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00,3600 راسب00,00 00,180بن اعمر   عبد الحق1171735094807
09,381830 ناجح  10,6160 10,0060بن بشير   محمد رياض21735086671
10,703030 ناجح  10,2860 10,4960حوحو   ھيثم31735086876
09,492430 ناجح  10,5260 10,0160دراج   يونس41735086940
10,763030 ناجح  10,8060 10,7860شردود   نضال51735087975
09,461830 ناجح  10,5460 10,0060لقويرح   عبد الرزاق61735089297
08,382030 ناجح  11,6360 10,0160زيطاري   ناصرالدين71735090056
08,701830 ناجحـة11,3060 10,0060يطاوي   زھراء81735092237
10,023030 ناجح  10,2360 10,1360مياح   مروان91735092252
04,14115 راسب02,0716 03,1116بورحلة   خليل101735093695
03,4160 01,716بن يونس   جمال الدين111735102412 راسب00,006
00,5920 00,292قيرش   سھيلة121735103087 راسب00,002
07,471230 ناجحة بديون10,0042 08,7342قيمر   خولة131833057510
08,991830 ناجح  11,2160 10,1060خرخاش   عبد القادر مروان141835076293
09,351230 ناجح  10,6560 10,0060شعبان   أيمن151835076391
09,471730 ناجح  10,6260 10,0460رجم   علي محمد161835077000
10,053030 ناجح  10,2260 10,1460مھنانة    محمد االمين171835077137
09,431830 ناجح  10,5760 10,0060ذياب   نضال شمس الدين181835077281
09,481230 ناجحـة11,4460 10,4660طالب    ھاجر191835077316
00,0000 00,000حجاب    إكرام201835077448 راسب00,00
13,883030 ناجحـة14,0060 13,9460لعمارة    ربيحة211835077454
09,271830 ناجح  10,8460 10,0660رزقي   ضياء الحق221835077558
10,703030 ناجح  12,2560 11,4860عجابي   عزوز231835077564
04,451112 04,9123لعجال    اسحاق241835077597 راسب05,3723
09,871230 ناجح  10,5760 10,2260لزرق   الصادق251835077608
10,593030 ناجح  10,0360 10,3160خرخاش   عبد الحميد زكي261835077656
10,373030 ناجحـة10,7860 10,5860ھماش   مالك271835078150
09,531230 ناجح  10,9560 10,2460سلمي    عبد الجبار281835078165
07,77124 05,1816شرقي   يونس291835078929 راسب02,6016
09,511830 ناجح  10,5360 10,0260بوقاف   أيوب301835080106
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00,0000 00,000قن    بشرى311835080262 راسب00,00
10,493018 ناجح  09,5260 10,0160بن لخضر   عالء الدين321835080651
10,323030 ناجح  11,2360 10,7860شقلوفة   علي331835080657
09,951630 ناجح  10,0660 10,0160زروقي   محمد األمين عالء341835080791
05,201023 ناجح بديون09,3933 07,2933بن علية   رياض351835081145
11,433030 ناجح  11,7360 11,5860طرافي   علي361835081164
10,233030 ناجح  10,4460 10,3360بلواضح   موسى ساعد371835081183
09,611830 ناجح  10,6860 10,1560مھني   خالد381835081635
06,861114 08,3225خليف   ياسين391835081740 راسب09,7725
09,261130 ناجحـة10,7460 10,0060راجعي   ايمان401835081784
10,603030 ناجحـة11,1260 10,8660بدوش   فاتن411835081789
09,881830 ناجحـة10,1160 10,0060بوقطاية   سعاد421835082737
10,363030 ناجح  10,3460 10,3560لعطوي   محمد431835082809
08,681130 ناجح  11,3260 10,0060حرحوز   ابراھيم441835084497
10,113030 ناجح  10,1060 10,1160بن يوسف   مصطفى451835084509
01,3840 00,694بن دقفل   محمد461835084903 راسب00,004
10,023012 ناجحـة09,9760 10,0060عصمان   سالف471835085569
10,133030 ناجحـة10,4460 10,2960خوجة   دنيا481835085587
04,84125 03,9417لغويل   رياض491835086849 راسب03,0417
10,913030 ناجحـة10,9560 10,9360جعيجع   أسماء501835086967
09,901830 ناجحـة10,1060 10,0060موقاري   لمياء511835087002
09,751730 ناجح  11,5060 10,6260زين   طارق521835087256
10,003030 ناجح  11,0960 10,5460مقورة    لخضر531835087271
09,171130 ناجح  11,6360 10,4060غضبان   شعيب541835087329
00,7520 00,382عوينة   ھاجر551835087668 راسب00,002
09,231730 ناجحـة10,7760 10,0060بكاي   خديجة561835087832
10,033030 ناجح  11,9360 10,9860فنطازي   خليل571835098146
10,133023 ناجحـة09,8860 10,0160بن سالم   صارة581837003526
08,48730 ناجح  11,5260 10,0060بالي   الياس591935071412
08,841730 ناجح  11,2660 10,0560يعقوبي   زكرياء601935071618
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10,113030 ناجحـة10,1560 10,1360بن شعبان   زھرة611935071622
09,791830 ناجح  10,5560 10,1760شاكر   شكيب621935071720
00,0004 02,004بوسعد   محمد الساسي631935071995 راسب04,004
08,891130 ناجح  12,3060 10,5960روبي   يوسف641935072345
09,331230 ناجح  10,7560 10,0460لعرايب   إسكندر عبد الخالق651935072421
10,963030 ناجحـة11,5360 11,2560دفاف   دنيا661935072446
10,503030 ناجح  10,4260 10,4660ساسي   رامي671935072449
02,2420 01,122خلفات   عبد الرؤوف681935072473 راسب00,002
09,551230 ناجح  12,6960 11,1260سبع   عبد القادر691935072478
09,741230 ناجح  10,2860 10,0160بوضياف   عماد الدين701935072485
09,141230 ناجح  10,9660 10,0560سلماني   محمد األمين711935072497
09,701830 ناجحـة10,3160 10,0160صحراوي   مروة721935072502
09,091230 ناجح  11,4260 10,2560سماتي   عبد الستار731935072893
09,201830 ناجح  10,8860 10,0460حسني   عبد الوھاب741935072896
09,711230 ناجحـة10,3660 10,0360مرزوقي   سندس751935072974
10,723030 ناجحـة11,9460 11,3360لميش   إيمان761935072982
10,423030 ناجحـة11,5360 10,9860شعنبي    شمس األصيل771935072987
08,60117 08,4918امحمدي   اسامة781935073453 راسب08,3818
09,381730 ناجحـة10,8360 10,1160رغيوي   خولة791935073502
10,323030 ناجح  11,3360 10,8260كالم   كمال801935073609
09,881230 ناجح  10,4660 10,1760لعمراني   محمد لمين811935073622
10,393030 ناجحـة13,2460 11,8260بن سليمان   منال821935073639
10,013030 ناجح  10,5060 10,2660غراب   يحي831935073677
10,25302 05,9132بن حليمة   أحمد841935073688 ناجح بدیون01,5832
09,721830 ناجح  10,2960 10,0060طاھي   أحمد851935073725
09,851230 ناجح  10,1460 10,0060بلعباس   رابح861935073734
10,603030 ناجحـة12,4860 11,5460لعرباوي   زينة فاطمة الزھراء871935073736
09,752330 ناجح  11,5460 10,6560بختي   يحي881935073747
10,043030 ناجحـة10,6560 10,3560محمودي   إيمان891935073754
11,033030 ناجح  12,2660 11,6560دباش   محمد901935073769
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09,591730 ناجح  10,7860 10,1860زبيري   مولود911935073772
10,523030 ناجحـة10,8260 10,6760جربوعة   خولة921935073782
10,683030 ناجحـة11,5460 11,1160بن صالح   وئام931935073796
10,323030 ناجح  11,9060 11,1160قطاف   أيوب941935074919
09,151230 ناجحـة11,0060 10,0760مصطفاوي   حدة951935075087
09,701830 ناجحـة10,3460 10,0260نعومي   سھيلة961935075293
09,881230 ناجح  12,7260 11,3060نويبات   طالل ياسين971935075379
09,751730 ناجح  10,3060 10,0260حداد   عبد الرحمان981935075417
09,251830 ناجحـة10,7760 10,0160بوشويشة   كوثر991935075525
06,97126 07,7618حوحو   محمد عبد الجليل1001935075582 راسب08,5418
09,331830 ناجحـة10,6860 10,0060قريمي   مرام ايناس1011935075599
10,533030 ناجحـة10,4960 10,5160دحماني   نصيرة1021935075700
09,371130 ناجح  12,3960 10,8860مباركي   أشرف1031935075838
09,291130 ناجحـة10,7960 10,0460بلة   دعاء منارة1041935075875
09,681830 ناجح  11,5360 10,6060لعليبي   محمد الخليل1051935075887
10,163030 ناجح  11,4360 10,8060العقون   الحسين1061935075916
00,0000 راسب00,00 00,000بن الشاللي   سليمان1071935075937
09,451730 ناجح  10,5560 10,0060بورزق   عبد الحكيم1081935075946
10,493030 ناجح  11,9160 11,2060خليف   عبد الرزاق1091935075948
10,363030 ناجح  12,1160 11,2360مختاري   محمد1101935075958
09,311230 ناجح  10,7060 10,0160معروف   يوسف امين1111935075980
10,893030 ناجح  11,9860 11,4360حبيش   أحمد1121935075986
11,513030 ناجح  11,9260 11,7260سديد    أيمن1131935075992
10,493030 ناجح  12,4860 11,4860بن طالب   اسماعيل1141935075995
10,763030 ناجح  11,6060 11,1860بغدادي   إلياس1151935076002
10,583030 ناجحـة11,9460 11,2660غادري   صباح1161935076019
09,961830 ناجحـة10,1960 10,0860شميني   مريم1171935076040
10,743030 ناجحـة11,5060 11,1260فتحي   شھرزاد1181935076436
10,733030 ناجحـة11,7460 11,2360حرايز   صيفية1191935076546
08,88730 ناجحـة11,3760 10,1360بوراس    شيماء1201935076837
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10,533030 ناجحـة10,8060 10,6660سعيدي   رقية1211935077448
10,273030 ناجحـة10,3160 10,2960قطش   صباح1221935077484
00,1500 راسب00,00 00,080بوشنافة   ضياء الدين1231935077494
09,461830 ناجح  10,6460 10,0560شحيمة   عبد الكريم1241935077507
00,6900 00,350بن زيان   يوسف1251935077611 راسب00,00
09,861830 ناجح  10,1560 10,0060ديقش   بشير1261935077640
10,143030 ناجحـة10,2460 10,1960بلعباس   نوال1271935077660
11,453030 ناجحـة10,7860 11,1260شحيمة   أمال1281935077713
00,0000 00,000محمدي   زينية1291935077724 راسب00,00
10,773030 ناجحـة11,0660 10,9260برباخ   شيماء1301935077732
10,343030 ناجح  11,9060 11,1260بوذراع   اسامة1311935078346
11,163030 ناجح  11,8860 11,5260فويرح   محمد1321935078355
09,371830 ناجح  11,0560 10,2160رميلي   محمد1331935078356
12,143030 ناجحـة10,9460 11,5460بركات   آية1341935078541
09,851230 ناجح  11,3260 10,5860بركاتي    بھاء الدين1351935078557
10,633030 ناجح  11,7260 11,1860ميھوبي   سفيان1361935078568
10,533030 ناجح  10,8560 10,6960معروف   سامح1371935078643
09,61184 07,1522زروقي   امامة1381935078918 راسب04,6922
00,0000 00,000ربيعي   شيماء1391935079049 راسب00,00
09,641830 ناجح  10,3560 10,0060زروقي   عزيز1401935079055
04,1420 02,442بشيري    عثمان صديق1411935079433 راسب00,742
09,611830 ناجحـة10,6360 10,1260لحرش   حنان1421935079748
10,493023 ناجحـة09,5060 10,0060بوشاللق   دنيا1431935079751
09,371830 ناجحـة11,4860 10,4260عالوي   حياة1441935079958
11,133030 ناجح  10,9060 11,0260مريش   أيوب1451935080316
10,983030 ناجح  12,8560 11,9160عشور   فخر الدين1461935080373
00,0000 00,000سحنون   مروة1471935080387 راسب00,00
00,0000 00,000حيطاش   الصالح1481935080418 راسب00,00
10,973030 ناجح  11,5960 11,2860بوشارب   أكرم1491935080433
10,993030 ناجح  12,1060 11,5560ذبيح   حمزة شمس الدين1501935080435
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09,211230 ناجحـة11,2060 10,2160شنن   فاطمة الزھراء1511935080440
09,901230 ناجح  11,9460 10,9260خيري   فوزي1521935080441
09,871230 ناجح  10,1260 10,0060قويسي   أكرم1531935080446
00,0000 00,000عشور   أيمن1541935080449 راسب00,00
12,013030 ناجحـة10,6660 11,3460سمون   حفصية1551935080452
09,001230 ناجح  10,9960 10,0060فرحاتي   عبد السالم1561935080459
11,683030 ناجح  11,7860 11,7360رزقي   عماد1571935080461
10,633030 ناجح  10,1260 10,3760قويسي   ھارون1581935080469
10,143030 ناجحـة11,2160 10,6860حاجي   دنيا1591935080481
09,911830 ناجحـة11,4960 10,7060فرحاتي   سلمى1601935080482
10,943030 ناجحـة10,7960 10,8760شوتلة   زھية1611935080989
03,4340 01,714بن بايزيد   منى1621935081061 راسب00,004
10,253030 ناجح  10,0160 10,1360قصري   بلقاسم1631935081088
09,921230 ناجح  12,2660 11,0960فرحاتي   ھشام1641935081098
09,421830 ناجح  10,5960 10,0160بن شھرة   محمد ھشام1651935081313
09,571230 ناجح  10,6360 10,1060شريف   احمد جواد الدين1661935081353
11,053030 ناجح  11,0560 11,0560لبقع   عبد الرزاق1671935081371
10,713030 ناجح  11,5560 11,1360بورحلة   فيصل1681935081375
09,55126 07,8818عميش   سليمة1691935081814 راسب06,2018
07,881130 ناجح بديون10,3241 09,1041حشروف   اسالم عز الدين1701935082057
09,452030 ناجح  10,5560 10,0060دحدوح   الصديق1711935082067
10,513030 ناجح  10,0760 10,2960طرافي   زكريا1721935082413
09,891830 ناجح  10,6860 10,2960لبلوبة   طارق ابن زياد1731935082436
09,451230 ناجح  10,5460 10,0060بلحوت   نور الدين1741935082669
10,463030 ناجح  12,0660 11,2660سعودي   سفيان1751935082691
09,891830 ناجح  10,1060 10,0060لعجال   عبده1761935082693
10,783030 ناجحـة11,5460 11,1660سراح   إيمان1771935082718
00,0000 00,000بوعزيز   أيوب1781935082719 راسب00,00
00,0000 00,120قندوز   ريان1791935082724 راسب00,24
10,703030 ناجح  10,6960 10,6960قندوز   زكرياء1801935082725
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10,673030 ناجح  11,3260 11,0060حوض   محمد1811935082731
08,901230 ناجح  12,2960 10,6060كباش    عمر1821935090508
00,0000 00,000صيقع   نذير1831935090997 راسب00,00
10,193030 ناجحـة11,4760 10,8360بن عيسي   نجاة1841935091535
10,863030 ناجح  11,7660 11,3160جعفر   طالل1851935091604
09,722330 ناجح  10,4160 10,0760لبصير   علي1861935091614
10,273030 ناجحـة11,7260 11,0060جميل   فاطنة دنيا1871935091617
09,371830 ناجحـة10,6260 10,0060معروف   ھدى1881935091632
11,813030 ناجح  11,4160 11,6160بشيري   أبو بكر1891935091810
10,233030 ناجح  10,0560 10,1460دوداري   محمد1901935091945
11,023030 ناجحـة11,0760 11,0460ديقش   مسعودة1911935091956
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إحصائيات النتائج السنوية

عدد الطلبة الناجحين:

عدد الطلبة الناجحين بديون:

عدد الطلبة الراسبين:

156

3

32

العدد اإلجمالي للطلبة

191




