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املقياس :تطبيقات أولية يف حتليل املعطيات

16.38العقون   غنية1034085344

16.41براھيمي   علي21735081157

16.66بركات   عبد الحليم395363705

16.76بركات    جمعي498495695

16.31بن أم ھاني   زھرة51735094426

17.55بن خليفة   بھاء الدين61735080962

15.42بن عبد الرحمان   ا!مين797455460

15.33بن قويدر   خديجة رانية81635091012

17.20بن يونس   ب&ل شكيب91735080958

12.27بوبكرية   فاطمة الزھراء101735082271

17.01بوطبيق   لبنى111735081201

16.76جعيجع   فھيمة121735082298

11.48جنيدي   وسيلة131735091387

15.80حاجي   ورد141735092441

15.01حرزلي   الربيع151735085495

*حساني   ھجيرة16054093341

17.11حساني   رقيه171735094792

17.01حماني   عبد الباسط181635103177

*حميدي   أميرة191735080859

15.77حميش   يمينة201735081325

10.84حواسي   سمير2197456130

12.72حويشي   مروان221735081246

18.16خميسة   شھرزاد23044085362

17.55خنوس   فوزية2498464051

17.20دغيش   دنيا251735088274

15.71دمان   نصر الدين261635101442

14.37رحالي   عماد الدين271735092101

* زيان    بختة281635099222

16.93سالم   نصيرة2996375170

*سليماني   يونس301535107885

18.06شيخي   عبير311735090387

10.00عشور   عماد321535101659

17.81عشور   نادية331535094921

17.11قسمية   زوينة341735085569

16.92مزاري   سيد علي351735086344

13.93معزوز   طارق361533011976

15.61مناع   رائد371735081014

15.68نقبيل   كمال3897458997

13.04نويجم   محمد3998464309

17.71نيقرو   دعاء401635099243

15.77ولھي   عبد الرحمان411735086427

16.66ولھي   اسامة421635103143
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وزارة التعليـم العالـي و البحـث العلمــي
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13.55الحامدي   ايمن11735089710

13.88العلواني   الحاج21735085493

13.20العياشي   رضا3033067204

16.83باضة   ھاجر41735085733

16.43برابح   شھرزاد597455602

15.00بلخضر   فاطنة61735086538

10.73بلروي   فيصل71535101075

13.18بن خرباش   حمزة81735081750

15.50بوجملين    عبد الغاني900319662

13.28بوشعالة   عبير101735088848

16.83بوقطاية   محمد111735088885

14.83بوھزلية   فوزي1202360823

12.75تونسي   نواري131735084033

*جع&ب   منصور141735094977

18.25حمادي   أسماء151735092384

*حماني   سليم161535096907

15.05حميدي   خولة171635099239

17.20دوشة   شيماء181735081102

18.95ديلمي   فاطمة الزھراء191735082273

14.40رقوب   غز!ن201735085652

14.58سويح   فارس211735101454

16.43شنافي   بريزة221735090351

12.53شنة   ص&ح الدين231735011007

15.43شيخاوي   سلمى241735081067

16.50ضيف :   عبد الوھاب25034084319

16.13طيطيلة   محمد261735088882

11.08طيوب   عبد الرحيم271435088433

17.50عبدو   مختار28044093798

15.78عزيزي   أح&م291735087525

*علية   حليمة3097458680

17.15فراحتية   فريد311735081181

15.70قنان   سمير3200319688

*قوادرية   ب&ل331635101752

13.60لبصير   مريم341735088899

*لونيس   شفيقة3597456279

15.78مقران   سامي محمد ا!مين361635087745

18.60مھدي   كريمة37085099340

16.15مھية   نصر الدين ب&ل381735081282

18.20ناجوي   ف>391735085666

16.78نواري   خديجة401735085543
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