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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.50 بوزانة طاھر 1 16.00 بن كحلة الجي�لي 1

 14.50 قوادري بوجلطية آسية  2 15.00 قندوز الغول عبد القادر  2

 14.50 بلحاج بن زيان يوسف  3 14.50 لعباسي ھاديا  3

 14.50 رايد عبد الحكيم  4 14.50 بن كحلة فايزة  4

 14.50 مزرود عبد الھادي  5 14.50 إسحاق زھرة   5

 14.50 بوقيمة محمد  6 14.50 كرليفاوي الحبيب  6
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.00 حفصي محمد الطاھر 1 17.00 بوشارب سعدي 1

 15.00 جي�لي بوبكر  2 16.00 ودة البشيربوقنف  2

 15.00 د,سي سھام  3 16.00 كدادة فاطمة  3

 15.00 خملول حمزة  4 16.00 مراح لطيفة  4

 14.50 ھيزومي ماما  5 15.50 قريشي فاطمة  5

 14.50 ميت زھية  6 15.00 لحاق ھاجر  6

 14.00 بن سعيد عبد الكريم 7 15.00 جوادي أحمد تجاني 7

 14.00 بومقواس سعاد 8 15.00 فاطمة الزھراءمزوزي  8

< << << << <

< << << << <

< << << << <
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< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        16.516.516.516.5        بومقواس مسعودةبومقواس مسعودةبومقواس مسعودةبومقواس مسعودة 1        18181818        الطري عيلالطري عيلالطري عيلالطري عيل 1
        16161616    بوبكري نصريبوبكري نصريبوبكري نصريبوبكري نصري 2        17171717        رقاب أمحدرقاب أمحدرقاب أمحدرقاب أمحد 2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        08080808.70.70.70.70    بضياف عائشةبضياف عائشةبضياف عائشةبضياف عائشة        01010101        09090909.25.25.25.25    (بكر )سني(بكر )سني(بكر )سني(بكر )سني        01010101
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 13.25 مرابط خالدة 1 16.00 مقيدش نسيمة 1

 13.25 بن ناجي خالد  2 14.75 ختي أم كلثومب  2

 13.25 كباس بشير  3 14.50 باديس فاطمة  3

 13.25 قعاد ھشام  4 14.50 كز محمد عبد المالك  4

 13.25 طالب فايزة  5 14.25 م�حي زكرياء  5

 13.25 صنھاجي فاطمة الزھراء  6 14.00 حراقة عبد الصمد  6

 13.25 يبن علي عبد الغن  7 14.00 حريز ربيع  7

 13.00 يبدري ربيعة  8 13.75 غزار ماما  8

 13.00 حدوين عبد القادر  9 13.75 قاضي صارة  9

 13.00 بلحران ياسمين  10 13.75 سي مرابط عواطف  10
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  المعدل  جحين ا�حتياطيينقائمة النا  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        15.7515.7515.7515.75        غنمي سهامغنمي سهامغنمي سهامغنمي سهام 1        17171717        بن عزة زهريبن عزة زهريبن عزة زهريبن عزة زهري 1
        15.6015.6015.6015.60        حاميم وردةحاميم وردةحاميم وردةحاميم وردة 2        16161616        زور هشامزور هشامزور هشامزور هشام 2
< << << << <
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        13.2513.2513.2513.25        وحياين حنانوحياين حنانوحياين حنانوحياين حنان 1        14.0014.0014.0014.00        سويق يوسفسويق يوسفسويق يوسفسويق يوسف 1
        13.0013.0013.0013.00        زرقاين وفاءزرقاين وفاءزرقاين وفاءزرقاين وفاء 2        14.0014.0014.0014.00        بوكرابيJ محمدبوكرابيJ محمدبوكرابيJ محمدبوكرابيJ محمد 2
< << << << <
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        12121212.00.00.00.00    سعيداين خلرضسعيداين خلرضسعيداين خلرضسعيداين خلرض        01010101        13131313.00.00.00.00    بن محو امحدبن محو امحدبن محو امحدبن محو امحد        01010101
< << << << <
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.00 بلخير نسيمة 1 17.00 ضيف : زھرة 1

 14.50 دريسي جميلة 2 16.00 مقني ربيحة 2

 14.50 بلحاج سعاد 3 16.00 صافا فاطمة  3

 14.50 طريشي ربيحة 4 16.00 دح�ب جدلة 4

 14.50 خطوف مليكة 5 15.50 بخيرة سعاد 5

 14.00 محمدي محجوبة كاتيا 6 15.00 قايد مصطفى 6

 14.00 وي فاطمة الزھرةميسا 7 15.00 أديب سامية 7

< << << << <

< << << << <
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

        16.0016.0016.0016.00        القندوزي أمحدالقندوزي أمحدالقندوزي أمحدالقندوزي أمحد        01010101        16.0016.0016.0016.00        ٔاوسلRن فتيحةٔاوسلRن فتيحةٔاوسلRن فتيحةٔاوسلRن فتيحة        01010101
        15.0015.0015.0015.00        رانيب بدرةرانيب بدرةرانيب بدرةرانيب بدرة        02020202        16.0016.0016.0016.00        صيادي حييصيادي حييصيادي حييصيادي حيي        02020202
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.00 ريمةعمران ك 1 16.00 عبدي أسامة 1

  15.00  زنزان رضوان  2  16.00  وناس سھام  2

  14.50  عجيري محمد  3  16.00  آيت مھدي أمينة  3

  14.50  مقيدش يمينة  4  16.00  حمدي آسيا  4

  14.50  حطاب حياة  5  16.00  حميدة فوزية  5

 14.50  بورحلة فلة 6 16.00  عاشور مليكة 6

 14.50  خليف عتيقة 7 15.50  رحموني ھاجر 7

 14.50  بعزيز عبد المالك 8 15.50  ابي حنانحط 8

 14.25  بوعو سمية 9 15.00  بومزيود أمينة 9

 14.25  سبيعي شفيقة 10 15.00  بسموش فتيحة 10

 14.00  بوقري الزھرة 11 15.00  حيمران نجوى 11

 14.00  حديد حسيبة 12 15.00  كربوعة أسماء بدر البدور 12

 14.00  الرزاقمسلم عبد  13 15.00  جقبوب إيمان 13

 14.00  ھدروق كريمة 14 15.00  غرام نھاد 14

 14.00  عقابي إيمان 15 15.00  رماش زوجة منصور وحيدة 15

 14.00  أوشرياح لويزة 16 15.00  نقيب رفيقة 16
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  ليينقائمة الناجحين ا�ص  الترتيب

  0015.  فيشوش يوسف  1  0017.  سيفوان سارة  1

  0015.  سعدي بلقاسم  2  0016.  بلقاضي حسيبة  2

  14.50  خديم جازية  3  0016.  دالي نسيمة  3

  14.50  بناي دھبية  4  15.50  داعو عبد النور  4
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.00 د,عة ,ميا 1 15.50 شرابي زوجة قراح أسماء 1

  13.50  مھني نورة  2  15.00  سعيداني نعيمة  2

  13.00  ا=يمان بوكريطة زھرة  3  14.00  بولعراس نادية  3

  12.50  بوردين حسيبة  4  14.00  ربيعي فايزة  4
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< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  15.25  مطوطاوي سھا  1  16.83  بلھوشات حبيبة  1

  15.25  ساف أمينة  2  16.13  مكيري سامية  2

  15.00  برجاح تسعديت  3  16.00  شريف فريدة  3

  15.00  نوادر نسيمة  4  15.75  عصمان لطفي  4
 

l^éñ^’uý]<»<Ùæù]<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ífi…l^éñ^’uý]<»<Ùæù]<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ífi…l^éñ^’uý]<»<Ùæù]<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ífi…l^éñ^’uý]<»<Ùæù]<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ífi…< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE 01<<<<^e^e^e^eلمحكمة ا�دارية الجزائرDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  ليينقائمة الناجحين ا�ص  الترتيب

  // //  1  08.50 ميھوبي حكيمة  1
  

  

  



íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥ÌéŞ‰ÌéŞ‰ÌéŞ‰ÌéŞ‰< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

¼f•<ÜŠÎ<°Ú_<ífi…¼f•<ÜŠÎ<°Ú_<ífi…¼f•<ÜŠÎ<°Ú_<ífi…¼f•<ÜŠÎ<°Ú_<ífi…< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<08EEEE 08علمةمحكمة الDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.00 رشيدي أحمد 1 18.00 شبلي حنان 1

 14.00 عي�ن عادل 2 16.00 رمضاني زين العابدين 2

 13.75 بوراس حفيطة 3 14.50 ازباطن سعاد 3

 13.75 خابر العلمية  4 14.00 زواوي شكيب 4

 13.75 بن صافية مريم 5 14.00 كوسة حسام 5

 13.75 بن زيد ابراھيم 6 14.00 سالم عفافابراھيم  6

 13.75 بلعمري نبيلة 7 14.00 خطاب خليل 7

 13.75 قوريش أيمن 8 14.00 سبتي سامية 8
  

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…êÖû]<ÝøÂý]<»<íÖæ�<Œ‚ßãÚêÖû]<ÝøÂý]<»<íÖæ�<Œ‚ßãÚêÖû]<ÝøÂý]<»<íÖæ�<Œ‚ßãÚêÖû]<ÝøÂý]<»<íÖæ�<Œ‚ßãÚ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE 01 بمقر المجلسDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  ا�حتياطيين قائمة الناجحين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  07.75 رايس خديجة  1  09.75 بلعقروز سفيان  1
  

  

íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥ì‚éÃ‰ì‚éÃ‰ì‚éÃ‰ì‚éÃ‰< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ<ïçjŠÚ<Œ‚ßãÚ<‚Â^ŠÚ1<<<<êÖû]<ÝøÂý]<»êÖû]<ÝøÂý]<»êÖû]<ÝøÂý]<»êÖû]<ÝøÂý]<»< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<< الحساسنة محكمةDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  ترتيبال  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  11.16 مختاري محمد  1  13.19 مفتاح محمد  1
  

  

  

  

  

  



íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥íßéŞßŠÎíßéŞßŠÎíßéŞßŠÎíßéŞßŠÎ< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…Í†’jÚÍ†’jÚÍ†’jÚÍ†’jÚ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<< رشيف� DDDDJJJJالمركز الجھوي ل

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  ترتيبال  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  12.00 فوغالي نج�ء  1  12.50 بوقفة جليلة  1
  

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…êŠéñ…<ì…]�c<áçÂêŠéñ…<ì…]�c<áçÂêŠéñ…<ì…]�c<áçÂêŠéñ…<ì…]�c<áçÂ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<< رشيف� DDDDJJJJالمركز الجھوي ل

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  09.74 وھبي شيراز  1  10.00 قويطن أمينة ھبة  1
  

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…l^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<< رشيف� DDDDJJJJالمركز الجھوي ل

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  07.72 نوي ليلى   1  11.75 سماعلي نبيل  1
  

  

íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<×¥×¥×¥×¥<ð^–Î<‹<ð^–Î<‹<ð^–Î<‹<ð^–Î<‹í×éŠ¹]í×éŠ¹]í×éŠ¹]í×éŠ¹]< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<06EEEE06<<<< محكمة عين الملحDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.50 بليل د,ل 1 19.00 طاھري عبد المطلب 1

 15.50 ي أمينةرحم 2 18.00 سعاي فاطمة الزھراء 2

 15.50 طيباوي يمينة 3 17.00 شناتي الكاملة 3

 15.50 شنن النوي 4 16.50 لزرق أمباركة 4

 15.00 توامي ليلى 5 16.00 ختة حورية 5

 15.00 بوكسيبة ھاجر  6 16.00 عاشوري آمال 6
  

  



íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥<ð^–Î<‹×¥†ÓŠÃÚ†ÓŠÃÚ†ÓŠÃÚ†ÓŠÃÚ< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…Î<°Ú_Î<°Ú_Î<°Ú_Î<°Ú_¼f•<ÜŠ¼f•<ÜŠ¼f•<ÜŠ¼f•<ÜŠ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<08EEEE08<<<<íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦  بوحنيفيةDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 13.25 ھواري وھيبة 1 18.00 بن ناصر نورية 1

 13.25 باقي لحسن 2 16.75 بن يطو خليدة 2

 13.25 وافريغ عبد القادر 3 16.50 عدة سعاد 3

 13.00 سي فضيل أم الخير 4 15.00 المقروض سعاد 4

 13.00 مرزوق وھيبة 5 14.50 حمام صليحة 5

 13.00  بوعناني فاطمة 6 13.50  كساي لحسن 6

 13.00 ضياف إكرام 7 13.25 مادون فاطمة  7

 13.00 طويل خيرة 8 13.25 نحذوح ,مية ھجيرة 8
 

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<02EEEE02<<<<íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦  بوحنيفيةDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17  بلطاش علي  1  18.50  خناثة أمينة  1

  16.50  دندان خيرة  2  17  قادوم محمد  2
 

íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ í×Î…æí×Î…æí×Î…æí×Î…æ< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…•<ÜŠÎ<°Ú_•<ÜŠÎ<°Ú_•<ÜŠÎ<°Ú_•<ÜŠÎ<°Ú_¼f¼f¼f¼f< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<08EEEE08<<<<íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦  حاسي مسعودDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.50 مرخوفي جمال 1 18.00 كركوري مباركة حنان 1

 14.50 قاسمي أح�م 2 16.00 طبيب عربية 2

 14.00 لدينسماعيلي حسام ا 3 16.00 حمديس فوزية 3

 14.00 بن نوح ربيعة 4 16.00 صخر إسماعيل 4

 14.00 تلي طارق 5 15.00 قوادرية عربية 5

 14.00  د,ل عبد الكريم 6 15.00  منصوري وفاء 6

 14.00 عزون وھيبة 7 15.00 شريف مرزاقة 7

 14.00 زمالي ليلى 8 15.00 خ�دي إسمھان 8
  



<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<02EEEE02<<<<íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦  حاسي مسعودDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  15.50  قومني سارة  1  18.00  حبشي مريم  1

  15.00  أماية سمية  2  16.00  شاوش خوان فضيلة  2
 

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…<áæ^ÃÚ<áæ^ÃÚ<áæ^ÃÚ<áæ^ÃÚ¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_¼f•<°Ú_< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<02EEEE02<<<<íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦íÛÓ¦  حاسي مسعودDDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 // // //  9.00  السوداني فاطنة  1

  //  //  //  9.00  غزول عبد القادر  2

 

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…Í†’jÚÍ†’jÚÍ†’jÚÍ†’jÚ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<<ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹] DDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  تيبالتر  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  12.50 بعيليش دليلة  1  13.50 بن كريكري مريم  1
 

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…ì…]�c<áçÂì…]�c<áçÂì…]�c<áçÂì…]�c<áçÂ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<<ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹] DDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  08.75 ح�لي سارة  1  09.00 بن داودية غنية  1
 

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…l^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂl^Þ^éfÖ]<ÀËu<áçÂ< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<01EEEE01<<<<ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹]ÌéU…úÖ<ëçã¢]<ˆÒ†¹] DDDDJJJJ 

< << << << <

  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  07.25 حميد يسمينة  1  07.75 الوازن عبد القادر  1
 

  

  

  



íéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Îíéñ^ãßÖ]<°vq^ßÖ]<íÛñ^Î<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<<<<<ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ð^–Î<‹×¥ ˜éfÖ]˜éfÖ]˜éfÖ]˜éfÖ]< << << << <

�<gŠu�<gŠu�<gŠu�<gŠu…………<íq<íq<íq<íqÑ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]Ñ^Ïvj‰÷]< << << << <

<ífi…<ífi…<ífi…<ífi…¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_¼f•<ÜŠÎ<°Ú_< << << << <

�‚Â�‚Â�‚Â�‚Â<<<<g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]g‘^ß¹]<<<<íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]íéÖ^¹]<<<<13EEEE08<<<<<˜éfÖ]<íÛÓ¦<˜éfÖ]<íÛÓ¦<˜éfÖ]<íÛÓ¦<˜éfÖ]<íÛÓ¦05<<<<˜éfÖ]<íè…]�ý]<íÛÓF]˜éfÖ]<íè…]�ý]<íÛÓF]˜éfÖ]<íè…]�ý]<íÛÓF]˜éfÖ]<íè…]�ý]<íÛÓF] DDDDJJJJ 
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.00 مقدم نجاة 1 16.50 بلقاسمي أم كلثوم 1

 15.00 بلقاندي دليلة 2 16.50 مريميوسفي  2

 15.00 قطاف بوجمعة 3 16.00 عرابي فاطمة 3

 15.00 جباري عائشة 4 15.50 روبة أم الخير 4

 14.50  صلعة محمد بدرالدين 5 15.50  عميري نور الدين 5

 14.50  ويس إكرام 6 15.00  بالرياح أحمد 6

 14.50  غالم أحمد 7 15.00  جرفي خديجة 7

 14.50  قحمراني سميرة 8 15.00  ھادف نوال 8

 14.50  سحنون عبد الحفيظ 9 15.00  عميري منال 9

 14.50  نواري الناصر 10 15.00  خالفي آمال 10

 14.50  نضور الشيخ 11 15.00  زاير سعيدة 11

 14.50  محمدي حليمة 12 15.00  صحي آمال 12

 14.50  معمري فاطمة الزھراء 13 15.00  شويخات رقية 13
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.50  نواري أم الخير  1  18.00  عوينتي شفيقة  1

  17.00  قطاف سمية  2  17.50  بوقاشوش أسماء  2

  17.00  بلمسلم فاطمة الزھرة  3  17.50  لعطشان سميرة  3

  17.00  أيت عميري فؤاد  4  17.50  لعموري عبد الغني  4
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  المعدل  طيينقائمة الناجحين ا�حتيا  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  12.50  بوتويزغة فضيلة  1  15.00  بلبشير سعاد  1

  12.50  برھيو خديجة  2  13.50  شيحة شريفة آمال  2

  12.50  نور نريمان  3  13.00  سالمي فاطمة  3

  12.50  مصطفاوي مريم  4  13.00  تومي ليلى  4
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  08.20 نظري امحمد ضياء الدين  1  08.25 بوخالفة وھيبة  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 16.00 قريش عمر  1 17.00 سلمي أسماء  1

 16.00 حليمي محمد  2 16.50 بكاري جميلة  2

 15.50 سعدي ھجيرة  3 16.50 خيذر زھية  3

 15.50 غم صبرينةبوش�  4 16.50 غريب زھرة  4

 15.50 فعوصي ھاجر  5 16.25 دموش ريمة  5

 15.50 ايدوراين رشيدة  6 16.00 بلحوت ربيحة   6

 15.50 سعودي رابح   7 16.00 باخة نوارة  7

 15.50 العيشاوي ليلى  8 16.00 بودقزدام نادية  8

 15.50 قدار أمينة  9 16.00 بركون الوناس  9

 15.50 سعود سھام  10 16.00 مدور زينب  10

 15.25 شريف نبيلة  11 16.00 شي أمينةمرا  11

 15.00 تيفور سھام  12 16.00 غزراني فوضيل  12

 15.00 بوشنية أسماء  13 16.00 أمقران سعيد  13

 15.00 مزرارة وافية  14 16.00 بوطيش إبتسام  14

 15.00 طيبي حياة  15 16.00 العمري جلول  15

 15.00 شيخ مليكة  16 16.00 تزكرات نسيمة  16
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  15.50  بن خروف فوزية  1  17.00  عياش إيمان  1

  15.50  بن عامر نوارة  2  15.75  الزيتوني عتيقة  2

  15.00  ولد عمري مريم رحمة  3  15.50  طويطو نوال  3
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  14.00  حبيس رابح  1  16.00  زيدان صبرينة  1

  13.50  بن عياد سعاد  2  14.00  واضح رشيدة  2

  13.50  عالم مريم  3  14.00  بوجنان نسيمة  3

  13.50  خليف زينب  4  14.00  مسيلي نادية  4
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  تيبالتر  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.25 عابد سومية 1 18.00 عباس غنية 1

  15.25  مخلوف مريم  2  17.00  رفعي سمير  2

  15.25  مسعي رفيقة  3  16.50  طشوش مليكة  3

  15.00  بوسواك حدى  4  16.50  وناس إيمان  4

  15.00  بلخيري ليلى  5  16.25  موسى سارة  5

  15.00  يح إيمانسا  6  16.00  بربيتي سعاد  6

  15.00  منصوري فريدة  7  16.00  فداوي زھيرة  7

  15.00  صيد طارق  8  16.00  عقاب ليندة  8

  15.00  سبتي أمنة  9  16.00  قداورة زھرة  9

  15.00  قبلي مريم  10  15.50  مراخة صفاء  10

  15.00  برج نورة  11  15.50  مصباحي فريد  11
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.5  غسمون حمزة  1  18.00  لمفيرة صھيب  1

  17.00  جريدي ع�ء الدين  2  17.50  زريبي شھد  2

  17.00  بن مخلوف أسامة 3  17.50  بوع�ق سيف الدين  3

  17.00  مزيان منال  4  17.50  قداوي كريمة  4
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  15.00  حفصي عماد  1  18.00  بورنان إيمان  1

  11.00  بن زانة سھام  2  16.50  فاطمة مقديش  2

  9.00  بضياف سھام 3  15.50  منصوري مريم  3

  9.00  كبير يعقوب  4  15.50  دربال آسيا  4
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  المعدل  يينقائمة الناجحين ا�حتياط  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  18.00  فوال رتيبة  1  20.00  رزيق حسني  1

  18.00  خنوش فايزة  2  18.00  خلدون سليمة  2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  09.04 العقراري فتيحة  1  11.00 عرقوب عبد القادر  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  يبالترت  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.00 عياد خديجة  1 15.25 سامي زھرة 1

  13.75  ج�ب فضيلة  2  14.50  زوبير ذھبية  2

  13.75  دادون فضيلة  3  14.50  بوزيان شريف رابح  3

  13.75  مولياط الحاج  4  14.50  مراكشي فاطمة  4

  13.75  قاسم عبد العزيز  5  14.25  عنصاري أحمد  5



  13.75  ق�ل نورة  6  14.25  ف ليندةاخل  6

  13.75  قريد عبد القادر  7  14.25  بكوش زھية  7

  13.50  لصنام الزھرة  8  14.00  بوطيش خالد  8

  13.50  فتاس خديجة  9  14.00  نبلي خيرة  9

  13.50  فارلو مختار  10  14.00  جمال بدر الدين  10
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  08.12 معلم ليلى  1  08.25 شعون محمد اFمين  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  06.75 عطية جابر  1  07.00 قدادرة رؤى  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 15.50 نوري محمد زياد 1 17.00 بن تھليل سميحة 1

  15.50  زعفور ب�ل  2  16.50  وقيد ابراھيم  2

  3  16.00  بحري لبنى  3

 بنت خليفة سمية

  ة بن الفرحي وعقيلة خليف 

15.50  

  15.50  بوقفة مليكة  4  16.00  قابسي بدرية  4

  15.00  لعايبي سھيلة  5  15.75  دريدي فلة  5
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.00  جميل ھيثم 1  18.00  بوخاري فلة 1

  17.00  بلبخوش وھيبة 2  17.50  غرمول أمينة 2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.00  الرزاقدياح عبد  1  18.00  مبروكي شھرة 1

  16.50  منسي سھام 2  17.00  بن وارث سھام 2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  //  // 1  09.10 مزياني نصيرة  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 16.00 منصوري سميرة 1 18.00 بوالقابول نبيلة 1

  16.00  ليمةالعربي ح  2 17.00  ق�ز أمال  2

  15.50  عيشون شفيق   3  17.00  عمارة خيرة  3

  15.50  حليمة سالم عبد الواحد  4  16.50  لسلوس د,ل  4

  15.25  امسعاد فريدة  5  16.00  ساكر صليحة  5

  15.00  بن شامة سيھام  6  16.00  بوديس سعاد  6

  15.00  زحالي أمينة  7  16.00  سعدي فتيحة  7

  15.00  جةبوريج خدي  8  16.00  بلخير مفيدة  8
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.50  بوراس عماد الدين  1  18.50  بوخليفة حنان  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  14.50  سعدي أمينة  1  15.50  تسوري بن تسوري حليمة  1

  14.00 صادقي فاطمة الزھراء  2  15.00  سلطاني جميلة  2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 14.50 قدومة ,مية 1 15.50 مروان زليخة 1

  14.50  بن سعيد ھجيرة  2  15.50  دھلي نسيم  2

  14.50  زواوي مريم  3  15.50  لعريبي إيمان  3

  14.50  بن زھرة بلقاسم خديجة  4  15.50  لكحل محمود فاطمة  4

  14.50  سامر ناصر  5  15.00  مختاري إلھام   5

  14.50  توريري نبيل  6  15.00  طواھير كريمة  6

  14.00  زيتوني جميلة  7  15.00  بوھراوة حليمة  7

  14.00  نورة حليمة  8  14.50  عربان وھيبة  8
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  17.75  قادة بن سلطان سكينة  1  18.25  صدوق بوزيان سھيلة  1

  17.00  مداح نادية  2  18.00  عتبة رضا  2
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  10.00 زحاف نصيرة  1  11.00 كاناش محمد  1
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  المعدل  الناجحين ا�حتياطيينقائمة   الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

 12.25 شيخاوي سمية 1 14.00 مجاھد فضيلة 1

  12.25  رغيوات نبيلة  2  13.50  مزيط وھيبة  2

  12.01  ,طرش زبيدة  3  13.50  بلخيثر اشواق  3

  12.00  بوغرارة محمد  4  13.50  عويسي فضيلة  4

  12.00  كبير ياقوت  5  13.50  رحماني عبد الرحمان  5

  12.00  شواكي عبد الجبار  6  13.50  بوزيد عبد الرحمان  6

  11.75  حمداوي حكيمة  7  13.00  عويسات فتيحة  7

  11.50  العربي بودھير حنان  8  12.50  سامر مفتاح  8

 11.50  حرمل يوسف 9 12.50  سليماني وھيبة 9

 11.50  بواقي النوار 10 12.50  بدان مليكة 10
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  الترتيب

  14.25  مير عبد القادر  1  16.50  بلخادم زكرياء  1

  14.00  طمة زھرةتجيني فا 2  14.50  قعاد سفيان  2
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  13.50  بريش بوجمعة  1  14.00  بوخاري عاشور  1
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  7.50 دحاوي نسيمة  1  7.50 رقاد مأمون عبد الواحد  1
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  المعدل  قائمة الناجحين ا�حتياطيين  الترتيب  المعدل  قائمة الناجحين ا�صليين  يبالترت

  // //  1  08.00 بوسحابة صليحة  1
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