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03,841012 راسب04,6622 04,2522بجقة   خولة11635094968
09,201830 ناجح  10,8160 10,0060بختي   عبد الجليل21635112725
10,403030 ناجحـة11,3960 10,8960بوديلمي   ندى الريحان3171735082526
10,103030 ناجح  10,5860 10,3460بن صالح   موسى4171735084577
12,153030 ناجح  11,5760 11,8660لدغم شيكوش   أيمن51735081445
08,831730 ناجح  11,1860 10,0160لميش   امير سيف االسالم61735083378
09,831230 ناجح  11,8160 10,8260شيخاوي   أحمد األمين71735085797
06,02115 05,0716سويكر   محمد81735086642 راسب04,1216
09,731830 ناجح  10,4260 10,0760بلواضح   وليد شرف الدين91735086899
07,46812 راسب08,7520 08,1020عشور   سيف الدين101735087768
10,003030 ناجح  10,6060 10,3060معمري   ھشام111735091051
00,0000 00,000زيان   حسين121735091073 راسب00,00
09,221830 ناجح  11,1360 10,1860شبابحة   عبد الوھاب131735092864
09,791830 ناجح  10,6460 10,2160بن رية   خالد141735094785
00,0000 00,000عليلي   عبد الباسط151735103322 راسب00,00
08,82186 07,5224شبيكة   آدم161735104913 راسب06,2224
10,703030 ناجح  10,1460 10,4260شاوشي   لخضر171833024275
11,013030 ناجحـة12,4260 11,7260ميرة   آية181835076301
10,013030 ناجحـة11,6060 10,8060غربي   آية191835076531
10,413030 ناجح  10,1260 10,2760قحيوش   ايوب201835076559
10,103030 ناجح  10,9360 10,5160ونوغي   محمد االمين211835077135
12,283030 ناجح  11,1260 11,7060سباع    محمد االمين221835077486
10,533013 ناجحـة09,6060 10,0760اوصيف   انفال231835077612
09,551230 ناجح  11,1560 10,3560أوذينة   صھيب241835077655
10,883030 ناجح  10,7560 10,8160غرابي   بالل251835078129
05,881411 05,3825سعدون    سيف االسالم261835078163 راسب04,8925
09,722030 ناجحـة10,2860 10,0060مسلمي   مريم271835078821
11,623030 ناجحـة12,7460 12,1860لعيدي   ميرة281835078832
10,313030 ناجح  10,9060 10,6060لخضاري   فاتح291835078906
09,841630 ناجح  11,2960 10,5760جربوعة   محمد301835078910
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09,611730 ناجح  12,3560 10,9860عبدلي   محمد االمين311835078914
09,761830 ناجح  10,2660 10,0160حميدة   محمد321835078955
00,0000 00,000بن عبد هللا   محمد رفيق331835081175 راسب00,00
10,283030 ناجح  11,1360 10,7060محفوظي   انتصار341835081209
10,113030 ناجح  10,0960 10,1060شيخاوي    بھاء الدين351835081220
09,341830 ناجحـة10,9360 10,1360بوضياف   صبرينة361835081236
09,181730 ناجح  11,4060 10,2960بوعكار   محمد القلي371835081738
09,661730 ناجح  10,3560 10,0160 عبد الحفيظ   أشرف381835082026
09,351830 ناجح  10,7260 10,0360البار   عمر391835083022
11,023030 ناجح  12,7860 11,9060بن حامد   أكرم401835084318
08,961830 ناجحـة11,0460 10,0060بلعطر   أميمة411835084324
10,423030 ناجح  10,7660 10,5960مسعودي   ايمن421835084465
09,851830 ناجحـة11,6960 10,7760عبد الكبير   جيھان431835085528
09,912530 ناجحـة10,1660 10,0460مشري   شيماء441835085533
10,133030 ناجحـة10,4960 10,3160فرحاتي   سلمى451835085968
10,783030 ناجح  11,4160 11,0960القالي   مصطفى461835086518
07,90530 ناجح بدیون10,0935 08,9935زين    أيمن471835087211
10,243030 ناجح  10,1760 10,2060ھوشات    خير الدين481835087230
09,541230 ناجح  10,7860 10,1660عطوي   خير الدين491835087301
09,902330 ناجح  11,0560 10,4760بوزيدي    يوسف501835087632
06,51430 08,3434غربي   أيمن511835087653 ناجح بدیون10,1734
12,373030 ناجحـة13,0160 12,6960محمودي   ياسمين521835087670
09,532430 ناجح  10,4860 10,0060ارفيس    عبد المالك531835087864
09,881830 ناجحـة10,2260 10,0560لسلت   فاطمة الزھراء541835087874
10,253030 ناجح  10,8360 10,5460غدير   ھشام551835087905
00,0000 00,000بعيجة   أنيس561835095430 راسب00,00
00,0000 00,000بوشعيب   أيوب571835095469 راسب00,00
00,0000 راسب00,00 00,000عبد السالم   رمزي581835098032
00,0000 00,000عباسي   الطيب591835098126 راسب00,00
10,503030 ناجح  11,3960 10,9560معلمي   زيان60191935077454
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08,11618 08,8024بن الذيب   جمال الدين611935071490 راسب09,4824
09,721830 ناجح  10,2860 10,0060بن عزي   محمد عبد الوھاب621935072017
11,573030 ناجح  11,6860 11,6260عبد العزيز   عبد هللا المطيع631935072303
13,213030 ناجحـة12,7860 12,9960بھلولي   خولة641935072445
11,733030 ناجحـة10,8260 11,2860لعراجي   آية651935072795
09,061230 ناجح  11,4660 10,2660حديدي   أيمن661935072815
11,533030 ناجح  11,7360 11,6360ساكري   العمري671935072830
11,923030 ناجح  10,1360 11,0360بوصالح   عماد الدين681935072900
08,901830 ناجحـة11,7060 10,3060زھير   إيمان691935072969
10,923030 ناجح  11,0860 11,0060فاضل   جياللي701935073485
09,241830 ناجح  11,0960 10,1660شرير   خالد711935073496
10,563030 ناجح  11,2460 10,9060شرفاوي   زياد721935073529
10,483030 ناجحـة11,5960 11,0360صولي   شيماء731935073565
11,353030 ناجح  11,9560 11,6560طرافي   يوسف741935073682
09,501730 ناجح  10,8560 10,1860عالم   إسالم751935073689
12,003030 ناجح  12,1560 12,0760سلمان   حمزة761935073698
11,223030 ناجح  12,5160 11,8760فكاني   محمد أمين771935073714
09,501830 ناجح  10,5160 10,0060عيسية   زكرياء781935073735
11,253030 ناجح  12,2360 11,7460محمدي   علي791935073763
09,361830 ناجح  10,6360 10,0060بكاي   عمار801935073764
09,731230 ناجح  10,9160 10,3260بن زيان   أحمد811935074828
08,901430 ناجح  11,1060 10,0060شرفي   أسامة821935074843
09,641230 ناجح  10,3860 10,0160وكي   ايمن831935074909
10,003030 ناجحـة10,0060 10,0060لحميدي   خديجة841935075127
09,981230 ناجحـة11,7360 10,8660بشاللق   خلود851935075134
11,163030 ناجحـة12,4460 11,8060نويبات   رجاء861935075180
10,583030 ناجح  11,9060 11,2460عبد المولى   زھير871935075221
09,911230 ناجحـة12,1860 11,0560عزوز   سارة881935075236
00,0000 00,000بولنوار   شيماء891935075336 راسب00,00
00,0000 00,000جغام   صھيب901935075372 راسب00,00
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01,7500 00,880سالمي   ھشام911935075753 راسب00,00
09,871230 ناجح  10,1360 10,0060ربيعة   أيمن بن يحي921935075871
12,113030 ناجحـة11,6060 11,8560نزلى   سعيدة931935075878
09,191230 ناجحـة10,8260 10,0060جاب هللا   فاطمة الزھراء941935075882
11,903030 ناجح  13,2460 12,5760دية   سليم951935075936
10,163030 ناجح  10,5760 10,3760حيرش   عبد الرحمان961935075950
00,4600 00,230شايش   علي971935075952 راسب00,00
11,123030 ناجح  11,8660 11,4960مرزوقي   فتحي981935075953
09,891730 ناجحـة10,1260 10,0060حميدي   نسيمة991935075976
11,423030 ناجح  10,4260 10,9260ضويو   خليل1001935076009
09,441830 ناجحـة10,8360 10,1360يطو   آسيا1011935076516
10,103030 ناجحـة10,6660 10,3860خميس   دنيا1021935076534
10,993016 ناجح  09,7860 10,3860شولي   صالح الدين1031935077491
10,863030 ناجح  10,9760 10,9160ثابت   عبد الرزاق1041935077502
00,0000 00,000بوبكري   كمال1051935077539 راسب00,00
09,591830 ناجح  10,4160 10,0060رويبح   محمد1061935077557
00,0000 00,000عزة   محمد1071935077653 راسب00,00
10,613030 ناجح  12,0560 11,3360رقيق   احمد1081935077674
10,293030 ناجح  11,3660 10,8360بشيري   محمد بدر الدين1091935077699
00,0000 00,000محدادي   ھاشم1101935077703 راسب00,00
09,952330 ناجح  10,8960 10,4260القطعة   براھيم1111935077714
10,263030 ناجح  12,1860 11,2260حمامي   توفيق1121935077717
10,72304 08,1234محمودي   حكيمة1131935077719 ناجح بدیون05,5334
11,203030 ناجحـة10,1160 10,6560بوديسة   سامية1141935077725
10,413030 ناجحـة12,8360 11,6260سعدي   سليمة1151935077729
10,263030 ناجحـة10,8460 10,5560لفريد   سمية1161935077730
00,1600 00,080فنطازي   عمر1171935077735 راسب00,00
09,732030 ناجحـة10,6460 10,1860البار   وھيبة1181935077745
10,643030 ناجح  11,5460 11,0960ھنانو   أسامة1191935078085
10,183030 ناجحـة12,2160 11,1960شرقي   اسماء1201935078088
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09,581230 ناجحـة10,7060 10,1460لوبادي   أماني1211935078093
10,633030 ناجح  12,8460 11,7360بن نعجة   اسامة1221935078110
10,853030 ناجح  11,5260 11,1860عبد الباقي   فارس1231935078251
10,323030 ناجح  11,7160 11,0160جاب هللا   محمد1241935078279
10,693030 ناجح  10,3860 10,5360بن ساعد   منتصر الدين1251935078295
10,163030 ناجحـة11,8560 11,0160الغربي   ھجيرة1261935078323
10,393030 ناجح  11,0060 10,7060عبد الالوي   زكرياء1271935078350
10,683030 ناجحـة10,8760 10,7860صاوطي   صفاء1281935078352
09,551730 ناجح  10,7260 10,1360شرعة    زياد1291935078566
09,671230 ناجح  10,3260 10,0060طويل   عبد الرشيد1301935078582
09,671830 ناجح  10,6360 10,1560توري   علي1311935078586
09,791230 ناجح  10,2260 10,0060مخلوف   فؤاد1321935078588
00,6400 00,320شريك   ماھر1331935078592 راسب00,00
10,393030 ناجحـة10,7260 10,5560يوسفي   أميرة1341935078904
09,541830 ناجح  10,4560 10,0060سويب   رحيم1351935078934
10,973030 ناجحـة12,4460 11,7060عبد اللھوم   نور الھدى1361935078982
11,993030 ناجح  12,7960 12,3960بلقالوي   أيوب1371935079039
00,0000 00,000مريصي   إسالم1381935079322 راسب00,00
10,583030 ناجح  11,7460 11,1660لعجال   حسام الدين1391935079357
09,851830 ناجح  10,1760 10,0160مرادة   فارس1401935079445
09,981830 ناجحـة10,0360 10,0060خلفة   منال1411935079991
10,383030 ناجحـة10,2160 10,2960طاجين   نوارة1421935079994
08,51124 06,6716محمدي   شمس الدين1431935080019 راسب04,8216
10,723030 ناجح  10,7860 10,7560شريف   أيمن1441935080302
09,692330 ناجح  10,5460 10,1160واضح   عصام1451935080367
00,0000 00,000مريش   قشيشي1461935080374 راسب00,00
10,333030 ناجح  10,2060 10,2760عيشوش   محمد لمين1471935080383
09,751730 ناجح  10,2560 10,0060جوبر   عبد هللا1481935080437
10,973030 ناجح  12,1560 11,5660صحراوي   عياش1491935080462
10,193030 ناجح  11,3060 10,7460لحسة   عبد القادر1501935081012
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00,0000 00,000سالم   عبد الرحمان1511935081113 راسب00,00
10,793030 ناجح  10,8360 10,8160بلعروي   كمال1521935081140
10,333030 ناجح  11,1860 10,7660بورحلة   بوزيد1531935081365
12,063030 ناجحـة12,3460 12,2060عوينة   ھبة هللا بثينة1541935082187
00,0000 00,000بوشنافة   احميدة1551935082375 راسب00,00
10,353030 ناجح  10,7160 10,5360قذيفة   عصام1561935082446
09,361830 ناجح  11,5060 10,4360ماضي   زيدان1571935082648
00,0000 00,000عزيري   عبد النور1581935082658 راسب00,00
09,081230 ناجح  11,3560 10,2260حوض   محمد السعيد1591935082694
11,353030 ناجحـة11,3160 11,3360طيب باي    ربيحة1601935082702
10,303030 ناجحـة11,2260 10,7660العاقل   لبنى1611935082709
09,481230 ناجح  10,5260 10,0060جعالب   خير الدين1621935082722
10,563030 ناجح  11,3960 10,9760بوزيد   عقبة1631935082730
02,5442 01,576ساسوي   ثامر1641935089640 راسب00,596
11,403030 ناجح  12,2860 11,8460بوبكر   عبد العزيز1651935090350
09,79206 07,5426ھاشمي   ھوارية1661935091154 راسب05,3026
10,893030 ناجح  12,2660 11,5860بغدادي   وليد1671935091219
10,593030 ناجح  11,7260 11,1660بن اطريو   بوذينة1681935091361
00,0000 راسب00,00 00,000سلطاني   حسين1691935091369
10,703030 ناجحـة11,0860 10,8960قادري   مريم جميلة1701935091522
00,0000 00,000سفيان   نور االسالم1711935091543 راسب00,00
09,931830 ناجح  10,0960 10,0160بن ناصر   بالل1721935091587
09,431730 ناجحـة10,5860 10,0060بن سديد   أحالم1731935091646
09,151730 ناجحـة11,1060 10,1260بومدوحة   ايمان1741935091675
13,283030 ناجح  11,7160 12,5060بعلي   سليمان1751935091709
11,643030 ناجحـة12,1460 11,8960بزيو   لمياء1761935091761
09,291130 ناجحـة12,1260 10,7160سعدي   حنان1771935091866
11,233030 ناجح  10,8160 11,0260بن قسمية   ياسين1781935091974
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