053

غائبFr   بلحداد  مريم5051

غائبAn   بن لشهب  نايلة5047



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائب6,006,0011,00Fr   ماليم  أيمن5042

غائبFr   حداد  آمنة5040

غائبFr   بن عابد  قادة5038

غائبFr   عطافي  أمير عبدالقادر5036

غائب2,001,00An   مرش ي  امنة5032

غائب3,009,00An   مرش ي  أميرة5031

غائبFr   كرمالي  فيروز وفاء5028

مقىص7,503,5013,256,50Fr   أحرس  مسعود5026

غائبFr   حاجي  رشيدة5020

غائبFr   تلمساني  يسمينة5015

غائبFr   بن سفير  أحمد موهاب5014

غائبFr   بوجيمار  زهيرة5012

غائبFr   بركة  خديجة5007

مقىص7,501,009,002,25Fr   خلفي  محمد5006

مقىص5,50An   اسماوي  إبراهيم5000

غائبFr   جبايلي  هيفاء4987

غائبFr   صدوق بوزيان  خديجة4986

غائبFr   دهمش  هدى4983

غائبFr   يحياوي  سارة4977

غائبFr   طبيب  رياض4976

غائبFr   ساجي  أيمن4974

غائبFr   بن علة  مليسة4973

غائبFr   الرزقي حمامة  آية4969

غائب4,0013,25Fr   أوزنجة  إدريس4968

غائب2,00Fr   بوحسان  محمد أمين4965

غائبFr   بلعربي  خالدية4960

غائب4,00An   حميدي  جمال4958

غائب8,508,00Fr   بن عبد العزيز  سلمى4956

مقىص9,505,506,007,00Fr   حناش ي  وداد4953

غائب3,0011,75Fr   قاسمي  ليديا4952

غائبAn   حدادو  أحمد رائد4950

غائبFr   بن عبدهللا  محمد جواد4937

غائبAn   مخلوفي  ريم4925

غائبFr   عامري  صبرين4922



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   شعبان  الخيضر4912

غائبFr   معوش  سعيدة4909

غائبFr   حنيفي  جلول4907

غائبFr   زغبيب  مريم4904

غائبAn   مكعو  محمد عبد الهادي4901

غائبFr   رامي  المية4898

غائبFr   لحسن  سامي4896

غائبAn   سكران  أيوب4895

غائبAn   زاير  بغداد4893

غائبFr   روام  رامي4892

غائبFr   زايدي  نريمان4882

غائبFr   ماضوي  بسمة4880

غائبFr   حرزوز  ليدية4878

غائب8,5011,00Fr   ميلي  هاجر4875

غائبFr   لعور  شهيناز4874

غائبFr   بومعزوزة  صدام حسين4864

غائبFr   بن عبد الرحمان  لقمان4862

غائبFr   مكتاري  عبد الحميد4857

غائبFr   معراف  زهرة4853

غائبAn   عبيد  صالح الدين األيوبي4852

غائبFr   درياعي  رشا4846

غائبAn   مليط  أحمد4845

غائبFr   نادر  محمد عالل4844

مقىص4,501,50Fr   بن دريس  نور الدين4840

غائبFr   الطيب  سميرة4835

غائبFr   بلفارة  جميلة4825

مقىص4,007,25Fr   فليح  فضيلة4820

غائبFr   برقاع  شريفة4817

غائبFr   بوسنة  إسحاق4815

غائبFr   متيجي  رابح4813

غائبFr   بن يسعد  ياسر سيف الدين4812

مقىص5,256,50Fr   خربوش  إلياس4807

غائبFr   جعيد  حمزة4805

غائب7,504,00Fr   يزه  عبدالناصر4803



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   ضحاك  خديجة4802

غائبFr   قدار  عبد الغاني4800

غائبFr   أوقارة  جالل4796

غائبAn   بكايري  مهدي4789

غائبFr   خوجة  ايمان4786

غائبFr   رحموني  ذكرى4783

غائبFr   بن عدودة  عبداإلله4778

غائب11,504,503,003,00An   سالماني  سامية4777

غائبFr   بن ساحة  حمزة4776

غائبFr   حداد  ليندة4774

غائبFr   حاجي  طارق4773

غائبFr   إريد  عبد الغني4772

غائبFr   سالمي  مصعب4770

غائب1,502,000,503,75Fr   بن سالم  يونس4769

غائبFr   خاليفية  أحالم4756

غائبFr   يونس  زكرياء4755

غائب0,001,00Fr   بهلول  أمير4754

غائبFr   حقيقي  فاطمة هناء4744

غائبFr   حسان دواجي  محمد رمزي4742

غائبFr   مداني  يوسف4739

غائبFr   بن عبد هللا  نبيلة4738

غائبFr   بومصران  سمية4736

غائب5,638,75Fr   يدروج  نسرين4734

غائبFr   جقيدل  أحميدة4732

غائبAn   بوزار  أمال4731

غائبAn   بريك  الصادق4728

غائبFr   بوزانة  حنان4726

غائبFr   بوسنة  نوال4719

غائب9,503,501,00An   كشيشات  نادية4715

غائبFr   بن محمد  لحسن4713

غائبAn   زرقين  حسن4710

غائبFr   هدهود  شيماء4706

غائبFr   حماداش  تسعديت4705

غائبFr   عبيد  سهام4703



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   شادة  أثير4700

غائب4,252,002,00An   شهبيب  فراح4697

غائبFr   بوكرع  نهلة4694

غائبAn   ربوحي  فيصل4690

غائبFr   فرحي  سارة4688

غائبFr   يهوال  هشام4687

غائبFr   دمو  سامية4681

غائبAn   زعبوب  خولة4677

غائبAn   براهمي  هناء4675

غائب7,0011,75Fr   بوشامة  امينة4674

غائبFr   زيان  سارة4672

مقىص4,501,005,003,50Fr   زروق  إفتكار4671

غائبAn   عبيد  ليلى4666

غائبFr   بكارة  فاطمة الزهراء4664

غائبFr   كوريد  امينة4663

غائبFr   شابني  سفيان4658

غائبFr   زناسني  مختار محمد4655

غائبFr   بيوض  إيمان4653

غائبFr   نويري  بدر الدين4649

غائبFr   جيني  رمزي4643

غائبFr   قوراري  جوهرة4642

غائبAn   أحمد براهمي  أمال4640

غائبFr   عالم  منال4634

غائبFr   زكراوي  بالل4633

غائبFr   بوقرة  نسرين4631

غائبFr   مادي  نبيلة4630

غائبAn   الوافي  سوسن4628

غائبFr   بلغيث  ريمة4625

غائبFr   مزروي  عبير4620

غائبFr   رزاق  ميرة4619

غائبFr   العايز  لوسيلة4614

غائبFr   نموش ي  سليمة4610

غائبFr   بوشانون  ايمان4609

غائبFr   عموش ي  جيهان4600



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بلبواب  فطيمة4597

غائبAn   بوناب  شيماء4596

غائبFr   بن عيوة  رابعة العداوية4589

غائبAn   بالخير  انتصار4583

غائبFr   بن بعيط  اسماء4581

غائبFr   ناصري  محمد السعيد4580

غائبFr   بن عامر  ياسر4579

غائبFr   بوعشة  عبد الرؤوف4576

غائبFr   جدادوة  مهدي4570

غائب7,00Fr   بن مراح  وفاء أمينة4568

غائبFr   ابو ذرة  نور4565

غائبAn   فريخة  وسام4562

غائبFr   بوتربيات  شهرزاد4561

غائبFr   عروفي  زليخه4560

غائبAn   زغالمي  منال4556

غائبAn   ملقوان  نور الهدى4554

غائبFr   حاج أحمد  ليليا4553

غائبFr   جفارة  رياض4550

غائبFr   مجاجي  محي الدين4548

غائبFr   هوام  نسيمة4540

غائبFr   مجدوب  خلود4534

غائبFr   مغزي  محمد4532

غائبFr   نيال  عائشة4530

غائبAn   يسعد  هارون4529

غائبFr   بوعالية  اية4527

غائبAn   بوهالي  هيثم عبد هللا4509

غائبFr   ريغي  فاتن4506

غائبAn   محمد الشريف  وليد4499

غائبFr   عمورة  نسرين4498

غائبAn   مخلش  شهرزاد4497

غائبFr   بوحلفاية  رانية4490

غائبAn   شينون  خولة4482

غائبFr   شيخ  ايمان4481

غائبFr   رامول  كنزة4480



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بوبكر  أشرف4479

غائبFr   هالل  محمد4473

غائبFr   مروفل  ربيع4472

مقىص9,7512,25Fr   عيادي  سهام4470

غائبFr   الزبسة  سميحة4467

غائبFr   معاشو  مصطفى كمال4462

غائبFr   شاوي  حسنى4458

غائبFr   بن كعبة  عمارية4450

مقىص6,507,005,75An   بن بوزة  مراد4446

غائبFr   بيبة  سميرة4440

غائبFr   بن النوي  فتيحة4439

غائبAn   صيقع  سليمة4433

غائبAn   بن النوي  إنتصار4432

غائب4,003,001,00An   هيبي  عبدهللا4431

غائبFr   بوترفاس  هاجر4423

غائبFr   بوهني  سمية4419

غائبAn   حدو  وهيبة4407

غائبFr   دسدوس  فاطمة4406

غائبAn   عبد الكبير  فاطمة الزهرة4400

غائبFr   ثابت  جهينة4399

غائبFr   قوادرية  خديجة4397

غائبFr   رفيف  بالل4394

غائبFr   عابد  حورية4393

غائبFr   بن بعيط  أسمهان4389

غائب4,500,75Fr   حاجي  بشرى إكرام4386

غائبAn   شايع  هناء4381

غائبAn   رحماني  زينب4379

غائبFr   شاللي  نسيمة4375

غائبFr   عبيد  شريفة4372

غائبFr   حجوني  رمزي4371

غائبAn   فردي  حمزة4369

غائبFr   حيمر  سارة4367

غائب6,0017,50Fr   لونيس  صافية4362

غائبFr   حماني  عكري4355



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   حدوش  عبد الحليم4354

غائبAn   بن زمان  نهاد4349

غائبFr   كرطوس  سومية4348

غائبFr   طليبة  حمزة4347

غائبAn   عوادي  حنان4346

غائبFr   طرايدية  عبلة4343

غائبFr   عطا هللا  إلهام4342

غائبFr   فراش  دنيا4338

غائبFr   ونسة  خديجة4334

غائبFr   قادي  سامية4333

غائبFr   بونعامة  سلوى4332

غائبAn   بوسعيد  أسامة4331

غائبFr   زبير  إيمان4330

غائبFr   إرناتن  وسام4328

غائبFr   حناني  رونق4327

غائبFr   مجيد  فاطمة اللزهراء4323

غائبFr   عربوز  فاطمة الزهراء4308

غائبFr   مغيلي  أمينة4303

غائبAn   مسعدي  إيمان4297

غائبFr   مقالتي  حسناء4292

مقىص7,5010,00Fr   قارة  سعيد4283

غائبAn   عزيزي  نسرين4282

غائبFr   قطال  محمد4278

غائبFr   سنوس ي  محمد المين4276

غائب11,507,50Fr   شيخاوي  صارة4275

غائبFr   عيش  ايمان4274

غائبFr   مريم  معزيز4273

غائبFr   عفرات  سمير4270

مقىص5,00An   عراس  لطفي4266

غائبFr   عيس ى  حزب هللا محمد عدنان4264

غائبFr   سباعي  اكرام4262

غائبFr   بن مسعود  حسام جمال الدين4259

غائبFr   حمرودي  يسرى4258

غائبAn   شقرون  بالل4255



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   رغايسية  نور الهدى4253

مقىص6,0010,00Fr   نصاله  أمال4252

غائبAn   عوامر  فاطمة4251

غائبFr   حباس ي  شيماء4250

غائبFr   بلهواري  نريمان4240

غائبAn   بن ماحي  نورية4237

مقىص4,638,00Fr   هرهور  أعمر4228

غائبFr   بن ناصر  وسيلة4226

غائبFr   وشاش  زينب4225

غائبFr   عيساوي  محمد أمين4224

غائبFr   بوخرص  أميرة بركاهم4222

غائبFr   غربي  محمد إسالم4214

غائبFr   طيبي  حنان4207

غائبFr   حمادي  مرزاقة4204

غائب9,00Fr   قوجيل  الزهرة4200

غائبFr   بن قصيور  إيمان4192

غائبFr   بن سعدي  شهيناز4190

غائبAn   خرفي  جهيدة4188

غائبFr   دبشونة  محمد ملين4184

غائبAn   هادفي  منال4177

غائبAn   تومي  امينة4173

غائبFr   بريهموش  أميمة4172

غائبFr   واضح  فاطمة4171

غائبAn   بوعبان  عائشة4168

غائبAn   لعناني  زكرياء4164

غائبFr   نار  مريم4158

غائب4,002,007,75Fr   لعميري  يسمينة4157

غائبAn   حساني  زينب4120

غائبFr   معمري  نور الهدى4116

غائبFr   دغموم  وفاء4114

غائبAn   بولقصع  هشام4110

غائبFr   نصيب  ابتسام4104

غائبAn   بهلولي  سهام4103

غائبFr   بوغرارة  نوال4100



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   مواز  خديجة4096

غائبFr   خماجة  رونق4095

غائبFr   شعبان  نبيلة4094

غائبFr   بلجياللي  نسيبة4093

غائبAn   مسعودي  سارة4088

غائبFr   أوخر فالح  نوال4083

غائبFr   فريفط  برهان4081

غائبFr   تنقالي  بالل4078

غائبFr   زبار  فاطمة الزهراء4042

غائبFr   عيساوي  أمينة4039

غائبAn   قساوي  جمال4033

غائبAn   زروق  ريمة4028

غائبFr   مهدي  صباح4026

مقىص9,504,000,0010,50Fr   تواتي  أحمد الغا4021

غائبAn   بن الشريف  حنين4014

غائبFr   شرقي  فاطيمة زهرة4013

غائبFr   بلعماري  رانية ايمان4008

غائبFr   بطاهر  خديجة4006

غائب5,008,00Fr   العيش  مراد4004

غائبAn   واضح ثابت  محمد4002

غائبFr   شعيب  محمد ملين4000

غائبAn   بن يحي  أمينة3998

غائبFr   تاجر  فاطمة3996

غائبFr   صايت  ليندة3993

غائبFr   مغيث  محمد أمين3992

غائبFr   بوالشكرين  سامية3990

غائب12,506,006,00An   عزوز  جمال3980

مقىص12,5015,00Fr   زورداني  زهير أمين3979

مقىص6,001,501,008,75Fr   بلحاج بخدة  مصطفى3977

غائبFr   صغيور  عمارية سناء3971

غائبFr   سرير  أسماء3968

غائبFr   محجوب  سارة3967

غائبFr   ملكي  بركاهم3957

غائبAn   بن نينال  وليد3953



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائب4,006,000,00An   فداوي  حيدر3946

غائبAn   موساوي  العونية3943

غائبFr   بومعزة  دعاء ذكرى3937

غائبFr   مباركي  محمد جالل3931

غائبFr   يسعد شريف  ليديا3929

غائبFr   بوعشة  خلود3928

غائبFr   خليل  أحمد3925

غائبFr   دباغ  ضياء الحق3923

غائبAn   مناصري  العيد3919

غائبFr   براهيمي  شهيناز3914

غائبAn   حجاج  رانية3913

غائبFr   ناصر  عزيزة3908

غائبAn   روباش  سفيان3900

غائبFr   كانون  نعيمة3899

غائبFr   بن عمر  المية3896

غائبFr   مدور  أسماء3884

مقىص5,750,505,002,25Fr   حراوي  صبرينة3882

غائبAn   علوش  أمينة3880

غائبFr   بوقيراط  عبد القادر3878

غائبFr   بورحلة  منى حياة3875

غائبFr   عبدلي  فاطمة الزهرة3873

مقىص3,501,009,005,50Fr   هالل  نزام3872

غائبFr   بوطرفيف  ناريمان3836

غائبAn   قبلي  وسام3835

غائب6,502,003,008,00Fr   مسعودي  جمال الدين3834

غائبFr   ولد سليمان  علي3830

غائبFr   بلمقدم  سمية3824

غائبFr   عكوش  نور الهدى3823

غائبFr   بالسكة  وفاء3817

غائبFr   بورقعة  فتحية3811

غائبFr   بالش ي  عبد القادر3809

غائبAn   شكير  المية3806

غائبAn   بن احمد  هشام3805

غائبFr   عمي علي  فوزية3803



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   الكفيف  فايزة3802

غائبFr   أوشن  شيماء3798

غائب8,753,75Fr   هاشمي  إلهام3796

غائبAn   حاجي  صارة فاطمة الزهراء3795

غائبFr   مرصالي  نبية3788

غائبAn   مسعودي  بشرى3786

غائبFr   زقرير  صدام حسين3783

غائبFr   بوقرة  خولة3782

غائبAn   منصور  ليندة3779

غائبFr   بن ناصر  جابر3773

غائبFr   ضبة  قويدر3772

غائبAn   بوحفص  عبد الغني3769

مقىصFr   شرماط  ريمة3768

غائبFr   غربوج  رميساء3759

غائبFr   كرميش  محمد يحي3756

غائب2,002,00An   زروقي سبع  مريم3754

غائبFr   بن املجات  أميرة3753

غائبFr   بوزيدة  عاطف3749

غائبFr   خواثرة  وفاء3747

غائبFr   عرعاري  ضحى3743

غائبFr   بن عيجة  الزهرة3740

غائبFr   كمال  هناء3735

غائبFr   بن الشيخ  اسمهان3730

غائبFr   نور الدين  ياسمين3723

غائبFr   قاسمي  خولة3718

غائبFr   عاد  رجاء3713

غائبFr   حمداني  فاطمة الزهراء هدى3712

غائبFr   قسيس  مليس3710

غائبFr   مزغيش  راوية3702

غائبFr   بلغانم  محمد مزيان3701

غائبFr   أم العز  محمد أسامة3700

غائبFr   قسوم  عفاف3699

غائب7,5013,25Fr   الواهم مصابح  زكرياء3697

غائبFr   سايب  حدة3691



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   واسطي  سارة3688

غائبFr   سعيد واعمر  زوهير3686

غائبFr   شرقي  عقبة3684

غائبFr   قيرة  مروة3683

غائبAn   شعواد  امير3681

غائبFr   اودية  جميلة3675

مقىص5,008,75Fr   جزار  إيهاب3673

غائبAn   العمري  نهى3670

غائبFr   محمدي  نريمان3667

غائبAn   تواتي  رانية3665

غائبFr   سعيدة  خديجة3657

غائبAn   بوكفوسة  سوعاد3654

مقىص9,0011,75Fr   حساس  فريال3653

غائبAn   مرازي  رابح3646

غائبFr   صالحة  وصال3637

غائبAn   بوحاجب  عبد الشافي اسامة3636

غائب10,0013,25Fr   زردازي  آمال3634

غائبFr   بوغازي  سماح3630

غائبFr   بوطبل  بلقاسم3622

غائبAn   بن عيس ى قوادري  إلياس3611

غائبAn   دراج  فاطمة الزهراء3606

غائبFr   عميري  مليسة3604

غائبFr   خربوش  خولة3598

غائبAn   حشمان  نعيمة3596

غائب12,004,0013,25Fr   لعور  راضية3593

غائبFr   بن زواوي  عبد املؤمن3592

غائبFr   بوخاري  كريم3587

غائبFr   رزيق  سومية3575

غائبFr   سماتي  عباس3573

غائبFr   ناموس  عامر3568

غائبFr   زياني  نور3562

غائبAn   ورداس  امال نورهان3552

غائبFr   مباركي  سلمى3550

غائبAn   بوساهل  مجد الدين سمير3541



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بختي  أحالم أمينة3538

غائبAn   رحماني  مهدي رضوان3529

مقىص9,504,500,008,25Fr   سبيعة  جميلة3528

غائبFr   رحماني  نريمان3520

غائبAn   طيار  نور الهدى3518

غائبFr   عميش  نزيهة3516

غائبFr   بن جربو  فاطمة3515

غائبFr   عباس  رانيا نسرين3502

غائبAn   بصل  محمد نبيل3496

غائبFr   عياط  رحمة3495

غائبFr   شداني  سعيدة3492

غائبFr   حيرش  مهدي3481

غائبFr   حمودي  أمال3479

غائبFr   حمودي  نوال3476

غائبFr   زندور  حاج علي3471

مقىص11,501,0013,009,50Fr   قاسم  نادية3469

غائبFr   مول السويقة  فتحي3468

غائب5,002,001,0010,00Fr   جعرون  ياسمين3463

غائب6,506,001,0012,25Fr   بعرير  نورة3461

مقىص8,003,002,506,25Fr   شيخ  محمد3460

غائبFr   أورمضيني  ليندة3459

غائبFr   غزال  مريم3453

غائبFr   زغلول  اسمى3451

غائبAn   مرسلي  نصيرة3448

غائبFr   كاسحي  كاهنة3445

غائبFr   شيخي  رقية3443

غائبFr   خضراوي  هبة هللا3437

غائبFr   علوي  نور الهدى3430

غائبFr   جنادي  وهيبة3429

غائبAn   بلخير  محمد أمين3428

غائبAn   مخنف  مصطفى3427

غائبFr   سندس  صيود3426

غائبAn   لوناس  أحالم3418

غائبAn   قمقام  روميسة3401



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بن حياهم  ريان3398

غائبFr   حلواني  سمية3397

غائبFr   عمارة  أميرة إيمان3395

غائبFr   قرماش  مهدي3392

غائبFr   دشير  حمزة3387

غائبFr   نصايبي  تقي الدين3382

غائبFr   فرحات  طارق3374

غائبFr   سعيداني  سليم3372

غائبFr   غراب  نبيل3364

غائبFr   بوحمدون  أمال3363

غائبFr   بن ذيب  بثينة3353

غائبFr   بن قويدر  حليمة3342

غائبAn   حمو  مروى3339

غائبFr   لعداوي  مريم3337

غائبFr   حيدب  سيد أحمد3333

غائبAn   بن عيس ى  ايمان3331

مقىص8,004,001,0011,00Fr   بوغابة  ايمان3326

غائب5,003,005,005,75An   باديس  علي3321

غائبFr   بوحمدون  مروة3315

غائبAn   خليل  دهيبة امال خديجة3313

غائبFr   صيد  كنزة3306

غائبFr   بوطبزة  مريم3303

غائبAn   بن مربي  صدام3298

غائبFr   قاري  ويزة3293

غائبFr   بلحول  أمال3290

غائبFr   قنون  ايناس3286

غائبFr   حميزي  مراد3283

مقىص4,005,001,005,75Fr   عليوش قربوع  نوال3281

غائبFr   ميسون  فريد3270

غائبFr   فاس ي  سامي رياض3269

غائبFr   ميزاب  اسامة3261

مقىص6,508,501,00An   بن سكري  يونس3257

مقىص4,501,509,50Fr   نموش ي  غادة ريان3250

غائبAn   بوسعيد  اسالم3249



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبAn   بن نابي  بن يحي3246

غائبFr   بلحسن  زكريا3243

غائبFr   بوطلبة  راضية3241

غائبFr   العبداني  إكرام3238

غائب4,504,50An   شاللي  أمينة3234

مقىص11,757,257,507,00Fr   زدون  ياسين3231

غائبAn   بولوحة  شراف3223

مقىص5,003,006,50An   ساعد  سميحة3221

غائبFr   بوجردة  زينب3209

غائبAn   بوفرورة  سمير3205

غائبFr   زواوي  نجاة3201

غائبAn   صافي  حمزة3200

مقىص6,003,501,006,25Fr   بودشيشة  العياش ي3195

غائبFr   لعرابة  احمد3193

غائبFr   غالي  نادية3190

غائبAn   شطيبي  ليليا مريم3187

غائبFr   سواملية  منى3186

مقىص1,003,500,757,50Fr   نمار  ميرال3185

مقىص7,003,501,009,50Fr   شبيني  صبرينة3182

غائبFr   كشيتي  خولة3181

غائبFr   عروس ي  آدم3177

غائبFr   ربزاني  روفيدة3175

غائبFr   بوخليف  مروة3160

غائب8,502,000,0012,75Fr   قاوه  عبد الغاني3156

غائبFr   حمادة  أحالم3155

غائبFr   مخلوفي  ريان3153

غائبFr   حساينية  بسمة3149

غائبFr   دنداني  معتز باهلل3145

غائبFr   سايب  جهيدة3141

غائبAn   ضامن  حفيظة3136

غائبFr   عقبوبي  حاج ميلود3135

غائبFr   تواتي  سهام3125

غائبFr   بومعالي  هيام3123

غائبFr   سواقي  كهينة3119



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   نجوى  مليس3113

غائبFr   خفاش  أحسن3109

غائبFr   عبيزة  سيليا3106

غائبFr   كالي  محمد شريف3098

غائبFr   لبري  شمس الدين3096

غائبFr   بلعباس ي  ايمان3095

غائبFr   رجدال  فايزة3093

غائبAn   سياخن  هشام3085

غائبFr   قنفود  حفصة3082

غائبFr   كركود  زينب3079

غائبFr   دخلي  لبنى3072

غائبFr   بن عياد  هاجر3056

غائبFr   بناقرية  رجاء3054

مقىص5,00An   عشور  نورالدين3053

غائبFr   كحيلي  والء غفران3046

غائبFr   لعروي  زواوية3042

غائبAn   بن سخري  هاجر3039

غائبFr   مواديح  سهيلة3035

غائبFr   محمد الشريف  مهدي3034

غائبFr   بن علي  سامية3024

غائبFr   صافي  أسامة3021

غائبAn   مالح  مليسة3012

مقىص4,001,006,7514,00Fr   حمود  يسرى3006

غائبFr   عجرود  أمينة3000

غائبFr   بوزيدة  نبيل2996

غائبAn   خناب  الضاوية2991

غائبFr   عيواز  آمنة2989

غائبFr   فاضل  هدى مريم2984

غائبFr   عنابي  سهير2981

غائبFr   قطوش  تقي الدين2975

غائبFr   بومزبر  أسامة2974

غائبFr   روابحي  إسمهان2971

غائبFr   فتحي  اكرام2969

غائبFr   بن يوسف  اسماعيل2965



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بوزنونة  هاجر2955

غائبFr   قدراوي  يوسف2954

غائبFr   كواش ي  محمد أمين2951

غائبFr   كاس  مخلوف الصادق2948

غائبFr   بلكحل  أسماء2946

غائبFr   امبارك  مريم ليزة2945

غائبFr   عبدي  مهدي2941

مقىص3,754,000,005,50Fr   عراف  محمد ملين2938

غائبFr   امبارك  مهدية صبرينة2936

غائبAn   مرابطي  أكرم ضياء الدين2932

مقىص6,8810,0012,25Fr   عثماني  رشيد2929

غائبFr   بوسعيد  رتيبة2928

غائبFr   قدور  نزيهة2925

غائبFr   مسرات  رانية2924

غائبFr   كالش  امر رميساء2921

غائبFr   حمادي  نزار2919

غائبFr   أبيرن  ياسمين2908

غائبFr   تبودي  نريمان2906

غائبFr   عجرودي  حنان2904

غائبFr   طوبال  حنان2903

غائبFr   الوافي  حسين2902

غائبFr   برناوي  فريال2899

غائبFr   عياد  عبير2897

غائبAn   لبقع  سامية2893

غائبFr   بن شرقي  وهيبة اكرام مريم2890

غائبFr   إفيس  سارة2888

غائبFr   برني  فاطيمة الزهراء2887

غائبFr   عنزار  محمد2881

غائبAn   مولكاف  غانية2875

غائبFr   بن صاوشة  مروى2873

مقىص4,004,500,00An   متيجي  محمد أمين2867

غائبFr   فتال  حسين رياض2864

غائبFr   بوعصيدة  إيمان2863

مقىص5,007,001,003,00Fr   حرفوف  الياس2861



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   بريك  يوسف2859

غائبFr   نكاع  أمينة2854

مقىص7,505,00An   حمزاوي  اميرة2853

غائبFr   بوقوفة  أسماء2851

غائبAn   جحنيط  خديجة2847

غائبFr   عميش  آية2845

غائب6,000,505,25Fr   عروس  لعبيدي2840

غائب6,00An   مالك  فوزية2839

غائبFr   بوزغاية  ملياء2830

غائبFr   كيتوس  أمال2826

غائبFr   بن حمادوش  جميلة2822

غائبFr   كراز  يمينة2819

غائبFr   مشاش  حمزة2818

غائبFr   جافي  سليم2807

مقىص4,004,003,005,50Fr   ربيزي  شعيب2804

غائبFr   عبد العزيز  هند2803

غائبFr   رحماني  دنيا زاد2801

غائبFr   ترقو  فريد2795

غائبFr   كاسوري  صونيا2792

غائبFr   حليمي  أمينة2785

مقىص1,5010,008,00Fr   لحام  نوال2782

غائبFr   مذكور  عبد الهادي2774

غائبAn   خالدي  نادية2769

غائب6,001,25An   كوسة زيد  فتيحة2766

غائبAn   تيفوتي  خولة2755

غائبFr   بن شهرة  مروة2750

غائبFr   بوجالل  سناء2749

غائب5,507,502,001,00An   عطوي  وردة2748

غائبFr   مزعاش  فاطمة2735

غائبAn   يحياوي  خديجة2733

غائب9,504,000,25An   ونوقي  مروة2730

غائبFr   رحال  نبيلة2729

مقىص11,758,0011,007,25Fr   ضياف  إكرام2728

غائبFr   رزقي  ايمان2725



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   عشير  يسمينة2724

غائبFr   رمعون  لينة أمينة2723

مقىصFr   شربال  صبرينة2719

غائبFr   مقدم  عمر2714

غائبFr   خليفة  محمد أمين2708

غائبFr   زالص  لطيفة2707

غائبFr   حسان  فريال2701

غائبAn   فزاني  هاجر2699

غائبFr   بوطال  رابح2698

غائبFr   بوعجدية  صالح الدين خالد2695

غائبFr   عماني  أم الخير2693

غائبFr   بوالشحم  إيناس ريان2690

غائبFr   مطاوي  إنصاف2684

غائبAn   حاج مختار  هاجر2677

غائبAn   ابراهيمي  أسماء2670

غائبFr   مشحالك  نسرين2668

غائبAn   رمضاني  محمد الطيب2666

غائبFr   رويني  فرحات2665

غائبFr   بسيسة  محمد البشير2656

غائبFr   حميدة  يونس2654

غائبAn   قرطابة  حسنية2653

غائبFr   بوجعدار  ريمة2651

غائبFr   دوار  حنان2649

غائبAn   قشود  حنان2643

غائبFr   االندلس ي  حكيم2641

غائبAn   بوحميدي  فاطمة الزهراء2640

مقىص3,002,001,005,25Fr   بوكفوسة  محمد2638

غائبFr   غمري  مالك2637

غائبFr   خيرات  سمية2632

غائب3,50Fr   حديد  اكرام2629

غائبFr   جمال  وهيبة2626

غائبFr   معزيز  محمد األمين2625

غائبAn   بسكري  يوسف2623

غائب2,00Fr   بولكويرات  عمار2622



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   عارف  نادية2621

مقىص4,006,002,509,25Fr   بن قارة مصطفى  صارة2617

غائبAn   بيوض  لطيفة2613

غائبAn   لحبيب  إكرام2606

غائبFr   بوغرقة  كريمة2605

غائبFr   بن أحمد  المية2601

غائبAn   بومعيزة  بدر الدين2590

غائبFr   قادري  حفيظة2588

غائبFr   زديري  عبد هللا2584

غائبFr   بن لحسن  أسماء2582

غائبAn   بلة  أماني مرام2580

غائبAn   دردور  أيمن عالء الدين2571

غائبAn   واضح  محمد أمين2570

غائبFr   عثماني  وردة2567

غائبFr   عايب  أكرم2566

غائبFr   بن قموم  اوسالم2563

غائبAn   بن دحمان  محمد2552

غائبFr   عميري  نورة2549

غائبFr   قرون  شهيناز2545

غائبFr   ايت قاس ي علي  خليل2542

غائبFr   بن قشة  عادل2539

غائبFr   السديري  عبد الوهاب2523

غائبAn   سالمي  ماجدة2520

غائبFr   عيشوش  صابر2512

غائبFr   براح  وسيم2506

غائبAn   بن مهيريس  هند2504

غائبAn   شريف  محمد عادل2501

غائبFr   بلهواري  مصطفى2496

غائبFr   بوداودي  رحمة2495

غائبAn   بختي  سهام2494

غائبFr   بومعالي  فلة2493

غائبFr   سواس ي  كلتوم2483

غائبFr   شالي  بالل2482

غائبFr   بوزيد  ليلية2473



مالحظةاملعدل العاماملذكرة املدنيالجزائيالثقافةاللقب و اإلسمرقم التسجيل اللغة
غائبFr   رباحي  سيد علي2465

غائبAn   دلندة  طارق2464

غائبFr   قاسمي  عبير2459

غائبAn   حاج علي  محمد ـ وسيني2456

غائبFr   عجرود  خولة2453

غائبFr   عمران  عبد الواحد2451

غائبAn   زغلول  ريان2447

غائبFr   بوزيان  بسمة2444

غائبAn   شريبط درويش  وردة2442

غائبAn   شالة  ياسين2441

غائبFr   بوطريف  عمار2438

غائبAn   رزيق  فلة2429

غائبFr   بلحياني  سفيان2427

غائبFr   ماض ي  كريم2420

غائبFr   قليل  علي دحمان فيصل2412

غائبFr   بلعربي  الهواري2409

غائبAn   برغوش  وليد2402

غائبFr   حذفاني  فاطمه2399

مقىص12,509,00Fr   فادن  ايمان2398

غائبFr   خضار  أسامة2397

غائب5,503,750,508,13Fr   فروي  لبنى2395

غائبAn   زياني  كنزة2394

غائبFr   ساكر  اميمة2373

غائبFr   عمري  سوعاد2370

غائبAn   دراعو  مروان2367

غائبAn   عبدو  عماد2365

مقىص10,503,501,009,00Fr   قسول  أحمد2363

غائب8,00An   قناني  عالء2362

غائبAn   أوراغ  كهينة2361

غائبFr   قورين  محمد امين2351

غائب6,500,008,75Fr   حموش  سليمان2339

مقىص4,752,004,505,50An   بلوفة  خيرة2332

غائبAn   حاجي  كوثر2330

غائبFr   محسن  نجيب2328
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غائبFr   تومي  عائشة2326

غائبFr   كركار  إيناس2318

غائب3,753,00An   رحماني  أحمد رامي2315

غائبFr   بوشيحة  هاجر2311

مقىص9,008,501,75An   لعبني  بشرى2298

غائب11,004,000,006,75An   سلوقي  يوسف2296

غائبFr   بوحفارة  هجيرة2291

مقىص6,509,5011,509,25Fr   فلة  كريمة2283

غائبFr   رخوم  نعيمة2280

غائبFr   عباس ي  مروى2271

مقىص8,252,508,25Fr   هني  براهيم2270

غائبFr   لوصيف  رابح2269

مقىص6,504,004,50Fr   بلقاسم  بشرى2265

مقىص3,003,000,004,75Fr   بودودة  تومي2264

غائبFr   كريبي  ابراهيم2240

غائبFr   بن سديرة  محمد أمين2228

غائبAn   زيتوني  عفاف2222

غائبFr   حوشدي  صابرينة زواوية2204

غائبAn   بوعقل  يوسف2203

غائبFr   حفار  سامي2200

غائبFr   بوفراش  عبد الوهاب2197

غائبFr   بوشريعة  نور الهدى2184

غائبFr   سماعيلي  بثينة2182

غائبAn   خريف  لينة2181

غائبAn   بهنة  رشيد2170

غائبFr   بورويس  شهيناز2166

غائبFr   زروالي  عادل2164

غائبFr   تايب  عبد الحق2149

غائبFr   بلعبدي  ابراهيم2148

غائبFr   نكموش  أنايس2147

غائب9,0010,75Fr   بلكاتب  إيمان2143

غائبFr   شخماية  عبد املؤمن2139

غائبFr   حمودي  فطيمة الزهرة ليندة2131

غائبAn   مقدم  أحمد راجي2118
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غائبFr   عيساوي  سوهيلة2114

غائبFr   دحية  حليمة السعدية2113

غائبFr   بوسنينة  هشام حسام شمس  الدين2109

غائبFr   بطاهر  ايمان2105

غائبAn   بدغيو  امال2104

غائبFr   بحري  نافع2095

غائبFr   إقسولن  فطيمة2091

غائبAn   بهدنه  نذير2085

غائبFr   منصوص  بلقاسم امين2068

غائبAn   طواف  يامنة2063

مقىص7,506,009,507,50Fr   زديرة  أحمد وليد2055

غائبFr   حجيلة  نعيم2052

مقىص9,002,252,0010,50Fr   خدام  عبد الرحيم2051

غائبAn   ربيــــعي  هـــــارون2045

غائبFr   ناجي  محمد ياسين2040

غائب4,001,009,50Fr   ليمين  محمد2030

غائب1,636,75Fr   بن رمضان  منصورة2022

غائبFr   ساس ي  حبيبة2019

غائبFr   بوجالل  إيمان2017

غائب3,004,002,00Fr   قدري  محمد الطاهر2012

غائبFr   شلية  فريال2006

غائبFr   قدال  إيمان2002

غائبFr   العايب  سهير1999

مقىص6,754,5011,004,50An   عامر  سارة1998

غائبFr   سليماني  عبير1996

غائب5,0010,50Fr   عمار  نادية1993

غائبAn   نواصرية  مروة1990

غائبFr   قرويلة  زهير1989

غائبFr   بوراس  اسمهان سهام1987

غائبFr   زرقي  عبير فتحية1968

مقىص2,501,259,005,50Fr   سراج  اسماء1965

غائبFr   بوعرعارة  ابتسام1957

غائبFr   أيت عمر مزيان  أكلي1954

غائبFr   ملعامري  زهرة1952
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غائبFr   براي  نبيلة1930

غائبAn   ملعب  يوسف خبيب1919

غائبFr   بوراية  فريال1914

غائبFr   عداد  صارة1901

غائبFr   عوفي  وسام1898

غائبFr   عبدلي  شهيناز نور الهدى1897

غائبFr   مشنوعي  هند1896

غائبFr   غرنوط  سارة1894

غائبAn   نواصرية  أمينة1893

غائبFr   مقدود  منير1889

مقىصFr   رحمون  محمد نجيب1887

غائبFr   بقرني  أسماء1877

غائبFr   نصاح  حورية1872

غائبFr   دمبري  دنيا1867

غائبFr   شيخ  حفصة1861

غائبFr   ابراهيم ابراهيمي  اسماء لينا1859

غائبAn   الفدي  محجوبة1857

غائبFr   قرساس  صارة1840

مقىص5,75Fr   خرازي  الناصر1826

غائبFr   بوشويشة  ناددية1822

غائبFr   عبد العزيز  وفاء1810

غائبFr   حاج بوسعادة  رشاء1808

غائبFr   زردومي  امين1806

غائب5,004,000,75An   سليماني  عائشة1805

غائب9,5010,25Fr   بوجملين  اشراق1802

غائب4,50An   شعبان  ليليا1792

غائبFr   بوبقيرة  عبد الرؤوف1786

غائبAn   العيدي  رقية1785

غائبFr   غريب  عبد الخالق1784

غائبFr   سعد الدين  فراح1780

غائبFr   فرشة  صالح الدين1779

غائب8,502,501,0010,75Fr   بوطالب  بشرى1777

غائبAn   بن نصيب  نجاح1773

غائبFr   بوداح  مريم1766
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مقىص5,00An   عقبة  محمد أسامة1764

غائبFr   أوكليل  حياة1762

غائبAn   لعيدي  محمد مصطفى1759

غائبFr   شارفي  بثينة1757

مقىص10,008,50Fr   شيخاوي  مصطفى1750

غائبAn   مزيان  خديجة1744

مقىص4,506,75Fr   طوالبية  بالل1742

غائبFr   عنقاك  فاطمة الزهراء1734

غائبFr   هروي  صفاء1732

غائبAn   زبيدة  صفية1730

غائبFr   سعايدية  أمين1725

غائبAn   فارح  محمد1724

غائبAn   بوعلي  خولة1712

غائبAn   تركي  أيوب1709

غائبFr   عيدودي  عقيلة1693

غائب8,004,00An   بوزيان  عبد العزيز1689

غائبFr   زازوة  نورالدين1682

غائبFr   طراد  فوزي1678

غائبAn   بوديسة  بشرى1673

غائبFr   سهيلي  عالءالدين1672

غائبFr   رباحي  طارق1668

غائبFr   زحاف  أمينة1666

غائبFr   بوكرشة  عفاف1664

غائبFr   بلحميس ي  حياة1663

غائبFr   أوالد سعيد  سعدية1659

غائبFr   بخالية  شهيناز1657

غائبAn   حمايدية  سوسن1656

غائب2,00Fr   جبارني  عبد الحق1653

غائبFr   عثماني مرابط  كوثر1642

غائبFr   عماري  أميرة1640

غائب8,50An   بوديار  شيماء1639

غائبFr   شافعي  نور الهدى1637

غائبAn   دريس ي  نسرين1626

غائبFr   سقطني  حميدة1625
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غائبFr   حداد  ميسون1624

غائبAn   دويس  محمد الطيب1621

غائبAn   بن مصطفي  حورية1620

غائبFr   معزوزي  مريم1617

غائبFr   بن طوبال  ريان1614

غائبFr   بولجويجة  وسام1613

غائبFr   هروي  خلود1608

غائبFr   مراد  مريم1607

غائبFr   لحرش  أيوب التومي1603

غائبFr   بوقفة  وسام1591

غائب9,508,001,75An   معروف  فضيل بن يمين1557

غائبFr   سايب  أحمد1554

غائبFr   زريفي  نبيلة1547

غائبFr   لزرق  محمد وسيم1541

غائبAn   هلة  سهام1538

غائبAn   معلم  سعيدة1537

مقىص12,0010,0011,5014,75Fr   مصطفاي  مبارك محمد االمين1533

غائبAn   بوسجادة  نسيبة1531

غائبAn   فضالة  عماد الدين1528

غائبAn   لعاطف  الحسين1520

غائبFr   بوعليلي  فاطمة1519

غائبAn   شتيوي  رندة1517

غائبFr   محاملي  ليلى1513

غائبFr   قسوم  أحمد1510

غائبFr   كبير  صديق1506

غائبFr   طاهرة  هيشام1503

غائبFr   بوغرارة  ياسين1492

غائبAn   شقروش  خديجة1489

غائبFr   قارة محمد  ياسمين1480

غائبFr   شيبوب  سارة ريمة1475

غائبAn   شتواح  حنان1470

غائبAn   طيار  رحمة1468

غائبFr   حمايدية  خلود1467

غائبFr   جلول داود  حنان1455
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غائبAn   لبيض  خالد1447

غائبFr   بولحية  عماد1445

غائبFr   شوبة  رشيد1443

غائبFr   شوبة  محمد1440

غائبFr   سوياح  خديجة1439

مقىص8,008,0013,25Fr   زدام  امينة1428

غائبFr   حميدي  فريال1425

غائب5,004,001,006,50Fr   قادة  الوردي1410

غائبFr   بكاري  نور هناء خديجة1409

غائبFr   ايت علي  براهم  امال1406

غائبFr   دبه  فارس1404

مقىص13,009,755,505,75Fr   حوش  ياسمين1403

غائبAn   خزناجي  عبد الجالل1399

غائبFr   شافع  إيهاب1394

غائب7,00Fr   براكتية  مريم1391

غائبFr   خواتمياني  عزالدين1389

غائبAn   صرياك  أمل1370

غائبAn   لويش ي  والء1368

غائبFr   لعثامنة  إيمان1367

غائبFr   حداد  نجاح1361

غائبFr   خلفة  سارة1355

غائبFr   شابي  روفيا1353

غائبFr   خنفر  سناء1352

غائبFr   بلفضيل  هبة1350

مقىص11,501,0012,505,75An   دهيني  سعاد1345

غائبFr   ملوش ي  سارة1328

غائبFr   بن مداح  شهناز1324

غائبFr   بن طراد  رجاء1323

غائبAn   بن قداش  سارة1320

غائبFr   ملجادي  بتول سعيدة1317

مقىص6,758,759,258,75Fr   بونوارة  جمال1316

M637+غائبAn   سعايدية  خولة1311

غائبFr   بن سحانة  يوسف1303

غائبAn   كركوب  محي الدين1281
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غائبFr   سيواني  سعيد احمد1272

غائبFr   بوختالة  ياقوت1266

غائبAn   بوطبة  توبة1264

غائبFr   طهاري  جهاد1252

مقىص6,0011,75Fr   بريك  عالء الدين1250

غائبFr   احداد  امينة1240

غائبFr   حمحوم  ندى1238

غائبFr   حفص ي  حمزة1232

غائبAn   شرفي  مريم1224

غائبFr   موني  سارة1215

غائبFr   حمايدة  كريمة1210

غائبAn   مشوشة  أحمد1205

غائبFr   وهراني  عبد الكريم1202

غائب5,005,50Fr   اشلي  سيليا1196

غائبFr   شهرة  عبد املالك شعيب1180

غائبAn   جغدالي  ابراهيم الخليل1175

غائبAn   قاسمي  نور الهدى1174

غائبFr   أيت وعلي  سميحة1168

غائبFr   عماري  بالل1163

غائبFr   ضياف  أنيس1157

غائبFr   هادفي  أميرة1145

غائب3,757,50Fr   بوراس  نور الدين1142

غائبFr   عنقر  أحمد1129

غائبAn   مكاوي  هاجر1128

غائبFr   عزي  زوينة بلقيس1126

غائبFr   سلمان  ليليا1121

غائب9,00Fr   نيكيا  محمد عالء الدين1118

غائبFr   بخوش  محمد رؤوف1109

غائبFr   بن كواص  دليلة1105

غائبFr   دوداش  سمية1104

غائبFr   باي  العارم1101

غائبFr   حدوش  احالم1085

مقىص4,504,50Fr   سالمي  ندى1082

غائبFr   بخش ي  ريان1077
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غائبFr   الهواري  عبد الرحيم1068

غائب10,00An   بومدين  هاجر1067

غائبAn   شريف  فاطمة الزهراء1064

غائبFr   ضاوي  عبد الرحمان1063

غائب10,00An   شارف  سميشة1062

غائبAn   حفطاري  خالد1061

غائبAn   يحيى باشا  آسيا1054

غائبAn   زيتوني  إبتسام1044

غائبFr   عقاب  مليس1036

غائبAn   ساري  رهام هاجر1034

غائبFr   يماني  عدالن1030

غائبFr   خربي  صبرينة1026

غائبFr   لغواطي  حسناء1021

غائبFr   عون  اسمهان1009

غائبAn   بن شريف  أمال1006

غائبFr   فوايسية  زكرياء1003

غائب7,505,501,006,25Fr   مباركية  حسني994

غائبFr   مرابط  شيماء ميساء993

غائبAn   حرات  أسماء990

غائبFr   ملوش ي  ريان989

غائبAn   الوافي  احالم986

غائبAn   بن مبارك  أسماء984

مقىص6,006,00Fr   قش ي  عبد الرحمان968

غائبAn   مهجور  عيس ى965

غائبFr   بومسالت  أسماء957

غائبAn   طحطاح  يمينة954

غائبFr   سعادو  عبد النور948

غائبFr   مربوش  وليد946

غائبFr   أمزال  مراد945

غائبFr   صيفي  بلقيس944

غائبAn   حسوني  شاكر939

غائبAn   بلخيرات  كريمة915

غائبFr   علي بوعوينة  خولة904

غائبFr   علي بوعوينة  نجاة902
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غائبFr   حاجي  سلمى898

غائبFr   مجاجي  سيدأحمد893

غائبFr   شرقي  كوثر892

غائبFr   بوبقرة  سيف االسالم887

غائب5,505,750,007,25Fr   ملواري  ابتسام886

غائبAn   بوكاف  املعتز885

غائبFr   بن محروش  إيمان880

غائبAn   حميدي  خديجة شيراز877

غائبFr   بن لحسن  سفيان873

غائبFr   بن لحيانة  أحالم871

غائبAn   دواجي  اسحاق869

غائبFr   بريشني  احالم868

غائبFr   حمودة  أسماء858

غائبAn   مريم  سيد احمد856

غائبFr   حمودة  نريمان853

غائبFr   نقاز  كوثر840

غائبFr   نويوة  ابتسام831

غائبAn   صامت بوحايك  فريال829

غائبFr   بوشعشوعة  فريال822

غائبAn   حمراكروها  سلوى819

غائبFr   صابري  مريم817

غائبFr   طوماش  امين815

غائبAn   عيسات  بشرة أمينة812

غائبFr   نقاز  فريدة808

غائبFr   نقاز  منال806

غائبAn   بوخيط  عبد القادر805

غائبFr   جبين  فرح793

غائب4,502,00Fr   قويس ي  سيف الدين792

غائبFr   دديح  خيرة790

غائبFr   بوكلوة  حسيبة785

غائبFr   جالطة  مريم781

غائبFr   عزيز  ننريمان775

غائبFr   جابري  ناريمان774

غائبFr   مزهود  يسرى773
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غائبFr   روباش  سمر770

غائبFr   بن حضرية  ربيعة767

غائبAn   نواري  محمد شكيب763

مقىص3,0011,505,003,00Fr   عايب  عبد العالي749

غائبFr   بلميمون  محمد عبد الحكيم748

غائبFr   كبير  فراح746

غائبFr   عيادي  إيمان هدايات728

غائبFr   بوعاش  كهينة722

غائبFr   لرباس  رميساء نسرين719

غائبFr   محروق  على715

غائبAn   واتي  فريدة713

غائبFr   عمارة  خيرة712

غائبFr   عبدو  سيف الدين711

غائبAn   سماني  بوبكر702

غائبFr   جاودي  محمد696

غائبFr   موالي  حمزة683

غائبFr   مرزوقي  كنزة682

مقىص8,006,509,509,75Fr   مريس ي  بشرى681

مقىصFr   ضوبيع  منى678

غائبFr   لعور  علجية676

غائبFr   بناري  رانيا670

مقىص7,006,003,007,75Fr   بهلول  فيفي669

غائبAn   بختي  عبد الحكيم663

غائبFr   بكاكرية  هدى657

غائبFr   بلعيد  مناد656

غائب6,0012,00Fr   نزار  كنزة655

غائبFr   النوي  حنان641

غائبAn   حدوش  سعيد627

غائبFr   بومعزة  شيماء619

غائبFr   صدقاوي  يانيس617

غائبFr   رمو  منصورية611

غائبFr   عماري  أسامة609
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غائبFr   بن عامر  مريم رحاب605

غائب2,502,756,75Fr   األسد  أمينة594

غائبFr   خضراوي  رتيبة590
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غائبFr   زاوي  رتيبة578

غائبFr   محمد  حداد570

غائبAn   بن عبد هللا  مختار568

مقىص8,001,00An   سقة  صفاء564

غائبFr   شرايطية  سمية563

مقىص4,0012,25Fr   عروش  شهرزاد557

غائبFr   عمران  صالح الدين555

غائبFr   أماتن  محمد أمين552

غائبAn   علوي  اية الرحمان543

غائبFr   خليفية  جمعة537

غائبAn   خنتوش  مهدي535

غائبAn   ديف  شهيناز532

مقىص9,637,0012,5011,25Fr   بحدادة  وسام531

غائبFr   قصابي  أسماء527

غائبFr   طيبي  كمونة كميلية520

غائبAn   خمقاني  الشيماء510

غائب5,25An   بن سعد  حورية509

غائبFr   حري  فاطيمة507

غائبFr   سلطاني  فريددة506

غائبFr   مرجان  يوسف493

غائبFr   فرحاوي  آسيا488

غائب4,00An   بن ساس ي  سعيدة473

غائبFr   سعدوني  سهام469

غائب7,253,00Fr   نواري  أمينة460

غائبFr   بكار  أيمن علي شريعتي438

غائبAn   سليماني  عالوة435

غائبFr   عالم  سعاد433

غائبFr   ذوادي  منير432

غائبFr   لحواسنية  اميرة430
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غائب10,009,00Fr   عباس ي  رميسة424

غائبFr   عالم  ضيف هللا420

غائبAn   رايس  منال395

غائبFr   بعيديد  مراد388

مقىص8,502,0013,502,75Fr   مرزق  محمد األمين381

غائبAn   بن حمزة  عقبة376

غائبFr   فطناس ي  بسمة367

مقىص7,001,505,00Fr   لكنوش  فاتح364

غائبAn   بن ناجي  حنان356

غائبFr   بلوز  حنان351

غائبAn   مفتاحي  رابح347

غائبFr   صالحي  عثمان339

غائبFr   جدي  مروى333

غائبFr   جيدال  هند331

غائبAn   طاهري  أمحمد327

غائبFr   عليان  وفاء326

غائبFr   مصابيح  فتيحة نسرين320

غائبFr   شريط  محمد313

غائبFr   هنداوي  صالح الدين310

غائبFr   لبادي  ياسمين308

غائبFr   رحاب  نسرين307

غائبFr   حداد  محمد عمار298

غائبFr   بن تشقال  نوال297

غائبFr   صالح  محمد293

غائبAn   لبيوض  سارة288

غائبFr   بودينار  محمد ملين284

غائبFr   بوزياد  رحمة282

غائبAn   سوداني  حنان265

غائبFr   غندوفة  صهيب255

غائبAn   ديدة  مروى248

غائبFr   بلحيرش  وليد243

غائبFr   بلقايد  ايمان227
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غائبAn   زاوي  شوقي214

غائبFr   مرداس  مفيد210

غائبFr   غضبان  رانيا207
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مقىص6,00An   سالف  أحميدة174

غائبAn   فالق  شوقي162

غائبFr   حصام  ليديا153

غائبFr   بوطبة  فضة152

غائبFr   غازي  فريال غادة149

غائبFr   عريبي  روان148

غائبFr   بوثلجة  حسين123

غائبAn   زنو  سعاد112

غائبFr   غربي  نزهة101

غائبAn   رمضاني  عبد املالك94

غائبFr   بو الفخار  شوقي93

غائبAn   عولمي  عائشة68

غائب5,254,000,508,00An   كونفورتي  سارة67

غائبFr   عباس  محمد نجيب61

غائبFr   حاج عمار  هاجر55

غائبFr   بولقرون  وداد40

غائبFr   عجمي  أسماء38

غائبFr   اخلف  حكيم28

غائبFr   مناد  سارة27

غائبFr   سعدي  ندى26

غائبAn   بوزيدي  عبدالصمد25

غائبFr   جيماوي  هاجر23

غائبAn   بوغدة  يحي22

غائبFr   هاللي  أميرة19

غائبAn   هريقي  عبدالنور18

غائب7,001,005,50Fr   مرغمي  منصف4


