
matricule cem nom prenom moyenne
28006207 الزين زواوي قدور  رابح محفوظ 16.88
28023922 حلوش طيب ابراهيم شريفة مروى 14.06
28028520 لبقع طيب ابراهيم شريفة خيرة اخالص 8.78
28028521 قرينيك جلولي فارس  ياسمينة شراف 14.82
28028522 تونسي زواوي قدور  آدم 15.68
28028523 عتو بودومة عبد القادر  آسية 12.9
28028524 بن يعقوب نوار خدوجة آسية 17.2
28028525 يحيى الجياللي اليابس  أبو بكر 9.24
28028526 شريفي زواوي قدور  أحالم 12.04
28028527 دودية طيب ابراهيم شريفة أحالم 3.46
28028528 برقوية عيسات إدير  أحالم 9.06
28028529 فتيل طيب ابراهيم شريفة أحالم 9.14
28028530 عبد الحاآم زواوي قدور  أحالم 13.2
28028531 حمداوي بودومة عبد القادر  أحمد 11.66
28028532 بوشيخي زواوي قدور  أحمد 8.52
28028533 شاوي بوذغن زواوي قدور  أحمد 16.4
28028534 بن ديدة البتاني  أحمد عبد اإلله 7.76
28028535 بتاج زواوي قدور  أحمد نسيم 13.32
28028536 ابي راس نوار خدوجة أحمد يونس ياسين 11.66
28028537 بن عتو عيسات إدير  أسامة 11.8
28028538 داعي زواوي قدور  أسامة 14.38
28028539 سالك طيب ابراهيم شريفة أسامة 11.36
28028540 خليون عيسات إدير  أسامة 7.46
28028541 يوسفي بودومة عبد القادر  أسامة 10.78
28028542 ميراد عيسات إدير  أسامة 10.42
28028543 رحيم البتاني  أسامة 10.16
28028544 غوتي الجياللي اليابس  أسماء 10.36
28028545 محمودي طيب ابراهيم شريفة أسماء 12.78
28028546 عبد الكريم عيسات إدير  أسماء 8.9
28028547 بوجمعة زواوي قدور  أسية 13.06
28028548 بلوفة الجياللي اليابس  أشرف 9.14
28028549 بن عيسى عيسات إدير  أمال 0
28028550 واضح عيسات إدير  أمال 9.94
28028551 عالل البتاني  أمحمد 12.04
28028552 بن فريحة الجياللي اليابس  أميرة 9.78
28028553 رايس نوار خدوجة أميرة إبتسام 10.42
28028554 بودرة عيسات إدير  أمين 11.1
28028555 صحراوي طيب ابراهيم شريفة أمينة 8.26
28028556 دالع الجياللي اليابس  أمينة 8.8
28028557 سبع البتاني  أمينة 10.74
28028558 بكري عيسات إدير  أميرة 14.74
28028559 بن سميرة نوار خدوجة أمينة 9.42
28028560 زروال طيب ابراهيم شريفة أمينة 8.62
28028561 براشد عيسات إدير  أمينة 8.04
28028562 شعيب عيسات إدير  أمينة 15.14
28028563 جابر نوار خدوجة أمينة 15.78
28028564 معافة زواوي قدور  أمينة بشرى 5.4
28028565 سالك عيسات إدير  أمينة حياة 15.36
28028566 بلقايد الجياللي اليابس  أنس 8.98
28028567 بوطهرة الجياللي اليابس  أنس 11.72
28028568 يعقوب بودومة عبد القادر  أنيس منصف 16.44
28028569 حمري بودومة عبد القادر  أوسامة 10.18
28028570 منزلة طيب ابراهيم شريفة أيمن 9.12
28028571 تومي الجياللي اليابس  أيمن 9.44
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28028572 بوخاتم زواوي قدور  أيمن 10.82
28028573 قدوري طيب ابراهيم شريفة أيمن جياللي 9.56
28028574 جيروني عيسات إدير  أيمن عبد القدوس 12.26
28028575 بن عيسى الجياللي اليابس  أيمن مختار 9.42
28028576 مزوغ الجياللي اليابس  إبتسام 9.54
28028577 هاشمي نوار خدوجة إبراهيم عبد الحق 15.02
28028578 بن صدوق الجياللي اليابس  إخالص 8.9
28028579 بن موسي الجياللي اليابس  إسالم 11.86
28028580 بوحسرية الجياللي اليابس  إسالم معاذ شمس الدين 7.42
28028581 بريني الجياللي اليابس  إآرام 10.66
28028582 بوعياد دباغ البتاني  إآرام 12.7
28028583 دربال الجياللي اليابس  إآرام 12.14
28028584 نكروف الجياللي اليابس  إآرام 15.94
28028585 لوالد البتاني  إيمان 10.94
28028586 غربال زواوي قدور  إيمان 12.56
28028587 عدون عيسات إدير  إيناس 16.74
28028588 سالم بودومة عبد القادر  ابتسام 17.64
28028589 نحال عيسات إدير  ابتسام 16.3
28028590 جميل شيباني جلولي فارس  ابراهيم 9.96
28028591 زيات عيسات إدير  ابراهيم 8.6
28028592 معروف عيسات إدير  ابراهيم 0
28028593 شحرور عيسات إدير  براهيم الخليل 11.34
28028594 دوينة الجياللي اليابس  احسان 8.72
28028595 سعدي جلولي فارس  احالم 10.72
28028596 سميلي طيب ابراهيم شريفة احمد 11.7
28028597 شبعات نوار خدوجة احمد 11.12
28028598 عزالدين عيسات إدير  احمد 13.34
28028599 آيت قاسي زواوي قدور  احمد 12.24
28028600 ولد لحسن جلولي فارس  احمد امين 9.52
28028601 دربال جلولي فارس  ادم 7.64
28028602 مزوزي جلولي فارس  اسامة 8.74
28028603 داسي زواوي قدور  اسامة 8.9
28028604 شويخات جلولي فارس  اسامة 10.84
28028605 سوفلي جلولي فارس  اسامة 11.2
28028606 بن عتو جلولي فارس  اسامة عبد اإلاله 7.5
28028607 بن حسايني طيب ابراهيم شريفة اسحاق 10.74
28028608 دحماني عيسات إدير  اسحاق 14.12
28028609 بوآحيلي البتاني  اسراء 15.18
28028610 سيد نوار خدوجة اسالم 11.24
28028611 مختاري جلولي فارس  اسماء 8.7
28028612 معافة جلولي فارس  اسماء 16.9
28028613 فتيل جلولي فارس  اسماء 16.7
28028614 جدود جلولي فارس  اسماء 9.02
28028615 بضياف جلولي فارس  اسماء 9.96
28028616 بلعوج الجياللي اليابس  اسماعيل 16.84
28028617 تامدي البتاني  اسماعيل 9.96
28028618 بومدين نوار خدوجة اسماعيل عبد اهللا 12.48
28028619 خري البتاني  اسمهان 7.74
28028620 حمادوش زواوي قدور  اآرام 0
28028621 شواف الجياللي اليابس  اآرام 9.38
28028622 درداز طيب ابراهيم شريفة اآرام 9.36
28028623 مغربي جلولي فارس  اآرام 9.64
28028624 حمري زواوي قدور  اآرام 12.72
28028625 عدة جفال طيب ابراهيم شريفة اآرام 8.46
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28028626 معزوز عيسات إدير  اآرام 10.24
28028627 بوتنزار جلولي فارس  اآرام 12.42
28028628 طالبي طيب ابراهيم شريفة اآرام 13.1
28028629 بن عبد الواد بودومة عبد القادر  اآرام رجاء 11.14
28028630 نابي جلولي فارس  الحاج 12.42
28028631 قوميري طيب ابراهيم شريفة الزهراء 9.78
28028632 بن خيرة الجياللي اليابس  الشيخ عباس 11.14
28028633 بونوة الجياللي اليابس  العربي فوزي 7.76
28028634 حاآمي عيسات إدير  المهدي 7.6
28028635 بوطويل طيب ابراهيم شريفة الياس 11.54
28028636 رزار عيسات إدير  الياس 4.32
28028637 لزرق زواوي قدور  الياس 8.68
28028638 بوزيان طيب ابراهيم شريفة الياس 11.14
28028639 لكحل نوار خدوجة الياس 15.74
28028640 آرآوب الجياللي اليابس  الياس 16.14
28028641 شهبي نوار خدوجة الياس 13.12
28028642 بشار جلولي فارس  امال 9.06
28028643 الشيخ صالح الجياللي اليابس  امال 11.58
28028644 مغربي زواوي قدور  امان اهللا زآرياء عبد الحق 10.26
28028645 االحمر زواوي قدور  امان محمد صفوان 10.84
28028646 لحمين نوار خدوجة امير 10.4
28028647 معاز جلولي فارس  اميرة 13.96
28028648 بيطار البتاني  اميرة حسناء 12.46
28028649 شويخات جلولي فارس  اميرة صابرينة 9
28028650 دالل طيب ابراهيم شريفة امينة 14.88
28028651 عبد العزيز الجياللي اليابس  امينة 11.34
28028652 خمالوي جلولي فارس  اناس 11.52
28028653 شاللي زواوي قدور  انتصار شراف 10.68
28028654 آاملي طيب ابراهيم شريفة انس 15.08
28028655 تونسي زواوي قدور  انصاف عباسية 11.48
28028656 خليل جلولي فارس  اية 12.7
28028657 آورات البتاني  اية 11.88
28028658 بوسهلة عيسات إدير  ايمان 7.76
28028659 لكحل جلولي فارس  ايمان 11.26
28028660 محي الدين عيسات إدير  ايمان 12.28
28028661 مناد طيب ابراهيم شريفة ايمان 7.8
28028662 عاقب جلولي فارس  ايمان سماح 0
28028663 بوآلي حسن البتاني  ايمن عدنان 13.02
28028664 بن سكران نوار خدوجة ايمن عماد الدين 11.54
28028665 عبدي جلولي فارس  ايناس 11.58
28028666 خيلون عيسات إدير  ايناس 9.76
28028667 محي الدين عيسات إدير  بدر الدين 12.28
28028668 سلواني طيب ابراهيم شريفة بدرة 15.48
28028669 بن شينون نوار خدوجة بدرة نريمان 11.98
28028670 عبدلي طيب ابراهيم شريفة بدرين 6.76
28028671 عطى اهللا جلولي فارس  بشرى 10.2
28028672 مغربي عيسات إدير  بشرى 10
28028673 قرقوة الجياللي اليابس  بشرى 8.46
28028674 علي عبو طيب ابراهيم شريفة بشرى 15.16
28028675 عز الدين طيب ابراهيم شريفة بشرى ميساء 10.5
28028676 زرق نيف البتاني  بشرى نور الهدى 9.3
28028677 داسي زواوي قدور  بالل 8.24
28028678 بودادة نوار خدوجة بالل 10.8
28028679 دلة طيب ابراهيم شريفة بالل 9.1
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28028680 قاسم بودومة عبد القادر  بالل 10.54
28028681 رزيني زواوي قدور  بالل عالء 9.8
28028682 بن ترات زواوي قدور  بلعباس 10.82
28028683 بونوارة زواوي قدور  بلقيس 14.22
28028684 دريش الجياللي اليابس  بن احمد 12.5
28028685 بوصوار الجياللي اليابس  بن عيسى 10.1
28028686 دحو البتاني  بناجي 9.26
28028687 مصابيحي جلولي فارس  بهاء الدين 8
28028688 بن دلهوم البتاني  بوزيان 11.36
28028689 بالحي طيب ابراهيم شريفة بوشنتوف 8.9
28028690 بومعزة جلولي فارس  بولنوار 8.14
28028691 رشيد الجياللي اليابس  بومدين 9.2
28028692 زيواني زواوي قدور  بومدين 13.42
28028693 حساني البتاني  بومدين 11.86
28028694 ديدوش طيب ابراهيم شريفة بومدين عزيز 8.8
28028695 بن عمر الجياللي اليابس  تالية ياسمينة 10.24
28028696 زبالح الجياللي اليابس  جالل 5.84
28028697 عبد الحاآم بودومة عبد القادر  جليل 10.02
28028698 العزاوي نوار خدوجة جمال 14.16
28028699 العكرمي زواوي قدور  جمال 16.96
28028700 بوطويل طيب ابراهيم شريفة جمال الدين 12.3
28028701 بن سليمان بودومة عبد القادر  جمال الدين 9
28028702 سعدوني طيب ابراهيم شريفة جمال الدين 12.4
28028703 لوت بودومة عبد القادر  جميلة 11.98
28028704 حاج مداح نوار خدوجة جميلة منال 14.84
28028705 توهامي جلولي فارس  جنات 16.3
28028706 حيرش عيسات إدير  جواد 7.7
28028707 فقير الجياللي اليابس  جواد 10.64
28028708 بن عالل زواوي قدور  جواد 11.94
28028709 شرشاب عيسات إدير  جواد 8.72
28028710 بولحية زواوي قدور  جواد الحاج غالم 8.12
28028711 عدام البتاني  جواد الدين وحيد 10.02
28028712 نابي نوار خدوجة جياللي 9.22
28028713 الزين جلولي فارس  جيهان 12.16
28028714 زازوة الجياللي اليابس  حبيب 12.64
28028715 عون زواوي قدور  حسام الدين 11.02
28028716 ولد عبد القادر طيب ابراهيم شريفة حسام الدين 7.5
28028717 خيري بودومة عبد القادر  حسام الدين 8.72
28028718 عبد الغاني زواوي قدور  حسين 11.1
28028719 بورزيق جلولي فارس  حسين شيخ 7.98
28028720 رياح عيسات إدير  حفصة 9.28
28028721 عبد اهللا بودومة عبد القادر  حفيظة بشرى 13.28
28028722 ناصري زواوي قدور  حكيم 8.36
28028723 فقير بودومة عبد القادر  حكيمة 9.76
28028724 سحيمي الجياللي اليابس  حكيمة 6.92
28028725 بن ضياف زواوي قدور  حليمة 10.58
28028726 شعيب الجياللي اليابس  حليمة اآرام 9.36
28028727 قادة بن شيحة زواوي قدور  حليمة نور الهدى 11.62
28028728 بن عتو زواوي قدور  حنان 10.66
28028729 لمدار جلولي فارس  حنان 11.98
28028730 تيرس عيسات إدير  حنان 12.42
28028731 يحياوي طيب ابراهيم شريفة حنان 9.36
28028732 بومناد عيسات إدير  حنان 9.16
28028733 برآاني زواوي قدور  حنان 10.92
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28028734 قربة طيب ابراهيم شريفة حورية زواوية 11.24
28028735 بن موسى الجياللي اليابس  حياة 8.94
28028736 مرابط البتاني  حياة 12.34
28028737 بن زهراء البتاني  خالد 9.92
28028738 عرابي زواوي قدور  خالد 9.9
28028739 بن زيان الجياللي اليابس  خالد زآرياء 12.34
28028740 موالي زواوي قدور  خالد نسيم 10.7
28028741 صالت الجياللي اليابس  خديجة 9.76
28028742 شرفي عيسات إدير  خديجة 9.08
28028743 عابد البتاني  خديجة 9.48
28028744 لخمس البتاني  خديجة 13.02
28028745 بن عبون جلولي فارس  خديجة 16.36
28028746 بونوارة عيسات إدير  خديجة 14
28028747 بن ثلجة بودومة عبد القادر  خديجة 13.23
28028748 لواري جلولي فارس  خديجة جازية 11.06
28028749 دحو البتاني  خديجة رجاء 14.66
28028750 غزالي البتاني  خديجة رحاب 11.76
28028751 سوقمي طيب ابراهيم شريفة خديجة شيماء 13.58
28028752 صايم طيب ابراهيم شريفة خديجة آوثر 0
28028753 آبير زواوي قدور  خديجة منال 14.74
28028754 عماروش جلولي فارس  خضرة 8.82
28028755 بن مايسة الجياللي اليابس  خضرة اناس 9.44
28028756 حنيتات الجياللي اليابس  خضرة رحيمة 8.94
28028757 فكار طيب ابراهيم شريفة خلود 8.12
28028758 مختاري جلولي فارس  خلود 11.94
28028759 شراك معزوز طيب ابراهيم شريفة خلود 13.2
28028760 آوفي البتاني  خليفة 15.14
28028761 بوشيخي البتاني  خولة 14.56
28028762 تشير زواوي قدور  خولة 10.86
28028763 منهوم نوار خدوجة خولة رميساء 15.26
28028764 قدير نوار خدوجة خويرة 10.3
28028765 زالقي جلولي فارس  خير الدين 8.58
28028766 لخضر تومي الجياللي اليابس  خير الدين 13.28
28028767 صابري الجياللي اليابس  خيرة 7.86
28028768 آروشة الجياللي اليابس  خيرة 10.02
28028769 بغدادي عيسات إدير  خيرة 10.04
28028770 نعجة نوار خدوجة خيرة 13.9
28028771 بوعزة حدروقة عيسات إدير  خيرة بشرى 16.64
28028772 ملعب البتاني  خيرة نورة 6.82
28028773 لواري بودومة عبد القادر  دعاء آية اهللا 11.08
28028774 بن سعيد الجياللي اليابس  دليلة 11.54
28028775 جالب زواوي قدور  دنيا 9.14
28028776 موساوي البتاني  دنيا 9.48
28028777 بن عبد القادر جلولي فارس  دنيا امينة 16.4
28028778 عمير زواوي قدور  دنيا نهاد 9
28028779 حلوش طيب ابراهيم شريفة راشدة 13.18
28028780 غربي بودومة عبد القادر  راندا إسراء 10.64
28028781 ناصري عيسات إدير  رانيا 9.46
28028782 حمزاوي البتاني  رانيا 6.9
28028783 سعيدون جلولي فارس  رانيا زواوية 13.42
28028784 بونوارة زواوي قدور  رانيا فراح 10.14
28028785 دروني بودومة عبد القادر  رانية 10.38
28028786 زاوي عيسات إدير  رجاء 0
28028787 بن دايدة الجياللي اليابس  رجاء 11.66
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28028788 قدوري بودومة عبد القادر  رجاء 12.22
28028789 بلبشير جلولي فارس  رجدة 8.46
28028790 شماوي زواوي قدور  رحاب 16.9
28028791 بلمختار بودومة عبد القادر  رحمة 10.08
28028792 مرابنت زواوي قدور  رسيم عبد القادر 9.46
28028793 داود عيسات إدير  رشا خيرة 8.72
28028794 برآة عيسات إدير  رشيدة 13.18
28028795 حراث البتاني  رفيدة 15.1
28028796 معمر زواوي قدور  رفيق 9.98
28028797 بولرباق بودومة عبد القادر  رمزي 13.68
28028798 آردارة الجياللي اليابس  رمزي 11.52
28028799 ميلوى الجياللي اليابس  رميساء 7.36
28028800 بوغرارة الجياللي اليابس  رياض 8.36
28028801 حاآم جلولي فارس  رياض 9.42
28028802 معمر زواوي قدور  رياض 9.74
28028803 برينيس عيسات إدير  رياض 10.38
28028804 عوني جلولي فارس  رياض 14.96
28028805 بن بارك نوار خدوجة رياض محمد صديق 7.7
28028806 بن عبد الواد بودومة عبد القادر  رياض ندير 11.3
28028807 قرندي البتاني  ريحان 13.84
28028808 بوشريط الجياللي اليابس  ريحانة 11.72
28028809 وادرية عيسات إدير  ريحانة 9.38
28028810 غربي جلولي فارس  ريحانة 13.5
28028811 نجادي بودومة عبد القادر  ريم رشيدة 11.42
28028812 داود بودومة عبد القادر  ريم فادية 13.98
28028813 بن يحي زواوي قدور  ريمة 16.3
28028814 زعراط بلمكرطار البتاني  زاهية 13.98
28028815 بن مهيدي عيسات إدير  زآرياء 13.32
28028816 نجادي البتاني  زآرياء 10.72
28028817 محداد جلولي فارس  زآرياء 10.02
28028818 يعقوبي عيسات إدير  زآرياء 9.62
28028819 رقيق عيسات إدير  زآرياء 16.02
28028820 عريف البتاني  زآرياء المأمون 8.84
28028821 جارود طيب ابراهيم شريفة زآية 10.9
28028822 دحو الجياللي اليابس  زناقي 6.88
28028823 شيخاوي زواوي قدور  زهرة 11.52
28028824 عماروش طيب ابراهيم شريفة زهرة 5.54
28028825 صايم جلولي فارس  زهرة 11.74
28028826 جغاب جلولي فارس  زهرة 15.44
28028827 نشنيش طيب ابراهيم شريفة زهرة 16.98
28028828 شريفي زواوي قدور  زهيرة 7.86
28028829 بوشتة عيسات إدير  زواوي 10.68
28028830 بن دحو الجياللي اليابس  زواوي 10.32
28028831 بونية زواوي قدور  زواوي مختار 7.34
28028832 بوعود البتاني  زواوية 10.58
28028833 يامون البتاني  زواوية 9.88
28028834 بن مايسة الجياللي اليابس  زواوية 9.72
28028835 نوالة طيب ابراهيم شريفة زوليخة 11.06
28028836 بلماحي طيب ابراهيم شريفة زوهير 8.32
28028837 العجرمي زواوي قدور  زياد بهاء الدين 15.96
28028838 بخالفة طيب ابراهيم شريفة زين الدين 12.34
28028839 ساعد الهاشمي عمار زواوي قدور  زين الدين 15.78
28028840 بلعباسي البتاني  زين الدين 17.7
28028841 معي البتاني  زين الدين العابدين 17.3



matricule cem nom prenom moyenne
28028842 شريف البتاني  زين الدين عابدين 11.26
28028843 معزوزي الجياللي اليابس  زين العابدين 9.1
28028844 سباعي الجياللي اليابس  زينب 10.94
28028845 فقيه جلولي فارس  سالمة 10.78
28028846 غرفتي الجياللي اليابس  سامية 0
28028847 حر البتاني  سامية 10.74
28028848 بلبختاوي بودومة عبد القادر  ستي 10.64
28028849 دلة جلولي فارس  ستي 11.02
28028850 بن مسعود عيسات إدير  سعاد سعدية 11.1
28028851 مصار جلولي فارس  سعدون 12.76
28028852 عراب نجادي البتاني  سعدية 9.56
28028853 غانم بودومة عبد القادر  سعدية 10.34
28028854 آناني جلولي فارس  سعدية 8.92
28028855 قانيت البتاني  سعدية منال 11.1
28028856 بن عبون جلولي فارس  سفيان 9.6
28028857 عراب طيب ابراهيم شريفة سفيان 15.28
28028858 حريزي عيسات إدير  سفيان 12.44
28028859 زيادي زواوي قدور  سكينة 6.46
28028860 حبيبش طيب ابراهيم شريفة سكينة 15.6
28028861 هرقماجي جلولي فارس  سليمان 9.58
28028862 با حميدة طيب ابراهيم شريفة سليمان تاج الدين 10.76
28028863 يحياوي طيب ابراهيم شريفة سليمة 15.26
28028864 بورمانة نوار خدوجة سمية 12.26
28028865 عيادي طيب ابراهيم شريفة سمية 14.76
28028866 مديني بودومة عبد القادر  سمية 11.88
28028867 محمودي جلولي فارس  سمية 9.68
28028868 بياض طيب ابراهيم شريفة سمير 9.68
28028869 تلمساني نوار خدوجة سميرة 10.36
28028870 زواق طيب ابراهيم شريفة سناء 12.36
28028871 شوآشو براهام الجياللي اليابس  سهام 11.9
28028872 بوطالبي عيسات إدير  سهام 10.6
28028873 قمبوز بودومة عبد القادر  سهام 9.46
28028874 توهامي عيسات إدير  سهام 10.88
28028875 بوطالب الجياللي اليابس  سهام 10.2
28028876 مصمودي طيب ابراهيم شريفة سهام فاطمة الزهراء 11.74
28028877 زبالح نوار خدوجة سهيلة 10.9
28028878 زيان شريف عيسات إدير  سهيلة 11.26
28028879 شاآر طيب ابراهيم شريفة سهيلة 15.98
28028880 بن عمارة البتاني  سهيلة 15.62
28028881 قايد عيسات إدير  سيد أحمد 10.24
28028882 نعجة نوار خدوجة سيد أحمد 12.06
28028883 حرير الجياللي اليابس  سيدي محمد 12.96
28028884 عدة جلولي فارس  سيف الدين 7.58
28028885 حمدان الجياللي اليابس  سيف الدين عبد القادر 8.94
28028886 بلبحري طيب ابراهيم شريفة شافية 13.46
28028887 سوداني عيسات إدير  شراف 9.32
28028888 زواد نوار خدوجة شعيب 8.52
28028889 بلوفة طيب ابراهيم شريفة شفاء مروى 11.64
28028890 بلعيدي طيب ابراهيم شريفة شكيب فتح اهللا 17.2
28028891 بوتابوت الجياللي اليابس  شمس الدين 9.94
28028892 مول السهول الجياللي اليابس  شهاب الدين الغوتي 14.3
28028893 بوش عيسات إدير  شهرزاد 12
28028894 صارنو البتاني  شهرزاد 9.22
28028895 مسطاري عيسات إدير  شهرزاد 9.22
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28028896 هاليلي بودومة عبد القادر  شهرزاد 15.74
28028897 صياد بودومة عبد القادر  شهيناز 14.38
28028898 داز طيب ابراهيم شريفة شهيناز 10.82
28028899 سوديني عيسات إدير  شهيناز 11.14
28028900 ناصري جلولي فارس  شيخ 8.94
28028901 ناير نوار خدوجة شيخ ميلود 13.18
28028902 بلخير طيب ابراهيم شريفة شيماء 8.6
28028903 يحي الجياللي اليابس  شيماء 7.18
28028904 برحال البتاني  شيماء 10.7
28028905 رزيني جلولي فارس  شيماء 10.68
28028906 المهدي البتاني  شيماء 9.36
28028907 زوبير البتاني  شيماء 8.52
28028908 العربي جلولي فارس  شيماء 8.78
28028909 بلعباس جلولي فارس  شيماء 12.42
28028910 لدهم عيسات إدير  شيماء 8.32
28028911 بوسهلة طيب ابراهيم شريفة شيماء 13.62
28028912 بلهواري زواوي قدور  شيماء 12.88
28028913 بلعسري جلولي فارس  شيماء 10.62
28028914 رفراف الجياللي اليابس  شيماء 12.02
28028915 نكروف الجياللي اليابس  شيماء نهاد 10.54
28028916 نفيدة جلولي فارس  شيماء نور الهدى 10.16
28028917 عمر نوار خدوجة شيماء نور الهدى 14.86
28028918 بوعزة طيب ابراهيم شريفة شيماء هاجر 13.58
28028919 حيرش طيب ابراهيم شريفة صارة 11.34
28028920 نشنيش زواوي قدور  صارة 6.12
28028921 لواحلة جلولي فارس  صارة 8.75
28028922 لقمان طيب ابراهيم شريفة صارة 8.36
28028923 مقدم عيسات إدير  صارة 12.12
28028924 جنون بودومة عبد القادر  صارة 9.96
28028925 عمار زواوي قدور  صارة 11.94
28028926 آباب الجياللي اليابس  صارة 9.54
28028927 دحو الجياللي اليابس  صارة 16
28028928 بالل نوار خدوجة صارة 17.1
28028929 تمزوين الجياللي اليابس  صارة 13.04
28028930 دالني طيب ابراهيم شريفة صارة امينة 9.18
28028931 آيت يعلي طيب ابراهيم شريفة صارة فريال 16.26
28028932 بن دريهم طيب ابراهيم شريفة صارة نريمان 14.68
28028933 سقال الجياللي اليابس  صارة نسيمة 12.12
28028934 بهلول البتاني  صارة نور الهدى 10.56
28028935 حمزي الجياللي اليابس  صافية 9.46
28028936 حمزاوي البتاني  صباح 11.58
28028937 زطال البتاني  صبرينة 9.48
28028938 المقراوي زواوي قدور  صبرينة 9.72
28028939 زغامري نوار خدوجة صبرينة 15.14
28028940 موالي عيسات إدير  صفاء عائشة 17.28
28028941 بلعوج الجياللي اليابس  صفية 17.52
28028942 حسام طيب ابراهيم شريفة صالح الدين 9.34
28028943 خلوفي زواوي قدور  ضاوية 9.24
28028944 نشنيش الجياللي اليابس  طارق 15.12
28028945 ناضور البتاني  طارق ابن يحي 13.52
28028946 بلقادي عيسات إدير  طيب 8.8
28028947 بلعربي الجياللي اليابس  عائشة 11.06
28028948 وافي طيب ابراهيم شريفة عائشة 7.68
28028949 صابر عيسات إدير  عائشة إيمان 6.52
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28028950 مصطفاي بودومة عبد القادر  عائشة 11.22
28028951 دباب جلولي فارس  عائشة 14.98
28028952 زوجي طيب ابراهيم شريفة عائشة 17.52
28028953 صايم جلولي فارس  عائشة 13.82
28028954 زيان طيب ابراهيم شريفة عائشة 16.18
28028955 بلجنة الجياللي اليابس  عائشة أمينة 0
28028956 شعبان البتاني  عائشة حنان 13
28028957 صباح جلولي فارس  عادل 10.36
28028958 عاشور األول الجياللي اليابس  عادل 7.36
28028959 بن دومة البتاني  عايدة 10.12
28028960 مكي الجياللي اليابس  عباس 9.78
28028961 آنوي طيب ابراهيم شريفة عباسية 10.26
28028962 بن ويراد نوار خدوجة عباسية 11.78
28028963 زبشين نوار خدوجة عباسية 11.5
28028964 سرور نوار خدوجة عباسية حضرية 11.68
28028965 بن عالل البتاني  عباسية غنية 12.16
28028966 برغيوة جلولي فارس  عبد اإلله 11.26
28028967 حمداني جلولي فارس  عبد اإلله 6.38
28028968 زفيزف بودومة عبد القادر  عبد اإلله 10
28028969 بلعابد الجياللي اليابس  عبد االله 8.38
28028970 بن داود طيب ابراهيم شريفة عبد االله 12.22
28028971 غوتي الجياللي اليابس  عبد الجبار 7.1
28028972 بن صالح جلولي فارس  عبد الجالل 9.76
28028973 شراك معزوز طيب ابراهيم شريفة عبد الجليل 8.92
28028974 نعيمي طيب ابراهيم شريفة عبد الجليل 11.76
28028975 زعمة زواوي قدور  عبد الجليل محمد 8.44
28028976 آبداني الجياللي اليابس  عبد الجواد 9.48
28028977 عيادي جلولي فارس  عبد الحق 7.76
28028978 بن طاهر زواوي قدور  عبد الحق 9.52
28028979 مراولي الجياللي اليابس  عبد الحق عبد الصمد 8.22
28028980 لقرع عيسات إدير  عبد الحق ميلود 7.28
28028981 بلكريصات طيب ابراهيم شريفة عبد الحكيم 8.78
28028982 مسعي جلولي فارس  عبد الحميد 12.88
28028983 زياني نوار خدوجة عبد الخالق 10.7
28028984 زالط جلولي فارس  عبد الخالق 17.76
28028985 بومدين عيسات إدير  عبد الرؤوف 9.66
28028986 الكرارفي الجياللي اليابس  عبد الرحمان 8.44
28028987 احمد شريف جلولي فارس  عبد الرحمان 10.18
28028988 دباب جلولي فارس  عبد الرحمان 8.94
28028989 بوستة جلولي فارس  عبد الرحمان 8.44
28028990 بلمير جلولي فارس  عبد الرحمان 12.02
28028991 مالك البتاني  عبد الرحمان 10.96
28028992 بلبشير عيسات إدير  محمد عبد الرحمان 11.5
28028993 مرابطي جلولي فارس  عبد الرحمان 11.12
28028994 بوسهلة بودومة عبد القادر  عبد الرحمان 15.4
28028995 ويراد زواوي قدور  عبد الرحمان 10.62
28028996 بومناد عيسات إدير  عبد الرحمن 9.12
28028997 طيبي بودومة عبد القادر  عبد الرحيم 10.08
28028998 مزياني نوار خدوجة عبد الرحيم 13.76
28028999 محياوي البتاني  عبد الرزاق 11.2
28029000 بن شيخ طيب ابراهيم شريفة عبد الرزاق 13.96
28029001 منصوري طيب ابراهيم شريفة عبد الرزاق 15.2
28029002 رزقان نوار خدوجة عبد الرزاق 13.14
28029003 ضربان عيسات إدير  عبد الرزاق 10.06
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28029004 وهابي جلولي فارس  عبد السالم 10.46
28029005 جليد بودومة عبد القادر  عبد الصمد 9.54
28029006 زوايري طيب ابراهيم شريفة عبد الصمد 11.9
28029007 رصفة جلولي فارس  عبد الصمد 9.56
28029008 محداد الجياللي اليابس  عبد الصمد 13.74
28029009 يواو جلولي فارس  عبد الصمد 13.66
28029010 بن طرات الجياللي اليابس  عبد الصمد 11.44
28029011 شلوف بودومة عبد القادر  عبد الصمد ياسر 13.86
28029012 شعيب عيسات إدير  عبد العالي 11.72
28029013 محبوب جلولي فارس  عبد العالي رفيق 12.08
28029014 جانطي زواوي قدور  عبد العزيز 11.54
28029015 قعفور نوار خدوجة عبد العزيز 11.96
28029016 فرعون طيب ابراهيم شريفة عبد العزيز عباس 8.7
28029017 بلقايد الجياللي اليابس  عبد العزيز محمد 10.02
28029018 بن دمراد الجياللي اليابس  عبد الغني 9.2
28029019 صف الدين الجياللي اليابس  عبد القادر 11.76
28029020 شرادي البتاني  عبد القادر 9.9
28029021 برنو عيسات إدير  عبد القادر 10.36
28029022 ويفي جلولي فارس  عبد القادر 6.74
28029023 نفيدة الجياللي اليابس  عبد القادر 0
28029024 لشالش جلولي فارس  عبد القادر 9.66
28029025 لعرج عيسات إدير  عبد القادر 14.06
28029026 حوباد الجياللي اليابس  عبد القادر 8.28
28029027 سبع البتاني  عبد القادر 11.86
28029028 بن ترات البتاني  عبد القادر 10.2
28029029 بن طيب الجياللي اليابس  عبد القادر 7.42
28029030 بريجة نوار خدوجة عبد القادر أسامة 11.04
28029031 بن عبو البتاني  عبد القادر الجياللي 12.04
28029032 شورفي بودومة عبد القادر  عبد القادر عبد الحق 10.96
28029033 رزوق بودومة عبد القادر  عبد القادر محمد لعربي 12.06
28029034 الزين زواوي قدور  عبد القادر هشام 10.42
28029035 عمرون زواوي قدور  عبد القادر هشام 12.28
28029036 اوميلود الجياللي اليابس  عبد القادرمصطفى 7.5
28029037 ضياف عيسات إدير  عبد الكريم 7.72
28029038 وافي البتاني  عبد الكريم 7.48
28029039 مسعودي عيسات إدير  عبد الكريم 9.76
28029040 مداح الجياللي اليابس  عبد الكريم 6.44
28029041 ادريس خوجة عيسات إدير  عبد الكريم بشير 13.86
28029042 بريني جلولي فارس  عبد الكريم حضري 15.82
28029043 بن يوسف الجياللي اليابس  عبد اللطيف زوبير 9.12
28029044 حماموش جلولي فارس  عبد اهللا 12.2
28029045 عزالدين عيسات إدير  عبد اهللا 11.04
28029046 سليماني جلولي فارس  عبد اهللا 12.68
28029047 فقير الجياللي اليابس  عبد اهللا 9.04
28029048 طهاري طيب ابراهيم شريفة عبد اهللا 15.4
28029049 بن شينون جلولي فارس  عبد اهللا أيمن 10.72
28029050 بن علي زواوي قدور  عبد اهللا رشيد 12.1
28029051 عزايز الجياللي اليابس  عبد المجيد 10.46
28029052 بن ديدة طيب ابراهيم شريفة عبد المغيث 10.28
28029053 نايب جلولي فارس  عبد المهيمن 9.92
28029054 صحبي زواوي قدور  عبد النور 10.96
28029055 طازوطة الجياللي اليابس  عبد النور 14.86
28029056 قطاف بودومة عبد القادر  عبد النور أنيس 12.22
28029057 بوشعور جلولي فارس  عبد النور نصر الدين 8.14
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28029058 بن فريحة جلولي فارس  عبد الهادي 8.18
28029059 صالي عيسات إدير  عبد الهادي مصطفى 13
28029060 شنافة الجياللي اليابس  عبد الودود 12.42
28029061 زعنون الجياللي اليابس  عبداإلله 12.02
28029062 إخلف الجياللي اليابس  عبدالقادر 11.68
28029063 آروشة جلولي فارس  عبدالمجيد 15.9
28029064 وافي جلولي فارس  عبدو 12.94
28029065 بن عتو عيسات إدير  عبير 12.84
28029066 عصام جلولي فارس  عبير 11.32
28029067 حميان جلولي فارس  عبير 11.86
28029068 سلسالت عيسات إدير  عتو عبد القادر 9.2
28029069 بنور عيسات إدير  عثمان 8.6
28029070 طبطاب زواوي قدور  عدة عبد االله 9.32
28029071 لواري عيسات إدير  عز الدين 12.94
28029072 ناصري جلولي فارس  عفاف 12.64
28029073 عواد الجياللي اليابس  عفاف وسام 14.62
28029074 بوخنفوس الجياللي اليابس  عقبة ابراهيم 9.12
28029075 العدواني عيسات إدير  عكاشة 9.14
28029076 مناد طيب ابراهيم شريفة عالء الدين 8.6
28029077 آعبي نوار خدوجة عالء الدين 10.12
28029078 بوحسون الجياللي اليابس  عالء الدين 12.42
28029079 خضاري زواوي قدور  على 10.62
28029080 بلهواري طيب ابراهيم شريفة علي 9.4
28029081 حميدة البتاني  علي سيف االسالم 12.94
28029082 بن علي جلولي فارس  علي عبد البديع 8.66
28029083 معطى اهللا عيسات إدير  عماد 11.74
28029084 مريوة جلولي فارس  عماد 5.94
28029085 الماحي عيسات إدير  عماد 12.6
28029086 وافي نوار خدوجة عماد الدين 12.36
28029087 هبري عيسات إدير  عماد الدين 7.36
28029088 شنان الجياللي اليابس  عماد الدين 7.26
28029089 تفريت البتاني  عماد الدين 5.74
28029090 رحو زواوي قدور  عماد الدين بومدين 6.84
28029091 لمراوي الجياللي اليابس  عماد الدين وسيم 9.78
28029092 لحرش طيب ابراهيم شريفة عمارية 11.7
28029093 عموري زواوي قدور  عمر 15
28029094 مكلكل زواوي قدور  عمر الفاروق 10.8
28029095 خشعي البتاني  عمر المختار 9.14
28029096 عيدوني زواوي قدور  عيسى 10.24
28029097 بلقادي الجياللي اليابس  عيسى 9.44
28029098 بن شهرة الجياللي اليابس  غالم مروان 13.9
28029099 غوتي الجياللي اليابس  غزالة 13.21
28029100 سباعي الجياللي اليابس  غزالن 7.32
28029101 عبد النبي بودومة عبد القادر  غنية 11.62
28029102 بلماحي طيب ابراهيم شريفة فؤاد 11.06
28029103 رحماني الجياللي اليابس  فؤاد 16.5
28029104 بالحي عيسات إدير  فادي عبد القدوس 9.58
28029105 بوخلخال عيسات إدير  فادية 13.82
28029106 بن سليمان طيب ابراهيم شريفة فادية 13.5
28029107 ممو نوار خدوجة فاروق 11.28
28029108 بودربالة البتاني  فاروق 17.64
28029109 آندي زواوي قدور  فاروق اسامة 15.8
28029110 عبد المالك بودومة عبد القادر  فاروق عبد العزيز 14.2
28029111 عيسى زواوي قدور  فاروق محمد 8.4



matricule cem nom prenom moyenne
28029112 نابي طيب ابراهيم شريفة فاروق محمد االمين 0
28029113 سنوسي طيب ابراهيم شريفة فاطمة 10.25
28029114 تامي بورزيقة عيسات إدير  فاطمة 13.42
28029115 قادة بن شيحة زواوي قدور  فاطمة الزهراء 9.88
28029116 عتو الجياللي اليابس  فاطمة الزهراء 9.78
28029117 قمري سعيد البتاني  فاطمة الزهراء 9.62
28029118 شعيبي البتاني  فاطمة الزهراء 0
28029119 شاهد طيب ابراهيم شريفة فاطمة الزهراء 9.36
28029120 الهنانى البتاني  فاطمة الزهراء 13.2
28029121 بوقدرة زواوي قدور  فاطمة الزهراء 14.68
28029122 قرمامي بودومة عبد القادر  فاطمة الزهراء 13.04
28029123 تاقي طيب ابراهيم شريفة فاطمة الزهراء 9.86
28029124 بوحوص زواوي قدور  فاطمة الزهراء 11.12
28029125 داود طيب ابراهيم شريفة فاطمة الزهراء 17.54
28029126 عسال عيسات إدير  فاطمة الزهراء 9.48
28029127 مرحوم عيسات إدير  فاطمة الزهراء 9.46
28029128 مقدم طيب ابراهيم شريفة فاطمة الزهراء 12.4
28029129 بوحفص البتاني  فاطمة الزهراء 9.72
28029130 حمدي البتاني  فاطمة الزهراء 9.52
28029131 شقرون طيب ابراهيم شريفة فاطمة الزهراء سليمة 13.76
28029132 سعيد بودومة عبد القادر  فاطمة الزهراء لبنة 8.19
28029133 بن غفور نوار خدوجة فاطمة شهرزاد 10.32
28029134 فقير جلولي فارس  فاطمة نور الهدى 9.92
28029135 قرماس البتاني  فاطنة 7.36
28029136 بهلول البتاني  فاطنة 11.56
28029137 شعيب الجياللي اليابس  فافة زواوية 13.17
28029138 لرابي طيب ابراهيم شريفة فتوح 9.92
28029139 حجري جلولي فارس  فتيحة 10.82
28029140 سماحي برحيل الجياللي اليابس  فداء هدية 14.46
28029141 بن ميلود الجياللي اليابس  فدوى 8.96
28029142 بسويح بودومة عبد القادر  فراح 11.48
28029143 قرندي البتاني  فرحات 11.74
28029144 رايس الجياللي اليابس  فردوس 10.48
28029145 العربي عيسات إدير  فردوس خيرة 12.6
28029146 قنديل طيب ابراهيم شريفة فريال 12.52
28029147 عبوني الجياللي اليابس  فريال 13.38
28029148 سالم نوار خدوجة فريال 9.52
28029149 بن رحو نوار خدوجة فريال 13.4
28029150 غازي جلولي فارس  فريال 14.32
28029151 مقري نوار خدوجة فريال 9.42
28029153 بوشيخي جلولي فارس  فهد بومدين 10.3
28029154 واحمد عيسات إدير  فهيمة 12.26
28029155 حمادو زواوي قدور  فوزي 8.58
28029156 بختي جلولي فارس  فوزي عباس 7.36
28029157 زوقار الجياللي اليابس  فوزية 7.74
28029158 بوزيان جلولي فارس  فوضيل 13.78
28029159 شيالي الجياللي اليابس  فيصل 15.26
28029160 رقيق البتاني  قادة 9.48
28029161 بلعيد زواوي قدور  قدور 9.36
28029162 خداين جلولي فارس  قدور 10.48
28029163 لحسن الجياللي اليابس  قمر 11.62
28029164 برنوس عيسات إدير  قويدر 5.74
28029165 قدوري البتاني  قويدر 7.98
28029166 بلعقون زواوي قدور  آرم الدين 10.2



matricule cem nom prenom moyenne
28029167 صوان جلولي فارس  آريمة 11.52
28029168 ميلوى الجياللي اليابس  آوثر 8.42
28029169 ناشي طيب ابراهيم شريفة آوثر 16.82
28029170 بن عصمان البتاني  آوثر 11.02
28029171 صحراوي زواوي قدور  آوثر خديجة 13.94
28029172 بن ابراهيم عيسات إدير  لؤي 0
28029173 عمر طيب ابراهيم شريفة لبنى 11.48
28029174 ميرادي طيب ابراهيم شريفة لبية نسرين 11.64
28029175 بوعمامة عيسات إدير  لحسن 10.96
28029176 درعة جلولي فارس  لطيفة 8.33
28029177 رايس جلولي فارس  لعبيدي 8.1
28029178 سبع البتاني  لميس 7.36
28029179 فكار عيسات إدير  لميس 7.72
28029180 دالل بودومة عبد القادر  ليلى 13.24
28029181 باي عمر الجياللي اليابس  ليلى 18
28029182 بوحوش جلولي فارس  ليندة 10.82
28029183 محيوي جلولي فارس  ماحي عبد اإلله 13.78
28029184 حسيني الجياللي اليابس  مارية فاطمة فتيحة 8.04
28029185 منصور نوار خدوجة مامة 8.6
28029186 جابر البتاني  مامة 9.84
28029187 ايدير عيسات إدير  مامة 11.52
28029188 يامون الجياللي اليابس  محجوبة 10.96
28029189 بكري نوار خدوجة محمد 7.72
28029190 بوآراع الجياللي اليابس  محمد 9.02
28029191 روتي جلولي فارس  محمد 10.24
28029192 صحراوي نوار خدوجة محمد 10.34
28029193 خوان طيب ابراهيم شريفة محمد 7.98
28029194 جبور زواوي قدور  محمد 6.5
28029195 دموش طيب ابراهيم شريفة محمد 8.6
28029196 توهامي زواوي قدور  محمد 8.18
28029197 خابية جلولي فارس  محمد 7.02
28029198 بوسالمة طيب ابراهيم شريفة محمد 10.32
28029199 بوترعة طيب ابراهيم شريفة محمد 9.26
28029200 حماد طيب ابراهيم شريفة محمد 10.62
28029201 عصام عيسات إدير  محمد 8.32
28029202 وأحمد بودومة عبد القادر  محمد 13.22
28029203 بن سليمان الجياللي اليابس  محمد 15.16
28029204 لحسن الجياللي اليابس  محمد 11.38
28029205 شارف زواوي قدور  محمد 9.58
28029206 فقير البتاني  محمد 9.3
28029207 الزين الجياللي اليابس  محمد 10.52
28029208 غلماسي البتاني  محمد 13.7
28029209 أوس الجياللي اليابس  محمد  أمين 10.4
28029210 سبيل اهللا جلولي فارس  محمد  أمين 15.48
28029211 رفراف زواوي قدور  محمد  امين 7.9
28029212 بن جبارة البتاني  محمد أسامة 14.12
28029213 حميان بودومة عبد القادر  محمد أمين 11.16
28029214 بوشنافي بودومة عبد القادر  محمد أمين 12
28029215 عابد الجياللي اليابس  محمد أمين 9.44
28029216 جباري نوار خدوجة محمد أمين 11.48
28029217 سدات عيسات إدير  محمد أمين 16.48
28029218 مطرفي بودومة عبد القادر  محمد أيمن 14.44
28029219 يحياوي طيب ابراهيم شريفة محمد األمين 9.52
28029220 عيدي الجياللي اليابس  محمد األمين 8.62



matricule cem nom prenom moyenne
28029221 أوس عيسات إدير  محمد األمين 9.02
28029222 حساني عيسات إدير  محمد أمين 11.08
28029223 ناصر بودومة عبد القادر  محمد األمين 14.38
28029224 سعدوني طيب ابراهيم شريفة محمد االمين 8.34
28029225 راشد البتاني  محمد االمين 11.72
28029226 غرماوي طيب ابراهيم شريفة محمد االمين 16.88
28029227 زاوي البتاني  محمد الحبيب 6.9
28029228 قاسمي الجياللي اليابس  محمد الحبيب 12.48
28029229 صابر جلولي فارس  محمد الصديق 12.7
28029230 غرمول نوار خدوجة محمد الصديق 10.68
28029231 ولهاصي زواوي قدور  محمد العربي 11.76
28029232 حمامي البتاني  محمد المنصف 10.32
28029233 عالوي عيسات إدير  محمد المهدي 10.52
28029234 لوهاج الجياللي اليابس  محمد المهدي 10.44
28029235 بلحاج جلولي فارس  محمد امين 11.1
28029236 يونس الجياللي اليابس  محمد امين 0
28029237 بعطوش جلولي فارس  محمد امين 14.32
28029238 ساحي جلولي فارس  محمد امين 11.94
28029239 مؤدن طيب ابراهيم شريفة محمد امين 11.64
28029240 مزوزي الجياللي اليابس  محمد امين 9.6
28029241 جدي جلولي فارس  محمد ايمن 10.32
28029242 بلحيمر عيسات إدير  محمد بدر الدين 9.84
28029243 ضياف نوار خدوجة محمد بدر الدين 13.6
28029244 بوسماحة عيسات إدير  محمد بدرالدين 13.56
28029245 بن تهامي طيب ابراهيم شريفة محمد توفيق 7.32
28029246 فوغالي جلولي فارس  محمد حبيب 12.5
28029247 ليسار زواوي قدور  محمد خير الدين 16.68
28029248 سبع الجياللي اليابس  محمد ربيع 15.92
28029249 بطيوي جلولي فارس  محمد رزق اهللا 11.14
28029250 لواقف الجياللي اليابس  محمد رسيم 7.44
28029251 خثير جلولي فارس  محمد رضا 6.76
28029252 لزعر بودومة عبد القادر  محمد رضا 15.84
28029253 مقري جلولي فارس  محمد رياض 7.46
28029254 رايح عيسات إدير  محمد رياض 17.2
28029255 المستاري طيب ابراهيم شريفة محمد رياض 12.2
28029256 أمزيان زواوي قدور  محمد رياض 9.66
28029257 حمدي طيب ابراهيم شريفة محمد زآرياء 5.36
28029258 مغربي طيب ابراهيم شريفة محمد زآرياء 9.58
28029259 بلخير جلولي فارس  محمد زآرياء 9.96
28029260 عساس طيب ابراهيم شريفة محمد سفيان 9.1
28029261 دين الهناني طيب ابراهيم شريفة محمد سيف الدين 14.16
28029262 بورمانة الجياللي اليابس  محمد شريف 8.46
28029263 بودادة نوار خدوجة محمد صديق 10.26
28029264 لغواطي بودومة عبد القادر  محمد صديق 10.2
28029265 بن عويشة البتاني  محمد صهيب 4.02
28029266 مالك طيب ابراهيم شريفة محمد طارق 10.72
28029267 شرفي عيسات إدير  محمد طاهر 6.28
28029268 تاوتي الجياللي اليابس  محمد عبد العزيز 11.22
28029269 بن حجبة البتاني  محمد عبد الغفور 9.48
28029270 عبد العزيز الجياللي اليابس  محمد عبد الغني 8.84
28029271 طيبي طيب ابراهيم شريفة محمد عبد القادر 9.36
28029272 صحراوي طيب ابراهيم شريفة محمد عبد المالك 11.5
28029273 جليل الجياللي اليابس  محمد عبد النور 10.56
28029274 خياط الجياللي اليابس  محمد عبد الهادي 4.86
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28029275 قديد عيسات إدير  محمد عبد الوهاب 16.68
28029276 بلغول بودومة عبد القادر  محمد عبد الوآيل 13.44
28029277 زآموط عيسات إدير  محمد عثمان 7.84
28029278 مالكي بودومة عبد القادر  محمد عالء الدين 12.92
28029279 مومن زواوي قدور  محمد عالء الدين 16.78
28029280 مزوار الجياللي اليابس  محمد عماد الدين 9.6
28029281 باقي عيسات إدير  محمد فاروق 10.44
28029282 ساجي الجياللي اليابس  محمد لطفي 11.52
28029283 ناصري محمد لمين زواوي قدور  محمد لمين 8.04
28029284 أورياغي عيسات إدير  محمد لمين 10.7
28029286 سوداني البتاني  محمد منور 8.82
28029287 تيار نوار خدوجة محمد منير األمين 12.38
28029288 بوجمعة الجياللي اليابس  محمد مهدي 11.76
28029289 حري عيسات إدير  محمد الميلود 7.92
28029290 سدات البتاني  محمد نجيب 11.62
28029291 سطحي الجياللي اليابس  محمد نجيب 10.56
28029292 آالل الجياللي اليابس  محمد ياسين 14.74
28029293 لعزيز جلولي فارس  محمد يوسف 11.2
28029294 طيفوري جلولي فارس  محمد يونس 9.26
28029295 مرين نوار خدوجة محمدأمين 16.9
28029296 مامون عيسات إدير  المختار 9.86
28029297 حضري زواوي قدور  مختار 8.6
28029298 برحال الجياللي اليابس  مختار زين الدين 11.84
28029299 بوعلي الجياللي اليابس  مختارية 17.16
28029300 معول زواوي قدور  مخطارية 10.8
28029301 بسباسي عيسات إدير  مدني 8.06
28029302 بوضياف طيب ابراهيم شريفة مدني عبد االله 9.82
28029303 غوبالي بودومة عبد القادر  مراد 10.66
28029304 زمالي بودومة عبد القادر  مروان 11.44
28029305 عون زواوي قدور  مروان 8.24
28029306 بلغزالن جلولي فارس  مروان 7.22
28029307 برمضان نوار خدوجة مروة 10.28
28029308 قرداشي عيسات إدير  مروة 13.8
28029309 شامة عيسات إدير  مروة 12.98
28029310 عوادي عيسات إدير  مروى نونة 17.66
28029311 بوطهرة الجياللي اليابس  مروى 9.14
28029312 سي علي الجياللي اليابس  مروى 7.78
28029313 وراد جلولي فارس  مروى 9.86
28029314 نوارة طيب ابراهيم شريفة مروى 16.32
28029315 تومي الجياللي اليابس  مروى 12.42
28029316 عمارة زواوي قدور  مروى 8.14
28029317 سالك بودومة عبد القادر  مروى 9.58
28029318 حسناوي البتاني  مروى 13.46
28029319 جبار بودومة عبد القادر  مروى نور الهدى 14.92
28029320 خيلون طيب ابراهيم شريفة مريم 17.72
28029321 بن طع اهللا بودومة عبد القادر  مريم 11.1
28029322 بن حمزة البتاني  مريم صارة 13.6
28029323 بوناقة زواوي قدور  مريم فريال 15.65
28029324 محمودى طيب ابراهيم شريفة مريم نزهة 9.92
28029325 بن سجاد عيسات إدير  مصطفى 6.82
28029326 بوسماحة الجياللي اليابس  مصطفى 5.88
28029327 توات البتاني  مصطفى الحبيب 7.02
28029328 منور بودومة عبد القادر  مصطفى المهدي 15.84
28029329 بن مخلوف الجياللي اليابس  مصطفى نذير 10.28
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28029330 مهني طيب ابراهيم شريفة مصعب 12.34
28029331 تومي نوار خدوجة مصعب اسامة 11.28
28029332 بزوجي الجياللي اليابس  معاد 8.6
28029333 حالم بودومة عبد القادر  معمر 8.9
28029334 لخضر جلولي فارس  مغنية 10.22
28029335 سسان جلولي فارس  مالك 9.2
28029336 بن ترآي زواوي قدور  مالك 12.88
28029337 العربي بودهير بودومة عبد القادر  ملوآة 14.66
28029338 شهبي الجياللي اليابس  مليسة 14.5
28029339 بلغربي البتاني  منال 10.44
28029340 شادلي بودومة عبد القادر  منال 11.58
28029341 آباب الجياللي اليابس  منال 15.74
28029342 حرطاني بودومة عبد القادر  منال 14
28029343 بلحميدي الجياللي اليابس  منال 16.52
28029344 بن عفان عيسات إدير  نبيلة 15.86
28029345 لشالش عيسات إدير  منال 10.18
28029346 نجادي طيب ابراهيم شريفة منال 16.24
28029347 محلية البتاني  منال 11.72
28029348 زالل الجياللي اليابس  منال 8.12
28029349 يحياوي جلولي فارس  منصف 11.5
28029350 شريفي زواوي قدور  منصف سيف الدين 13.56
28029351 حمدوش جلولي فارس  منصورية 9.9
28029352 توهامي جلولي فارس  منور عماد الدين 15.9
28029353 قمغار الجياللي اليابس  منير 10.6
28029354 خرارفة البتاني  مهاجي الحبيب 15.84
28029355 اوآيلي البتاني  موسى 0
28029356 امير الجياللي اليابس  ميرة 8.04
28029357 بلمامون الجياللي اليابس  ميساء 15.84
28029358 مهيرو زوقار عيسات إدير  مولود 11.88
28029359 بوترفاس زواوي قدور  ميلود اسامة 10.32
28029360 لوزداد بودومة عبد القادر  ميمون 10.78
28029361 بلحيران طيب ابراهيم شريفة ميمونة 11.1
28029362 سيد المرابط زواوي قدور  نائلة 9.72
28029363 سايح زواوي قدور  نادية 10.56
28029364 بهيليل البتاني  ناصر 7.96
28029365 بوشتة عيسات إدير  نبيلة 10.26
28029366 سكار طيب ابراهيم شريفة نجاة 11.1
28029367 يحياوي بودومة عبد القادر  نجاة 10.62
28029368 فرش الجياللي اليابس  نجوى 12.58
28029369 بن سنادة زواوي قدور  نجوى منال 10.2
28029370 ميلودي جلولي فارس  ندى 15.18
28029371 بليل البتاني  ندير 8.6
28029372 سبتي جلولي فارس  ندير 12.08
28029373 بوعالق طيب ابراهيم شريفة ندير 15.98
28029374 بوجمعة الجياللي اليابس  ندير 9.74
28029375 اديرك الجياللي اليابس  نذير 13.46
28029376 عثماني عيسات إدير  نذير 9.76
28029377 بنياني نوار خدوجة نرجس شيماء 11.62
28029378 عمور عيسات إدير  نريمان 9.12
28029379 نيبلي نوار خدوجة نريمان 10.08
28029380 شواف الجياللي اليابس  نسرين 9.62
28029381 حري جلولي فارس  نسرين 8.9
28029382 منصور طيب ابراهيم شريفة نسرين 8.18
28029383 زياتن زواوي قدور  نسرين 12.92



matricule cem nom prenom moyenne
28029384 بلحميدي زواوي قدور  نسرين أماني 15.76
28029385 لوزداد بودومة عبد القادر  نسيبة 13.48
28029386 حبوش الجياللي اليابس  نسيم 10.2
28029387 زآموط زواوي قدور  نسيمة 0
28029388 عبدلي جلولي فارس  نسيمة 8.85
28029389 آرناف بودومة عبد القادر  نسيمة 15.94
28029390 مسوتر طيب ابراهيم شريفة نسيمة 14.46
28029391 عثماني الجياللي اليابس  نصرالدين 10.96
28029392 تيقري زواوي قدور  نصيرة 8.5
28029393 فقير جلولي فارس  نصيرة 12.14
28029394 حزيم البتاني  نصيرة 7.64
28029395 برملة طيب ابراهيم شريفة نضال زياد 0
28029396 منهوم عيسات إدير  نضيرة 10.82
28029397 آنفودي زواوي قدور  نعيمة 14.84
28029398 بن طرات طيب ابراهيم شريفة نفيسة 9.15
28029399 بسيني عيسات إدير  نفيسة 11.56
28029400 هاشمي نوار خدوجة نفيسة 15.22
28029401 توات البتاني  نفيسة 15.06
28029402 بوسماحة بودومة عبد القادر  نهاد 10
28029403 فاصلة جلولي فارس  نهاد 0
28029404 صواق زواوي قدور  نهاد صارة 9.12
28029405 تبرة طيب ابراهيم شريفة نهاد ماجدة 14.72
28029406 عبدالحق نوار خدوجة نهى 17.3
28029407 عزالدين الجياللي اليابس  نور االسالم 7.58
28029408 محي الدين نوار خدوجة نور الدين 11.26
28029409 عزي طيب ابراهيم شريفة نور الدين 10.42
28029410 مبارآي عيسات إدير  نور الهدى 0
28029411 وادرية البتاني  نور الهدى 12.78
28029412 تابت دراز الجياللي اليابس  نور الهدى 14.64
28029413 بلجودي جلولي فارس  نور الهدى 10.3
28029414 ناجي جلولي فارس  نور الهدى 11.36
28029415 محنقف عيسات إدير  نور الهدى 8.86
28029416 لورغي الجياللي اليابس  نور الهدى 9.32
28029417 ليمام زواوي قدور  نور الهدى خناتة 10.38
28029418 نجار البتاني  نور الهدى مامة 7.86
28029419 بن دوينة طيب ابراهيم شريفة نور الهدى هبة زينب 10.58
28029420 بن عتو عيسات إدير  نورالهدى 15.22
28029421 بن سالم جلولي فارس  نورهان 12.56
28029422 مومن بودومة عبد القادر  نورية 0
28029423 ميمون عيسات إدير  هاجر 11.58
28029424 زعزوع الجياللي اليابس  هاجر 8.32
28029425 هدار طيب ابراهيم شريفة هاجر 10.24
28029426 تومي جلولي فارس  هاجر 9.48
28029427 شويرفي بودومة عبد القادر  هاجر 17.72
28029428 بنة البتاني  هاجر 13
28029429 بلفكرون البتاني  هاجر 13.22
28029430 حريري جلولي فارس  هاجر زواوية 12.18
28029431 معصيم الجياللي اليابس  هاني وديع 14.74
28029432 يعقوب الكرالدية زواوي قدور  هبة 9
28029433 بودومة طيب ابراهيم شريفة هبة 12.3
28029434 عزي طيب ابراهيم شريفة هدى 10.84
28029435 جيالني آوبيبي زواوي قدور  هديات 10.08
28029436 خربابة بودومة عبد القادر  هشام 8.54
28029437 معزوز طيب ابراهيم شريفة هشام 8.82
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28029438 منصور عيسات إدير  هشام 12.34
28029439 بجاوي الجياللي اليابس  هشام 8.3
28029440 تيورسي طيب ابراهيم شريفة هشام 16.42
28029441 خالد الجياللي اليابس  هشام جياللي 11.32
28029442 عسرون الجياللي اليابس  هناء 11.52
28029443 قدوري جلولي فارس  هناء 8.86
28029444 بوسماحة بودومة عبد القادر  هناء 10.02
28029445 بن عبون بودومة عبد القادر  هناء دنيازاد 12.18
28029446 وجدي دمرجي طيب ابراهيم شريفة هند 11.06
28029447 مالكي زواوي قدور  هند 9.48
28029448 مغراوة بودومة عبد القادر  هند أسماء 13.17
28029449 بويوسفي الجياللي اليابس  هوارية 10.14
28029450 جدور الجياللي اليابس  هيبة 9.18
28029451 غوتي البتاني  وئام حورية 13.48
28029452 غانية نوار خدوجة وائل 11.54
28029453 حلوش زواوي قدور  وراد 16.84
28029454 غزلي عيسات إدير  وراد عصام 11.4
28029455 فكروني الجياللي اليابس  وسام 7
28029456 هاليلي عيسات إدير  وسام 11.5
28029457 نحالي الجياللي اليابس  وسام 11.44
28029458 لعوج جلولي فارس  وسيلة 0
28029459 نقايبي جلولي فارس  وسيلة 9.14
28029460 جميلي الجياللي اليابس  وفاء 0
28029461 شعيب جلولي فارس  وفاء 8.5
28029462 عواد الجياللي اليابس  وفاء 16.94
28029463 تومي عيسات إدير  وفاء 13.54
28029464 مقدم بودومة عبد القادر  وفاء 14.14
28029465 مهاودي طيب ابراهيم شريفة وفاء 12.08
28029466 صياد طيب ابراهيم شريفة وفاء 14.98
28029467 ناجي بودومة عبد القادر  وفاء فريال 13.36
28029468 تهامي جلولي فارس  وليد 12.44
28029469 أوآيلي عيسات إدير  وليد 11.56
28029470 بلقاسم جلولي فارس  وليد 11.62
28029471 دهيلس البتاني  وليد 10.02
28029472 تروزين عيسات إدير  وليد نبيل 8.14
28029473 سعدي طيب ابراهيم شريفة وهيبة 6.82
28029474 بلقاسم عيسات إدير  وهيبة 11.72
28029475 جديد البتاني  ياسر 8.98
28029476 شنتوف زواوي قدور  ياسر 8.98
28029477 طيبي نوار خدوجة ياسر 14.52
28029478 قمرة طيب ابراهيم شريفة ياسر محمد سيف الدين 13.26
28029479 دلي عيسات إدير  ياسمين 8.18
28029480 مجاود طيب ابراهيم شريفة ياسمين 12.16
28029481 بوآحيلي البتاني  ياسين 9.28
28029482 بسباسي عيسات إدير  ياسين 10.08
28029483 عربوز عيسات إدير  ياسين 10.48
28029484 بولعراس زواوي قدور  ياسين 8.9
28029485 بوحرآات نوار خدوجة ياسين محمد األمين 13.28
28029487 سهيل الجياللي اليابس  يزيد 12.96
28029488 شالوة زواوي قدور  يزيد عبد الرحمن ونيس 11.72
28029489 ستوتي الجياللي اليابس  يسرى 0
28029490 بوشامة الجياللي اليابس  يسرى 16.58
28029491 دارنموس الجياللي اليابس  يسرى 10.16
28029492 سعيدون طيب ابراهيم شريفة يسرى 16.42
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28029493 ولهاصي الجياللي اليابس  يسرى 12.92
28029494 عزالدين جلولي فارس  يمينة 9.78
28029495 بلحاج عيسات إدير  يمينة 9.26
28029496 بورمانة جلولي فارس  يمينة 12.66
28029497 بن سعيد الجياللي اليابس  يمينة 15.6
28029498 عباس زواوي قدور  يوسف 8.02
28029499 زاوي جلولي فارس  يوسف 9.46
28029500 بوديسة جلولي فارس  يوسف 13.22
28029501 بكير جلولي فارس  يوسف 12.82
28029502 عبد الحق عيسات إدير  يوسف أنيس رشيد 11.86
28029503 عبدو جلولي فارس  يوسف سيف الدين 8.1
28029504 قدير الجياللي اليابس  يوسف ميلود 8.26
28029505 جباري طيب ابراهيم شريفة يونس 7.28
28029506 فقير طيب ابراهيم شريفة يونس 7.98
28029507 نيشان عيسات إدير  يونس 14.5
28029508 عبدو جلولي فارس  يونس 13.26
28029528 وجدي دمرجي بن سعد الجياللي  اخالص 8.32
28029529 قاضي مالك حداد  انس 13.84
28029530 الهناني بن سعد الجياللي  زينب 16.98
28029531 خيلوف الكاهنة  سهير 12.98
28029532 شريط بن سعد الجياللي  فاطمة الزهراء 9.18
28029533 قورين الكاهنة  محمد شرف الدين 6.82
28029534 مرسلي الكاهنة  ندير 9.26
28029535 بوجمعة مصطفى بلخوجة  آنس 14
28029536 مقران لحمر الحاج  آية فريال 11.36
28029537 حاجي لحمر الحاج  أبوجهاد 9.48
28029538 فارس مصطفى بلخوجة  أحالم 9.44
28029539 بلبشير لحمر الحاج  أحالم 8.86
28029540 بيبوت الكاهنة  أحالم آميلة 16.18
28029541 لبرس بن سعد الجياللي  أحالم نسيمة 10.62
28029542 الحري لحمر الحاج  أحمد 7.32
28029543 بن حدو مصطفى بلخوجة  أحمد 10.04
28029544 مزراق مالك حداد  أحمد 14.6
28029545 قرة بلخريصات عبد القادر  أحمد 11.4
28029546 زرهوني بن سعد الجياللي  أحمد زآرياء 13.92
28029547 وجدي دمرجي الكاهنة  أحمد زآرياء 9.04
28029548 بلحاج مالك حداد  أحمد عبد الهادي 13.32
28029549 غراف بلعسري بومدين  أحمد عبدالرزاق 14.04
28029550 حاج حبيب مالك حداد  أحمد نبيل 11
28029551 مهداوي مالك حداد  أسامة 10
28029552 صباح مصطفى بلخوجة  أسامة 7.72
28029553 العربي عيسى أحمد مدغري  أسامة 13.8
28029554 غربي بن سعد الجياللي  أسامة 5.34
28029555 الدين الكاهنة  أسامة 12.88
28029556 بن قرين مصطفى بلخوجة  أسامة أيوب 14.94
28029557 مدودي مصطفى بلخوجة  أسامة محمد 9.34
28029558 مواحدي مصطفى بلخوجة  أسماء 7.14
28029559 بوشنتوف بن سعد الجياللي  أسماء 14.46
28029560 مانو مصطفى بلخوجة  أسماء 9.78
28029561 لبيق بن سعد الجياللي  أسماء 11.46
28029562 بلغول أحمد مدغري  أسماء 12.86
28029563 بن أحمد دايج الكاهنة  أشرف 16.32
28029564 بن دومة مالك حداد  أشرف عبد الرحمان 10.04
28029565 بن شيخ لحمر الحاج  أصالة 8.36
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28029566 غمبازة بلخريصات عبد القادر  أصيل نسيم 13.18
28029567 سالك الكاهنة  أآرام 10.08
28029568 قربوعة مصطفى بلخوجة  أآرم أمير 11.9
28029569 بحوص لحمر الحاج  أمال 15.52
28029570 مبارآي أحمد مدغري  أمال 15.06
28029571 نواوي أحمد مدغري  أمال 9.66
28029572 بن مداح بن سعد الجياللي  أماني أشواق 12.14
28029573 بوشنتوف بن سعد الجياللي  أمير 14.52
28029574 مالكي مالك حداد  أمير عبد القادر 11.16
28029575 لوزداد بلعسري بومدين  أميرة 12.28
28029576 حقيقي بن سعد الجياللي  أميرة نور الهدى 10.38
28029577 لعشي أحمد مدغري  أمين 8.56
28029578 عبدلي مالك حداد  أمين جياللي 12.6
28029579 مبارآي مصطفى بلخوجة  أمينة 11
28029580 حلوش بن سعد الجياللي  أمينة 7.54
28029581 حفيظ مصطفى بلخوجة  أمينة 10.9
28029582 بن آا بو الكاهنة  أمينة 8.22
28029583 بشير مصطفى بلخوجة  أمينة 14.58
28029584 طيبي أحمد مدغري  أمينة 11.7
28029585 العربي بودهير بلعسري بومدين  أمينة 7
28029586 سليم لحمر الحاج  أمينة غزالن 9.71
28029587 بلحسين مصطفى بلخوجة  أنوار 9.66
28029588 زاير مالك حداد  أنور 10.04
28029589 نسيبي أحمد مدغري  أويس 7.92
28029590 شنيشن الكاهنة  أيمن 15
28029591 بورداش مصطفى بلخوجة  أيمن 10.14
28029592 فياللي الكاهنة  أيمن ابن الشيخ 10.16
28029593 ساهل مصطفى بلخوجة  أيمن تاج الدين 7.36
28029594 زيدي مالك حداد  أيمن عبد المجيد 16.42
28029595 تساآي مالك حداد  إبراهيم 8.06
28029596 زحاف مالك حداد  إسحاق 9.4
28029597 بن زايدي بلخريصات عبد القادر  إآرام 4.24
28029598 فيزازي أحمد مدغري  إآرام فاطمة الزهراء 12.12
28029599 بوفلجة مالك حداد  إلهام 8.04
28029600 حساني مصطفى بلخوجة  إيمان 13.58
28029601 هاللي بن سعد الجياللي  إيمان سهير 9.54
28029602 بوقرن بن سعد الجياللي  إيمان فاطمة الزهراء 9.88
28029603 بن حدو مصطفى بلخوجة  ابتسام 7.28
28029604 بوراس مصطفى بلخوجة  ابراهيم 12.2
28029605 بن دايدة الكاهنة  ابراهيم 10.48
28029606 جلول مالك حداد  ابراهيم 9.06
28029607 مكيكة بلعسري بومدين  ابراهيم عبد الجليل 14.48
28029608 وزاني مالك حداد  ابو بكر الصديق 8.8
28029609 بن بكريتي أحمد مدغري  ابو حنيفة النعمان 8.66
28029610 عثمان مصطفى بلخوجة  احمد 7.32
28029611 جبور مالك حداد  احمد 10.64
28029612 عقلي مصطفى بلخوجة  احمد سعيد 12.86
28029613 مويلح الكاهنة  اديبة 17.72
28029614 لكارن مالك حداد  اسامة 10.1
28029615 براهمي مصطفى بلخوجة  اسامة 10.26
28029616 بوخديمي مالك حداد  اسامة 10.76
28029617 مداني بلعسري بومدين  اسامة امحمد 12.08
28029618 حفاف الكاهنة  اسامةعبد االله 8.34
28029619 حري مالك حداد  اسحاق عبد القادر 9.08



matricule cem nom prenom moyenne
28029620 جالب بن سعد الجياللي  اسالم عبد الرحمان 11.68
28029621 لبيد الكاهنة  اسماء 11.8
28029622 حسناوي بن سعد الجياللي  اسماء 11.38
28029623 زنين مالك حداد  اسماء 10.14
28029624 خضراوي مالك حداد  اسماء 16.12
28029625 سباعي مالك حداد  اسماء 16.76
28029626 شالبي مالك حداد  اسماء زوبيدة 17.12
28029627 زاهد بوسكران الكاهنة  اسمهان 10.36
28029628 دوار الكاهنة  اشواق 9.58
28029629 تالوتي مصطفى بلخوجة  اآرام 9.12
28029630 براهيمي الكاهنة  اآرام 8.76
28029631 هاليلي الكاهنة  اآرام 10.26
28029632 عربوز الكاهنة  اآرام 10.38
28029633 بومعزة مالك حداد  اآرام 10.88
28029634 الدين بلعسري بومدين  اآرام 14.1
28029635 جبور بلخريصات عبد القادر  اآرام 10.68
28029636 عثماني بلعسري بومدين  اآرام 9.74
28029637 عيسات مالك حداد  اآرام 8.2
28029638 بوزفران مالك حداد  اآرام 11.76
28029639 واري بن سعد الجياللي  اآرام 16.04
28029640 عاتق مصطفى بلخوجة  اآرام 13.22
28029641 هكو مالك حداد  اآرام عائشة 9.62
28029642 مامون الكاهنة  اآرام نسرين 17.98
28029643 ميدون بن سعد الجياللي  اآرام يامنة 9.12
28029644 آروشة مالك حداد  الحاج محمد خليفة 11.74
28029645 سقال مالك حداد  المهدي 10.46
28029646 حراث لحمر الحاج  الهام 8.58
28029647 بن حفصة مالك حداد  الهام 16.1
28029648 مكي الكاهنة  الهام 14.88
28029649 عباس الكاهنة  الوالي 9.78
28029650 غانم مالك حداد  الياس فرج اهللا 10.64
28029651 بن قلفاط الكاهنة  امال 13.28
28029652 بوليلة مالك حداد  امال 7.26
28029653 بوسعيد لحمر الحاج  امال 9.92
28029654 بالح مصطفى بلخوجة  امال 13.58
28029655 نعيمي مصطفى بلخوجة  امال 15.16
28029656 آرميش مالك حداد  امال 10.12
28029657 حساونية لحمر الحاج  اميرة 6.96
28029658 قدور مصطفى بلخوجة  امينة 10.12
28029659 طيبي بن سعد الجياللي  امينة البروج 15.34
28029660 سقال مالك حداد  انس راسم 13.34
28029661 محجوب الكاهنة  انصاف 14.54
28029662 بن آابو الكاهنة  انفال 13.14
28029663 سالل بن سعد الجياللي  انفال نور الهدى 10.6
28029664 مربوح بلخريصات عبد القادر  انيس عبد النور 12.68
28029665 قلعه جي مالك حداد  اية اهللا 9.45
28029666 بودالي الكاهنة  ايمان 9.9
28029667 بونوة بلعسري بومدين  ايمان 11.58
28029668 قديد مالك حداد  ايمان 9.04
28029669 رفاس مصطفى بلخوجة  ايمان 12.62
28029670 حلوش أحمد مدغري  ايمان 13.14
28029671 شيعلي الكاهنة  ايمان 13.4
28029672 ميمي لحمر الحاج  ايمان 14.72
28029673 آباب الكاهنة  ايمان 15.04
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28029674 بن زينة مالك حداد  ايمان 16.38
28029675 قراب مالك حداد  ايمان مامة 12.3
28029676 جبار مالك حداد  ايمن زآرياء 12.16
28029677 شيحاوي بلعسري بومدين  ايمن عماد 11.62
28029678 بن داود الكاهنة  ايناس 18.46
28029679 مصباح بن سعد الجياللي  ايوب امير 10.14
28029680 رفاس بلعسري بومدين  باديس 5.44
28029681 زروال مصطفى بلخوجة  باية 7.62
28029682 اسفرا بلخريصات عبد القادر  بختة مروة 12.68
28029683 حرطاني مصطفى بلخوجة  بدر الدين 9.34
28029684 تميمي لحمر الحاج  بدر الدين 10.82
28029685 مراح بن سعد الجياللي  براءة 10.28
28029686 بلحسيني مصطفى بلخوجة  بشرى 9.12
28029687 لوهاج بن سعد الجياللي  بشرى 10.96
28029688 لعموري مالك حداد  بشرى 17.2
28029689 بوديسة بلعسري بومدين  بشرى 8.24
28029690 خداوي لحمر الحاج  بشري اناس 9.7
28029691 بوسماحة بلخريصات عبد القادر  بالل 3.67
28029692 بختي مصطفى بلخوجة  بالل 9.72
28029693 باقي بلخريصات عبد القادر  بالل 3.64
28029694 رواني لحمر الحاج  بالل 8.22
28029695 المستاري أحمد مدغري  بالل 9.78
28029696 بحري مالك حداد  بالل 8.25
28029697 جالب بن سعد الجياللي  بالل 11.72
28029698 بلهواري الكاهنة  بالل عالء الدين 8.88
28029699 عرابي أحمد مدغري  بلوفة احمد 7.48
28029700 لهاللي مالك حداد  بن عومر 10.66
28029701 عباسي الكاهنة  بوحفص 8.78
28029702 خداوي لحمر الحاج  بومدين 9.56
28029703 ناصر مصطفى بلخوجة  بومدين 10.08
28029704 سقال مالك حداد  بومدين 12.4
28029705 آريم مالك حداد  تامي 5.5
28029706 بوعناد الكاهنة  تورية 11.4
28029707 فراجي بلعسري بومدين  توفيق 10.98
28029708 بن سكران بلعسري بومدين  جازية فاطمة الزهرة 7.96
28029709 مصرف بن سعد الجياللي  جالل عبد الحق 12.14
28029710 دوار مالك حداد  جلول 11.9
28029711 شيخ أحمد مدغري  جمانة فريال 14.04
28029712 بوسبحة لحمر الحاج  جميلة 10.16
28029713 بكار بن سعد الجياللي  جميلة 10.2
28029714 لواري لحمر الحاج  جهان 7.46
28029715 آساسي مصطفى بلخوجة  جهيدة 7.08
28029716 الكروان بلعسري بومدين  جويدة 7.24
28029717 دمو أحمد مدغري  جياللي 9.36
28029718 عباسي بلعسري بومدين  جياللي 8.44
28029719 عبد اهللا تواتى لحمر الحاج  جيهان 11.24
28029720 بخاري الكاهنة  جيهان خديجة 7.92
28029721 بودو الكاهنة  جيهان صبرين 15.24
28029722 هنكوش الكاهنة  حبيب 10.94
28029723 بن سعيد مالك حداد  حسام 8.92
28029724 حفاف أحمد مدغري  حسام الدين 10.36
28029725 مقدس الكاهنة  حسان شمس الدين 12.62
28029726 ضياف بن سعد الجياللي  حسانة 12.04
28029727 موسي مصطفى بلخوجة  حسني عبدالوهاب 7.42



matricule cem nom prenom moyenne
28029728 بن خدة بن سعد الجياللي  حسين 7.62
28029729 بوخاري الكاهنة  حفصة 11.64
28029730 شهاب مصطفى بلخوجة  حكيم 13.48
28029731 مزوزي الكاهنة  حليمة 8.2
28029732 الكرارفي لحمر الحاج  حليمة السعدية 8.26
28029733 دشيرة الكاهنة  حليمة شفيقة 8.42
28029734 جويهل مالك حداد  حمزة عبد القاد 7.34
28029735 معافي الكاهنة  حنان 11.52
28029736 ضياف الكاهنة  حنان 11.06
28029737 بن يغمور أحمد مدغري  حنان 14.26
28029738 مبارك مصطفى بلخوجة  حنان 15.74
28029739 بن دلة بلعسري بومدين  حنان 17.34
28029740 سقال مالك حداد  حنان 14.2
28029741 بن لزرق مالك حداد  حنان اآرام 18
28029742 سلواني مصطفى بلخوجة  حنيفي 8.8
28029743 فزازي الكاهنة  حواء ياسمين 11.32
28029744 بسطاوي الكاهنة  حورية 11.3
28029745 داتو سعيد الكاهنة  حورية 14.72
28029746 عليوي مصطفى بلخوجة  خالد 7.58
28029747 قدوري أحمد مدغري  خالد 9.98
28029748 بوشريط لحمر الحاج  خالد 9.26
28029749 بوطالب مالك حداد  خالد 11.44
28029750 لعقاب بن سعد الجياللي  خالد 9.86
28029751 قدوري الكاهنة  خالد 10
28029752 بودة مصطفى بلخوجة  خالد امين 9.26
28029753 باقي لحمر الحاج  خديجة 8.36
28029754 بن عرابة بلعسري بومدين  خديجة 8.62
28029755 الماحي بن سعد الجياللي  خديجة 15.2
28029756 فزازي بلعسري بومدين  خديجة 15.74
28029757 غماري بن سعد الجياللي  خضرة 13.1
28029758 زبير مصطفى بلخوجة  خليد 10.12
28029759 مامون لحمر الحاج  خليدة 7.1
28029760 زوقار بن سعد الجياللي  خليدة 8.52
28029761 مسروة الكاهنة  خولة 9.84
28029762 نابوت مصطفى بلخوجة  خولود 13.4
28029763 دادي بن سعد الجياللي  خويرة النبية 6.1
28029764 زين مالك حداد  خير الدين 9.34
28029765 منهوم مصطفى بلخوجة  خير الدين 12.16
28029766 المنترة مصطفى بلخوجة  خيرة 10.08
28029767 الليمي مالك حداد  خيرة 11.5
28029768 غفير بلخريصات عبد القادر  خيرة 13.54
28029769 عزوز بلخريصات عبد القادر  خيرة 14.66
28029770 محتوقي مالك حداد  خيرة رانيا 9.3
28029771 بولنوار الكاهنة  خيرة سميحة 8.94
28029772 طهوري الكاهنة  دحو بدر الدين 15.18
28029773 بغدادي مالك حداد  دالل سعاد 11.72
28029774 حمياني بلخريصات عبد القادر  دنيا 12.42
28029775 شواف بن سعد الجياللي  دنيا 6.8
28029776 بن يحي بلخريصات عبد القادر  دنيازاد 14.4
28029777 بن دمراد بلعسري بومدين  دنيازاد نرمين 11.6
28029778 فرحات لحمر الحاج  رانيا 10.88
28029779 رابح مالك حداد  رانيا 11.4
28029780 مجدوب مصطفى بلخوجة  رانيا 10.92
28029781 بن عبد السالم بن سعد الجياللي  رانيا 11.56



matricule cem nom prenom moyenne
28029782 عيسى بن سعد الجياللي  رانيا 17.5
28029783 بن حلو بن سعد الجياللي  رانيا 9.7
28029784 بوشيبة أحمد مدغري  رانيا 16.68
28029785 بريكسي رقيق مالك حداد  رانيا 15.76
28029786 بن شيحة بن سعد الجياللي  رانيا 14.82
28029787 داسي الكاهنة  رانيا خيرة 12.22
28029788 بوعناد بن سعد الجياللي  رانيا منصورة 18.16
28029789 بوسيف بن سعد الجياللي  رانية 14.76
28029790 بن مقران مالك حداد  رانية أمينة 6.82
28029791 جرير بن سعد الجياللي  ربيع 11.94
28029792 مفتاح أحمد مدغري  رجاء 13.64
28029793 برآة بن سعد الجياللي  رحاب بشرى 13.84
28029794 موسوني الكاهنة  رشا 10.72
28029795 جبور بلخريصات عبد القادر  رشا 11.86
28029796 تيساوي بن سعد الجياللي  رشيد 7.42
28029797 عماني لحمر الحاج  رشيد االمين 9.84
28029798 مرابنت بلعسري بومدين  رضا 13.58
28029799 رزقان الكاهنة  رضوان 10.22
28029800 بيدار مصطفى بلخوجة  رفيق 14.56
28029801 شيخ مصطفى بلخوجة  رفيق 13.14
28029802 بلعوج أحمد مدغري  رفيق 10.08
28029803 بن جنات الكاهنة  رفيق اآرم 10.62
28029804 شيخاوي الكاهنة  رفيق سفيان 11.32
28029805 بن قانة بلخريصات عبد القادر  رقية 10.06
28029806 زغدالو الكاهنة  رميساء 12.72
28029807 رقيق مالك حداد  رميساء 16.54
28029808 رماك لحمر الحاج  رميساء 16.32
28029809 بن دلة بلعسري بومدين  رميساء فاطمة الزهراء 10.9
28029810 محمدي رياحي مالك حداد  رياض 7.46
28029811 بكوش مالك حداد  ريان 13.72
28029812 رحال أحمد مدغري  ريان 13.26
28029813 بريكسي رقيق بلعسري بومدين  ريان 16.6
28029814 بلهاين أحمد مدغري  ريان 16.42
28029815 منقور مالك حداد  ريم 18.2
28029816 المير بلعسري بومدين  ريمة 8.14
28029817 فرعون لحمر الحاج  زاجية 8.3
28029818 رحاي لحمر الحاج  زاهية 10.52
28029819 داي مصطفى بلخوجة  زبير 13.06
28029820 رشاش لحمر الحاج  زروقي يحي 10.42
28029821 وهام مالك حداد  زآريا 9.1
28029822 بن آعكع بلخريصات عبد القادر  زآرياء 9.54
28029823 حجار بلعسري بومدين  زآرياء 7.56
28029824 بن يشو بلعسري بومدين  زآرياء 12.16
28029825 بوعالمي الكاهنة  زآرياء 14.14
28029826 أيت بلقاسم بلعسري بومدين  زآرياء 16.56
28029827 عربي ساردي مالك حداد  زآرياء نور اإلسالم 12.1
28029828 حمار مصطفى بلخوجة  زليخة أسية 9.92
28029829 بن عيسى بلعسري بومدين  زهرالدين 12.1
28029830 بن علي الكاهنة  زهرة نبهات 10.4
28029831 سبتي لحمر الحاج  زهير 7.12
28029832 معواج مصطفى بلخوجة  زواوي 8.96
28029833 جميل الكاهنة  زواوي 10.06
28029834 غالم الكاهنة  زواوي 11.6
28029835 بورقعة الكاهنة  زواوية 7.76
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28029836 جغاب الكاهنة  زين الدين 10.72
28029837 ماحي الكاهنة  زين الدين 12.88
28029838 رزوق لحمر الحاج  زين العابدين 6.06
28029839 حاجي مصطفى بلخوجة  زين العابدين 11.5
28029840 بوسبحة لحمر الحاج  سارة 14.3
28029841 مراح بن سعد الجياللي  سارة 15.02
28029842 برحايل بن سعد الجياللي  سامي 14.66
28029843 رفاسي الكاهنة  ستي نور الهدى 14.56
28029844 صنور لحمر الحاج  سعاد 6.82
28029845 بزروقي لحمر الحاج  سعاد 8.9
28029846 رابح الكاهنة  سعاد نور الهدى 11.62
28029847 بن مسعود مالك حداد  سعد عبد الصمد زين العابدين 9.08
28029848 عبدلي أحمد مدغري  سعدية 12.54
28029849 بريبي لحمر الحاج  سعيد 7.56
28029850 مامون بلخريصات عبد القادر  سعيد 10.78
28029851 ياسين مصطفى بلخوجة  سعيد 9.7
28029852 مسطاري الكاهنة  سعيد 11.94
28029853 بوعبد اهللا مصطفى بلخوجة  سعيد عبد الجليل 16.42
28029854 حراث مالك حداد  سفيان 11.88
28029855 معزوز لحمر الحاج  سفيان 9.88
28029856 صكاك بلعسري بومدين  سفيان 16.2
28029857 حدوش مصطفى بلخوجة  سفيان رياض 12.96
28029858 بقوق الكاهنة  سكينة 14.2
28029859 غول الكاهنة  سالف صفاء 11.74
28029860 سي علي لحمر الحاج  سليم 16.24
28029861 بوقدرة بلعسري بومدين  سليمان 11.12
28029862 غريسي بن سعد الجياللي  سليمة 7.04
28029863 لعلج مصطفى بلخوجة  سليمة 18.52
28029864 رزوق بلعسري بومدين  سمية 10.04
28029865 رزوق لحمر الحاج  سمية 7.84
28029866 بوشويرف الكاهنة  سمية اسماء 11.82
28029867 مزوزي الكاهنة  سميرة 7.92
28029868 موحوش مالك حداد  سميرة 11.26
28029869 معرف مالك حداد  سناء 7.14
28029870 نقاز بلعسري بومدين  سهام 0
28029871 قوميري الكاهنة  سهام 12.52
28029872 نقادي أحمد مدغري  سهام 8.62
28029873 عصام مالك حداد  سهام 11.6
28029874 مهداوي بلخريصات عبد القادر  سهام 12.22
28029875 خلوفي مصطفى بلخوجة  سهام 16.84
28029876 بيبي تريكي بلعسري بومدين  سهام 14.58
28029877 بوقناية أحمد مدغري  سهيلة 9.34
28029878 بن ديدة لحمر الحاج  سوالف هدى 11.4
28029879 عشاب بن سعد الجياللي  سيد أحمد 8.96
28029880 أحمد رابح بن سعد الجياللي  سيد أحمد 9.74
28029881 مهداوي أحمد مدغري  سيد أحمد شوقي 12.62
28029882 صحراوي مصطفى بلخوجة  سيد احمد 8.12
28029883 بوخديمي مالك حداد  سيد احمد 9.96
28029884 مغراوي مالك حداد  سيدي محمد 7.32
28029885 شقرون بلعسري بومدين  سيدي محمد رمزي 15.46
28029886 طالبي بلخريصات عبد القادر  سيف االسالم محمد الحبيب 12.66
28029887 رزقان بلخريصات عبد القادر  سيف الدين 12.36
28029888 وزاع الكاهنة  شراز 9.04
28029889 بورزيق بن سعد الجياللي  شراف 9.56
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28029890 تيفور بلخريصات عبد القادر  شروق 14.36
28029891 بورقبة مالك حداد  شروق منال 10.96
28029892 مكيكة مالك حداد  شريف 12.2
28029893 سلطاني مالك حداد  شمس الدين 11.46
28029894 قيصر مصطفى بلخوجة  شمسة رانيا 15.74
28029895 نايب مصطفى بلخوجة  شهرزاد انصاف 12.34
28029896 بورقعة بلعسري بومدين  شهيناز 9.7
28029897 بداوي الكاهنة  شهيناز مليكة 10.24
28029898 دريش مصطفى بلخوجة  شيخ 10.36
28029899 بن غازي بلعسري بومدين  شيخ عبد القادر 16.64
28029900 بلحلوش بن سعد الجياللي  شيماء 11.16
28029901 مرسلي لحمر الحاج  شيماء 10.88
28029902 جوادي بلخريصات عبد القادر  شيماء 11.06
28029903 معافي الكاهنة  شيماء 10.1
28029904 برحال مصطفى بلخوجة  شيماء 13.38
28029905 حيدر مصطفى بلخوجة  شيماء 12.66
28029906 قدوسي بن سعد الجياللي  شيماء 8.66
28029907 جبار مالك حداد  شيماء 15.16
28029908 ناصري الكاهنة  شيماء رزيقة 10.46
28029909 حمادوش مالك حداد  شيماء نهى 11.56
28029910 بوتخيل لحمر الحاج  صادق امين 12.9
28029911 بلهواري لحمر الحاج  صارة 9.26
28029912 ولد محمد أحمد مدغري  صارة 7.44
28029913 فاطمي مالك حداد  صارة 15.26
28029914 شيالي الكاهنة  صارة 12.06
28029915 ضربان مالك حداد  صارة 7.4
28029916 خالدي مصطفى بلخوجة  صارة 11.56
28029917 ميموني مصطفى بلخوجة  صارة 10.98
28029918 فياللي بن سعد الجياللي  صارة 11.46
28029919 مجوج مالك حداد  صارة 10.72
28029920 عون اهللا بن سعد الجياللي  صارة يمينة 16.66
28029921 حرات لحمر الحاج  صافي حنيفي 6.32
28029922 باي بلخريصات عبد القادر  صافية 16.08
28029923 لوهاج بن سعد الجياللي  صالح الدين 9.7
28029924 لعوج مصطفى بلخوجة  صبرينة 11
28029925 عبد الجبار بلعسري بومدين  صفاء 10.12
28029926 محمد بلعسري بومدين  صالح الدين 8.86
28029927 الفي الكاهنة  صورية 7.5
28029928 عدة بوجالل الكاهنة  صوفية 12.88
28029929 سيدي عيسى مالك حداد  ضياء الدين محمد سيف االسالم 12.4
28029930 العدواني بن سعد الجياللي  طارق 7.42
28029931 مويلح مالك حداد  طاهر 9.52
28029932 بيشة بلعسري بومدين  طاهر محمد أمين 7.84
28029933 ديدة بلخريصات عبد القادر  طه ياسين 3.78
28029934 شالم لحمر الحاج  ظريفة 9.42
28029935 لمارتي مصطفى بلخوجة  عائشة 8.5
28029936 الماحي بن سعد الجياللي  عائشة 12.56
28029937 مترفي بن سعد الجياللي  عائشة 8.66
28029938 بربر الكاهنة  عائشة ايمان 14.64
28029939 لخضر مصطفى بلخوجة  عادل 13.48
28029940 بن يعقوب بلعسري بومدين  عادل 11.04
28029941 برباح بلعسري بومدين  عادل 10.4
28029942 بلحاجي بلعسري بومدين  عباس أبو سفيان 10.4
28029943 صبابو مالك حداد  عباسية 11.64
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28029944 مرابط الكاهنة  عبد االله 10.66
28029945 بلعبدلي مالك حداد  عبد الجليل 16.56
28029946 عسرون الكاهنة  عبد الحكيم 17.7
28029947 بوطالب لحمر الحاج  عبد الرحمان 9.72
28029948 مروفل بلخريصات عبد القادر  عبد الرحمان 4.54
28029949 بونوة مالك حداد  عبد الرحمان 6.4
28029950 جفال بلعسري بومدين  عبد الرحمان 5
28029951 موري بن سعد الجياللي  عبد الرحمان 11.26
28029952 قدير مالك حداد  عبد الرحمان 9.5
28029953 الدين مالك حداد  عبد الرحمان 11.68
28029954 تربش الكاهنة  عبد الرحمان 16.92
28029955 جبور مالك حداد  عبد الرحمان 10.56
28029956 بن تساير الكاهنة  عبد الرحمان 13.16
28029957 مقدم أحمد مدغري  عبد الرحمان 15.18
28029958 آورداسي بن سعد الجياللي  عبد الرحمان مهدي 8.9
28029959 عدام بلخريصات عبد القادر  عبد الرحمن 10.74
28029960 طيبي بن سعد الجياللي  عبد الرحيم 10.46
28029961 جويهل أحمد مدغري  عبد الرحيم 8.68
28029962 مغني بلخريصات عبد القادر  عبد الرزاق 11.08
28029963 حجار الكاهنة  عبد السالم 7.86
28029964 هبري مالك حداد  عبد الصمد 8.3
28029965 جبور بلخريصات عبد القادر  عبد الصمد 10.94
28029966 سليمان مالك حداد  عبد الصمد 10.82
28029967 بن آابو مالك حداد  عبد العالي 10.2
28029968 هاشيمي أحمد مدغري  عبد الغاني 10.26
28029969 بختي بلعسري بومدين  عبد الغاني 10.6
28029970 روان بلخريصات عبد القادر  عبد القادر 2.85
28029971 ناصري مالك حداد  عبد القادر 7.4
28029972 الهناني بلعسري بومدين  عبد القادر 9.4
28029973 طيفوري مصطفى بلخوجة  عبد القادر 14.94
28029974 الماحي مصطفى بلخوجة  عبد القادر 11.32
28029975 دقيش الكاهنة  عبد القادر 15.1
28029976 يونس الكاهنة  عبد القادر 8.86
28029977 فضال أحمد مدغري  عبد القادر توفيق 13.52
28029978 بوراس بلعسري بومدين  عبد القادر جواد الدين 9.74
28029979 بلعايش بلعسري بومدين  عبد القادر رشيد 15.06
28029980 هاشمي بلعسري بومدين  عبد القادر رضا 16.02
28029981 جندولي بن سعد الجياللي  عبد القادر ميلود 11.88
28029982 بلعياط مالك حداد  عبد القادر نضال 10
28029983 عياد مصطفى بلخوجة  عبد الكرم 11.72
28029984 بريبي لحمر الحاج  عبد الكريم 8.5
28029985 صحراوي مصطفى بلخوجة  عبد الكريم 7.52
28029986 نواوي أحمد مدغري  عبد الكريم زواوي 8.66
28029987 بوقبرين أحمد مدغري  عبد اللطيف 13.78
28029988 بهناس بلعسري بومدين  عبد اهللا 10.32
28029989 رقيق مصطفى بلخوجة  عبد اهللا 9.8
28029990 بن جفال مالك حداد  عبد اهللا اسالم 13.04
28029991 بورومي الكاهنة  عبد اهللا نضال 10.32
28029992 مشرف بن سعد الجياللي  عبد المالك 8.56
28029993 بوسير مصطفى بلخوجة  عبد المجيب 11.14
28029994 حنيتات لحمر الحاج  عبد الملك 7.18
28029995 صنور مالك حداد  عبد النور 11.96
28029996 بن علي مالك حداد  عبد النور 12.46
28029997 خيار بلعسري بومدين  عبد النور 10.44
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28029998 بن زايدي بلعسري بومدين  عبد النور علي 8.4
28029999 القلعي بلعسري بومدين  عبد الهادي 7.78
28030000 سكي مصطفى بلخوجة  عبد الهادي 13.8
28030001 بن سايح الكاهنة  عبد الهادي 15.54
28030002 بشير رحو لحمر الحاج  عبد الوحيد قويدر 10.5
28030003 عزة بلعسري بومدين  عبد الوآيل 12.1
28030004 طالبي مصطفى بلخوجة  عبد الوهاب سيف الدين 11.36
28030005 آباب الكاهنة  عبدااله لخضر 10.8
28030006 شريف الكاهنة  عبدالجليل 9.74
28030007 لكحل بن سعد الجياللي  عبدالغني 6.46
28030008 مهداوي مالك حداد  عبدرحمان جاللي 10.98
28030009 بوخاري بن احمد دايج أحمد مدغري  عبدلمالك 9.68
28030010 بلقاسمي لحمر الحاج  عبير 8.56
28030011 ناصري لحمر الحاج  عبير 9.38
28030012 لواري مصطفى بلخوجة  عبير 10.48
28030013 بوصوار مالك حداد  عبير 10.52
28030014 صديقي بن سعد الجياللي  عبير نور الهدى 14.16
28030015 ديداوي مصطفى بلخوجة  عتوية 10.32
28030016 بومدين بلعسري بومدين  عدنان 8.74
28030017 بن علي مصطفى بلخوجة  عز الدين 12.42
28030018 حميد الكاهنة  عزالدين 10.18
28030019 بلمامون أحمد مدغري  عصام عبد البديع 15.8
28030020 بوقسمية مالك حداد  عصمت عبد االله 10.88
28030021 عالم مصطفى بلخوجة  عفاف 15.7
28030022 بن مساهل بلعسري بومدين  عقيلة 9.12
28030023 بن دودة بلخريصات عبد القادر  عالء الدين 9.18
28030024 ناصح الكاهنة  عالء الدين 15.22
28030025 وارميم الكاهنة  عالء الدين رياض 13.36
28030026 مصرف أحمد مدغري  علي 10.9
28030027 سماحي مالك حداد  علي 11.76
28030028 مداح مصطفى بلخوجة  عماد الحضري 17.08
28030029 خيلون مصطفى بلخوجة  عماد الدين 15.54
28030030 صايم مالك حداد  عماد الدين 10.52
28030031 طاجين بلعسري بومدين  عماد سيد أحمد األمين 15.12
28030032 مصابيح مالك حداد  عماد عبد الحفيظ 10.02
28030033 زدون الكاهنة  عماد عبد الصمد 11.46
28030034 داز أحمد مدغري  عماد عبد الصمد 12.86
28030035 رانم بن سعد الجياللي  عمار خير الدين 10.04
28030036 خيال بن سعد الجياللي  عمر 6.26
28030037 اوخلوف الكاهنة  عمر زآرياء 16
28030038 آرفاح لحمر الحاج  عميروش 8.28
28030039 بن اعمر بلعسري بومدين  عيسى عبد البديع 8.54
28030040 قوري مالك حداد  عيشوش عويشة 9.3
28030041 بوجالل مصطفى بلخوجة  غوتي 9.12
28030042 لحمين بلخريصات عبد القادر  فارس 4.04
28030043 براهيمي مصطفى بلخوجة  فارس 13.36
28030044 لواري مصطفى بلخوجة  فاطمة 12.18
28030045 مغربي مالك حداد  فاطمة 13.24
28030046 شيقاري بلخريصات عبد القادر  فاطمة 12.68
28030047 االعوج بلعسري بومدين  فاطمة 13.18
28030048 بوشنتوف مالك حداد  فاطمة 12.9
28030049 المستاري مالك حداد  فاطمة اسماء 11.06
28030050 قدار بلعسري بومدين  فاطمة الزهراء 9.67
28030051 بوتخيل لحمر الحاج  فاطمة الزهراء 9.42
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28030052 مير بلخريصات عبد القادر  فاطمة الزهراء 8.92
28030053 بلقايدي الكاهنة  فاطمة الزهراء 9.72
28030054 خياط أحمد مدغري  فاطمة الزهراء 10.84
28030055 آورداسي أحمد مدغري  فاطمة الزهراء 7.9
28030056 مختاري بلخريصات عبد القادر  فاطمة الزهراء 12.4
28030057 بومدين مالك حداد  فاطمة الزهراء 17.1
28030058 سقاي لحمر الحاج  فاطمة الزهراء 13.78
28030059 عوان مالك حداد  فاطمة الزهراء 12.32
28030060 طيبي مصطفى بلخوجة  فاطمة الزهراء 10.14
28030061 عياد أحمد مدغري  فاطمة الزهراء أسماء 8.6
28030062 عدوني مالك حداد  فاطمة الزهراء آوثر 8.36
28030063 الحسن مالك حداد  فاطنة 15.48
28030064 غالي أحمد مدغري  فافة 10.62
28030065 آريبي مالك حداد  فتح اهللا 7.2
28030066 بوشنتوف بلعسري بومدين  فتحي 8.42
28030067 نجاري بلخريصات عبد القادر  فتحي 12.48
28030068 آلكول أحمد مدغري  فتيحة هاجر 17.02
28030069 حساني بلعسري بومدين  فدوى  صوفيا  مايا 14.1
28030070 قيلي مالك حداد  فراح نريمان 6.28
28030071 بالل مالك حداد  فراح وفاء 16.46
28030072 بومدين مالك حداد  فردوس 17.88
28030073 لواحلة بن سعد الجياللي  فريال 9.2
28030074 محمادي مصطفى بلخوجة  فريال 11.34
28030075 لبيد الكاهنة  فريال 10.82
28030076 براهمي بن سعد الجياللي  فريال 15.44
28030077 بن عصمان مالك حداد  فريال 10.12
28030078 قنون بلعسري بومدين  فريال فاطمة الزهراء 10.58
28030079 طالب بن سعد الجياللي  فريال فاطمة خديجة 16.72
28030080 بن منصور الكاهنة  فريدة فاطمة الزهراء 10.26
28030081 شريفي الكاهنة  فضيلة 10.68
28030082 عربوش مصطفى بلخوجة  فهد عبد العزير 11.64
28030083 سقال مالك حداد  فوزي 13.7
28030084 غوميدي مصطفى بلخوجة  فيصل 8.84
28030085 مسعودي مصطفى بلخوجة  فيصل 10.64
28030086 فكرون مصطفى بلخوجة  قادة اآرم 10.24
28030087 شواف بن سعد الجياللي  قاضي شمس الدين 10.88
28030088 ميمون مصطفى بلخوجة  قويدر 8
28030089 بولوحة لحمر الحاج  قويدر 10.54
28030090 داودي لحمر الحاج  قويدر 8.96
28030091 سلطان أحمد مدغري  آاميلية 14.42
28030092 رحماني مصطفى بلخوجة  آريم عزالدين 8.16
28030093 فرعون أحمد مدغري  آريمة 9.78
28030094 خليفي الكاهنة  آريمة 15.2
28030095 برنو بلخريصات عبد القادر  آريمة 9.76
28030096 روان الكاهنة  آريمة 7.76
28030097 عيدوني مالك حداد  آريمة 12.58
28030098 يوسفي بن سعد الجياللي  آريمة وفاء 0
28030099 صحراوي ابراهيم مالك حداد  آلثوم 15.02
28030100 رفاس لحمر الحاج  آمال 9.46
28030101 هاشمي الكاهنة  آميلة 10.88
28030102 موري مصطفى بلخوجة  آميلية غزالن 12.74
28030103 عزوزي مالك حداد  آنزة 15.84
28030104 مشبوب الكاهنة  آوثر 11.48
28030105 جغيمة مصطفى بلخوجة  آوثر 12.2
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28030106 سعيدية بلعسري بومدين  آوثر 9.62
28030107 زحاف مالك حداد  آوثر 13.36
28030108 بالحة بن سعد الجياللي  آوثر 14.32
28030109 بن سميشة الكاهنة  المية 12.7
28030110 لورغي مالك حداد  لبنى شيماء 11.2
28030111 بوغرارة بلعسري بومدين  لخضر 8.44
28030112 مرابطين بلخريصات عبد القادر  لخضر 11.04
28030113 تامرت بلخريصات عبد القادر  لعربي 10.34
28030114 بومعزة مالك حداد  لقمان 11.78
28030115 شلح مصطفى بلخوجة  لمياء 10.5
28030116 المكي مالك حداد  لمياء 11.96
28030117 مداني مصطفى بلخوجة  لمياء 15.56
28030118 عبود الكاهنة  لونجة حياة 13.76
28030119 مربي بلخريصات عبد القادر  لويزة 14.62
28030120 غمراني لحمر الحاج  ليديا لعزيزة 11.94
28030121 ثابت دراز بلعسري بومدين  ليلى 5.16
28030122 حناية مالك حداد  ليلى 10.8
28030123 شباب أحمد مدغري  ليلى 11.12
28030124 محتوقي مصطفى بلخوجة  ليلى 11.68
28030125 آروشة مالك حداد  ليلى فريال زهرة 13.16
28030126 بومعزة مالك حداد  ليندة 17.3
28030127 برحمة بلعسري بومدين  ماليك 10.04
28030128 طبيب بلخريصات عبد القادر  مامة 3.5
28030129 زليط مصطفى بلخوجة  مامة 9.3
28030130 سكون بلعسري بومدين  مجد الدين 8.72
28030131 الدين الكاهنة  محسن 9.52
28030132 بن أحمد بن سعد الجياللي  محمد 6.74
28030133 بن زرقة مالك حداد  محمد 8.96
28030134 بختي مالك حداد  محمد 11.54
28030135 قرواش الكاهنة  محمد 10.26
28030136 مزيان مصطفى بلخوجة  محمد 10.8
28030137 ايقاش مصطفى بلخوجة  محمد 6.92
28030138 مراح بلعسري بومدين  محمد 7.52
28030139 حفيظو مصطفى بلخوجة  محمد 8.34
28030140 رقيق الكاهنة  محمد 11.48
28030141 روان بلعسري بومدين  محمد 7.02
28030142 قو حمراني لحمر الحاج  محمد 7.24
28030143 مجاود بلخريصات عبد القادر  محمد 9.74
28030144 لوزداد مالك حداد  محمد 11.54
28030145 نفيدة لحمر الحاج  محمد 9.2
28030146 بوخالفة الكاهنة  محمد 10.66
28030147 قنانو بن سعد الجياللي  محمد 15.28
28030148 نورين مصطفى بلخوجة  محمد 7.42
28030149 دموش لحمر الحاج  محمد 12.46
28030150 مقني أحمد مدغري  محمد 10.18
28030151 طاهري بلعسري بومدين  محمد 10.76
28030152 سعيدي مصطفى بلخوجة  محمد 16.22
28030153 بن شيحة مالك حداد  محمد 8.94
28030154 جبري الكاهنة  محمد   عمر 16.34
28030155 مرسلي لحمر الحاج  محمد أسامة 10.72
28030156 خيرالدين الكاهنة  محمد أآرم بغداد 7.7
28030157 مشتى بن سعد الجياللي  محمد أمين 5.62
28030158 سهلي بلخريصات عبد القادر  محمد أمين 10.22
28030159 برابح أحمد مدغري  محمد أمين 8.94
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28030160 صابري مالك حداد  محمد أمين 10.06
28030161 تربود الكاهنة  محمد أمين 8.06
28030162 فرقة زعزوع بلعسري بومدين  محمد أمين 8.28
28030163 نوار مالك حداد  محمد أيمن عالء الدين 9.7
28030164 معاز الكاهنة  محمد احمد رياض 9.12
28030165 معطى اهللا بلعسري بومدين  محمد اسحاق 15.46
28030166 جديد أحمد مدغري  محمد اسالم 10.68
28030167 فقير بن سعد الجياللي  محمد األمين 8.42
28030168 مقران مصطفى بلخوجة  محمد األمين 12.28
28030169 عالم مصطفى بلخوجة  محمد األمين 11.72
28030170 عليان بلعسري بومدين  محمد االمين 10.68
28030171 دهنون مالك حداد  محمد االمين عبد القادر 10.82
28030172 زعواق لحمر الحاج  محمد الحاج 9.06
28030173 بن يحي بلخريصات عبد القادر  محمد الحبيب 9.1
28030174 بن عريشة بلعسري بومدين  محمد الحبيب عبد القادر 11.14
28030175 فنوخ لحمر الحاج  محمد الحسين 9.18
28030176 درار بلعسري بومدين  محمد المهدي 8.82
28030177 بوروبة لحمر الحاج  محمد المهدي 13.98
28030178 شرفي لحمر الحاج  محمد الياس 6.5
28030179 واري بن سعد الجياللي  محمد امين 8.76
28030180 يحياوي بلخريصات عبد القادر  محمد امين 10.5
28030181 حشيشي بلعسري بومدين  محمد امين 10.18
28030182 متاجر بن سعد الجياللي  محمد امين 10.12
28030183 بن عدان بلعسري بومدين  محمد بلحاج 7.34
28030184 داسي مالك حداد  محمد جميل عبد القادر 13.52
28030185 بن سالم مالك حداد  محمد جياللي 17.62
28030186 معاشو مالك حداد  محمد رابح 10.14
28030187 قندسي بلخريصات عبد القادر  محمد رضا 11.54
28030188 لوالد مالك حداد  محمد رضا 12.94
28030189 مخفي بلعسري بومدين  محمد رضا 13.28
28030190 فاطمي بلعسري بومدين  محمد رضا 13.66
28030191 مسعودي الكاهنة  محمد رياض جياللي 12.44
28030192 مداني أحمد مدغري  محمد زآرياء 7.9
28030193 رزوق بلعسري بومدين  محمد زهير 10.66
28030194 عياش مصطفى بلخوجة  محمد سراج الدين 15.26
28030195 مداني مالك حداد  محمد شريف 8.64
28030196 نكروف مالك حداد  محمد صهيب 8.08
28030197 حاضر الكاهنة  محمد عبد االله 8.52
28030198 بلعيمش بلخريصات عبد القادر  محمد عبد االه 14.84
28030199 سماح الكاهنة  محمد عبد الجليل 14.1
28030200 برصالي بلعسري بومدين  محمد عبد الحميد يونس 12.22
28030201 جيلي أحمد مدغري  محمد عبد الرحمان 9.48
28030202 بن زايدي بن سعد الجياللي  محمد عبد الرحمان 11.8
28030203 زعيتر بلعسري بومدين  محمد عبد الرزاق 12.3
28030204 باري مصطفى بلخوجة  محمد عبد السالم 6.22
28030205 قايد الكاهنة  محمد عبد العزيز 12.48
28030206 بوفادي مالك حداد  محمد عبد القادر 9.12
28030207 حاج مرابط الكاهنة  محمد عبد الكريم 10.62
28030208 ناجي مصطفى بلخوجة  محمد عبد المجيد 16.14
28030209 جمامعة أحمد مدغري  محمد عالء 12.32
28030210 بريك الكاهنة  محمد عالء الدين 12.24
28030211 قندسي الكاهنة  محمد عالء الدين 10.68
28030212 ثابت دراز مالك حداد  محمد علي 11.1
28030213 دريس الكاهنة  محمد عماد الدين 11.78
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28030214 بن دايدة الكاهنة  محمد عماد الدين 17.5
28030215 زيادي لحمر الحاج  محمد فؤاد 8.52
28030216 برحال الكاهنة  محمد فتح اهللا زهير 10.92
28030217 لحول مصطفى بلخوجة  محمد لطفي 7.76
28030218 رابحية الكاهنة  محمد محي الدين 11.82
28030219 صوفي مالك حداد  محمد منصف 15.92
28030220 قمري سعيد لحمر الحاج  محمد منير 12.86
28030221 فحصي مالك حداد  محمد موالي 11.84
28030222 آلكول مصطفى بلخوجة  محمد موالي العرقوب 10.92
28030223 منصوري بلعسري بومدين  محمد ناصر الدين 12.16
28030224 داسي مصطفى بلخوجة  محمد نبيل 12.24
28030225 درار الكاهنة  محمد نزيم 13.68
28030226 مرين لحمر الحاج  محمد نور االسالم 12.52
28030227 حرمل أحمد مدغري  محمد وليد 15.36
28030228 بن سعيد مالك حداد  محمد ياسر 13.7
28030229 بن منصور بلعسري بومدين  محمد ياسين 10.92
28030230 بونوة بلعسري بومدين  محمد ياسين 11.56
28030231 لصفر الكاهنة  محمد يزيد الياس 10.56
28030232 لعلج مصطفى بلخوجة  محمد يوسف 11.92
28030233 مهداوي لحمر الحاج  مخفي 8.16
28030234 رزوق مصطفى بلخوجة  مداني عبد الحاآم عبد الرزاق 9.26
28030235 بن قرين لحمر الحاج  مراد 9.36
28030236 بلحطاش لحمر الحاج  مروان 12.44
28030237 دموش بلعسري بومدين  مروان 11.9
28030238 عيدوني مالك حداد  مروان 11.64
28030239 هالل مصطفى بلخوجة  مروان 13.26
28030240 حميدو الكاهنة  مروان عبد الغني 12.92
28030241 سلطاني بن سعد الجياللي  مروة 0
28030242 بلوفة أحمد مدغري  مروى 14.54
28030243 بشير بويجرة مصطفى بلخوجة  مروى 14.14
28030244 بولنوار مالك حداد  مروى 0
28030245 بوبشير الكاهنة  مروى 7.1
28030246 هاليلي مالك حداد  مروى زينب 14.14
28030247 شنبي بلعسري بومدين  مروى وسام 15.68
28030248 شعبان مصطفى بلخوجة  مريم 8.34
28030249 مكي الكاهنة  مريم 7.94
28030250 بوداود أحمد مدغري  مريم 8.32
28030251 ضياف أحمد مدغري  مريم 9.5
28030252 نشنيش مصطفى بلخوجة  مريم 0
28030253 ضربان بن سعد الجياللي  مريم 14.22
28030254 بن حمزة بلعسري بومدين  مريم 12.78
28030255 رقيق لحمر الحاج  مريم الكوثر 13.12
28030256 مهني بن سعد الجياللي  مريم صارة 17.74
28030257 جالب بن سعد الجياللي  مسهر حسام الدين 12.58
28030258 آراليل مالك حداد  مصطفى 12.98
28030259 ميسوم الكاهنة  مصطفى 12.8
28030260 داعي الكاهنة  مصطفى 9.04
28030261 بيباس مصطفى بلخوجة  معاذ عمار 12.08
28030262 بوشويشة بن سعد الجياللي  معاشو عبد االله 13
28030263 الماحي مصطفى بلخوجة  ملحة 9.96
28030264 درقال مالك حداد  مليك عبد الحكيم 11.76
28030265 عبود مالك حداد  منال 13.18
28030266 بوتخيل مالك حداد  منال 10.36
28030267 شادلي مالك حداد  منال 9.66



matricule cem nom prenom moyenne
28030268 قرين لحمر الحاج  منال 12.8
28030269 بوعبداهللا بن سعد الجياللي  منال 15.5
28030270 زعراط بلعسري بومدين  منال 17.3
28030271 بخوشة مصطفى بلخوجة  منال شهيناز 12
28030272 بن سيد مالك حداد  منصف محمد امين 17.18
28030273 هالل الكاهنة  منير 7.62
28030274 غريب مالك حداد  مهاجي فريد 11.94
28030275 زعقوق أحمد مدغري  مهاجي محمد أمين 11.3
28030276 بن طاع اهللا الكاهنة  مهدي 13.48
28030277 مقداد بلخريصات عبد القادر  مهدي 12.14
28030278 بن هالل مصطفى بلخوجة  مهدي سليم 16.94
28030279 مخفي بلعسري بومدين  مهدي عبد القادر 8.46
28030280 طالب مالك حداد  مهدي عبد الهادي 11.84
28030281 سواس بلعسري بومدين  مهدي لطفي 15.16
28030282 سحولي بلخريصات عبد القادر  موسى 9.6
28030283 مدربل مصطفى بلخوجة  موسى 12.48
28030284 أرزقي بن سعد الجياللي  موفق 10.9
28030285 بن عبون بلخريصات عبد القادر  ميلود 5.28
28030286 بوشقور مالك حداد  علي عمر ميلود 13.9
28030287 بريخو لحمر الحاج  ميلود عبد العظيم 10.52
28030288 حيمر بن سعد الجياللي  ميمونة 11.08
28030289 بن ديمراد مالك حداد  نادية 10
28030290 ناصري مصطفى بلخوجة  ناصر ضياء الدين 11.38
28030291 ياسين أحمد مدغري  نبية 10.26
28030292 دحكال بلعسري بومدين  نبية هاجر 11.67
28030293 بشير بويجرة مصطفى بلخوجة  نبيل 14.36
28030294 ياسين لحمر الحاج  نجاة راضية 16.68
28030295 مقدس بن سعد الجياللي  نجاة نور الهدى 10.98
28030296 بوحمدان بلعسري بومدين  ندير 11.52
28030297 بوحفص الكاهنة  ندير 13.68
28030298 حايلي مالك حداد  ندير علي 11.16
28030299 أوعمارة مالك حداد  نريمان 10.62
28030300 بن سكران مصطفى بلخوجة  نريمان 13.8
28030301 محداد بن سعد الجياللي  نريمان شهرزاد 10.68
28030302 بن حبيب بلعسري بومدين  نزهة 7.64
28030303 ديب الكاهنة  نزيم 10.65
28030304 فضال بن سعد الجياللي  نزيم حسام الدين 12.22
28030305 بوزيان بلخريصات عبد القادر  نزيهة 15.94
28030306 مرابي مالك حداد  نزيهة 14.24
28030307 طالبي مصطفى بلخوجة  نسرين 8.98
28030308 لحول مصطفى بلخوجة  نسرين 12.72
28030309 برآان لحمر الحاج  نسرين 9.36
28030310 محتوقي الكاهنة  نسرين 7.4
28030311 جباري بلعسري بومدين  نسرين 13.16
28030312 بلخوجة مالك حداد  نسمة 17.4
28030313 بريكسي رقيق مالك حداد  نسيم الياس 16.26
28030314 سيد المرابط مصطفى بلخوجة  نسيمة 12.38
28030315 بوسيف لحمر الحاج  نصر الدين 8.66
28030316 صحراوي بن سعد الجياللي  نصر الدين 10.8
28030317 مغاشو أحمد مدغري  نصرالدين 14.2
28030318 مقدم بن سعد الجياللي  نصيرة 9.86
28030319 عياد بلعسري بومدين  نضال 6.25
28030320 نمري بلعسري بومدين  نظيرة 11.18
28030321 سعدون بلعسري بومدين  نعيمة 9.4
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28030322 بلعباس بلعسري بومدين  نعيمي 14.38
28030323 شيخ بن سعد الجياللي  نفيسة 7.58
28030324 بن دومة مالك حداد  نهاد 8.68
28030325 دين طيب ابراهيم شريفة نهاد ميمونة فريحة 7.38
28030326 ثابت دراز الكاهنة  نهال 14.8
28030327 عاقب أحمد مدغري  نوال 12.96
28030328 مرابي الكاهنة  نوال 10.6
28030329 بلخير مالك حداد  نور الدين 8.34
28030330 بوشنتوف بن سعد الجياللي  نور الهد ى 14.48
28030331 معافي الكاهنة  نور الهدى 8.18
28030332 لرقم لحمر الحاج  نور الهدى 9.14
28030333 مهداوي بلعسري بومدين  نور الهدى 10.36
28030334 عمارعياد بلعسري بومدين  نور الهدى 6.4
28030335 بن عبد اهللا بلعسري بومدين  نور الهدى 12.54
28030336 زناسلي لحمر الحاج  نور الهدى 9.02
28030337 روزال الكاهنة  نور الهدى 14.66
28030338 بن زروال مصطفى بلخوجة  نور الهدى 8.64
28030339 مرحوم بلعسري بومدين  نور الهدى 7.48
28030340 قندوز بلخريصات عبد القادر  نور الهدى 15.46
28030341 صنور بن سعد الجياللي  نور الهدى 16.88
28030342 بالحة بن سعد الجياللي  نور الهدى نريمان 15.28
28030343 بطام لحمر الحاج  نور الهدى وهيبة 14.44
28030344 المكي بلخريصات عبد القادر  نورالدين 10.52
28030345 بن يعقوب مصطفى بلخوجة  نورالدين 10.8
28030346 هاشمي مالك حداد  نورة 9.54
28030347 شاوي مالك حداد  نورة 9.7
28030348 بن مسعود مالك حداد  نورهان 11.36
28030349 بوعريشة بلعسري بومدين  نوري 11.28
28030350 بو خنفوس الكاهنة  نورية 11.76
28030351 مقدم مالك حداد  هاجر 10
28030352 بريبي مصطفى بلخوجة  هاجر 16.62
28030353 مداني مصطفى بلخوجة  هاجر 10.44
28030354 بورقبة مالك حداد  هاجر 8.92
28030355 لوح بن سعد الجياللي  هاجر 13
28030356 بوآرابية الكاهنة  هاجر فاطمة نور الهدى 8.68
28030357 هاليلي لحمر الحاج  هاجرخيرة 8.4
28030358 بوزوينة الكاهنة  هارون الرشيد 14.3
28030359 ايقاش مصطفى بلخوجة  هبة 6.32
28030360 عون اهللا لحمر الحاج  هجيرة شيماء 8.76
28030361 خيراني لحمر الحاج  هشام 7.7
28030362 مهني لحمر الحاج  هشام 8.1
28030363 غرماوي بن سعد الجياللي  هشام 12.74
28030364 خيلون بلخريصات عبد القادر  هشام 12.58
28030365 تبون أحمد مدغري  هشام 16.72
28030366 بلمامون مصطفى بلخوجة  هشام شرف الدين 10.56
28030367 بن مراح أحمد مدغري  وائل 7.62
28030368 مسعودي مالك حداد  وائل محمد رشيد 13.78
28030369 حمدوش مصطفى بلخوجة  وائل مصطفى 10.56
28030370 بهلي مصطفى بلخوجة  وسام 9.38
28030371 عتماني مصطفى بلخوجة  وسام 12.8
28030372 مومن مالك حداد  وسام سمر 13.64
28030373 عجاج مصطفى بلخوجة  وسيلة 10.08
28030374 قريش لحمر الحاج  وفاء 7.12
28030375 دريسي مالك حداد  وفاء 9.2
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28030376 بن عائشة بلخريصات عبد القادر  وفاء 12.36
28030377 رمضاني بن سعد الجياللي  وفاء 6.82
28030378 عبيب الكاهنة  وفاء 17.16
28030379 اليبدري بلعسري بومدين  وفاء خالدية 9.9
28030380 واري لحمر الحاج  وفاء نريمان 8.22
28030381 غوباي مالك حداد  وليد 12.18
28030382 آوديات بلعسري بومدين  وليد 7.36
28030383 زوبة لحمر الحاج  وليد 6.54
28030384 آروشة مالك حداد  وليد 9.58
28030385 ورزين لحمر الحاج  وليد 8.94
28030386 بن مخلوف الكاهنة  وليد 13.78
28030387 تونسي الكاهنة  وليد العربي 10.74
28030388 موساوي لحمر الحاج  وليد بوعزة 6.58
28030389 بلحاج الكاهنة  وليد عبد الرحمان 16.8
28030390 بلقايد لحمر الحاج  ياسر 12.08
28030391 معروف مالك حداد  ياسر 9.46
28030392 قنطري قندوزي بلخريصات عبد القادر  ياسر 14.6
28030393 برآة لحمر الحاج  ياسر حسام الدين 12.22
28030394 لبيد الكاهنة  ياسمين 8.64
28030395 بن نعوم الكاهنة  ياسمين 12.23
28030396 معطي بن سعد الجياللي  ياسمين 12.92
28030397 صبار بن سعد الجياللي  ياسمين 13.96
28030398 معطي مالك حداد  ياسمينة 11.62
28030399 بودان مالك حداد  ياسمينة 14.62
28030400 صباح مصطفى بلخوجة  ياسين 7.16
28030401 تاجر الكاهنة  ياسين 11.36
28030402 شعيب بلخريصات عبد القادر  ياسين عبد الجليل 12.04
28030403 زياني الكاهنة  يحي 9.54
28030404 قروري بن سعد الجياللي  يحي 8.5
28030405 عمار مصطفى بلخوجة  يحي عبد الكريم 12.54
28030406 الهاشمي بلخريصات عبد القادر  يحي لخضر 10.14
28030407 بغدادي لحمر الحاج  يسرى 10.26
28030408 بن عيسى الكاهنة  يسرى 12.24
28030409 طاهر بلكراتر بلعسري بومدين  يسرى 13.28
28030410 عبد الدايم بلعسري بومدين  يسمين 17.4
28030411 اليبدري مالك حداد  يسمينة 8.08
28030412 بهرام مصطفى بلخوجة  يمينة 10.14
28030413 جعفري بلخريصات عبد القادر  يمينة 10.32
28030414 مالكي مصطفى بلخوجة  يمينة 14.12
28030415 بومعزة مالك حداد  يوب بالل 10.96
28030416 عرقوب بلعسري بومدين  يوسف 10.08
28030417 ميسوري مالك حداد  يوسف 10.22
28030418 برزيقة بن سعد الجياللي  يوسف علي 0
28030419 شريف أحمد مدغري  يونس 6.58
28030420 خنتر مصطفى بلخوجة  يونس 13.82
28030421 بوخيرة مالك حداد  يونس 9.42
28030422 فيزازي بن سعد الجياللي  يونس أحمد 8.5
28030423 الليمي الكاهنة  يونس عبد الرحمن 11.98
28030443 حفيظو شيخي موسى  هاجر 15.98
28030444 فليتي الغازي الجياللي  سيد أحمد 13.98
28030445 ديدة الواحلة خيرة  الياس ايمن 10.44
28030446 المزوار بوعمامة عمارة  بالل 7.64
28030447 نعيمي بوعسرية بشير بلقيس 12.76
28030448 سعيد بوعمامة عمارة  حنيفي 5.96
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28030449 لنوار بن يخلف بدرة  رانية 13.5
28030450 بلعربي حيرش قويدر  محمد رياض 16.12
28030451 مور بن يخلف بدرة  محمد شرف الدين 8.94
28030452 سماحي زواوي محمد  محمود فوزي 9.64
28030453 طويل شيخي موسى  آحالم 10.96
28030454 مصابيح إبن زيدون  آدم عبد الغني 13.2
28030455 نحيلة بوعسرية بشير آسيا 12.76
28030456 أوقاسي حيرش قويدر  آسية 13.68
28030457 سلطان إبن زيدون  آية 15.82
28030458 دآار الواحلة خيرة  أبو بكر 10.62
28030459 تويمي مهدي بومدين أبوبكر الصديق 9.54
28030460 ليهار زواوي محمد  أحالم 13.1
28030461 معزوز بوعمامة عمارة  أحالم 8.12
28030462 قدوري مهدي بومدين أحالم 13.48
28030463 بلعيد حيرش قويدر  أحالم 18.48
28030464 دقدوق غربي عبد القادر  أحالم 10.72
28030465 آشار إبن زيدون  أحالم 0
28030466 بوقناية الواحلة خيرة  أحمد 7.94
28030467 مالح بن يخلف بدرة  أحمد 7.04
28030468 عماري بلبشير الشيخ  أحمد 11.9
28030469 شيالي الواحلة خيرة  أحمد  أنس 13.64
28030470 لعرق زواوي محمد  أحمد أمين 10.22
28030471 طالب غربي عبد القادر  أحمد عبد اإلله 10.98
28030472 قريب غربي عبد القادر  أحمد فارس اسالم 10.76
28030473 الشيخ إبن زيدون  أحمد نور اإلسالم 9.74
28030474 بوعزة حدروقة زواوي محمد  أدم شاآر 8.28
28030475 سعيدي إبن زيدون  أسامة 8.52
28030476 مزوار شيخي موسى  أسامة 12.44
28030477 سنوسي مهدي بومدين أسامة 7.94
28030478 عامري حيرش قويدر  أسامة 10.66
28030479 مارف بوعمامة عمارة  أسامة 11.48
28030480 تامرت غربي عبد القادر  أسامة 7.42
28030481 شالحي شيكر بلبشير الشيخ  أسامة 7.96
28030482 بورحلة غربي عبد القادر  أسامة 10.18
28030483 بيدري شيخي موسى  أسامة 12.94
28030484 سقال الغازي الجياللي  أسامة أمير 18.34
28030485 حجري مهدي بومدين أسامة عبد العزيز 12.76
28030486 فراجي بلبشير الشيخ  أسماء 10.12
28030487 دربال بن يخلف بدرة  أسماء 8.66
28030488 الكررارفي غربي عبد القادر  أسماء 12.64
28030489 بن العباس غربي عبد القادر  أسماء 10.56
28030490 بوشالغم الواحلة خيرة  أسماء 9.42
28030491 خالدي حيرش قويدر  أسماء 16.48
28030492 بوسهلة شاعة عبد القادر  أسماء 10.42
28030493 بن سميشة بن يخلف بدرة  أسماء 15.78
28030494 مبرك مهدي بومدين أسماء 10.22
28030495 زقاي غربي عبد القادر  أسماء 17.36
28030496 حراز مهدي بومدين أسماء 11.54
28030497 مخلوفي الغازي الجياللي  أسماء 10.82
28030498 يسعد شيخي موسى  أسماء حسنية 13.92
28030499 بوزيان بلبشير الشيخ  أسماء نبية 11.38
28030500 زياني مهدي بومدين أسيا 8.2
28030501 أوفة شاعة عبد القادر  أسية 11.74
28030502 العيدوني بوعمامة عمارة  أسية 15.74
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28030503 منزلة غربي عبد القادر  أسية 10.6
28030504 بوسماحة بوعسرية بشير أشرف عبد الحميد 11.74
28030505 جمعة مهدي بومدين أصالة سهام 11.68
28030506 بوسهلة إبن زيدون  أآرم 7.22
28030507 توهامي شيخي موسى  أآرم 10.98
28030508 مداح بابا أحمد زهرة  أم آلثوم 15.54
28030509 خليفي بلبشير الشيخ  أمال 12.84
28030510 مامون شيخي موسى  أمال 11.78
28030511 مرازي الواحلة خيرة  أمال 15.66
28030512 حمدي بوعسرية بشير أمال 14.74
28030513 محتوقي زواوي محمد  أمال بشرى 13.12
28030514 عقيني بوعسرية بشير أمال خيرة 10.18
28030515 بن سعد بوعسرية بشير أماني 15.78
28030516 قاسمي بن يخلف بدرة  أماني نور الهدى 9.48
28030517 دقدوق غربي عبد القادر  أمل 10.16
28030518 بوآعبان غربي عبد القادر  أميرة 9.15
28030519 براجة شاعة عبد القادر  أميرة بدرة 7.38
28030520 دحو الواحلة خيرة  أمين 8.62
28030521 غربال الغازي الجياللي  أمين حسام الدين 9.38
28030522 لكروت حيرش قويدر  أمينة 13.1
28030523 زعباك بن يخلف بدرة  أمينة 8.56
28030524 يماش بوعمامة عمارة  أمينة 9.5
28030525 العبسي بلبشير الشيخ  أمينة 10.64
28030526 آناني الغازي الجياللي  أمينة 9.1
28030527 زيري بوعسرية بشير أنس 8.54
28030528 بادسي الغازي الجياللي  أنس 10.76
28030529 بودة حيرش قويدر  أنس 16.92
28030530 ديدي بن يخلف بدرة  أنس 16.3
28030531 بشير بويجرة غربي عبد القادر  أنس بشير 9.1
28030532 عرباوي شيخي موسى  أنس عماد الدين 14.7
28030533 بلحارت الغازي الجياللي  أنيس 14.4
28030534 عيدوني شيخي موسى  أية أميرة 11.28
28030535 حدادي بلبشير الشيخ  أيمن 13.46
28030536 بن آابو شاعة عبد القادر  أيمن 11.58
28030537 شيبوط بوعسرية بشير أيمن 15.12
28030538 بن حاجي سراج بوعسرية بشير أيمن 12.76
28030539 حاآم إبن زيدون  أيمن شرف الدين 8.18
28030540 بن مسعود إبن زيدون  أيمن عبد النور 11.8
28030541 بوعناني بوعمامة عمارة  أيمن عماد ألدين 16.1
28030542 طبيب شاعة عبد القادر  إبراهيم 9.28
28030543 سعد الدين بن يخلف بدرة  إبراهيم الخليل 10.04
28030544 قروجي مهدي بومدين إخالص ياسمين 12.34
28030545 نشنيش مهدي بومدين إسالم عبد الباسط 9.96
28030546 حلوش غربي عبد القادر  إسماعيل 11.9
28030547 بوسبع الغازي الجياللي  إآرام 10.8
28030548 عمراني بوعمامة عمارة  إآرام 12.62
28030549 زبشين زواوي محمد  إلياس 10.36
28030550 حماش إبن زيدون  إلياس 7.1
28030551 نعيمي زواوي محمد  إلياس 10.18
28030552 جامة بوعمامة عمارة  إلياس رمزي سيدي علي 7.7
28030553 بلعبدلي بوعمامة عمارة  إيمان 8.42
28030554 بودلية شاعة عبد القادر  إيمان 13.14
28030555 فقير بن يخلف بدرة  إيمان 7.65
28030556 مرابط الغازي الجياللي  إيمان 13.14



matricule cem nom prenom moyenne
28030557 دحو بابا أحمد زهرة  إيمان 15.06
28030558 قايد غربي عبد القادر  ابتسام 9.4
28030559 هنون الغازي الجياللي  ابتسام 10.86
28030560 بن عيسى مهدي بومدين ابتسام 10.44
28030561 دادي بوعسرية بشير ابتسام 16.1
28030562 مغربي بوعمامة عمارة  ابتسام 7.66
28030563 فقير حيرش قويدر  ابتسام 10.36
28030564 لعجين زواوي محمد  ابتسام 12.64
28030565 قالليز بلبشير الشيخ  ابتسام 15.6
28030566 محارب حيرش قويدر  ابتسام 16.84
28030567 خطار شاعة عبد القادر  ابتسام راضية 11.96
28030568 العالمي غربي عبد القادر  ابراهيم 9.74
28030569 بوسهلة بابا أحمد زهرة  ابراهيم 7.08
28030570 اجير بابا أحمد زهرة  ابراهيم 8.88
28030571 حبيب زحماني بوعسرية بشير ابراهيم 11.92
28030572 آروشة مهدي بومدين ابراهيم الخليل 8.12
28030573 عبار حيرش قويدر  ابراهيم فؤاد 8.28
28030574 فرعون الواحلة خيرة  ابراهيم ياسر انس العباس 5.8
28030575 زيناي شيخي موسى  ابوبكر الصديق 11.32
28030576 بوحسون الواحلة خيرة  ابوبكر الصديق 7.76
28030577 بن زايدي شاعة عبد القادر  ابوبكر الصديق مروان 14.92
28030578 حاجب بوعسرية بشير ابوبكر سليم 9.86
28030579 رحمان بوعسرية بشير احالم 15.88
28030580 آروغلي بوعسرية بشير احالم 11.4
28030581 مسيد هوار بلعباس  احالم 12.06
28030582 مناد الغازي الجياللي  احالم عباسية 11.7
28030583 بلخريصات بوعسرية بشير احالم نرجس 11.56
28030584 قدوري بن يخلف بدرة  احمد 11.06
28030585 بشير بن يخلف بدرة  احمد 11.94
28030586 فكير الغازي الجياللي  احمد 10.24
28030587 بونعجة بوعمامة عمارة  احمد 11.62
28030588 تعالبي بابا أحمد زهرة  احمد 7.86
28030589 شريقي زواوي محمد  احمد 12.2
28030590 مجوبة بن يخلف بدرة  احمد امين 11.88
28030591 بشيخ حيرش قويدر  احمد امين 17.1
28030592 الكبير حيرش قويدر  احمد حسام الدين 11.62
28030593 حرمل شاعة عبد القادر  احمد رياض 16.12
28030594 مومن مهدي بومدين احمد عبد اهللا 8.14
28030595 مغربي حيرش قويدر  احمد عمر 8.72
28030596 زبالح حيرش قويدر  اخالص 17.3
28030597 بوعالمي مهدي بومدين اسامة 10.42
28030598 مربوح الواحلة خيرة  اسامة 11.84
28030599 زوقادي شاعة عبد القادر  اسامة 9.6
28030600 اوآيلي مهدي بومدين اسامة 9.14
28030601 جبور شيخي موسى  اسامة 11.5
28030602 بلحيران غربي عبد القادر  اسامة 9.54
28030603 االحمر إبن زيدون  اسامة 11.72
28030604 بوآاسي إبن زيدون  اسامة 8.74
28030605 درداز الواحلة خيرة  اسامة عبد المالك 9.46
28030606 حرمل بابا أحمد زهرة  اسامة عبد الوهاب 9.38
28030607 نعيمي حيرش قويدر  اسامة علي 13.8
28030608 بلحميتي الواحلة خيرة  اسامة فاروق 14.06
28030609 وزان غربي عبد القادر  اسحاق 9.64
28030610 الكررارفي حيرش قويدر  اسحاق محمد الياس 12.28



matricule cem nom prenom moyenne
28030611 فرناطة بوعسرية بشير اسالم عبد االله 11.48
28030612 فقير الغازي الجياللي  اسماء 9.68
28030613 الفقير هوار بلعباس  اسماء 10.74
28030614 مارك الغازي الجياللي  اسماء 9.58
28030615 قندوسي بوعسرية بشير اسماء 11.52
28030616 بيطار بوعمامة عمارة  اسماء 9.1
28030617 عياد حيرش قويدر  اسماء 15.86
28030618 دحو الغازي الجياللي  اسماء 9.16
28030619 مداني الغازي الجياللي  اسماء 12.48
28030620 عربي زازو إبن زيدون  اسماء 7.42
28030621 آتاب غربي عبد القادر  اسماء 15.2
28030622 بسرير حيرش قويدر  اسماء 17.36
28030623 ديب بلبشير الشيخ  اسماء 13.54
28030624 مجاهد هوار بلعباس  اسماء 9.92
28030625 قانة هوار بلعباس  اسماء هند 17.46
28030626 سباعي هوار بلعباس  اسماعيل 9.1
28030627 سعيدي بوعمامة عمارة  اسماعيل 11.2
28030628 مهياوي غربي عبد القادر  اسماعيل 13.1
28030629 عكرمي حيرش قويدر  اسماعيل حسام الدين 11.44
28030630 قداري الواحلة خيرة  اسماعيل ضياء 14.24
28030631 بودور بوعسرية بشير اسماعيل عبد الصمد 16.3
28030632 صافي شاعة عبد القادر  اسمهان 16.2
28030633 سالك زواوي محمد  اسيا 9.92
28030634 بوزيدي بن يخلف بدرة  اسيا 14.4
28030635 بكاري مهدي بومدين اسيا بشرى 12.92
28030636 دربال بن يخلف بدرة  اسية 10.64
28030637 آرزازي زواوي محمد  اشواق 10.88
28030638 مهاودي زواوي محمد  اآرام 8.7
28030639 بن هدار مهدي بومدين اآرام 9.48
28030640 سرغني إبن زيدون  اآرام 8.56
28030641 بروان الواحلة خيرة  اآرام 0
28030642 سيني بوعمامة عمارة  اآرام 8.8
28030643 بلحيارة بن يخلف بدرة  اآرام 10.76
28030644 مسعودي بابا أحمد زهرة  اآرام 10.66
28030645 بونوة هوار بلعباس  اآرام 12.42
28030646 قصاير شيخي موسى  اآرام 11.88
28030647 سلوم هوار بلعباس  اآرام 11.84
28030648 حميدي مهدي بومدين اآرام 12.92
28030649 بالحة غربي عبد القادر  اآرام 8.44
28030650 بوبرناس زواوي محمد  اآرام 15.04
28030651 بلقاسم بن ونان حيرش قويدر  اآرام 14.38
28030652 شويرف غربي عبد القادر  اآرام 13.22
28030653 دربال شاعة عبد القادر  اآرام 9.26
28030654 مرين شاعة عبد القادر  اآرام 8.68
28030655 شيكر غربي عبد القادر  اآرام 11.54
28030656 رحو هوار بلعباس  اآرام 15.48
28030657 زيدي الغازي الجياللي  اآرام 15.4
28030658 بن عمارة شيخي موسى  اآرام 11.6
28030659 بنياني هوار بلعباس  اآرام امال 10.58
28030660 مروفال بوعسرية بشير اآرام امينة 14.9
28030661 بوعمامة بلبشير الشيخ  اآرام آوثر 11.22
28030662 ملعب هوار بلعباس  اآرام نبيلة 13.34
28030663 قطاف زواوي محمد  اآرام هاجر 14.66
28030664 دخيلي بوعسرية بشير اآرم 11.84



matricule cem nom prenom moyenne
28030665 نوآير غربي عبد القادر  الحاج عبد الرحمان 13.7
28030666 آدير بوعسرية بشير الحاج ميلود 13.44
28030667 غروسي زواوي محمد  الحبيب 8.9
28030668 عليلي بن يخلف بدرة  الحسين 11.96
28030669 مسلك الواحلة خيرة  الزهراء صارة 7.74
28030670 بلوحي زواوي محمد  الطيب عبد االله 10.04
28030671 حمياني إبن زيدون  العربي 7.6
28030672 شريفي شاعة عبد القادر  العربي 6.18
28030673 بوخرص زواوي محمد  العيد 9.18
28030674 خلوفي بوعمامة عمارة  العيد 11.84
28030675 بلعربي بوعسرية بشير القاسم 13.04
28030676 عبد الصايم بوعسرية بشير الكوثر 11.54
28030677 ريمة مهدي بومدين الهام 5.58
28030678 لماك الواحلة خيرة  الهام 8.84
28030679 دالل مهدي بومدين الهام 8.1
28030680 بلحارت زواوي محمد  الياس 7.08
28030681 منصور مهدي بومدين الياس 10.48
28030682 ناصري بلبشير الشيخ  الياس 11.36
28030683 بن غفور إبن زيدون  الياس 7.5
28030684 بن تخيسي غربي عبد القادر  الياس 8.22
28030685 بوسعادة الواحلة خيرة  الياس 7.74
28030686 ولد قادر شيخي موسى  الياس 10.4
28030687 عاقب إبن زيدون  الياس 8.22
28030688 صبار زواوي محمد  الياس 8.72
28030689 تاجوري بوعمامة عمارة  الياس يحيى عبد الحق 12.06
28030690 ساهل زواوي محمد  ام الخير 7.04
28030691 بوقناية بوعمامة عمارة  ام الخير 7.06
28030692 بجاوي حيرش قويدر  امال 11.08
28030693 هاشمي الغازي الجياللي  امال 12.22
28030694 رحو زواوي محمد  امال 13.06
28030695 النميش بوعسرية بشير امال 13.68
28030696 لنوار الواحلة خيرة  امال 7.62
28030697 معطى اهللا الواحلة خيرة  امال 12.28
28030698 سميلي الغازي الجياللي  امال 16.02
28030699 مناد الغازي الجياللي  امال فاطنة 14.66
28030700 زحاف بوعمامة عمارة  امامة 10.1
28030701 لعرباوي الواحلة خيرة  اماني 13.84
28030702 عظيم حيرش قويدر  امة الغفار فاطمة 11.62
28030703 بوهدة زواوي محمد  امحمد 13.48
28030704 بوزياني بلبشير الشيخ  امير عالء الدين 11.22
28030705 النميش الغازي الجياللي  اميرة 11.2
28030706 بريبي حيرش قويدر  اميرة 13.3
28030707 منصوري بلبشير الشيخ  اميرة حسناء 13.52
28030708 ملطاشي إبن زيدون  امين 7.58
28030709 بزيدان بن يخلف بدرة  امينة 9.56
28030710 بن عفان بابا أحمد زهرة  امينة 8.6
28030711 مخلوف غربي عبد القادر  امينة 6.28
28030712 آرناف بوعمامة عمارة  امينة 5.24
28030713 اوشن حيرش قويدر  امينة 10.54
28030714 لعريش بن يخلف بدرة  امينة 9.92
28030715 عزة زواوي محمد  امينة 10.68
28030716 بن سعيد بن يخلف بدرة  امينة 14.06
28030717 بن قدور حيرش قويدر  امينة 8.88
28030718 حمار شيخي موسى  امينة 0



matricule cem nom prenom moyenne
28030719 آشمير بوعسرية بشير امينة حنان 12.68
28030720 بوشاشية بن يخلف بدرة  امينة رميساء 10.3
28030721 آورداسي بابا أحمد زهرة  اناس 10.94
28030722 جناد حيرش قويدر  اناس فاطمة 16.4
28030723 بوترفاس بن يخلف بدرة  انس 11.12
28030724 قيصار بن يخلف بدرة  انس 12.1
28030725 لبيد بن يخلف بدرة  انس 16.06
28030726 بن قرواش حيرش قويدر  انس 10.2
28030727 حرمل إبن زيدون  انصاف 13.82
28030728 حسناوي بن يخلف بدرة  انصاف 17.32
28030729 جرموني حيرش قويدر  انصاف ايمان 12.92
28030730 قداري شيخي موسى  انفال حنان 14.58
28030731 آسور بلبشير الشيخ  انيسة 13.62
28030732 زين الدين بن يخلف بدرة  انيسة شهر زاد 15.16
28030733 طهوي غربي عبد القادر  اية 8.8
28030734 لعربي شاعة عبد القادر  اية 15.72
28030735 سميحي بوعسرية بشير اية 12.04
28030736 شاطر إبن زيدون  اية عائشة 7.38
28030737 البهلول هوار بلعباس  اية هديل 10.74
28030738 مسكين الغازي الجياللي  ايمان 8.68
28030739 بلعياشي بوعسرية بشير ايمان 12.08
28030740 بلحقات الواحلة خيرة  ايمان 8.76
28030741 عبدلي بلبشير الشيخ  ايمان 12.02
28030742 بلعياشي بابا أحمد زهرة  ايمان 11.02
28030743 بلقايدة شيخي موسى  ايمان 13.22
28030744 ونداجي بوعمامة عمارة  ايمان 15.62
28030745 لعقاب شيخي موسى  ايمان 16.24
28030746 بوالف بن يخلف بدرة  ايمان 10.62
28030747 بن دحو شيخي موسى  ايمان 14.4
28030748 قرواش هوار بلعباس  ايمان خديجة 9.2
28030749 آلش حيرش قويدر  ايمن الياس 13.8
28030750 معاشو بن يخلف بدرة  ايمن ضياء الدين 11.66
28030751 بن بكرتي إبن زيدون  ايمن عبد المجيد 9.34
28030752 بوروميد شاعة عبد القادر  ايناس 8.94
28030753 بوعريش الواحلة خيرة  ايهاب 13.84
28030754 تومي مهدي بومدين ايوب عبد الخالق 12.38
28030755 بروان بلبشير الشيخ  بثينة 14.76
28030756 طالبي شيخي موسى  بثينة خيرة 10.92
28030757 بوزيان بوعسرية بشير بخالد 11.06
28030758 حرمل زواوي محمد  بخالد عبد المجيب 7.96
28030759 برملة بوعمامة عمارة  بختة 8.1
28030760 بن سعيد زمعالش واري بوعسرية بشير بختة 10.28
28030761 غالمون الغازي الجياللي  بخراج 10.86
28030762 فقيه شاعة عبد القادر  بدر الدين 8.7
28030763 فندي شاعة عبد القادر  بدر الدين 15.48
28030764 سنوسي بن يخلف بدرة  بدرة 11.16
28030765 الهاللي الواحلة خيرة  بسام 10.86
28030766 بوشويشة هوار بلعباس  بسمة 14.6
28030767 فارس بن يخلف بدرة  بشرى 10.68
28030768 موسم بن يخلف بدرة  بشرى 0
28030769 مارف زواوي محمد  بشرى 12
28030770 مامون بوعسرية بشير بشرى 15.7
28030771 بولقنة بابا أحمد زهرة  بشرى 9.12
28030772 برابح بوعمامة عمارة  بشرى 12.86



matricule cem nom prenom moyenne
28030773 بوعناني حيرش قويدر  بشرى 13.4
28030774 لكحل بن يخلف بدرة  بشرى 11.38
28030775 بوسهلة حيرش قويدر  بشرى 15.78
28030776 خمسي حيرش قويدر  بشرى 14.12
28030777 الكريم بوعمامة عمارة  بشرى 12.12
28030778 ضريف بوعسرية بشير بشرى 13.26
28030779 طالب بلبشير الشيخ  بشرى 10.5
28030780 بلمامون إبن زيدون  بشرى 16.22
28030781 بن حسايني بوعسرية بشير بشرى اسماء 11.12
28030782 فكروني بوعسرية بشير بشرى جهاد 12.3
28030783 زناقي الواحلة خيرة  بشرى جهيدة 12.6
28030784 آواش غربي عبد القادر  بشرى خيرة 12.46
28030785 بلغول زواوي محمد  بشرى رفيدة 11.06
28030786 بلقمري مهدي بومدين بشرى زهاد 9.3
28030787 معاشو الواحلة خيرة  بشرى سحر 12.23
28030788 بوعريشة إبن زيدون  بشير 6.92
28030789 قادري بن يخلف بدرة  بشير 9.32
28030790 حورية شيخي موسى  بشير 15.12
28030791 عاصمي حيرش قويدر  بشير 12.34
28030792 قادري مهدي بومدين بشير 11.02
28030793 بحوص شيخي موسى  بشير 12.22
28030794 يوب بوعمامة عمارة  بغداد 9.28
28030795 تومي إبن زيدون  بغداد محمد عماد الدين 11.96
28030796 بتومي إبن زيدون  بالل 7.08
28030797 حامدي حيرش قويدر  بالل 11.62
28030798 بن آراراز الغازي الجياللي  بالل 10.7
28030799 شعيب بوعسرية بشير بالل 11.82
28030800 لزاز هوار بلعباس  بالل 6.4
28030801 هباري بن يخلف بدرة  بالل 10.36
28030802 بوشالغم بن يخلف بدرة  بالل 11.68
28030803 مصطفاوي بوعمامة عمارة  بالل 8.22
28030804 عباد حيرش قويدر  بالل 10.94
28030805 غراف هوار بلعباس  بالل 10.32
28030806 الكريم إبن زيدون  بالل 9.84
28030807 آرآب بوعسرية بشير بالل محمد االمير 9.22
28030808 تجيني غربي عبد القادر  بلخير 7.32
28030809 بتومي حيرش قويدر  بلعباس 16.74
28030810 بن قمرة بوعمامة عمارة  بلعباس 10.54
28030811 هالك زواوي محمد  بلقاسم 6.08
28030812 لقرع مهدي بومدين بلقاسم حبيب 10.68
28030813 فنطازي بلبشير الشيخ  بلقيس 14.24
28030814 عربوش إبن زيدون  بن عبد اهللا 7.98
28030815 حمداوي زواوي محمد  بن عتو 6.82
28030816 بلبشير شاعة عبد القادر  بن علي 6.64
28030817 مقدم بوزيان شيخي موسى  بن عيسى 11.14
28030818 بلحاج حيرش قويدر  بناجي اسامة 14.86
28030819 ولد المالح غربي عبد القادر  بو عبد اهللا 10.84
28030820 بن ماي بوعسرية بشير بوجمعة لحبيب 8
28030821 زرقي بوعمامة عمارة  بوسماحة 7.62
28030822 خوجة زواوي محمد  بوعالم 9.74
28030823 محمد إبن زيدون  بوفكرون 9.2
28030824 عباس الواحلة خيرة  بومدين 10.06
28030825 سعيدي مهدي بومدين بومدين أسامة 10.64
28030826 بلعربي بوعسرية بشير بومدين عبد الخالق 12.7



matricule cem nom prenom moyenne
28030827 بريشي شيخي موسى  تاج 10.88
28030828 حماد بن يخلف بدرة  تاج 8.8
28030829 صحراوي بوعسرية بشير تاج الدين 10.7
28030830 بلحناشي بوعسرية بشير تاج الدين 10.14
28030831 عبد القدوري بابا أحمد زهرة  ترآية 12.23
28030832 عمور حيرش قويدر  توفيق 16.88
28030833 زينب شيخي موسى  توينخ 13.08
28030834 عميشي إبن زيدون  ثنينة 16.22
28030835 بنوتي بن يخلف بدرة  جابر 8.44
28030836 حمايدة بوعسرية بشير جليلة شيماء 11.26
28030837 حجاوي زواوي محمد  جمال 12.76
28030838 داسي حيرش قويدر  جمال الدين 12.4
28030839 فقير الغازي الجياللي  جمال الدين 16.18
28030840 ميراد شيخي موسى  جمال الدين 12.46
28030841 دريسي إبن زيدون  جمال الدين 16.54
28030842 حجاجي بابا أحمد زهرة  جميلة 9.56
28030843 توهامي إبن زيدون  جميلة 7.08
28030844 لخمس الغازي الجياللي  جميلة 10.28
28030845 دحماني حيرش قويدر  جميلة امال 18.14
28030846 بن عبد القادر بلبشير الشيخ  جميلة رندة 9.62
28030847 لعبدلي الواحلة خيرة  جواد سيد احمد 12.98
28030848 عزوني بلبشير الشيخ  جوهر 13.76
28030849 جبار غربي عبد القادر  جياللي 10.54
28030850 صالت غربي عبد القادر  جياللي 9.24
28030851 غاسول شاعة عبد القادر  جياللي حسام الدين 11.02
28030852 خطابي إبن زيدون  جياللي عبد السالم 11.6
28030853 حجاز بوعمامة عمارة  جيهان 9.98
28030854 ملياني زواوي محمد  جيهان شيماء 9
28030855 عربي بوعسرية بشير جيهان فاطمة الزهراء 16.77
28030856 عطاوي الغازي الجياللي  جيهان نريمان 14.86
28030857 عشور شاعة عبد القادر  حاج  بومدين 9.52
28030858 بن حمودة حيرش قويدر  حاج محمد رياض 10.66
28030859 حالم غربي عبد القادر  حبيب 10.28
28030860 غماز حيرش قويدر  حبيب 16
28030861 بيطار إبن زيدون  حبيب 11.12
28030862 قايد بن يخلف بدرة  حجلة 0
28030863 حنيفي زواوي محمد  حديفة عبد الرحمان 10.9
28030864 أبو بكر الصديق بوعمامة عمارة  حري 10.14
28030865 بن روتي شاعة عبد القادر  حسام الدين 6.42
28030866 بن شيخ شيخي موسى  حسام الدين 7.52
28030867 بساس هوار بلعباس  حسام الدين 12.84
28030868 نميش بوعمامة عمارة  حسان 11.98
28030869 خطار شيخي موسى  حسان 11.04
28030870 عالم حيرش قويدر  حسان 12.44
28030871 مسوناس بلبشير الشيخ  حسيبة 7.98
28030872 قايد بن يخلف بدرة  حسين 9.32
28030873 بن عاشور بابا أحمد زهرة  حسين 6.36
28030874 مقدم بوعمامة عمارة  حسين سامح 10
28030875 بوعجاج بن يخلف بدرة  حضري ابراهيم 9.56
28030876 شاوي بابا أحمد زهرة  حفصة 8.32
28030877 جبار بوعمامة عمارة  حفيظة 8.3
28030878 باقي حيرش قويدر  حفيظة 11.88
28030879 بوآبش إبن زيدون  حكيم 0
28030880 باالآرادار بن يخلف بدرة  حلومة 10.72



matricule cem nom prenom moyenne
28030881 بودومة حيرش قويدر  حليمة 10.4
28030882 بوشنافي مهدي بومدين حليمة خولة 13.62
28030883 براهمي غربي عبد القادر  حليمة شراف 9.56
28030884 بوسبع الغازي الجياللي  حليمة عبير 11.3
28030885 سكو الغازي الجياللي  حماد عبد الحميد 12.82
28030886 بن دايدة الغازي الجياللي  حمادة 15.06
28030887 لخضر بوعسرية بشير حمزة 10.12
28030888 بنين بوعمامة عمارة  حمزة 12.02
28030889 حاجي إبن زيدون  حمزة 13.14
28030890 بن الدين هوار بلعباس  حمزة 10.08
28030891 بلفكرون الواحلة خيرة  حمزة أآرم عبد الجليل 9.44
28030892 فزازي إبن زيدون  حنان 6.82
28030893 بومليك زواوي محمد  حنان 10.9
28030894 حسيني بوعمامة عمارة  حنان 14.16
28030895 البرجي زواوي محمد  حنان 12.62
28030896 بلقادي حيرش قويدر  حنان 11.24
28030897 زوقار حيرش قويدر  حنان 14.94
28030898 تقار بوعمامة عمارة  حنان 12.72
28030899 مالك حيرش قويدر  حنان 17.9
28030900 جزيري إبن زيدون  حنان جميلة 8.82
28030901 هجيرة شيخي موسى  حنيفي 12.82
28030902 خلوفي بوعسرية بشير حنين 11.58
28030903 فغول زواوي محمد  حياة 9.72
28030904 بوفرحي الغازي الجياللي  حياة 11.48
28030905 ناصري بابا أحمد زهرة  حياة 8.04
28030906 بوخرص هوار بلعباس  حياة 10.22
28030907 حمزاوي بوعسرية بشير حياة 14.86
28030908 مقري بن يخلف بدرة  حياة 8.9
28030909 العراجي حيرش قويدر  حياة 14.72
28030910 بن عفان هوار بلعباس  خالد 10.16
28030911 ماحي إبن زيدون  خالد 13.46
28030912 بن ناصر الغازي الجياللي  خالد 15.96
28030913 سكران حيرش قويدر  خالد زين الدين 7.32
28030914 مبرك شاعة عبد القادر  خامسة 15.42
28030915 زرق النيف بابا أحمد زهرة  خديجة 0
28030916 آواش غربي عبد القادر  خديجة 9.48
28030917 عدنان مهدي بومدين خديجة 7.88
28030918 سوديني مهدي بومدين خديجة 7.96
28030919 أمير الغازي الجياللي  خديجة 12.04
28030920 عبد المالك زواوي محمد  خديجة 5.52
28030921 بن دحو زواوي محمد  خديجة 9.48
28030922 لريك حيرش قويدر  خديجة 12.88
28030923 زاهي بلبشير الشيخ  خديجة 9.74
28030924 عمراني حيرش قويدر  خديجة 9.02
28030925 بن يوسف الواحلة خيرة  خديجة 9.06
28030926 مدلس بن يخلف بدرة  خديجة 13.58
28030927 مولودي بن يخلف بدرة  خديجة 12.12
28030928 عشور هوار بلعباس  خديجة مروى 10.48
28030929 دالعة غربي عبد القادر  خديجة ياسمين 13.24
28030930 مرزوق إبن زيدون  خضرة 7.6
28030931 لعوج غربي عبد القادر  خضرة مروى 16.44
28030932 آرمام الغازي الجياللي  خلود 10.7
28030933 حلوش بوعسرية بشير خلود شهرزاد 12.76
28030934 ماحي زواوي محمد  خليد 8.48



matricule cem nom prenom moyenne
28030935 منصور بابا أحمد زهرة  خليدة 8.66
28030936 صدوقي إبن زيدون  خليل 7.86
28030937 سعدوني بن يخلف بدرة  خليل 13.22
28030938 بشير بويجرة مهدي بومدين خولة 7.27
28030939 رفاسي الواحلة خيرة  خولة 12.96
28030940 بوسماحة بوعسرية بشير خولة 12.9
28030941 معاوض شيخي موسى  خولة 12.44
28030942 تونسي إبن زيدون  خولة 7.94
28030943 نوار الواحلة خيرة  خولة أمال 11.64
28030944 زناقي غربي عبد القادر  خولة جازية 7.3
28030945 صحراوي زواوي محمد  خولة عباسية 10.44
28030946 درغلي الغازي الجياللي  خير الدين 12.2
28030947 معاقة بوعمامة عمارة  خير الدين 10.86
28030948 مهاجي بن يخلف بدرة  خيرة 9.94
28030949 بورومي الواحلة خيرة  خيرة 9.96
28030950 ميرازي بلبشير الشيخ  خيرة 11.86
28030951 نكروف غربي عبد القادر  خيرة 10.72
28030952 عبدالالوي غربي عبد القادر  خيرة 8.1
28030953 بن زيدة بلبشير الشيخ  خيرة 0
28030954 بربر الغازي الجياللي  خيرة 11.74
28030955 فقيه الواحلة خيرة  خيرة 9.16
28030956 عقال زواوي محمد  خيرة 7.86
28030957 عبد الحليم زواوي محمد  خيرة 7.38
28030958 غزال بوعمامة عمارة  خيرة 8.28
28030959 بوعناد بن يخلف بدرة  خيرة 12.68
28030960 طاوي حيرش قويدر  خيرة 10.56
28030961 آالل غربي عبد القادر  خيرة 13.1
28030962 بن زينة إبن زيدون  خيرة 15.62
28030963 بولحية بوعمامة عمارة  خيرة 9.22
28030964 بوزيزة بن يخلف بدرة  خيرة امينة 8.38
28030965 غالمون الواحلة خيرة  خيرة حفصة 8.4
28030966 عزوز غربي عبد القادر  خيرة رحاب 10.08
28030967 مقراني مهدي بومدين خيرة شفاء 12.64
28030968 مقدم بلبشير الشيخ  خيرة فراح 15.4
28030969 زيتوني مهدي بومدين خيرة آوثر 14.32
28030970 متاجر زواوي محمد  خيرة نسرين 15.34
28030971 بن غفور بوعسرية بشير خيرة هبة 15.72
28030972 لكحل شاعة عبد القادر  داود 9.46
28030973 بولعراف بوعمامة عمارة  دعاء 8.62
28030974 قادة إبن زيدون  دالل 14.08
28030975 قريني بوعمامة عمارة  دالل 15.34
28030976 بوسبحة حيرش قويدر  دليلة 13.8
28030977 نايب شاعة عبد القادر  دنيا 7.14
28030978 حمزة هوار بلعباس  دنيا 6.62
28030979 نابي غربي عبد القادر  دنيا 10.34
28030980 داعي زواوي محمد  دنيا إقبال 11.62
28030981 رحماني الواحلة خيرة  دنيا زاد 13.22
28030982 عربي الواحلة خيرة  دنيازاد عقيلة 14.64
28030983 لعشريس بن يخلف بدرة  رؤوف 11.92
28030985 بن نيشو إبن زيدون  راضية غزالن ميمونة 11.56
28030986 عبد المالك هوار بلعباس  رافع أيمن 0
28030987 ابو محمد مهدي بومدين رانيا 12.94
28030988 بهلي بن يخلف بدرة  رانيا 11.48
28030989 علو إبن زيدون  رانيا 10.34



matricule cem nom prenom moyenne
28030990 مراح زواوي محمد  رانيا عائشة 14.48
28030991 بن داود حيرش قويدر  رانيا نور الهدى 14.9
28030992 شرفي بابا أحمد زهرة  رانية 9.04
28030993 جبلي مهدي بومدين رانية 7.62
28030994 بويحياوي مهدي بومدين رانية 12.4
28030995 بوبكر إبن زيدون  رانية 8.18
28030996 برابح إبن زيدون  رانية 9.06
28030997 رفراف شاعة عبد القادر  رانية امينة 10.58
28030998 قدوري زواوي محمد  ربيع 7.2
28030999 دريسي حيرش قويدر  ربيعة 13.98
28031000 لعبان الغازي الجياللي  ربيعة 9.94
28031001 سعيدي زواوي محمد  ربيعة حنان 10.04
28031002 أورنيدي الغازي الجياللي  رجاء 10.6
28031003 عثمان شاعة عبد القادر  رجاء 15.6
28031004 محمدي شاعة عبد القادر  رجاء شهناز 12.54
28031005 عجوج حيرش قويدر  رحاب 12.12
28031006 نوارة إبن زيدون  رحاب فادية 15.12
28031007 هنان زواوي محمد  رحمة 10.9
28031008 مكامن شيخي موسى  رزيقة 15.1
28031009 بن الدين الغازي الجياللي  رشا 9.54
28031010 شيكر شيخي موسى  رشيد 12.06
28031011 لوزداد الغازي الجياللي  رشيد 9.28
28031012 مكرفي مهدي بومدين رشيد 8.36
28031013 وقيد شاعة عبد القادر  رشيد 11.86
28031014 ايت سليمان بوعمامة عمارة  رشيد 10.58
28031015 بوزفران مهدي بومدين رشيد ميلود 7.3
28031016 موسى بابا أحمد زهرة  رشيدة 9.7
28031017 بن خليفة شاعة عبد القادر  رضا 7.68
28031018 بلحجات إبن زيدون  رضا 6.42
28031019 طالب غربي عبد القادر  رضا 16.42
28031020 بلبياز حيرش قويدر  رضا 12.34
28031021 عوينتي حيرش قويدر  رضا 16.78
28031022 بن نجة حيرش قويدر  رضا اسالم 10.42
28031023 موسي زواوي محمد  رضوان 11.36
28031024 دحو الواحلة خيرة  رضوان 12.92
28031025 زيتوني غربي عبد القادر  رضوان 9.18
28031026 بن براهيم بوعسرية بشير رضوان 8.94
28031027 بختي بوعمامة عمارة  رغدة 6.9
28031028 بلهاشمي مهدي بومدين رفيدة 13.62
28031029 ميمون الغازي الجياللي  رفيدة 10.32
28031030 لصاب الغازي الجياللي  رفيق 12.28
28031031 ميلواح بن يخلف بدرة  رفيق مهدي 9.82
28031032 خراجي بلبشير الشيخ  رقية 15.88
28031033 شرقي زواوي محمد  رقية  رانيا 11.26
28031034 زيدي حيرش قويدر  رقية أمال 11.02
28031035 دربال بن يخلف بدرة  رقية أنفال 10.38
28031036 هنان إبن زيدون  رمزي 7.32
28031037 ردام الغازي الجياللي  رميساء 12.68
28031038 الليمي الغازي الجياللي  رميساء 12.2
28031039 عدو بوعمامة عمارة  رميساء 10.46
28031040 عامري شاعة عبد القادر  رميساء 12.22
28031041 خديم زواوي محمد  رميساء 12.06
28031042 محمد بن آوابيش بوعمامة عمارة  رميساء خلود 15.58
28031043 بن عمار بلبشير الشيخ  رميساء شيماء 13.04
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28031044 يوسفي زواوي محمد  رميسة 10.76
28031045 حاجي الغازي الجياللي  رميصاء 11.54
28031046 سقاي هوار بلعباس  رميصاء 14.23
28031047 عدو الواحلة خيرة  رنيا 7.76
28031048 الفتوحي مهدي بومدين روضة الهام 8.84
28031049 حرمل زواوي محمد  روميساء 14.28
28031050 راشف زواوي محمد  رونق 14.1
28031051 غمبازة بن يخلف بدرة  رياض 10.52
28031052 زين الواحلة خيرة  رياض 8.6
28031053 عرفي مهدي بومدين رياض 12.14
28031054 بيطار إبن زيدون  رياض 12.32
28031055 بليلة شاعة عبد القادر  رياض 10.16
28031056 قايد حيرش قويدر  رياض 11.76
28031057 بوعزة غربي عبد القادر  رياض أيمن 13.56
28031058 شقرون زواوي محمد  رياض بن عمر 8.14
28031059 سيد المرابط مهدي بومدين ريحانة 10.1
28031060 البور الواحلة خيرة  ريمة 11.9
28031061 حمدون زواوي محمد  زاهية 16.32
28031062 بوزمبيل الغازي الجياللي  زحل أمال 12.52
28031063 ريدال غربي عبد القادر  زآريا 8.52
28031064 بو بكر غربي عبد القادر  زآريا عبد الرحمن 11.8
28031065 بولنوار بابا أحمد زهرة  زآرياء 6.84
28031066 حمو شيخي موسى  زآرياء 11.7
28031067 نواوي زواوي محمد  زآرياء 12.08
28031068 طيبون حيرش قويدر  زآرياء 14.3
28031069 دحو بوعسرية بشير زآرياء 13.04
28031070 بوخاري زواوي محمد  زآرياء 13
28031071 بوخناش الواحلة خيرة  أآرم 9.72
28031072 بولنوار الواحلة خيرة  زهاد رحاب 14.96
28031073 بلهواري الغازي الجياللي  زهرة 12.1
28031074 بوشيخي مهدي بومدين زهرة 12.2
28031075 راقي حيرش قويدر  زهرة 16.5
28031076 صغير الغازي الجياللي  زهرة 12.16
28031077 بلعربي الواحلة خيرة  زهرة 12.64
28031078 عمارة غربي عبد القادر  زهرة 10.76
28031079 روان شاعة عبد القادر  زهرة 10.74
28031080 خضير إبن زيدون  زهرة 7.96
28031081 ريدال الغازي الجياللي  زهرة امينة 11.8
28031082 خوالف بوعمامة عمارة  زهرة رحاب 11.08
28031083 معاشو غربي عبد القادر  زهرة شيماء 17.06
28031084 خالد بن فريحة بوعمامة عمارة  زهور 10.7
28031085 شرقي بوعمامة عمارة  زهية 12.88
28031086 آيت وارث بوعمامة عمارة  زهير 6.86
28031087 شرقي زواوي محمد  زهير 9.8
28031088 مسويس الواحلة خيرة  زهيرة 6
28031089 سلطاني شيخي موسى  زهيرة 11.36
28031090 سواس غربي عبد القادر  زواوي 8.16
28031091 عتيق الغازي الجياللي  زواوي 11.16
28031092 مرزوقي بابا أحمد زهرة  زواوي 8.24
28031093 هجين شيخي موسى  زواوي 13.14
28031094 زوقار إبن زيدون  زواوي 5.9
28031095 بزاط شيخي موسى  زواوي أمين ابن بن عتو 10.94
28031096 رباح الواحلة خيرة  زواوي رمزي 12.54
28031097 لبيد الغازي الجياللي  زواوية 10.64
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28031098 بيدري الواحلة خيرة  زواوية 10.26
28031099 نايب مهدي بومدين زواوية إآرام 12.06
28031100 تيفريت حيرش قويدر  زواوية حنان 14
28031101 زبيدة هوار بلعباس  زواوية هيبة الرحمان 11.2
28031102 نعار بوعمامة عمارة  زوبير عبد المجيد 8.8
28031103 فاطمة بابا أحمد زهرة  زوغري 6.54
28031104 حموش مهدي بومدين زوليخة 11.28
28031105 زايدي بوعمامة عمارة  زين الدين 14.1
28031106 بن نجة الغازي الجياللي  زين الشرف 9.26
28031107 دوار بن يخلف بدرة  زين العابدين عمر 10.88
28031108 نهاري بوعمامة عمارة  زينب 10.24
28031109 قداري هوار بلعباس  زينب 9.64
28031110 مصوناس هوار بلعباس  زينب 14.64
28031111 لصهوب الغازي الجياللي  زينب امال 13
28031112 بجاوي الغازي الجياللي  زينب فاطمة الزهراء 12.56
28031113 تومي الواحلة خيرة  زينة نور الهدي 8.42
28031114 بناصر زواوي محمد  سارة 10.08
28031115 ميلودي الواحلة خيرة  سارة 13.68
28031116 عليلي مهدي بومدين سارة 7.04
28031117 بن عودة مهدي بومدين سارة 15.34
28031118 بويكن باهي عمر غربي عبد القادر  سارة 9.3
28031119 عاشور بوعمامة عمارة  سارة 6.54
28031120 منزلة بوعسرية بشير سامية 12.75
28031121 بوزفران حيرش قويدر  سايح ابراهيم 16.64
28031122 بوزيان إبن زيدون  سعاد 12.78
28031123 يوس مهدي بومدين سعدية 11.48
28031124 بوعمامة شيخي موسى  سعدية 11.72
28031125 حداد بن يخلف بدرة  سعدية بسمة 0
28031126 مجوج بن يخلف بدرة  سعيد 13.64
28031127 بحيح حيرش قويدر  سعيد 14.28
28031128 بلبشير زواوي محمد  سعيد أآرم 10.72
28031129 بودومة شيخي موسى  سفيان 11.08
28031130 ختير زواوي محمد  سفيان 9.06
28031131 تمار زواوي محمد  سفيان 6.74
28031132 حموش مهدي بومدين سفيان 10.48
28031133 فهيم شيباني بوعمامة عمارة  سفيان 9.4
28031134 حارث مهدي بومدين سفيان 14.08
28031135 بلخضر غربي عبد القادر  سفيان 11.34
28031136 خيلون الغازي الجياللي  سفيان 11.96
28031137 عماني هوار بلعباس  سفيان 9.14
28031138 طرنجي شاعة عبد القادر  سفيان انيس 8.44
28031139 بلوان إبن زيدون  سكينة 6.94
28031140 بلقاسم هوار بلعباس  سالف 9.32
28031141 بودالي بن يخلف بدرة  سالف 14.34
28031142 بوحارة بوعمامة عمارة  سالفة فاطمة الزهراء 9
28031143 شاهر الواحلة خيرة  سلمة ويسام 13.08
28031144 بن عتو بوعمامة عمارة  سليمة 0
28031145 بن عمر بلبشير الشيخ  سليمة 13.16
28031146 بورمانة غربي عبد القادر  سليمة 14.78
28031147 بوخاري بابا أحمد زهرة  سماح 12.36
28031148 تيقرارين بن يخلف بدرة  سماح 10.38
28031149 حبيب شاعة عبد القادر  سمية 9.14
28031150 مشروح إبن زيدون  سمية 9.34
28031151 بن سكران الواحلة خيرة  سمية 9.9



matricule cem nom prenom moyenne
28031152 بوعرق بابا أحمد زهرة  سمية 7.38
28031153 شعيب غربي عبد القادر  سمية 9.6
28031154 بادسي حيرش قويدر  سمير 10.84
28031155 الزين الغازي الجياللي  سمير 10.74
28031156 دواقي إبن زيدون  سميرة 9.3
28031157 ناجة الواحلة خيرة  سميرة آنزة 9.32
28031158 بادي بوعسرية بشير سناء 9.72
28031159 مشري بن يخلف بدرة  سهام 9.5
28031160 جبار بابا أحمد زهرة  سهام 8.84
28031161 طيبي مهدي بومدين سهام 11.5
28031162 لعمش الواحلة خيرة  سهام 11.36
28031163 تومي الواحلة خيرة  سهام 17.62
28031164 لبنة بلبشير الشيخ  سهام 11.42
28031165 درقاوي شيخي موسى  سهام نورالهدى 17.5
28031166 سعودي مهدي بومدين سهيلة 8.4
28031167 سقال بوعسرية بشير سهيلة 14.36
28031168 قوراري إبن زيدون  سهيلة 11.32
28031169 بوقلقولة بلبشير الشيخ  سيد أحمد أمين 12.22
28031170 غربي مهدي بومدين سيد احمد 11.98
28031171 بوسماحة الغازي الجياللي  سيد احمد 11.68
28031172 محيقن شاعة عبد القادر  سيد احمد 12.04
28031173 مجاجي هوار بلعباس  سيد احمد 10.56
28031174 بودايب شاعة عبد القادر  سيد احمد يحي 13.36
28031175 غرام غربي عبد القادر  سيد علي 11.12
28031176 األحمر بلبشير الشيخ  سيد علي 12.7
28031177 بن مرآات إبن زيدون  سيدأحمد 10.96
28031178 مقراد شاعة عبد القادر  سيداحمد 10.22
28031179 مداني زواوي محمد  سيداحمد 12.18
28031180 مامي الغازي الجياللي  سيدي محمد 15.28
28031181 شادلي بن يخلف بدرة  سيف الدين 11.16
28031182 قايد زواوي محمد  سيف الدين لزرق 9.14
28031183 قاضي بوعمامة عمارة  سيليا 12.8
28031184 مجاجي بلبشير الشيخ  شراف دالل 17.66
28031185 معلوم بوعمامة عمارة  شرف الدين 8.58
28031186 زمالي الواحلة خيرة  شروق 9.06
28031187 الهالل حيرش قويدر  شروق 7.32
28031188 نايت معمر هوار بلعباس  شريف 0
28031189 ستحي بوعسرية بشير شفاء 15.88
28031190 دحماني بلبشير الشيخ  شهرزاد 10.04
28031191 بن طاطة بوعمامة عمارة  شهرزاد 8.76
28031192 ناصر إبن زيدون  شهرزاد 10.54
28031193 حنيفي حيرش قويدر  شهرزاد 10.4
28031194 مغربي زواوي محمد  شهيناز 10.32
28031195 بزوجي شاعة عبد القادر  شهيناز 0
28031196 منصوري بوعسرية بشير شهيناز 8.06
28031197 بن تخيسي شيخي موسى  شهيناز 13.06
28031198 لقرع الواحلة خيرة  شهيناز 7.32
28031199 بكراتر الواحلة خيرة  شهيناز 9.44
28031200 بوراس بن يخلف بدرة  شهيناز 15.38
28031201 ديب حيرش قويدر  شهيناز نوال 14.7
28031202 مرزوق الواحلة خيرة  شوقي 8.06
28031203 بوسبع بابا أحمد زهرة  شيماء 7.06
28031204 بلعباس الواحلة خيرة  شيماء 9.22
28031205 ميلوى مهدي بومدين شيماء 10.88



matricule cem nom prenom moyenne
28031206 دريس بن يخلف بدرة  شيماء 5.26
28031207 مخلوفي زواوي محمد  شيماء 6.16
28031208 مومني شاعة عبد القادر  شيماء 8.18
28031209 مراجي غربي عبد القادر  شيماء 8.54
28031210 زقاي زواوي محمد  شيماء 13.1
28031211 عربي بن يخلف بدرة  شيماء 10.08
28031212 عميار زواوي محمد  شيماء 11.46
28031213 برنيش بوعمامة عمارة  شيماء 7.2
28031214 آرناف بن يخلف بدرة  شيماء 10.54
28031215 ياحي حيرش قويدر  شيماء 9.8
28031216 غريسي بلبشير الشيخ  شيماء 10
28031217 جدي شاعة عبد القادر  شيماء 5.1
28031218 عواس شيخي موسى  شيماء 10.56
28031219 ساعد بوعسرية بشير شيماء 9.34
28031220 هدي إبن زيدون  شيماء 10.32
28031221 بودنة إبن زيدون  شيماء 9.3
28031222 عبد المولى بوعسرية بشير شيماء 12.88
28031223 زروال مهدي بومدين شيماء 10.34
28031224 قادر الواحلة خيرة  شيماء 14.18
28031225 حناني إبن زيدون  شيماء 17.44
28031226 طيبي زواوي محمد  شيماء 9.02
28031227 قليل إبن زيدون  شيماء 15.9
28031228 عبد الغازي الجياللي  شيماء 13.68
28031229 زآموط بن يخلف بدرة  شيماء 14.84
28031230 عمور بن يخلف بدرة  شيماء 11.04
28031231 مخفي بن يخلف بدرة  شيماء 13.62
28031232 زواق مهدي بومدين شيماء 14.16
28031233 فقير الغازي الجياللي  شيماء 9.38
28031234 بوخاري الواحلة خيرة  شيماء 12.34
28031235 شريف زواوي محمد  شيماء 10.84
28031236 صالح هالل حيرش قويدر  شيماء 8.72
28031237 بسايح شيخي موسى  شيماء 14.64
28031238 بوعناني الغازي الجياللي  شيماء 12.7
28031239 بصغير هوار بلعباس  شيماء 10.26
28031240 حرير حيرش قويدر  شيماء 10.94
28031241 بوزيدي بلبشير الشيخ  شيماء ايمان 11.14
28031242 مصرف الواحلة خيرة  شيماء فاطمة الزهراء 11.26
28031243 مسكين الواحلة خيرة  شيماء يمينة 10.23
28031244 ماحي حيرش قويدر  صابرين 15.34
28031245 مبرك زواوي محمد  صابرين 13.78
28031246 آريم إبن زيدون  صابرينة 11.02
28031247 سماعين غربي عبد القادر  صابرينة 9.74
28031248 نوار الغازي الجياللي  صارة 12.08
28031249 بن ودان بن يخلف بدرة  صارة 9.06
28031250 عمراني غربي عبد القادر  صارة 9.48
28031251 بورومي حيرش قويدر  صارة 11.02
28031252 شرفي زواوي محمد  صارة 8.96
28031253 الكررارفي هوار بلعباس  صارة 7.9
28031254 بن رمضان هوار بلعباس  صارة 10.92
28031255 براهيمي حيرش قويدر  صارة 14.72
28031256 عشي غربي عبد القادر  صارة 12.62
28031257 زيداني شيخي موسى  صارة 16.86
28031258 مسعودي بوعسرية بشير صارة 16.1
28031259 حزام بوعمامة عمارة  صارة 16.92



matricule cem nom prenom moyenne
28031260 عزة غربي عبد القادر  صارة 9.12
28031261 زطوط بوعمامة عمارة  صارة 12.92
28031262 بورقبة زواوي محمد  صارة 11.4
28031263 بعاش إبن زيدون  صارة 9.8
28031264 بن قانة الواحلة خيرة  صارة 8.86
28031265 طويلو زواوي محمد  صارة 13.68
28031266 لصلح بلبشير الشيخ  صارة 13.04
28031267 بن طاطة بوعمامة عمارة  صارة 8.54
28031268 بلفكرون هوار بلعباس  صارة 14.29
28031269 شعيب حيرش قويدر  صارة 11.5
28031270 زرواطي شيخي موسى  صارة امينة 9.78
28031271 بكار هوار بلعباس  صارة فردوس 13.62
28031272 بريك شيخي موسى  صارة نسرين 11.36
28031273 بورقبة زواوي محمد  صارة نور الهدى شريفة 11.24
28031274 بهلي بوعمامة عمارة  صافية 9.02
28031275 بن زعتر بوعمامة عمارة  صالح 7.18
28031276 بوعسرية بوعمامة عمارة  صالح 7.34
28031277 ريابي بوعمامة عمارة  صباح 7.36
28031278 مقيدش الغازي الجياللي  صبرينة 10.88
28031279 آورات هوار بلعباس  صبرينة 15.62
28031280 بلقايدي زواوي محمد  صبرينة 9.86
28031281 مناعي غربي عبد القادر  صبرينة 13.76
28031282 بلغربي بابا أحمد زهرة  صبرينة 9.64
28031283 عدو إبن زيدون  صديق 6.62
28031284 لبيد إبن زيدون  صالح الدين 9.88
28031285 عبو زواوي محمد  صليحة 9.78
28031286 قعفور شاعة عبد القادر  صليحة 15.68
28031287 مراح غربي عبد القادر  صهيب 12.16
28031288 ميلوي بن يخلف بدرة  صهيب عبد الودود 10.58
28031289 بخليفة مهدي بومدين صهيب محمد طه 8.34
28031290 بن شيخ شيخي موسى  صورية 9.66
28031291 بن عباس بوعمامة عمارة  ضياء الدين 7.18
28031292 بن شيحة شاعة عبد القادر  طارق 9.5
28031293 بوشويشة الغازي الجياللي  طارق 11.24
28031294 سعدي مهدي بومدين طارق 11.32
28031295 قليل حيرش قويدر  طارق 17.42
28031296 عبار بوعمامة عمارة  طارق أيمن 11.28
28031297 العشبي مهدي بومدين طارق عبد الحكيم 10.1
28031298 رحو بوعسرية بشير طاهر األمين 10.08
28031299 خالدي حيرش قويدر  طاهر لطفي 16.84
28031300 بوعناني بابا أحمد زهرة  طيب 10.6
28031301 توية بوعسرية بشير طيب 12.94
28031302 عوني بابا أحمد زهرة  طيب 14.46
28031303 صهيب رشاد غربي عبد القادر  ظريف 10.88
28031304 ربيعي بوعمامة عمارة  عائشة 12.12
28031305 بن سكران غربي عبد القادر  عائشة 9.81
28031306 بن شهرة بوعمامة عمارة  عائشة 8.06
28031307 سعيدون بابا أحمد زهرة  عائشة 9.68
28031308 بن رابح غربي عبد القادر  عائشة 12.23
28031309 بن زعتر بوعمامة عمارة  عائشة 10.68
28031310 مغربي زواوي محمد  عائشة 16.64
28031311 براهيمي بابا أحمد زهرة  عائشة 9.94
28031312 حساني بن يخلف بدرة  عائشة 10.66
28031313 فضيل مهدي بومدين عادل 12



matricule cem nom prenom moyenne
28031314 غزلي إبن زيدون  عادل 9.06
28031315 تيرس زواوي محمد  عادل 6.26
28031316 مغدوري إبن زيدون  عادل 14.44
28031317 سالمي إبن زيدون  عادل 10.46
28031318 بليعقوبي شيخي موسى  عادل 9.5
28031319 حسيني مهدي بومدين عادل امين 13.3
28031320 سوسي بن يخلف بدرة  عادل حسام الدين 13.84
28031321 طالب زواوي محمد  عادل رشاد 12.92
28031322 باهي إبن زيدون  عادل عباس 10.56
28031323 بن عيسى بوعسرية بشير عادل محمد 10.76
28031324 عميري هوار بلعباس  عادل محمد نجيب 15.74
28031325 زعنون إبن زيدون  عادل نجيب 10.94
28031326 لزرق زواوي محمد  عايدة حليمة 10.24
28031327 بلخير الغازي الجياللي  عباس 10.1
28031328 ناصري زواوي محمد  عباس 11.8
28031329 معزيز مهدي بومدين عباس 11.2
28031330 عزري حيرش قويدر  عباس 9.6
28031331 براآة بوعسرية بشير عباس ابراهيم 14.68
28031332 خرارفة شيخي موسى  عباس طاهر ميلود 9.6
28031333 بن قريعة بابا أحمد زهرة  عباسية 7.98
28031334 رايس إبن زيدون  عباسية 6.5
28031335 لخمس غربي عبد القادر  عباسية 9.94
28031336 مسعودي إبن زيدون  عباسية راضية 7.54
28031337 قيبو الواحلة خيرة  عباسية سامية 8.38
28031338 بلق شيخي موسى  عباسية فريال 10.5
28031339 بلعيمش إبن زيدون  عباسية آلثوم 10.04
28031340 شنان غربي عبد القادر  عبد اإلله 7.86
28031341 قزدير الواحلة خيرة  عبد اإلله 9.28
28031342 معروف غربي عبد القادر  عبد االله 9.42
28031343 بن شينون الواحلة خيرة  عبد االله 9.7
28031344 بروان هوار بلعباس  عبد االله 8.1
28031345 دحو زواوي محمد  عبد االله 11.76
28031346 لزاز هوار بلعباس  عبد االله 16.7
28031347 مصيبح شيخي موسى  عبد الباسط 15.18
28031348 آرابية زواوي محمد  عبد البديع 14.22
28031349 بن عديس بوعمامة عمارة  عبد الجليل 10.18
28031350 بلحيارة شاعة عبد القادر  عبد الجليل 9.02
28031351 بوطالب بلبشير الشيخ  عبد الجواد 12.28
28031352 طيبون غربي عبد القادر  عبد الحق 10.2
28031353 آريديمي الواحلة خيرة  عبد الحق 10.1
28031354 الكررارفي بابا أحمد زهرة  عبد الحق 10.52
28031355 معاشو بوعسرية بشير عبد الحق 13.02
28031356 بن يمينة الواحلة خيرة  عبد الحق 12.26
28031357 شرفي زواوي محمد  عبد الحق 12.92
28031358 سميلي بلبشير الشيخ  عبد الحق 12.46
28031359 مستاري الواحلة خيرة  عبد الحق ابن محمد 5.18
28031360 لبنة إبن زيدون  عبد الحق عبد القادر 5.54
28031361 سالمي مهدي بومدين عبد الحق محمد 7.86
28031362 قنديل الواحلة خيرة  عبد الحكيم 10.02
28031363 أوزار بن يخلف بدرة  عبد الحكيم 7.64
28031364 عاقب بابا أحمد زهرة  عبد الحكيم 7.38
28031365 حامدي زواوي محمد  عبد الحكيم 11.26
28031366 قمري سعيد بوعمامة عمارة  عبد الحكيم 16.5
28031367 صافي حيرش قويدر  عبد الحكيم 13.14
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28031368 حنيفي الغازي الجياللي  عبد الحميد 11.36
28031369 فحشوش الواحلة خيرة  عبد الحميد 8.98
28031370 زوالي هوار بلعباس  عبد الحميد 17.44
28031371 حميدي بابا أحمد زهرة  عبد الحميد هشام 8.54
28031372 يواو غربي عبد القادر  عبد الخالق 10.78
28031373 بسعود غربي عبد القادر  عبد الخالق 12.96
28031374 هنان زواوي محمد  عبد الرحمان 8.46
28031375 بودالي بن يخلف بدرة  عبد الرحمان 12.22
28031376 مبارآي زواوي محمد  عبد الرحمان 9.42
28031377 معافي حيرش قويدر  عبد الرحمان 13.36
28031378 زيدي حيرش قويدر  عبد الرحمان 9.66
28031379 خالدي شاعة عبد القادر  عبد الرحمان 13.64
28031380 هوناني بلبشير الشيخ  عبد الرحمان 15.56
28031381 بن علي إبن زيدون  عبد الرحمان محمد 8.44
28031382 بلعربية بلبشير الشيخ  عبد الرحمن 13.28
28031383 اولحيسان إبن زيدون  عبد الرحمن شمس الدين 8.54
28031384 بهادي الغازي الجياللي  عبد الرحيم 11.5
28031385 عميرات بن يخلف بدرة  عبد الرحيم 15.78
28031386 حمياني إبن زيدون  عبد الرزاق 7.04
28031387 مشم الغازي الجياللي  عبد الرزاق 13.24
28031388 زهير بن يخلف بدرة  عبد الرزاق 9.84
28031389 جعفري بوعمامة عمارة  عبد الرزاق 6.12
28031390 بن سعيد زمعالش واري بوعسرية بشير عبد الرزاق 11.8
28031391 مدربل بن يخلف بدرة  عبد الرزاق 10.06
28031392 شعير بوعمامة عمارة  عبد الرقيب 6.62
28031393 بلفوضيل غربي عبد القادر  عبد السالم 10.44
28031394 بغدادي إبن زيدون  عبد السالم 12.26
28031395 اوآيلي مهدي بومدين عبد السالم 7.82
28031396 جالب بوعسرية بشير عبد الصمد 0
28031397 زرهوني حيرش قويدر  عبد الصمد 12
28031398 بن غالم الغازي الجياللي  عبد الصمد 9.68
28031399 عبد العالي مهدي بومدين عبد الصمد 8.82
28031400 بلقناديل بابا أحمد زهرة  عبد الصمد 8.2
28031401 ماحي هوار بلعباس  عبد الصمد 12.4
28031402 عدو بوعمامة عمارة  عبد الصمد 10.36
28031403 بلقاضي بلبشير الشيخ  عبد الصمد 14.6
28031404 فقيه غربي عبد القادر  عبد الصمد 12.96
28031405 عمارة بلبشير الشيخ  عبد الصمد 17.16
28031406 بلفيرود الغازي الجياللي  عبد الصمد جياللي 10.94
28031407 بلحسن بابا أحمد زهرة  عبد العالي عبد الرحمان 7.2
28031408 غوتي الغازي الجياللي  عبد العزيز 12.14
28031409 لشالش إبن زيدون  عبد العزيز 10.86
28031410 بختي بوعمامة عمارة  عبد العزيز 9.04
28031411 نحيلة حيرش قويدر  عبد العزيز 11.8
28031412 جالل بوعسرية بشير عبد العزيز محمد 15.66
28031413 معطاري الواحلة خيرة  عبد الغاني 10.68
28031414 هبري شاعة عبد القادر  عبد القادر 9.46
28031415 فرعون الغازي الجياللي  عبد القادر 9.08
28031416 بومليك إبن زيدون  عبد القادر 9.36
28031417 مخاشف بن يخلف بدرة  عبد القادر 12.46
28031418 رويس الواحلة خيرة  عبد القادر 9.4
28031419 خوجة زواوي محمد  عبد القادر 9.22
28031420 مقراني بوعمامة عمارة  عبد القادر 6.46
28031421 مومن شيخي موسى  عبد القادر 13.92
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28031422 لورقي بوعمامة عمارة  عبد القادر 8.76
28031423 بشحط إبن زيدون  عبد القادر 12.5
28031424 مبارآي زواوي محمد  عبد القادر 7.92
28031425 شابي مهدي بومدين عبد القادر 10.48
28031426 بن شاعة الواحلة خيرة  عبد القادر 10.84
28031427 عتو بن يخلف بدرة  عبد القادر 12.8
28031428 فريكش الواحلة خيرة  عبد القادر 11.28
28031429 أوزرورو زواوي محمد  عبد القادر 15.3
28031430 تيجيني حيرش قويدر  عبد القادر 10.73
28031431 بن دحو الغازي الجياللي  عبد القادر 8.92
28031432 العينة إبن زيدون  عبد القادر 6.54
28031433 غنيم بوعمامة عمارة  عبد القادر 9.76
28031434 حمار لبيوض بن يخلف بدرة  عبد القادر بلقاسم 12.06
28031435 معافة بوعمامة عمارة  عبد القادر توفيق 7.34
28031436 بوجمعة بن يخلف بدرة  عبد القادر زآرياء 9.74
28031437 طويلب زواوي محمد  عبد القادر عز الدين 6.46
28031438 قراب شيخي موسى  عبد القادر محمد ياسين 9
28031439 بوحوص مهدي بومدين عبد القدوس بومدين 12.4
28031440 بلعباس بن يخلف بدرة  عبد القوي 12.94
28031441 خليل إبن زيدون  عبد الكريم 10.46
28031442 حلوش بلبشير الشيخ  عبد الكريم 11.38
28031443 شيكر زواوي محمد  عبد الكريم 14.88
28031444 مالح إبن زيدون  عبد الكريم 4.06
28031445 بلمختار حيرش قويدر  عبد الكريم 15.38
28031446 منصور شيخي موسى  عبد الكريم بن خليفة 10.58
28031447 بن سليمان شاعة عبد القادر  عبد الكريم سفيان 8.32
28031448 بختي بلبشير الشيخ  عبد الكريم هشام 11.04
28031449 طالحي زواوي محمد  عبد اللطيف 5.58
28031450 فويرس غربي عبد القادر  عبد اللطيف 11.54
28031451 وضاح حيرش قويدر  عبد اللطيف 8.84
28031452 طاهري بن يخلف بدرة  عبد اللطيف 11.42
28031453 قوراي الواحلة خيرة  عبد اهللا 11.26
28031454 بوشاشية بن يخلف بدرة  عبد اهللا 7.36
28031455 يوس غربي عبد القادر  عبد اهللا 9.26
28031456 لباح غربي عبد القادر  عبد اهللا 11.14
28031457 عمران إبن زيدون  عبد اهللا عماد الدين 5.84
28031458 بالي الغازي الجياللي  عبد المؤمن 12.96
28031459 مختاري إبن زيدون  عبد المالك 7.6
28031460 دموش هوار بلعباس  عبد المالك 13.8
28031461 لباح بابا أحمد زهرة  عبد المجيد 9.9
28031462 صحولي بوعمامة عمارة  عبد المجيد 7.48
28031463 لعرجاني الغازي الجياللي  عبد المجيد 14.12
28031464 سعيدون شيخي موسى  عبد المغيث 8.9
28031465 عبد الالوي شاعة عبد القادر  عبد المنعم 11.58
28031466 جيالني آوبيبي بوعمامة عمارة  عبد المهيمن 16.54
28031467 حجاز زواوي محمد  عبد النور 6.72
28031468 بن ماحي غربي عبد القادر  عبد النور 10.9
28031469 عمير لحسن بابا أحمد زهرة  عبد النور 11.78
28031470 زنين بوعمامة عمارة  عبد النور 10.08
28031471 معافي شاعة عبد القادر  عبد النور غالم 10.66
28031472 خطاب بابا أحمد زهرة  عبد الهادي 6.46
28031473 دين الهناني غربي عبد القادر  عبد الهادي 10.72
28031474 العرباوي بابا أحمد زهرة  عبد الهادي 10
28031475 بن حدو حيرش قويدر  عبد الهادي 12.26
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28031476 عبيب بابا أحمد زهرة  عبد الهادي 11.24
28031477 بريك إبن زيدون  عبد الهادي بالل 13.38
28031478 مجاري غربي عبد القادر  عبد الوهاب 7.28
28031479 بابا غربي عبد القادر  عبد لطيف 13.86
28031480 ناصيري مهدي بومدين عبدالحكيم 8.82
28031481 نور الواحلة خيرة  عبدالرحيم 11.78
28031482 شافي شاعة عبد القادر  عبدالقادر 11.96
28031483 ونداجي حيرش قويدر  عبدالكريم 15.48
28031484 بلكبير بوعمامة عمارة  عبداهللا 13.74
28031485 ناصري بلبشير الشيخ  عبداهللا مهدي 11.84
28031486 رابح الواحلة خيرة  عبدالمجيد 9.12
28031487 آندي شيخي موسى  عبدالنور 12.74
28031488 آشار حيرش قويدر  عبلة 15.02
28031489 العيفة زواوي محمد  عبلة نسرين 10.18
28031490 قايد الغازي الجياللي  عبلد المؤمن 13.44
28031491 تيفريت زواوي محمد  عبير 7.62
28031492 بولوحة الواحلة خيرة  عبير 11.82
28031493 مطالسي مهدي بومدين عبير 12.44
28031494 سماحي إبن زيدون  عبير 6.38
28031495 عيبود حيرش قويدر  عبير نبهات 13.42
28031496 شينة بابا أحمد زهرة  عتوية اية 11
28031497 مقدم بوعمامة عمارة  عثمان سراج الدين 17.02
28031498 بلقريصات إبن زيدون  عدنان 10.08
28031499 بن مهيدي الغازي الجياللي  عز الدين 10.48
28031500 بن علي مهدي بومدين عزيزة فردوس 14.62
28031501 بن عيسى حيرش قويدر  عصام 10.74
28031502 مهدان بلبشير الشيخ  عصام 9.14
28031503 عماد الدين بابا أحمد زهرة  عصام 10.1
28031504 قيطوني غربي عبد القادر  عصام الدين 12.36
28031505 بوتخيل الواحلة خيرة  عصام الدين أنيس 9.8
28031506 فضال بلبشير الشيخ  عصام عبد الهادي 10.64
28031507 لصهب حيرش قويدر  عفاف 14.42
28031508 حنيفي بابا أحمد زهرة  عالء الدين 8.22
28031509 بوحجر بوعسرية بشير عالء الدين 12.7
28031510 بن صالح بوعسرية بشير عالء الدين 14.04
28031511 مرادي غربي عبد القادر  عالء الدين 10.68
28031512 قريبي بوعمامة عمارة  عالء الدين 11.32
28031513 غروصات بوعمامة عمارة  عالء الدين 12.64
28031514 بن دراوة هوار بلعباس  عالء الدين 15.52
28031515 سديري إبن زيدون  عالء الدين 7.96
28031516 طيب أبراهيم حيرش قويدر  عالء الدين 12.76
28031517 عسال الغازي الجياللي  عالء الدين 10.9
28031518 بوسبع الغازي الجياللي  عالء الدين بومدين 12.02
28031519 خنوس غربي عبد القادر  عالء الذين 10.34
28031520 محبوب بوعمامة عمارة  عالء فاروق 4.54
28031521 نوالة بوعسرية بشير علي 10.86
28031522 زياني زواوي محمد  علي 16.74
28031523 بومدين إبن زيدون  علي 12.78
28031524 حريري هوار بلعباس  علي 16.12
28031525 معرف بوعسرية بشير علي 16.2
28031526 باشي بن سعد الغازي الجياللي  علي 11.62
28031527 بوقرة الغازي الجياللي  علي 12.86
28031528 غزالي زواوي محمد  علي أسامة 11.82
28031529 غزال بن يخلف بدرة  علي بن عيسى 11.36
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28031530 لعوج الواحلة خيرة  علي زين الدين 9.44
28031531 آزال غربي عبد القادر  علي عبد المحسن 10.02
28031532 العشابي مهدي بومدين علي عماد الدين 11.08
28031533 دربال مهدي بومدين عماد الدين 12.29
28031534 نيزار مهدي بومدين عماد الدين 12.4
28031535 مرحوم حيرش قويدر  عماد الدين 16.7
28031536 ابراهيم الغازي الجياللي  عماد الدين 11.76
28031537 ضياف مهدي بومدين عماد دين 8.14
28031538 برابح الواحلة خيرة  عماد عبد القادر 9.71
28031539 طالب بلبشير الشيخ  عمار 15.1
28031540 لبقة بوعمامة عمارة  عمارية 13.12
28031541 خثير زواوي محمد  عمر 10.12
28031542 بوسهلة بابا أحمد زهرة  عمر 9.44
28031543 قمر شاعة عبد القادر  عمر 10.22
28031544 موالي إبن زيدون  عمر 10.88
28031545 عبدالي الغازي الجياللي  عمر 13.48
28031546 عدو مهدي بومدين عمر 14.22
28031547 هاشمي الغازي الجياللي  عمر أبو حفص 8.58
28031548 ناصري شيخي موسى  عمر بهاء الدين 12.2
28031549 دوار غربي عبد القادر  عمر غانم 11.58
28031550 رصاع زواوي محمد  عمر فاروق 10.74
28031551 بحوص بابا أحمد زهرة  عمر فاروق 8.7
28031552 طاهري بلبشير الشيخ  عمر محمد نور 10.88
28031553 الوافي بابا أحمد زهرة  عيسى 11.36
28031554 طيب شيخي موسى  عيسى 11.67
28031555 عدوني إبن زيدون  عيسى جابر عبداله 14.46
28031556 بورمانة بابا أحمد زهرة  غالم 1.94
28031557 برينسات بن يخلف بدرة  غالم 15.12
28031558 عون إبن زيدون  غالم 9.22
28031559 زاير الواحلة خيرة  غنية 13.96
28031560 بن سليمان بوعمامة عمارة  فادي 12.76
28031561 بلقريصات بن يخلف بدرة  فادية 9.66
28031562 نقاز غربي عبد القادر  فادية 9.48
28031563 حمير بوعمامة عمارة  فادية 15.7
28031564 وضاح شيخي موسى  فارس عبد الحق 9.54
28031565 رزق اهللا إبن زيدون  فاروق 6.18
28031566 رقاقبة إبن زيدون  فاروق 7.86
28031567 لبيد حيرش قويدر  فاروق تهامي 13.3
28031568 بوبشير بابا أحمد زهرة  فاطمة 9.54
28031569 فيزازي مهدي بومدين فاطمة 14.66
28031570 قوميري بوعسرية بشير فاطمة 9.8
28031571 حمياني مهدي بومدين فاطمة 11.36
28031572 مديني غربي عبد القادر  فاطمة 10.92
28031573 بوعجاج بن يخلف بدرة  فاطمة 8.64
28031574 درقاوي الواحلة خيرة  فاطمة الزهراء 0
28031575 بن طاطة الواحلة خيرة  فاطمة الزهراء 10.82
28031576 صباح إبن زيدون  فاطمة الزهراء 8.86
28031577 مرضي الغازي الجياللي  فاطمة الزهراء 10.2
28031578 دربال بن يخلف بدرة  فاطمة الزهراء 6.34
28031579 حبيب هوار بلعباس  فاطمة الزهراء 10.56
28031580 عامر بلبشير الشيخ  فاطمة الزهراء 14.52
28031581 بودخيل زواوي محمد  فاطمة الزهراء 6.82
28031582 بلمداني إبن زيدون  فاطمة الزهراء 8.28
28031583 صحراوي الواحلة خيرة  فاطمة الزهراء 9.54
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28031584 دحو حيرش قويدر  فاطمة الزهراء 11.74
28031585 بورآبة بن يخلف بدرة  فاطمة الزهراء 15.66
28031586 فاسي إبن زيدون  فاطمة الزهراء 9.66
28031587 ساحي إبن زيدون  فاطمة الزهراء 12.06
28031588 بن خيرة الغازي الجياللي  فاطمة الزهراء 12.28
28031589 خراجي بلبشير الشيخ  فاطمة الزهراء 14.3
28031590 سي علي مهدي بومدين فاطمة الزهراء 11.96
28031591 بوآحيلي حيرش قويدر  فاطمة الزهراء 10.58
28031592 حجاز الغازي الجياللي  فاطمة الزهراء 10.96
28031593 سماك بن يخلف بدرة  فاطمة الزهراء 11.72
28031594 بن عثمان زواوي محمد  فاطمة الزهراء 13.56
28031595 تقرارة بوعسرية بشير فاطمة الزهراء 12.5
28031596 عواس بوعمامة عمارة  فاطمة الزهراء 11.96
28031597 آواش غربي عبد القادر  فاطمة الزهراء 10.76
28031598 بوزينة الواحلة خيرة  فاطمة الزهراء نجود 11.82
28031599 بوبشير بوعسرية بشير فاطمة الزهراء هيبة 14.76
28031600 سماعين حيرش قويدر  فاطمة الزهرة 9.9
28031601 جميل شيباني بن يخلف بدرة  فاطمة الزهرة 9.16
28031602 رمدوم إبن زيدون  فاطمة الزهرة 14.04
28031603 صحراوي حيرش قويدر  فاطمة دنيا زاد 14.16
28031604 حضراوي الواحلة خيرة  فاطمة زهراء 10.98
28031605 دشيرة بوعمامة عمارة  فاطمة زهرة 8.02
28031606 عبد الباري زواوي محمد  فاطمة نهاد 11.38
28031607 اوس بابا أحمد زهرة  فاطنة 12.86
28031608 بن قرين الغازي الجياللي  فايزة 10.78
28031609 ناعم الواحلة خيرة  فايزة اشواق 15.36
28031610 غالم غربي عبد القادر  فتيحة 9.62
28031611 طاهر شيخي موسى  فتيحة 13.68
28031612 عيش زواوي محمد  فتيحة عبير 8.98
28031613 حجري الواحلة خيرة  فدوى 12.72
28031614 بهلي شيخي موسى  فدوى 15.14
28031615 بوعجاج غربي عبد القادر  فراح 11.02
28031616 عبوني بوعسرية بشير فراح 12.44
28031617 حبار بن يخلف بدرة  فراح فاطمة الزهراء 0
28031618 عبوني بوعسرية بشير فردوس فاطمة الزهراء 15.94
28031619 بوعلي بلبشير الشيخ  فريال 11.3
28031620 قشمير حيرش قويدر  فريال 13.42
28031621 قريش بوعسرية بشير فريال 9.98
28031622 عيساوي غربي عبد القادر  فريال 13.96
28031623 ديداوي بوعسرية بشير فريال 15.62
28031624 بن خلوق بلبشير الشيخ  فريال 13.9
28031625 بن عيسى شيخي موسى  فريال 11.88
28031626 مدان الغازي الجياللي  فريال اآرام 8.04
28031627 زاوي حيرش قويدر  فريد برهان الدين 13.88
28031628 عزالدين شيخي موسى  فريدة فيروز 10.36
28031629 فرقاش شيخي موسى  فضيل زواوي 12.3
28031630 توهومي بوعمامة عمارة  فضيلة 12.96
28031631 زيداني الواحلة خيرة  فطيمة زهرة 6.78
28031632 بن معروف زواوي محمد  فطيمة زهرة 18.04
28031633 فمان إبن زيدون  فلة 15.24
28031634 طيبي بلبشير الشيخ  فلة 12.62
28031635 زقنون شيخي موسى  فوزي الياس 8.98
28031636 فريحي الغازي الجياللي  فوزية 11.28
28031637 شعيب حيرش قويدر  فوزية 12.26
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28031638 بودلية الواحلة خيرة  فوزية 8.88
28031639 بورعدة زواوي محمد  فوزية 11.08
28031640 آاشا بن يخلف بدرة  فيروز 9.76
28031641 بورومي إبن زيدون  فيصل 13.74
28031642 سهالي إبن زيدون  فيصل 8.84
28031643 لقمش مهدي بومدين فيصل 9.7
28031644 بوديسة بن يخلف بدرة  قادة 9.6
28031645 بن حضرية بن يخلف بدرة  قادة 11.64
28031646 زياد شاعة عبد القادر  قادة 7.54
28031647 فيدوح مهدي بومدين قادة عبد اإلله 9.54
28031648 بكاري مهدي بومدين قادة وسيم 14.04
28031649 بوعيسي الغازي الجياللي  قاضي 10.58
28031650 آراليل بوعمامة عمارة  قاضية شيماء 8.84
28031651 مجاهدي غربي عبد القادر  قدور عدنان 7.18
28031652 وليد بلبشير الشيخ  قوميري 12.52
28031653 شوطي زواوي محمد  قويدر 6.64
28031654 مسيفي الغازي الجياللي  آاميال 10.58
28031655 ملياني حيرش قويدر  آريم 12.88
28031656 بن دومة الواحلة خيرة  آريم 9.36
28031657 منصوري بوعسرية بشير آريمة 9.34
28031658 بوروميد شاعة عبد القادر  آريمة 12.46
28031659 مومني بابا أحمد زهرة  آريمة 10.96
28031660 ساليمي بن يخلف بدرة  آريمة 9.58
28031661 ضياف شيخي موسى  آريمة فادية 12.16
28031662 سوديني حيرش قويدر  آمال 10.2
28031663 بوطرباق شيخي موسى  آمال 9.48
28031664 ضيافي الواحلة خيرة  آمال 12.38
28031665 جباري شيخي موسى  آمال 10.72
28031666 بن سعيد إبن زيدون  آمال 13.4
28031667 رماك حيرش قويدر  آمال غالم اهللا 9.72
28031668 بوعسرية زواوي محمد  آمال يحي 11.12
28031669 بن بشير غربي عبد القادر  آنزة 10.12
28031670 طالبي بلبشير الشيخ  آنزة 12.46
28031671 حدو بوعمامة عمارة  آوتر 7.68
28031672 قلعي مهدي بومدين آوثر 7
28031673 نمري غربي عبد القادر  آوثر 12.5
28031674 مغربي الواحلة خيرة  آوثر 10.76
28031675 زوقادي شاعة عبد القادر  آوثر اية الحسن 11.68
28031676 بشير بويجرة شيخي موسى  آوثر حليمة 15.1
28031677 بوستة بوعسرية بشير آوثر خلود 7.7
28031678 آرامة غربي عبد القادر  آوثر شهر زاد 12.22
28031679 سالمي إبن زيدون  آوثر فاطمة الزهراء 15.36
28031680 مودن الواحلة خيرة  آوثر نورة 13.8
28031681 صغير إبن زيدون  اللة فطومة نزهة 17.16
28031682 شوية بوعسرية بشير المية شهرزاد 6.02
28031683 رزيني زواوي محمد  لبنى 9.06
28031684 بوزرواطة بن يخلف بدرة  لخضر 9.42
28031685 بن قطاف إبن زيدون  لخضر 6.32
28031686 جيلي هوار بلعباس  لعربي مراد 5.2
28031687 مداني بلبشير الشيخ  لعرج 12.98
28031688 سالم بن يخلف بدرة  لمياء 9.16
28031689 بوبكر الواحلة خيرة  لمياء 16.02
28031690 مصطفى الواحلة خيرة  لمياء 13.04
28031691 الطيب ابراهيم بن يخلف بدرة  لمياء 15.32



matricule cem nom prenom moyenne
28031692 طاجين شاعة عبد القادر  لمياء 9.1
28031693 مبرك بن يخلف بدرة  لمياء سماح 9.34
28031694 بن زرقة هوار بلعباس  لمياء فاطمة 12.4
28031695 لبرص بن يخلف بدرة  لميس سارة 15.65
28031696 بوعناد بن يخلف بدرة  لميس هناء 10.38
28031697 عامري الواحلة خيرة  ليلى 11.48
28031698 منصور بوعسرية بشير ليلى 13.24
28031699 عوني مهدي بومدين ليلى 14.88
28031700 حناش بابا أحمد زهرة  ليلي 8.65
28031701 برملة زواوي محمد  لينة رندى 10.72
28031702 عصام غربي عبد القادر  ماما نجاة 11.36
28031703 سليماني إبن زيدون  مامة امال 7.5
28031704 عمراني شيخي موسى  محجوبة 11.67
28031705 بولنوار مهدي بومدين محمد 10.44
28031706 عماري بن يخلف بدرة  محمد 10.86
28031707 مادي هوار بلعباس  محمد 6.18
28031708 ناير مهدي بومدين محمد 9.3
28031709 بن حسيني زواوي محمد  محمد 10.14
28031710 بكير شيخي موسى  محمد 0
28031711 بنين بابا أحمد زهرة  محمد 0
28031712 جلولي زواوي محمد  محمد 8.98
28031713 صحراوي مهدي بومدين محمد 9.6
28031714 موساوي مهدي بومدين محمد 10.12
28031715 بناصر حيرش قويدر  محمد 12.16
28031716 دربال بن يخلف بدرة  محمد 9
28031717 برينيس غربي عبد القادر  محمد 8.98
28031718 سرحواني مهدي بومدين محمد 6.83
28031719 بلكروان إبن زيدون  محمد 7.96
28031720 سالك الواحلة خيرة  محمد 10.58
28031721 بادي زواوي محمد  محمد 9.98
28031722 بن مزاري بلبشير الشيخ  محمد 12.58
28031723 دغب حيرش قويدر  محمد 10.66
28031724 ختير غربي عبد القادر  محمد 9.12
28031725 لزرق الغازي الجياللي  محمد 10.88
28031726 فاطمي بوعمامة عمارة  محمد 12.2
28031727 هباري الغازي الجياللي  محمد 11.9
28031728 بوترفاس بوعمامة عمارة  محمد 11.1
28031729 فرناطة إبن زيدون  محمد 7.76
28031730 براهمي غربي عبد القادر  محمد 7.44
28031731 بوخنفوس بن يخلف بدرة  محمد 15.22
28031732 بوعكاز شاعة عبد القادر  محمد 12.62
28031733 تمار مهدي بومدين محمد 8.4
28031734 رزوق شاعة عبد القادر  محمد 11.66
28031735 حمياني شاعة عبد القادر  محمد 10.24
28031736 عثماني بن عثمان إبن زيدون  محمد 7.94
28031737 بلكبيش زواوي محمد  محمد 5.54
28031738 لباح شاعة عبد القادر  محمد 9.16
28031739 بشير زواوي محمد  محمد 9.98
28031740 قاليجي الواحلة خيرة  محمد 13.9
28031741 عليليش هوار بلعباس  محمد 12.2
28031742 معصوم هوار بلعباس  محمد 15.72
28031743 ديدة بوعمامة عمارة  محمد 13.22
28031744 سنوساوي بوعسرية بشير محمد 16.2
28031745 دحمون مهدي بومدين محمد 9.72
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28031746 خالدي هوار بلعباس  محمد 12.32
28031747 مامون بوعسرية بشير محمد 12.38
28031748 عبد الحق بوعسرية بشير محمد 15.38
28031749 بلعباس هوار بلعباس  محمد أسامة 9.76
28031750 ماحي مهدي بومدين محمد أسامة 10.4
28031751 العجين الواحلة خيرة  محمد أمين 8.66
28031752 ترتوش بوعمامة عمارة  محمد أمين 11.06
28031753 بلخير بابا أحمد زهرة  محمد أمين 9.44
28031754 بشير بابا أحمد زهرة  محمد أمين 6.62
28031755 جبار بن يخلف بدرة  محمد أمين 8.68
28031756 عثمان مهدي بومدين محمد أمين 11.72
28031757 شريفي بوعسرية بشير محمد أمين 12.92
28031758 دربال بوعمامة عمارة  محمد أمين 10.72
28031759 بن يحلو بوعسرية بشير محمد أمين أسامة 15.3
28031760 البرجي غربي عبد القادر  محمد أمين الصديق 10.88
28031761 عرجوم زواوي محمد  محمد أنس 9.52
28031762 زرهوني مهدي بومدين محمد أنس 11.88
28031763 ميري بن يخلف بدرة  محمد إسالم 9.1
28031764 رحال زواوي محمد  محمد إسالم 10.4
28031765 بلقاضي زواوي محمد  محمد إلياس 11.66
28031766 شحيح الواحلة خيرة  محمد اسامة 12.64
28031767 بوعالم إبن زيدون  محمد اسامة 9.46
28031768 شرماط الواحلة خيرة  محمد اسالم 9.84
28031769 بونورة بوعسرية بشير محمد اسالم 13.74
28031770 بوخنفوس هوار بلعباس  محمد اسالم 14.04
28031771 معافة بوعسرية بشير محمد اشرف 16.54
28031772 يحياوي شيخي موسى  محمد األمين 10.38
28031773 مودن حيرش قويدر  محمد األمين 11.4
28031774 مرزوقي شيخي موسى  محمد األمين بومدين 10.7
28031775 توهامي بن يخلف بدرة  محمد االمين 7.02
28031776 خلوفي شاعة عبد القادر  محمد االمين 11.44
28031777 ويسي حيرش قويدر  محمد االمين 11.92
28031778 بوعناد بن يخلف بدرة  محمد االمين 11.32
28031779 عثماني بن يخلف بدرة  محمد البكاي 10.78
28031780 شابة زواوي محمد  محمد الحبيب 12.12
28031781 قعفور شاعة عبد القادر  محمد الحبيب 10.2
28031782 بوقناية بوعمامة عمارة  محمد الحبيب 13.2
28031783 سيفي بلبشير الشيخ  محمد الخليل 10.56
28031784 عراب بن يخلف بدرة  محمد المختار 8.88
28031785 فياللي إبن زيدون  محمد المهدي 10.14
28031786 بن عامر بوعسرية بشير محمد النذير 14.94
28031787 موفق شاعة عبد القادر  محمد الهادي 7.8
28031788 صولدي الغازي الجياللي  محمد الياس 12.86
28031789 حشماوي بوعسرية بشير محمد الياس 12.76
28031790 يحياوي إبن زيدون  محمد الياس 7.44
28031791 هواري بلبشير الشيخ  محمد امين 10.12
28031792 مربوح بن يخلف بدرة  محمد امين 8.28
28031793 غلقاوي الغازي الجياللي  محمد امين 12.18
28031794 صادق بن يخلف بدرة  محمد امين 11.56
28031795 وراد شاعة عبد القادر  محمد امين 12.6
28031796 قواسمي إبن زيدون  محمد امين 6.54
28031797 قومري الواحلة خيرة  محمد امين 9.92
28031798 بوسكران بن يخلف بدرة  محمد امين 10.36
28031799 ناجي إبن زيدون  محمد امين 0
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28031800 مداح زواوي محمد  محمد انور 10.84
28031801 بن عيسى شاعة عبد القادر  محمد ايمن 9.74
28031802 هاشمي الواحلة خيرة  محمد بدر 8.52
28031803 بريك غربي عبد القادر  محمد بشير 8.88
28031804 عبد الحليم بن يخلف بدرة  محمد بن عزوز 9.18
28031805 قعفور مهدي بومدين محمد تاج الدين 11.18
28031806 مرسلي غربي عبد القادر  محمد توفيق 14.92
28031807 قرقوى شاعة عبد القادر  محمد جالل الدين 10.96
28031808 بلحاج الواحلة خيرة  محمد جواد 8.32
28031809 هدي إبن زيدون  محمد حسام 10.7
28031810 فقير الغازي الجياللي  محمد حسام الدين 10.24
28031811 قاسمي زواوي محمد  محمد رضا 8.62
28031812 جديد مهدي بومدين محمد رضا 9.58
28031813 عتو زواوي محمد  محمد رضا 10.3
28031814 سعيدي الغازي الجياللي  محمد رضا 12.3
28031815 طيب براهيم الواحلة خيرة  محمد رضا 9.4
28031816 مومين بلبشير الشيخ  محمد رضا 14.84
28031817 بوحشالف حيرش قويدر  محمد رضا 11.24
28031818 بن سبع الواحلة خيرة  محمد رضوان 7.52
28031819 لوزداد غربي عبد القادر  محمد رياض 14.86
28031820 بودالل مهدي بومدين محمد رياض 17.98
28031821 لصهب بوعسرية بشير محمد زآرياء 9.36
28031822 بن علي شاعة عبد القادر  محمد زآرياء مروان 9.4
28031823 قنديل الواحلة خيرة  محمد زين الدين 16.26
28031824 بن مصطفى بوعمامة عمارة  محمد زين الدين 10.12
28031825 بودنة مهدي بومدين محمد سهيل 9.2
28031826 عيساني الواحلة خيرة  محمد سيف الدين 14.54
28031827 حفيظ إبن زيدون  محمد شعيب 5.58
28031828 شيكر إبن زيدون  محمد شكيب 6.9
28031829 بوآابوس الواحلة خيرة  محمد صهيب 5.4
28031830 شنوفي بوعسرية بشير محمد عباس 10.98
28031831 ويس بوعمامة عمارة  محمد عبد اإلله 8.64
28031832 براهيمي بوعسرية بشير محمد عبد الباسط 13.08
28031833 مسكين بوعمامة عمارة  محمد عبد الجبار 11.26
28031834 عجال زواوي محمد  محمد عبد الجبار 8.28
28031835 آورداسي بلبشير الشيخ  محمد عبد الجليل 14.36
28031836 بن جبار مهدي بومدين محمد عبد الجواد 6.34
28031837 آلخة زواوي محمد  محمد عبد الرحمان 8.98
28031838 عبد الحليم بن يخلف بدرة  محمد عبد الرحمان 12.12
28031839 سبع بوعمامة عمارة  محمد عبد الرحمان 5.94
28031840 معطى اهللا شاعة عبد القادر  محمد عبد الرحيم 10.72
28031841 آورداسي إبن زيدون  محمد عبد الرزاق 15.18
28031842 بن قوفة مهدي بومدين محمد عبد العزيز 10.68
28031843 معزوزي بوعسرية بشير محمد عبد الغني 11.44
28031844 حمياني بوعسرية بشير محمد عبد الغني 10.82
28031845 بلقمري هوار بلعباس  محمد عبد القادر 10.28
28031846 عمراني بابا أحمد زهرة  محمد عبد القادر 9.78
28031847 آروز بلبشير الشيخ  محمد عبد اهللا 9.06
28031848 صاري هوار بلعباس  محمد عبد المجيد 9.1
28031849 مختاري زواوي محمد  محمد عبد الهادي 16.88
28031850 بلعباسي غربي عبد القادر  محمد عبد الودود 9.7
28031851 حيمر شاعة عبد القادر  محمد عبد الوهاب 10.88
28031852 بكداش شاعة عبد القادر  محمد عالء الدين 11.84
28031853 غومري بوعمامة عمارة  محمد علي 11.26
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28031854 وعار مهدي بومدين محمد علي 11.46
28031855 شرقي بوعمامة عمارة  محمد عماد الدين 10.3
28031856 زاوي حيرش قويدر  محمد غالم اهللا 11.84
28031857 رزوق الواحلة خيرة  محمد فارس 16.52
28031858 بشير بويجرة بوعسرية بشير محمد فاروق 9.78
28031859 حرير مهدي بومدين محمد فاروق 9.14
28031860 بلقادي زواوي محمد  محمد فضل اهللا 8.92
28031861 منصوري بوعسرية بشير محمد فضيل 8.36
28031862 قاسم الغازي الجياللي  محمد فيصل 11.24
28031863 مراولي شاعة عبد القادر  محمد آمال الدين 9.14
28031864 بودادي الغازي الجياللي  محمد مصطفى 15.84
28031865 بودة بوعسرية بشير محمد منصف 15.16
28031866 حجام بوعسرية بشير محمد ندير 10
28031867 مومن شاعة عبد القادر  محمد ندير عبد االله 12.04
28031868 سنيني بن يخلف بدرة  محمد نذير 11.2
28031869 زرهوني الواحلة خيرة  محمد نصر الدين 14.16
28031870 قوراري بوعسرية بشير محمد نصر الدين 12.18
28031871 حراثية بوعمامة عمارة  محمد وسام الدين 12.36
28031872 سايح الواحلة خيرة  محمد وسيم 12.5
28031873 سالحجة إبن زيدون  محمد وسيم زهير 15.56
28031874 طاهر هني الواحلة خيرة  محمد ولد غوتي 7.36
28031875 بوطالب بلبشير الشيخ  محمد ياسر 11.08
28031876 مهني زواوي محمد  محمد يونس 9.38
28031877 حليمي زواوي محمد  مخطار 8
28031878 معطى اهللا شاعة عبد القادر  مخطار 6.02
28031879 عصام عبد الصمد الواحلة خيرة  مخلوف 16.16
28031880 خليفة بوعمامة عمارة  مراد 11.58
28031881 رماك حيرش قويدر  مراد جمال الدين 12.3
28031882 بومعزة الغازي الجياللي  مراد محمد 18.18
28031883 آرابية الواحلة خيرة  مروان 5.9
28031884 مصمودي بن يخلف بدرة  مروان 9.72
28031885 عدة بوسكران شاعة عبد القادر  مروان 9.32
28031886 بن صدوق الغازي الجياللي  مروان 10.94
28031887 ملعب هوار بلعباس  مروان 10.4
28031888 نقاز شاعة عبد القادر  مروان 14.24
28031889 الوافي شيخي موسى  مروان 11.06
28031890 شعيب غربي عبد القادر  مروة 12.56
28031891 جرير شاعة عبد القادر  مروة 11.78
28031892 جاليلي بن يخلف بدرة  مروة نور الهدى 11
28031893 جميلي الغازي الجياللي  مروى 12.06
28031894 مولفرعة الغازي الجياللي  مروى 9.26
28031895 يوسفي بابا أحمد زهرة  مروى 11.2
28031896 بلهواري الواحلة خيرة  مروى 9.94
28031897 جدود الواحلة خيرة  مروى 16.48
28031898 بلحفيان هوار بلعباس  مروى 11.76
28031899 عثمان شاعة عبد القادر  مروى 16.24
28031900 عتيقي الغازي الجياللي  مروى 13.6
28031901 زبالح الغازي الجياللي  مروى 18.92
28031902 بلكبيش بوعسرية بشير مروى 12.74
28031903 دين الهناني بوعسرية بشير مروى 13.42
28031904 وادرية حيرش قويدر  مروى 15.3
28031905 بوزيزة حيرش قويدر  مروى 10.78
28031906 قالوي هوار بلعباس  مروى 11.5
28031907 حراشي إبن زيدون  مروى 15.7
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28031908 مرزوقي هوار بلعباس  مروى امال 17.2
28031909 لقجع بوعسرية بشير مروى اية 9.74
28031910 مبرك زواوي محمد  مروى سمر 11.7
28031911 بوترفاس زواوي محمد  مريم 8.8
28031912 درويش شاعة عبد القادر  مريم 12.72
28031913 روزال بن يخلف بدرة  مريم 11.46
28031914 مراو الغازي الجياللي  مريم 11.46
28031915 موسى الواحلة خيرة  مريم 9.3
28031916 لزرق الواحلة خيرة  مريم 10.32
28031917 باسو بلبشير الشيخ  مريم 13.24
28031918 جاسم بوعمامة عمارة  مريم 0
28031919 فياللي غربي عبد القادر  مريم 12.86
28031920 غراف هوار بلعباس  مريم 15.76
28031921 بوعجلة مهدي بومدين مريم 12.06
28031922 برآة غربي عبد القادر  مريم 12.04
28031923 بن سليم حيرش قويدر  مريم 15.26
28031924 سحولي الواحلة خيرة  مريم 12.7
28031925 خربابة مهدي بومدين مريم 9.1
28031926 لبايير غربي عبد القادر  مريم 14.52
28031927 سادجي شاعة عبد القادر  مريم 17.32
28031928 دزيري بوعسرية بشير مريم شيماء 12.56
28031929 مالحي زواوي محمد  مريم آميلية 8.18
28031930 ايت يعلى حيرش قويدر  مسعود 11.44
28031931 إنصاف غربي عبد القادر  مشم 12.06
28031932 عشي غربي عبد القادر  مصطفى 8
28031933 سماك بوعسرية بشير مصطفى 10.32
28031934 فكروني الغازي الجياللي  مصطفى أحمد 10.82
28031935 بالحة بلبشير الشيخ  مصطفى بالل 13
28031936 محمدي زواوي محمد  مصطفى آمال 14.62
28031937 خليفي بلبشير الشيخ  مصطفى ندير 12.46
28031938 عبيد اهللا زواوي محمد  مصعب عبد المالك 7.74
28031939 وزاع زواوي محمد  معاد 9.12
28031940 حاآمي هوار بلعباس  معاد 10.96
28031941 باجي شيخي موسى  معاذ 10.44
28031942 بلعمري شاعة عبد القادر  معاشو 12.5
28031943 مغوفل بوعمامة عمارة  معاشو 8.18
28031944 عبد الحليم إبن زيدون  معاشو 8.6
28031945 بوعافية غربي عبد القادر  معطي لطفي شوقي 9.84
28031946 مبارآي إبن زيدون  معمر 7.5
28031947 نايت هوار بلعباس  معمر الشريف 0
28031948 طالبي هوار بلعباس  مكي 15.94
28031949 فارسي غربي عبد القادر  مالك 12.68
28031950 صياد الغازي الجياللي  مليكة 10.46
28031951 جودار إبن زيدون  مليكة 9.42
28031952 ناصري الواحلة خيرة  مليكة 9.9
28031953 تو حيرش قويدر  منار 15.06
28031954 زناسني زواوي محمد  منال 10.6
28031955 بن عاشور بوعمامة عمارة  منال 9.56
28031956 سايح غربي عبد القادر  منال 9.62
28031957 زين الواحلة خيرة  منال 11.12
28031958 خليف هوار بلعباس  منال 17.7
28031959 بلعمري بن يخلف بدرة  منال 14.6
28031960 بوعزة الغازي الجياللي  منال 12.08
28031961 رزيني مهدي بومدين منال 9.22



matricule cem nom prenom moyenne
28031962 مالح حيرش قويدر  منال 8.96
28031963 طاهري بوعسرية بشير منال 11.36
28031964 عرفي بلبشير الشيخ  منال 15.98
28031965 بورداش بلبشير الشيخ  منال 13.78
28031966 بحري بوعمامة عمارة  منال 11.28
28031967 مخفي حيرش قويدر  منال 16.46
28031968 موزيان الغازي الجياللي  منال 8.82
28031969 زعروري بلبشير الشيخ  منال 10.78
28031970 بورآبة بوعمامة عمارة  منال 14.18
28031971 ملعب غربي عبد القادر  منال عائشة 9.04
28031972 بن مكرلوف حيرش قويدر  منى 12.5
28031973 بوآرش زواوي محمد  منير 12.08
28031974 نوار مهدي بومدين منير 9.76
28031975 مصمودي بوعسرية بشير منير 12
28031976 فزازي الغازي الجياللي  منير 13.18
28031977 بومدين هوار بلعباس  منير عبد القادر 8.82
28031978 جودار بابا أحمد زهرة  مهدي 11.26
28031979 وزاع زواوي محمد  موسى 10.12
28031980 ديشيرة بن يخلف بدرة  موسى 11.54
28031981 غريبي الغازي الجياللي  موالي علي 14.08
28031982 ميساء غربي عبد القادر  مومن 13.1
28031983 ترقو بوعمامة عمارة  ميساء 11.78
28031984 مداني الغازي الجياللي  ميساء 10.68
28031985 فحشوش الواحلة خيرة  ميلود 7.92
28031986 منتوس بوعمامة عمارة  ميلود 9.16
28031987 بن حدو غربي عبد القادر  ميلود 10.22
28031988 بكاجي بلبشير الشيخ  ميلود عبد المنصف 13.44
28031989 سعد الدين بن يخلف بدرة  ميلود منعم 12.74
28031990 بوبشير بابا أحمد زهرة  ميلودة 9.76
28031991 غالي الواحلة خيرة  ميمونة 11.14
28031992 حري بوعمامة عمارة  ميمونة وئام 10.58
28031993 بن ترات إبن زيدون  نائلة 7.04
28031994 بن رابح بوعسرية بشير نائلة 10.48
28031995 بحوص الواحلة خيرة  ناجي حمزة 9.42
28031996 بومدين بن يخلف بدرة  نادية 6.38
28031997 عثماني إبن زيدون  نادية فوزية نسرين 9.28
28031998 حدوش بوعسرية بشير ناصر عبد الرحمان 8.7
28031999 بنت بلعباس بوعمامة عمارة  نبية 12.64
28032000 بلقايدي حيرش قويدر  نبية 13.12
28032001 بغدادي زواوي محمد  نبيل 5.8
28032002 سنوساوي إبن زيدون  نبيل 7.84
28032003 عبوني بوعسرية بشير نبيل 9.84
28032004 أوريمشي شيخي موسى  نبيل 10.22
28032005 بن بلجة الغازي الجياللي  نبيلة 11.04
28032006 نمري شاعة عبد القادر  نبيلة 10.08
28032007 قارة علي مهدي بومدين نجاة 10.23
28032008 سعداوي هوار بلعباس  نجاة 10.58
28032009 دباغ هوار بلعباس  نجالء 10.76
28032010 زواوي رابح إبن زيدون  نجوية 9.98
28032011 بودالي حيرش قويدر  نجيب محمد رضا 10.92
28032012 يحياوي إبن زيدون  نجيبة 9.44
28032013 خليل زواوي محمد  ندى 11.6
28032014 بوآلي حسن الغازي الجياللي  ندير 12.04
28032015 طلحة بوعسرية بشير نذير 10.32



matricule cem nom prenom moyenne
28032017 بوبكري زواوي محمد  نريمان 7.62
28032018 عظيم إبن زيدون  نريمان سعدية 14.74
28032019 زآموط بلبشير الشيخ  نزيهة 10.96
28032020 ساجي الواحلة خيرة  نسرين 0
28032021 زارب الواحلة خيرة  نسرين 11.36
28032022 وراد الواحلة خيرة  نسرين 8.32
28032023 بسايح مهدي بومدين نسرين 8.3
28032024 مغاشو زواوي محمد  نسرين 10.54
28032025 ويس بن يخلف بدرة  نسرين 8.32
28032026 آورات بوعسرية بشير نسرين 17.02
28032027 صحراوي زواوي محمد  نسرين 12.69
28032028 ماي غربي عبد القادر  نسرين 10.88
28032029 حمادة غربي عبد القادر  نسرين 9.04
28032030 صالح الغازي الجياللي  نسرين 10.76
28032031 عمرون الواحلة خيرة  نسرين 13.82
28032032 بوزيان غربي عبد القادر  نسرين 13.6
28032033 منزلة غربي عبد القادر  نسرين 9.88
28032034 بكاري مهدي بومدين نسرين 11.8
28032035 صافر زواوي محمد  نسرين 9.06
28032036 صبونجي الغازي الجياللي  نسرين 16.32
28032037 سباح زواوي محمد  نسرين باية 12.88
28032038 ولعيد بن يخلف بدرة  نسرين فاطمة الزهراء 8.3
28032039 ساحي بلبشير الشيخ  نسرين مريم 14.6
28032040 قادة مزوار مهدي بومدين نسيمة 11.24
28032041 بلخير الغازي الجياللي  نسيمة 12.34
28032042 سليماني إبن زيدون  نسيمة 9.46
28032043 بن عطوش حيرش قويدر  نشوى 17.82
28032044 جباري بن يخلف بدرة  نصر الدين 10.74
28032045 دموش مهدي بومدين نصر الدين 11.34
28032046 زيادي مهدي بومدين نصر الدين آريم 7.04
28032047 بن عبد القادر بوعمامة عمارة  نصرالدين 8.4
28032048 يحياوي الغازي الجياللي  نصيرة 9.34
28032049 شيكر غربي عبد القادر  نصيرة 9.56
28032050 رقيق يسعد الغازي الجياللي  نعيم 12.42
28032051 صالح بوعمامة عمارة  نعيمة 16.26
28032052 بن زوجي هوار بلعباس  نعيمة 16.16
28032053 الزين إبن زيدون  نعيمة  بوثينة 11.92
28032054 تكوك حيرش قويدر  نفيسة 10.92
28032055 عبد المالك الواحلة خيرة  نفيسة 17.1
28032056 درار زواوي محمد  نفيسة 11.64
28032057 قعفور هوار بلعباس  نفيسة نسرين 13
28032058 مجوبة شاعة عبد القادر  نهاد 10.66
28032059 بوخني بوعسرية بشير نهاد 9.46
28032060 جبار حيرش قويدر  نهاد 12.54
28032061 زاوي بلبشير الشيخ  نهاد اميرة 16.9
28032062 مشري الواحلة خيرة  نهاد ناريمان 6.64
28032063 بوبطانة بن يخلف بدرة  نهال ياسمين 14.56
28032064 سرير غربي عبد القادر  نهى 9.54
28032065 مخاشف مهدي بومدين نوال 9.18
28032066 اوميلود هوار بلعباس  نوال ميمونة 14.02
28032067 براهمي الغازي الجياللي  نور اإلسالم 10.96
28032068 سايح حيرش قويدر  نور الدين 9.68
28032069 ماحي بابا أحمد زهرة  نور الدين 6.3
28032070 بوخيرة غربي عبد القادر  نور الدين 7.48



matricule cem nom prenom moyenne
28032071 ديداوي مهدي بومدين نور الدين 12.72
28032072 فرحاوي بلبشير الشيخ  نور الفردوس 15.6
28032073 مولفرعة الغازي الجياللي  نور الهدى 10.04
28032074 بن غردة الغازي الجياللي  نور الهدى 12.94
28032075 بودخيل زواوي محمد  نور الهدى 7.02
28032076 دالل الواحلة خيرة  نور الهدى 8.64
28032077 بوعالم شيخي موسى  نور الهدى 11.26
28032078 حريري بن يخلف بدرة  نور الهدى 7.32
28032079 سعيدي بلبشير الشيخ  نور الهدى 11.8
28032080 بن قوفة بوعمامة عمارة  نور الهدى 10.08
28032081 المسوس حيرش قويدر  نور الهدى 12.32
28032082 حراث غربي عبد القادر  نور الهدى 12.38
28032083 وراد بلبشير الشيخ  نور الهدى 12.7
28032084 مغربي الواحلة خيرة  نور الهدى 8
28032085 غلوني شيخي موسى  نور الهدى 14.5
28032086 عطية هوار بلعباس  نور الهدى 14.66
28032087 قمير إبن زيدون  نور الهدى 8.1
28032088 شويحات حيرش قويدر  نور الهدى 10.74
28032089 فيدوح بلبشير الشيخ  نور الهدى 13.12
28032090 دوآاني مهدي بومدين نور الهدى 14.48
28032091 باي زواوي محمد  نور الهدى 11.18
28032092 بوغرارة غربي عبد القادر  نور الهدى 11.58
28032093 ولهاصي الغازي الجياللي  نور الهدى 16.12
28032094 بلهواري بوعمامة عمارة  نور الهدى 13.46
28032095 عشي حيرش قويدر  نور الهدي خيرة 10.14
28032096 ميدون غربي عبد القادر  نور عبد الحفيظ 11.9
28032097 بهلي بوعمامة عمارة  نور هدى بية 6.7
28032098 جريفيل بوعمامة عمارة  نورالدين 11.2
28032099 يوب الغازي الجياللي  نورالدين عبدالصمد 11.54
28032100 بن سعيد حيرش قويدر  نورة 15.12
28032101 عبار بلبشير الشيخ  نورس فاطمة الزهراء 15.72
28032102 بوسماحة بوعمامة عمارة  نورية سهيلة 13.96
28032103 الفقير بوعسرية بشير هاجر 8.62
28032104 مجدوب بن يخلف بدرة  هاجر 11.02
28032105 بروان شيخي موسى  هاجر 10.26
28032106 بلفكرون بوعسرية بشير هاجر 9.58
28032107 عمران إبن زيدون  هاجر 8.5
28032108 آرآب الواحلة خيرة  هاجر 10.12
28032109 حمون حيرش قويدر  هاجر 11.16
28032110 بن قانة الواحلة خيرة  هاجر 10.64
28032111 رواني زواوي محمد  هاجر 7.7
28032112 يوسفي الغازي الجياللي  هاجر 14.86
28032113 قراي هوار بلعباس  هاجر 10.96
28032114 برحو حيرش قويدر  هاجر 9.12
28032115 عويدات إبن زيدون  هاجر 12.4
28032116 طيب براهيم حيرش قويدر  هاجر 13.36
28032117 لعياش إبن زيدون  هاجر 11.42
28032118 زيناي بن يخلف بدرة  هاجر 12.21
28032119 سنوسي الغازي الجياللي  هاجر 13.2
28032120 بويدو شيخي موسى  هاجر 18.94
28032121 عبد الصدوق بابا أحمد زهرة  هاجر 14.72
28032122 دحماني بوعمامة عمارة  هاجر 7.46
28032123 مرزوقي شيخي موسى  هاجر 13.9
28032124 سهالي إبن زيدون  هاجر 12
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28032125 آبداني شاعة عبد القادر  هاجر ايناس 8.22
28032126 سبيحي إبن زيدون  هاجر خيرة 7.3
28032127 برآة مهدي بومدين هاشمي 13.82
28032128 عيدون شيخي موسى  هالة منار 11.38
28032129 ساهل بوعسرية بشير هبة 10.26
28032130 لعوج بن يخلف بدرة  هبة 15.23
28032131 مارف الواحلة خيرة  هبة الرحمن اآرام 9.7
28032132 عمارة بلبشير الشيخ  هبة اهللا 15.58
28032133 بلمير زواوي محمد  هجيرة 13.16
28032134 برآة حيرش قويدر  هدايات 13.58
28032135 جديد بلبشير الشيخ  هدى 10.88
28032136 عمراني شاعة عبد القادر  هديات نور االيمان 11.78
28032137 الهواري هوار بلعباس  هديات هاشمية 16.48
28032138 بن بلخير حيرش قويدر  هديل 17.24
28032139 تو مهدي بومدين هديل آوثر 16.9
28032140 خوجة هوار بلعباس  هشام 10.92
28032141 اجير غربي عبد القادر  هشام 10.22
28032142 داهي حيرش قويدر  هشام 14.98
28032143 بوسالمة زواوي محمد  هشام حسام الدين 9.64
28032144 لصهب إبن زيدون  هشام عبد العزيز 7.42
28032145 عطار غربي عبد القادر  هشام فؤاد 11.66
28032146 لويزة رانية الواحلة خيرة  هالل 16.4
28032147 فقير الواحلة خيرة  هناء 12.44
28032148 سعداوي هوار بلعباس  هناء 11.18
28032149 هبري هوار بلعباس  هناء 9.18
28032150 مغربي بلبشير الشيخ  هناء رهام 17.38
28032151 حمزة هوار بلعباس  هند 10.52
28032152 بن دايدة هوار بلعباس  هنية 11.38
28032153 بوخيرة شيخي موسى  هواري 11.18
28032154 آرمام شيخي موسى  هواري 11.06
28032155 دالل بوعسرية بشير هوارية 10.6
28032156 حجرودي الواحلة خيرة  هيتم يوسف 7.44
28032157 سيساوي بوعمامة عمارة  هيثم 15.94
28032158 فضال الغازي الجياللي  وئام عبير 10.28
28032159 بحوص بوعسرية بشير وئام فاتن 15.88
28032160 حرمل الواحلة خيرة  وائل 15.34
28032161 معاشو بوعمامة عمارة  وائل عبد االله 13.5
28032162 دريسي الغازي الجياللي  وحيد عبد الكريم 11.36
28032163 بلقندوسي غربي عبد القادر  وداد 10.21
28032164 بونية هوار بلعباس  وداد آريمة 11.12
28032165 حاجي شاعة عبد القادر  وداد هاجر 7.78
28032166 زوان شيخي موسى  وديع نصر الدين 8.82
28032167 طبيب إبن زيدون  وردة 5.32
28032168 شارف بوعمامة عمارة  وسام 12.08
28032169 جازيري بن يخلف بدرة  وسام 12.68
28032170 عابد الواحلة خيرة  وسام 13.22
28032171 قادة شاعة عبد القادر  وسام 15.04
28032172 حمري هوار بلعباس  وسام بدرة 12.72
28032173 مبارآي مهدي بومدين وسام نورة 10.3
28032174 تاجر مهدي بومدين وسيلة 8.5
28032175 جرموني بوعسرية بشير وسيلة 13.82
28032176 بلحيمر شاعة عبد القادر  وسيم 7.98
28032177 سايح بلبشير الشيخ  وصال أمال 10.88
28032178 عميري مهدي بومدين وفاء 9
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28032179 قلوش بابا أحمد زهرة  وفاء 8.98
28032180 طهير بابا أحمد زهرة  وفاء 12.1
28032181 حمياني الواحلة خيرة  وفاء 9.76
28032182 عربي بن يخلف بدرة  وفاء 14.28
28032183 قديد حيرش قويدر  وفاء 14.92
28032184 سليماني بوعسرية بشير وفاء 15.62
28032185 حمياز حيرش قويدر  وفاء 13.14
28032186 دادوش حيرش قويدر  وفاء 10.34
28032187 رزق اهللا غربي عبد القادر  وفاء 13.66
28032188 بوسندة الغازي الجياللي  وفاء 18.06
28032189 مريوة بوعسرية بشير وفاء 17.54
28032190 محمد انس شاعة عبد القادر  ولد محمد 10.56
28032191 زواق غربي عبد القادر  وليد 9.46
28032192 الخورج بلبشير الشيخ  وليد 12.04
28032193 سكي إبن زيدون  وليد 9.94
28032194 صحبي بن يخلف بدرة  وليد 10.92
28032195 دينار غربي عبد القادر  وليد 12.8
28032196 قادري بوعسرية بشير وليد 14.34
28032197 مخطاري بوعمامة عمارة  وليد 9.56
28032198 بالر إبن زيدون  وليد 12.78
28032199 ابن سيدي أحمد غربي عبد القادر  وليد 12.48
28032200 بوخاري إبن زيدون  وليد 6.46
28032201 تومي إبن زيدون  وليد 5.96
28032202 بوخالفة بوعسرية بشير وليد عبد القادر 10.86
28032203 لعريش زواوي محمد  وهيبة 12.86
28032204 جميل الواحلة خيرة  وهيبة 16.44
28032205 آبداني مهدي بومدين ياسر 8.86
28032206 راشد الواحلة خيرة  ياسر 7.6
28032207 بوتويزرة بن يخلف بدرة  ياسر 8.88
28032208 دالي حيرش قويدر  ياسر 9.72
28032209 مزوار الغازي الجياللي  ياسر 11.56
28032210 زيدور بقدور الواحلة خيرة  ياسر 16.1
28032211 عيساني زواوي محمد  ياسر 10.22
28032212 قدوري بوعمامة عمارة  ياسر عبد االله 2.54
28032213 سالمي شاعة عبد القادر  ياسمين 12.14
28032214 بختاوي بن يخلف بدرة  ياسمين 8.82
28032215 بحوصي بوعمامة عمارة  ياسمين 10.94
28032216 خاذر إبن زيدون  ياسمين 14.3
28032217 بوعالم إبن زيدون  ياسمين 8.44
28032218 ضيافي غربي عبد القادر  ياسمين 11.18
28032219 بلحيران بوعسرية بشير ياسمين 15.2
28032220 دربال شاعة عبد القادر  ياسمين 9.4
28032221 حلوش شيخي موسى  ياسمين 11.9
28032222 مومن الغازي الجياللي  ياسمين 15.08
28032223 شهبي الغازي الجياللي  ياسمين 14.42
28032224 زرنيني الغازي الجياللي  ياسمين 14.2
28032225 بن هالل حيرش قويدر  ياسمين امينة 15.1
28032226 بكوش بلبشير الشيخ  ياسمين رؤى 17.46
28032227 ميلوى شيخي موسى  ياسمين نور الهدى 13.86
28032228 قدير غربي عبد القادر  ياسين 8.88
28032229 جفال مهدي بومدين ياسين 10.22
28032230 وجدي دمرجي مهدي بومدين ياسين 14.26
28032231 بن علي شيخي موسى  ياسين 13.96
28032232 حسام بوعمامة عمارة  ياسين 11.5
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28032233 بوآشة إبن زيدون  ياسين 8.42
28032234 فريفرة مهدي بومدين ياسين أيمن 14.32
28032235 بوغرارة بلبشير الشيخ  ياقوت 8.62
28032236 غالم شاعة عبد القادر  ياقوت 8.12
28032237 بكار الغازي الجياللي  يحي 8.72
28032238 بن عائشة غربي عبد القادر  يحي 8.22
28032239 بوزيان غربي عبد القادر  يحي 11.18
28032240 معرف بوعسرية بشير يحي اسالم 14.56
28032241 آوفي إبن زيدون  يحي ميلود 9.58
28032242 سالمي زواوي محمد  يحي نجيب اهللا 11.48
28032243 بلحقات الواحلة خيرة  يحيى 7.48
28032244 سكران الغازي الجياللي  يحيى 8.02
28032245 بلقيدوم بوعسرية بشير يحيى 13.08
28032246 شادلي الغازي الجياللي  يحيى عالء الدين 13.28
28032247 شهبي حيرش قويدر  يزيد 8.36
28032248 بن نعوم الغازي الجياللي  يسرى 11.92
28032249 زايدي شاعة عبد القادر  يسرى 9.16
28032250 نقادي حيرش قويدر  يسرى سمية 16.82
28032251 بن سايح الواحلة خيرة  يعقوب 7.26
28032252 صابر الواحلة خيرة  يمينة 10.34
28032253 عباس هوار بلعباس  يمينة رانيا 12.94
28032254 تومي مهدي بومدين يمينة منال 11.9
28032255 بن مكي زواوي محمد  يوسف 12.28
28032256 ظريف بن يخلف بدرة  يوسف 12.38
28032257 عبد المولى زواوي محمد  يوسف 11.7
28032258 وادرية بن يخلف بدرة  يوسف 11.66
28032259 سبع بابا أحمد زهرة  يوسف 9.4
28032260 بن قلة مهدي بومدين يوسف 9.98
28032261 ياسين شاعة عبد القادر  يوسف 7.66
28032262 خمسي بوعسرية بشير يوسف 11.14
28032263 بن حجبة حيرش قويدر  يوسف 15.7
28032264 خالد الواحلة خيرة  يوسف 12.72
28032265 مقري حيرش قويدر  يوسف 12.6
28032266 برحال الواحلة خيرة  يوسف 12.94
28032267 آرناف هوار بلعباس  يوسف 15.04
28032268 طالبي شيخي موسى  يوسف 13.28
28032269 قوراري إبن زيدون  يوسف 8.72
28032270 غراف الغازي الجياللي  يوسف أمين 12.44
28032271 زبالح بوعمامة عمارة  يوسف المهدي 6.12
28032272 دراز بابا أحمد زهرة  يوسف عبد الجليل 10.6
28032273 بن عمر غربي عبد القادر  يوسفية 11.88
28032274 بوزينة هوار بلعباس  يونس 9.3
28032275 مالح بوعمامة عمارة  يونس غوتي 9.94
28032276 عدو هوار بلعباس  يونس فؤاد 10.48
28032277 خوان بابا أحمد زهرة  يونس مجيب الرحمان 9.26
28032297 بن جراد سيدي لحسن الجديدة أحالم 10.58
28032298 تالي بلقايد بوبكر  أحالم 9.9
28032299 دوينة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب أحالم 17.26
28032300 حسروف بلقايد بوبكر  أحالم 11.36
28032301 عامر جابر بن حيان أحالم حليمة 9.14
28032302 عتيق جابر بن حيان أحمد 10.08
28032303 عمرون جابر بن حيان أحمد 11.42
28032304 مدين جابر بن حيان أحمد 7.78
28032305 تالي سيدي لحسن الجديدة أحمد شهاب الدين 15.68
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28032306 خليل جابر بن حيان أحمد ميمون 11.64
28032307 بوسهلة سيدي لحسن الجديدة أحمدعبد الغني 15.6
28032308 بومارة سيدي لحسن الجديدة أسامة 10.86
28032309 عامر جابر بن حيان أسامة 8.8
28032310 بزروقي بلقايد بوبكر  أسامة 12.88
28032311 بكري بلقايد بوبكر  أسماء 10.66
28032312 أبراهيم أحمد باب جابر بن حيان أعزيزة 7.78
28032313 نقاز بلقايد بوبكر  أالء فاطمة الزهراء 11.32
28032314 بن يخو لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب أم أيمن 14.54
28032315 قليل جابر بن حيان أم آلثوم 14.44
28032316 مهياوي بلقايد بوبكر  أمال 7.88
28032317 بوقنين بلقايد بوبكر  أمال 7.98
28032318 بن شيرة جابر بن حيان أمال فاطمة الزهرة 10.66
28032319 المستاري سيدي لحسن الجديدة أميرة إآرام 9.7
28032320 ابراهيم السالك جابر بن حيان أميمينة 10.6
28032321 بودربة جابر بن حيان أمين 8.62
28032322 بريش بلقايد بوبكر  أمينة 10.08
28032323 بلقرون جابر بن حيان أمينة 10.86
28032324 طيبوني جابر بن حيان أمينة 10.96
28032325 طفياني بلقايد بوبكر  أمينة 9.08
28032326 زوقار بلقايد بوبكر  أيمن 9.18
28032327 بن مسعود سيدي لحسن الجديدة أيمن صالح الدين 9.66
28032328 بوخاري سيدي لحسن الجديدة إبراهيم 7.94
28032329 مالطي سيدي لحسن الجديدة إبراهيم أيمن 10.28
28032330 معروف جابر بن حيان إدريس 10.68
28032331 جيلي جابر بن حيان إآرام 11.16
28032332 حمليلي جابر بن حيان إآرام 7.22
28032333 موفق سيدي لحسن الجديدة إآرام 12.54
28032334 بخيرة سيدي لحسن الجديدة إآرام 10.46
28032335 صنهاجي سيدي لحسن الجديدة إآرام 18.86
28032336 عربي زازو سيدي لحسن الجديدة إآرام رانيا 16.02
28032337 عون بلقايد بوبكر  إيمان 14.68
28032338 بريش سيدي لحسن الجديدة إيمان 14.44
28032339 حشمان سيدي لحسن الجديدة إيمان زواوية 8.69
28032340 غالي جابر بن حيان ابتسام 6.7
28032341 بن سالم بلقايد بوبكر  ابراهيم 9.34
28032342 الكررارفي بلقايد بوبكر  ابراهيم 9.34
28032343 لعيوني جابر بن حيان احالم 11.34
28032344 سليماني بلقايد بوبكر  ادريس 7.18
28032345 لحرش لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب اسامة 10.88
28032346 غزار بلقايد بوبكر  اسامة 8.34
28032347 بوخاتم سيدي لحسن الجديدة اسامة 10.78
28032348 فضيل بلقايد بوبكر  اسماء 8.98
28032349 نوار جابر بن حيان اسماعيل 9.46
28032350 قراب بلقايد بوبكر  اسية 6.64
28032351 عبسي بلقايد بوبكر  اسية 8.2
28032352 بلحيقون لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب اآرام 8.96
28032353 حمداوي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب اآرام 7.74
28032354 لعيدي جابر بن حيان اآرام 10.08
28032355 بن شيخ جابر بن حيان اآرام 16.6
28032356 عمراني بلقايد بوبكر  اآرام 11.28
28032357 سيايبي سيدي لحسن الجديدة اآرام 18.56
28032358 الصالح لحسن جابر بن حيان التقية 8.32
28032359 بوخاري بلقايد بوبكر  الحاج عبد الجليل 10.1
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28032360 محمد التاقي جابر بن حيان الحرية 9.38
28032361 بلمختار جابر بن حيان الصديق 9.32
28032362 أحمد لعبيد جابر بن حيان الناجمة 10.9
28032363 جودي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب الهام 7.16
28032364 مومني لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب انس عبدالصمد 0
28032365 زيان جابر بن حيان انور اسالم زواوي 11.52
28032366 جبور جابر بن حيان ايمان 9.78
28032367 عامر بلقايد بوبكر  ايمان 8.18
28032368 بن قالة جابر بن حيان ايمان 8.98
28032369 بلعباس جابر بن حيان ايمان 10.04
28032370 شمالل جابر بن حيان ايمن عبد الودود 14.5
28032371 عزاوي بلقايد بوبكر  ايناس 6.66
28032372 عميرات لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب ايناس 12.82
28032373 بوعناني بلقايد بوبكر  بجاد عبد الرحمان 6.64
28032374 برابح بلقايد بوبكر  بدرة 15.7
28032375 بن سالم جابر بن حيان بشرى 7.26
28032376 شالحي شيكر لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب بشرى 11.96
28032377 معول جابر بن حيان بشرى 8.1
28032378 بن ديدة جابر بن حيان بالل 5.74
28032379 بوديبة جابر بن حيان بالل 7.86
28032380 مسعودي جابر بن حيان بن عامر 6.96
28032381 علياوي بلقايد بوبكر  بن عتو شهر الدين 8.56
28032382 حلوي جابر بن حيان بن يوب 9.08
28032383 صدوقي سيدي لحسن الجديدة بن يونس 11.84
28032384 بغاديد جابر بن حيان بوجمعة 8.78
28032385 أدجير جابر بن حيان بوعزة 8.04
28032386 بالهي لحبيب جابر بن حيان تنجح 10.44
28032387 سرحان سيدي لحسن الجديدة جمال الدين 11.98
28032388 آرناف بلقايد بوبكر  جواد 10.3
28032389 شايب الذراع ثاني جابر بن حيان حاج محمد 11.94
28032390 نجادي جابر بن حيان حبيب 8.56
28032391 سيد أحمد أعبيدي جابر بن حيان حدهم 8.36
28032392 غريب سيدي لحسن الجديدة حسام الدين 14.6
28032393 ناصر بلقايد بوبكر  حسناء 12.36
28032394 مبارآي جابر بن حيان حسين 0
28032395 عباس بلقايد بوبكر  حكيم 9.64
28032396 زناق سيدي لحسن الجديدة حليمة 11.8
28032397 قرمي جابر بن حيان حليمة 15.78
28032398 بوساق لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب حليمة 11.44
28032399 بريش بلقايد بوبكر  حليمة اآرام 9.16
28032400 بزروقي سيدي لحسن الجديدة حليمة مايسة 10.2
28032401 زوقار سيدي لحسن الجديدة حمزة 9
28032402 قبابي جابر بن حيان حمزة 10.72
28032403 زازوة بلقايد بوبكر  حميدة 9.84
28032404 عبسي بلقايد بوبكر  حنان 11.12
28032405 تباني جابر بن حيان حنان 14.56
28032406 حمداوي جابر بن حيان حنان 9.72
28032407 خلوفي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب حورية 15.38
28032408 بلبشير سيدي لحسن الجديدة حياة 17.54
28032409 خليفي بلقايد بوبكر  حياة نور الهدى 10.42
28032410 الياس الهناني لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب خالد 13.82
28032411 شريف جابر بن حيان خالد سيف الدين 9.24
28032412 علي بيدة سيدي لحسن الجديدة خديجة 0
28032413 فرحاح سيدي لحسن الجديدة خلود 10.62
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28032414 ماحي بلقايد بوبكر  خليدة 15.36
28032415 زروال جابر بن حيان خليفة 7.46
28032416 أحمتو العروسي جابر بن حيان خولة 10.06
28032417 مراآشي سيدي لحسن الجديدة خيرة 13.38
28032418 بور عدة بلقايد بوبكر  دنيا 11.98
28032419 شريفي جابر بن حيان دنيازاد 7.98
28032420 بوشامة جابر بن حيان رانيا 8.18
28032421 دريش جابر بن حيان رانيا 7.7
28032422 بلقرون جابر بن حيان رانيا 16.82
28032423 تومي سيدي لحسن الجديدة رزيقة إيمان 17.22
28032424 بوهى جابر بن حيان رضا 8.88
28032425 بوعناني سيدي لحسن الجديدة رمصياء انتصار 14.24
28032426 لنوار بلقايد بوبكر  رميساء 11.38
28032427 عزيز لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب ريم غزالن 17.3
28032428 فياللي جابر بن حيان زآرياء 10.12
28032429 األحمر سيدي لحسن الجديدة زآرياء 8.96
28032430 سبايبي جابر بن حيان زآرياء 11.66
28032431 بن سالم جابر بن حيان زآرياء 10.46
28032432 نعيمي سيدي لحسن الجديدة زآرياء سعيد 12.92
28032433 هواري بلقايد بوبكر  زهرة 10.44
28032434 لعمري لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب زواوي 10.72
28032435 سعيدون سيدي لحسن الجديدة زواوي 8.98
28032436 ناجي جابر بن حيان زواوية 6.26
28032437 بن سجاد لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب زواوية 12.48
28032438 خلفاوي بلقايد بوبكر  زوليخة ايمان 16.82
28032439 بلمختار بلقايد بوبكر  زينب 15.28
28032440 بوسطيلة بلقايد بوبكر  سعاد 12.9
28032441 بلعيمش بلقايد بوبكر  سعيد رمضان 9.96
28032442 فوضيل بلقايد بوبكر  سفيان 9.92
28032443 بوديبة سيدي لحسن الجديدة سفيان 12.36
28032444 هرباني بلقايد بوبكر  سمية 9.76
28032445 غربي جابر بن حيان سمير 6.88
28032446 فياللي جابر بن حيان سميرة 9.96
28032447 آروي سيدي لحسن الجديدة سناء 11.32
28032448 مهنان لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب سهيلة 13.18
28032449 سهلي سيدي لحسن الجديدة سيد علي عبد القادر 9
28032450 هواري لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب شمس الدين 14.54
28032451 بالل الحاج جابر بن حيان شهرة 12.7
28032452 عمارة بلقايد بوبكر  شهيناز 10.12
28032453 باشا لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب شهيناز 12
28032454 بن علي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب شهيناز 14.2
28032455 سرير بلقايد بوبكر  شيماء 9.94
28032456 غربي بلقايد بوبكر  شيماء 7.38
28032457 بن سعيد جابر بن حيان شيماء 12.3
28032458 خثير بلقايد بوبكر  شيماء 8.18
28032459 بهلول جابر بن حيان شيماء 15.32
28032460 شهيدة جابر بن حيان شيماء 18.2
28032461 رحال لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب شيماء فاطمة 15.56
28032462 الوالي جابر بن حيان شيماء نور االيمان 16
28032463 بوعريشة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب صابرية اآرام 11.36
28032464 قدوري جابر بن حيان صابرين 7.76
28032465 داسي بلقايد بوبكر  صارة 8.82
28032466 سياسي جابر بن حيان صارة 14.36
28032467 بن علي سيدي لحسن الجديدة صالح الدين 7.92
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28032468 خطار بلقايد بوبكر  صديق 8.54
28032469 بن حمادة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب صديق 11.44
28032470 بن ضياف سيدي لحسن الجديدة صالح الدين أنيس وليد 12.38
28032471 عاقب سيدي لحسن الجديدة طارق 7.96
28032472 بوآرش جابر بن حيان طيب 8.32
28032473 حرمل لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عائشة 9.28
28032474 حفصي سيدي لحسن الجديدة عائشة 8.08
28032475 ريمة بلقايد بوبكر  عائشة 10.88
28032476 بلخير لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عائشة فريال 13.36
28032477 داودي سيدي لحسن الجديدة عادل 11.2
28032478 بوآليخة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عادل اسالم 14.76
28032479 شالل بلقايد بوبكر  عادل الحبيب 8.22
28032480 فايزة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عباس 9.68
28032481 مالح سيدي لحسن الجديدة عباسية 7.76
28032482 سنوساوي سيدي لحسن الجديدة عباسية 9.16
28032483 الماحي بلقايد بوبكر  عباسية 11.44
28032484 ساردي سيدي لحسن الجديدة عباسية 9.4
28032485 قدوري سيدي لحسن الجديدة عبد الجليل 7.1
28032486 عتو سيدي لحسن الجديدة عبد الجليل 8.32
28032487 زقاي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عبد الحق 12.78
28032488 بن يمينة سيدي لحسن الجديدة عبد الحق 9.44
28032489 دهيني بلقايد بوبكر  عبد الحليم 8.68
28032490 قراب جابر بن حيان عبد الحميد 10.56
28032491 معروف لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عبد الرحمان 10.68
28032492 الهناني لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عبد الرحمان 12.84
28032493 مجاهدي جابر بن حيان عبد الرحمان 10.02
28032494 بريش بلقايد بوبكر  عبد الرحمان 11.88
28032495 دوينة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عبد الرحيم 12.74
28032496 بن سالم جابر بن حيان عبد الرحيم 11.5
28032497 رخروخ جابر بن حيان عبد الرزاق 6.62
28032498 سايح سيدي لحسن الجديدة عبد السالم 9.36
28032499 شالوة جابر بن حيان عبد الصمد 9.38
28032500 مرسلي جابر بن حيان عبد الصمد 14.56
28032501 زاهي جابر بن حيان عبد العزيز 10.64
28032502 بلغول سيدي لحسن الجديدة عبد الغني 10.66
28032503 بلعباس جابر بن حيان عبد الغني 7.38
28032504 مواز بلقايد بوبكر  عبد الغني 9.18
28032505 بريش بلقايد بوبكر  عبد القادر 10.18
28032506 زرافة جابر بن حيان عبد القادر 7.3
28032507 المرزوقي بلقايد بوبكر  عبد القادر 8.5
28032508 عتيق سيدي لحسن الجديدة عبد القادر 7.98
28032509 مارف جابر بن حيان عبد القادر 9.74
28032510 وزاني سيدي لحسن الجديدة عبد القادر جياللي 12.12
28032511 يحياوي سيدي لحسن الجديدة عبد اهللا 12.26
28032512 بودربالة بلقايد بوبكر  عبد اهللا 8.96
28032513 مسيردي بلقايد بوبكر  عبد المؤمن 8.12
28032514 إيخو جابر بن حيان عبد المالك 8.7
28032515 عامر سيدي لحسن الجديدة عبد المجيد 13.58
28032516 مويلح لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عبد النور 9.8
28032517 بن طيب سيدي لحسن الجديدة عبد النور 11.62
28032518 مسعودي سيدي لحسن الجديدة عبد الواحد 9.92
28032519 الهناني سيدي لحسن الجديدة عبير 9.34
28032520 بن صايب جابر بن حيان عتاوية خلود سلسبيل 8.14
28032521 بلخير سيدي لحسن الجديدة عز الدين 10.12



matricule cem nom prenom moyenne
28032522 محمد بلقايد بوبكر  عز الدين 9.4
28032523 هال لي جابر بن حيان عز الدين 7.78
28032524 حبيبش جابر بن حيان عالء الدين 8.8
28032525 بريبي سيدي لحسن الجديدة علي 9.22
28032526 عبد الالوي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب عمر 11.86
28032527 بودناني جابر بن حيان غالية 9.14
28032528 مهدي سيدي لحسن الجديدة غنية 10.64
28032529 بلمختار بلقايد بوبكر  فؤاد 7.84
28032530 سعيدون جابر بن حيان فاروق عبد الرزاق 8.64
28032531 سعيدون سيدي لحسن الجديدة فاطمة 7.98
28032532 دغميش لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب فاطمة 11.62
28032533 تيجيني جابر بن حيان فاطمة الزهراء 10.24
28032534 قرين جابر بن حيان فاطمة الزهراء 7.78
28032535 عمراني جابر بن حيان فاطمة الزهراء 8.06
28032536 حميان جابر بن حيان فاطمة الزهراء 11.08
28032537 عطية جابر بن حيان فاطمة الزهراء 14.66
28032538 مجاهدي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب فاطمة الزهراء 12.02
28032539 محمد مبيريك جابر بن حيان فاطمتو 8.96
28032540 عبد الالوي جابر بن حيان فاطنة 8.28
28032541 بريش بلقايد بوبكر  فاطنة مروى 7.18
28032542 بوآرش جابر بن حيان فافة 8.14
28032543 بن عبد الهادي سيدي لحسن الجديدة فتحي 0
28032544 بوتفليقة جابر بن حيان فتيحة 8.62
28032545 زينون جابر بن حيان فتيحة 0
28032546 ميلودي سيدي لحسن الجديدة فضيل 8.04
28032547 مبارآي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب فضيلة 9.82
28032548 بكري جابر بن حيان فطومة 10.78
28032549 فزازي بلقايد بوبكر  فطيمة 10.74
28032550 محمد الحنفي جابر بن حيان آالمة 11.94
28032551 التاقي البخاري جابر بن حيان آلتوم 10.68
28032552 أحمد براهيم جابر بن حيان آلثوم 11.88
28032553 سليماني جابر بن حيان آمال الدين 9.08
28032554 فرقة زازو جابر بن حيان آنزة 12.3
28032555 نقادي سيدي لحسن الجديدة لحسن 15
28032556 عمارة سيدي لحسن الجديدة ليلى 10.62
28032557 عثماني سيدي لحسن الجديدة ماجدة وئام 11.12
28032558 هرباني بلقايد بوبكر  مبارآة 7.56
28032559 ميم جابر بن حيان محجوبة وئام 16.06
28032560 مربوح بلقايد بوبكر  محمد 10.08
28032561 زيان جابر بن حيان محمد 8.36
28032562 جليل بلقايد بوبكر  محمد 8.72
28032563 زروال جابر بن حيان محمد 10.1
28032564 الشيخ ميلود جابر بن حيان محمد 11.8
28032565 قوال لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب محمد 13.16
28032566 برابح جابر بن حيان محمد 8.14
28032567 ريف سيدي لحسن الجديدة محمد 8.16
28032568 عمران جابر بن حيان محمد 9.74
28032570 بن دحو سيدي لحسن الجديدة محمد أمين 14.38
28032572 رزوق سيدي لحسن الجديدة محمد أمين 16.18
28032573 بوروميد جابر بن حيان محمد أمين الياس 8.84
28032574 تدجيني سيدي لحسن الجديدة محمد أمين زآرياء 11.26
28032575 جلول زازوح سيدي لحسن الجديدة محمد أيمن 11.12
28032576 رايس سيدي لحسن الجديدة محمد األمين 7.06
28032577 بوجية بلقايد بوبكر  محمد األمين 10.08



matricule cem nom prenom moyenne
28032578 شاوي بلقايد بوبكر  محمد األمين 8.76
28032579 جباري بلقايد بوبكر  محمد األمين 10.92
28032580 بحيح بلقايد بوبكر  محمد المرتضى 12.84
28032581 عجوج بلقايد بوبكر  محمد امين 12.94
28032582 بلعلوش جابر بن حيان محمد بن قناديل 10.16
28032583 علي رابح سيدي لحسن الجديدة محمد توفيق 11.74
28032584 راشدي جابر بن حيان محمد رضا 10.54
28032585 مبارآي جابر بن حيان محمد رفيق 15.42
28032586 زوة لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب محمد رياض 12.56
28032587 بن دايدة سيدي لحسن الجديدة محمد زآرياء 11.52
28032588 لعوج جابر بن حيان محمد زيد 14.34
28032589 حشالف سيدي لحسن الجديدة محمد صالح الدين 10.8
28032590 سنوساوي بلقايد بوبكر  محمد عبد الجليل 8.66
28032591 بن سهلة ثالث جابر بن حيان محمد عبد اللطيف 11.3
28032592 العاقل سيدي لحسن الجديدة محمد عماد الدين 11.78
28032593 عتيق جابر بن حيان محمد لمين 8.1
28032594 باسو جابر بن حيان محمد مروان 11.18
28032595 ناصر سيدي لحسن الجديدة محمد نذير 15.94
28032596 حمدواي جابر بن حيان محي الدين 8.64
28032597 بن تخيسي جابر بن حيان مختار 15.06
28032598 معول بلقايد بوبكر  مراد 9.56
28032599 شالل بلقايد بوبكر  مروان 8.16
28032600 قرقوة جابر بن حيان مروان 11.78
28032601 ناصري لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب مروة إيمان 10.72
28032602 شنافة بلقايد بوبكر  مروى 9.5
28032603 بلحيقون لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب مريم 9.76
28032604 بلعقون بلقايد بوبكر  مريم 9.56
28032605 هرباني بلقايد بوبكر  مريم 7.62
28032606 منصوري بلقايد بوبكر  مريم 10.12
28032607 الماحي سيدي لحسن الجديدة مريم خليدة 15.96
28032608 زناتي سيدي لحسن الجديدة مصطفى 9
28032609 عمراني جابر بن حيان مصطفى 7.54
28032610 بن سالم سيدي لحسن الجديدة مصطفى 13.34
28032611 بويدة جابر بن حيان معاد 7.56
28032612 نعوم سيدي لحسن الجديدة مليكة نور الهدى 10.18
28032613 براهمي سيدي لحسن الجديدة منال 15.66
28032614 جروح جابر بن حيان منير عبد اهللا 8.66
28032615 مراآشي سيدي لحسن الجديدة ميلود 8.66
28032616 بزروقي بلقايد بوبكر  ميلود 10.16
28032617 خليفي بلقايد بوبكر  ميلود 7.64
28032618 مبارآي لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب نادية 13.02
28032619 معروف محمد جابر بن حيان نبغوهة 6.72
28032620 زازو سيدي لحسن الجديدة نبيل 8.76
28032621 ناجي جابر بن حيان نبيلة 10.88
28032622 قرين بلقايد بوبكر  ندير عالء الدين 9.28
28032623 عزوز سيدي لحسن الجديدة نسرين 11.94
28032624 أمتير جابر بن حيان نسرين حنيفة 12.64
28032625 الحضري جابر بن حيان نصيرة 7.56
28032626 غزار بلقايد بوبكر  نفيسة 7.56
28032627 زينون جابر بن حيان نور اإليمان عربية 8.18
28032628 بكري جابر بن حيان نور الدين 8.64
28032629 بلقرون جابر بن حيان نور الدين 9.08
28032630 حنافي سيدي لحسن الجديدة نور الهدى 11.68
28032631 مبارآي جابر بن حيان نور الهدى 9.72
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28032632 زطال سيدي لحسن الجديدة نورية 15.26
28032633 بريش بلقايد بوبكر  نورية 10.98
28032634 مويلح لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب هاجر 14.36
28032635 بريك جابر بن حيان هاجر 13.4
28032636 حمداوي جابر بن حيان هارون 10.72
28032637 خالفي سيدي لحسن الجديدة هدى 10.32
28032638 عثماني سيدي لحسن الجديدة هشام 7.62
28032639 بلوفة جابر بن حيان هواري بومدين 8.22
28032640 قوال لبايير عبد القادر - سيدي يعقوب وئام 12.1
28032641 عتيق سيدي لحسن الجديدة وائل 11.2
28032642 بكري بلقايد بوبكر  وليد 8.18
28032643 عز الدين جابر بن حيان وليد 9.78
28032644 بغاديد جابر بن حيان ياسين 6.94
28032645 زواوي رابح بلقايد بوبكر  يزيد بن سكران 7
28032646 شيكر المزوار جابر بن حيان يعقوب عبدالرحمن 14.14
28032647 طاهري جابر بن حيان يمينة 10.12
28032648 مناصرة جابر بن حيان يوسف 6.34
28032649 براحو بلقايد بوبكر  يوسف 8.62
28032650 يقرو بلقايد بوبكر  يونس 9.98
28032651 زاوي بلقايد بوبكر  يونس 11.04
28032652 طوييع بلقايد بوبكر  يونس 9.96
28032672 رميلي الكبير عبد القادر - سيدي خالد أسامة 8.94
28032673 موسى بن ياسين الكبير عبد القادر - سيدي خالد أمينة 15.6
28032674 رحمان الكبير عبد القادر - سيدي خالد إآرام 8.68
28032675 بلمختار الكبير عبد القادر - سيدي خالد إآرام 16.81
28032676 بلوفة الكبير عبد القادر - سيدي خالد إلهام 13.9
28032677 الهناني الكبير عبد القادر - سيدي خالد ابرهيم 6.82
28032678 بن علي الكبير عبد القادر - سيدي خالد اآرم الحبيب 13.16
28032679 سليماني الكبير عبد القادر - سيدي خالد الحاج 8.94
28032680 محامدة الكبير عبد القادر - سيدي خالد امل نورالهدى 8.3
28032681 رحمان الكبير عبد القادر - سيدي خالد ايناس 9.86
28032682 مقري الكبير عبد القادر - سيدي خالد بثينة 14.34
28032683 تهامي الكبير عبد القادر - سيدي خالد بخالد  رضوان 11.4
28032684 سعدي الكبير عبد القادر - سيدي خالد بريش مصطفى 8.54
28032685 مواسية الكبير عبد القادر - سيدي خالد بن عتو 7.92
28032686 بن نعوم الكبير عبد القادر - سيدي خالد جلول 8.84
28032687 بلوفة الكبير عبد القادر - سيدي خالد جمال الدين 8.21
28032688 جيلي الكبير عبد القادر - سيدي خالد جميلة 11.94
28032689 خالدي الكبير عبد القادر - سيدي خالد جويدة 13.64
28032690 بوسوار الكبير عبد القادر - سيدي خالد حبيب 11.82
28032691 براهمي الكبير عبد القادر - سيدي خالد حسين 10.46
28032692 فكرون الكبير عبد القادر - سيدي خالد حليمة 8.38
28032693 شيخ الكبير عبد القادر - سيدي خالد حورية 14.34
28032694 طيشة الكبير عبد القادر - سيدي خالد حورية ياسمين 12.92
28032695 مهارش الكبير عبد القادر - سيدي خالد خديجة 14.44
28032696 موساوي الكبير عبد القادر - سيدي خالد خليدة 12.58
28032697 علوش الكبير عبد القادر - سيدي خالد خليفة 9.54
28032698 عمارة الكبير عبد القادر - سيدي خالد خولة 10.28
28032699 موشم الكبير عبد القادر - سيدي خالد خيرة 9.32
28032700 ختو الكبير عبد القادر - سيدي خالد دالل 15.32
28032701 حفيظو الكبير عبد القادر - سيدي خالد دنيا 10.46
28032702 عباد الكبير عبد القادر - سيدي خالد دنيا 13.86
28032703 رقيق الكبير عبد القادر - سيدي خالد رفيق 9.38
28032704 شيكر المزوار الكبير عبد القادر - سيدي خالد رميساء 9.44
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28032705 تهامي الكبير عبد القادر - سيدي خالد رميسة 12.14
28032706 التاج الكبير عبد القادر - سيدي خالد زآرياء 11.84
28032707 جويهل الكبير عبد القادر - سيدي خالد زهرة 11.42
28032708 غزالي الكبير عبد القادر - سيدي خالد زواوية 10.34
28032709 مهداوي الكبير عبد القادر - سيدي خالد زينب 11.2
28032710 بافكا الكبير عبد القادر - سيدي خالد سالم 11.76
28032711 مسعودي الكبير عبد القادر - سيدي خالد سامية 8.4
28032712 صحابي الكبير عبد القادر - سيدي خالد سفيان 8.52
28032713 مير الكبير عبد القادر - سيدي خالد سميرة 8.74
28032714 مجدوبي الكبير عبد القادر - سيدي خالد سهام 8.88
28032715 بن غراز الكبير عبد القادر - سيدي خالد سيد احمد 8.2
28032716 عامر الكبير عبد القادر - سيدي خالد شيماء 10.2
28032717 بوصوار الكبير عبد القادر - سيدي خالد شيماء 9.88
28032718 بن بريكرو الكبير عبد القادر - سيدي خالد شيماء 14.88
28032719 بلعيمش الكبير عبد القادر - سيدي خالد شيماء 10.1
28032720 مكيد الكبير عبد القادر - سيدي خالد صارة 10.06
28032721 جوادي الكبير عبد القادر - سيدي خالد صارة 0
28032722 موسى بن ياسين الكبير عبد القادر - سيدي خالد صفاء 9.32
28032723 حامدي الكبير عبد القادر - سيدي خالد صفاء 15.36
28032724 بلغماري الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الحفيظ 12.24
28032725 لعوج الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الحق 8.08
28032726 بوعيشي الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الرؤوف 10.7
28032727 حنيفي الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الرحمان 11
28032728 شيكر الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الرحمان 9.1
28032729 بن علي الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد الرحيم 11.12
28032730 بوخاري الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد القادر 13.78
28032731 مونسي الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد القادر 11.46
28032732 آرزازي الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد اهللا 9.52
28032733 جالب الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد المعيد الوهاب 10.8
28032734 شيكر الكبير عبد القادر - سيدي خالد عبد النور 12.12
28032735 والية الكبير عبد القادر - سيدي خالد عماد الدين 11.12
28032736 دميم الكبير عبد القادر - سيدي خالد عماد عبد القادر 11.94
28032737 بن عدلة الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطمة 10.4
28032738 موساوي الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطمة 9.96
28032739 رحمان الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطمة الزهراء 7.26
28032740 حجاج الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطنة 9.8
28032741 بن حميد الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطنة 0
28032742 لقجع الكبير عبد القادر - سيدي خالد فاطنة 9.9
28032743 بختي الكبير عبد القادر - سيدي خالد قاسم 9.24
28032744 بلمخطار الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد 0
28032745 برازي الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد 6.98
28032746 علوش الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد 8.74
28032747 آحالوي الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد 6.4
28032748 مخلوف الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد أيمن 8.18
28032749 بن عدان الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد اسالم 9.68
28032750 بن عدان الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد امين 11.02
28032751 شيكر الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد ايهاب 12.84
28032752 بلمختار الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد بسام 9.22
28032753 آروشة الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد سليم 9.44
28032754 شعيب الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد شمس الدين 9.2
28032755 لعوج الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد عادل 8.7
28032756 بن آراراز الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد عصام الدين 11.46
28032757 بلمختار الكبير عبد القادر - سيدي خالد محمد منير 11.2
28032758 بريني الكبير عبد القادر - سيدي خالد مختار 10.72
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28032759 هبري الكبير عبد القادر - سيدي خالد مروى 11.9
28032760 بوشة الكبير عبد القادر - سيدي خالد مريم 8.14
28032761 باشى بن سعد الكبير عبد القادر - سيدي خالد مريم 11.82
28032762 بوشنتوف الكبير عبد القادر - سيدي خالد منال 13.64
28032763 موسى بن ياسين الكبير عبد القادر - سيدي خالد موسى 6.8
28032764 دميم الكبير عبد القادر - سيدي خالد نسرين 10.56
28032765 آرنيش الكبير عبد القادر - سيدي خالد نصر الدين 8.72
28032766 فرعون الكبير عبد القادر - سيدي خالد نفيسة 14.28
28032767 بن يوسف الكبير عبد القادر - سيدي خالد نور االسالم 9.38
28032768 بلعيمش الكبير عبد القادر - سيدي خالد هاجر 0
28032769 بورقبة الكبير عبد القادر - سيدي خالد هبة الرحمان 14.94
28032770 آرزازي الكبير عبد القادر - سيدي خالد هشام 12
28032771 مقري الكبير عبد القادر - سيدي خالد وداد 11.34
28032772 بن بكريتي الكبير عبد القادر - سيدي خالد وسام 0
28032773 قفور الكبير عبد القادر - سيدي خالد وسام 10.04
28032774 تهامي الكبير عبد القادر - سيدي خالد وسام 11.02
28032775 برياح الكبير عبد القادر - سيدي خالد وهيبة 11.06
28032776 بلعيمش الكبير عبد القادر - سيدي خالد ياسين 9.16
28032777 تومي الكبير عبد القادر - سيدي خالد ياسين 7.38
28032778 بن عفان الكبير عبد القادر - سيدي خالد يزيد 11.04
28032779 بلوفة الكبير عبد القادر - سيدي خالد يسمينة 14.48
28032799 مستاري بن زايدي قدور - تسالة آسيا 8.36
28032800 األحمر بن زايدي قدور - تسالة أحالم 10.6
28032801 آبير بن زايدي قدور - تسالة أسامة 10
28032802 لعبو بن زايدي قدور - تسالة أسماء 8.56
28032803 لنوار بن زايدي قدور - تسالة أسماء 9.88
28032804 ساليمي بن زايدي قدور - تسالة أمينة 6.96
28032805 موفق بن زايدي قدور - تسالة أنور 11.34
28032806 معافة بن زايدي قدور - تسالة أيمن 13.22
28032807 نعيمي بن زايدي قدور - تسالة أيمن عبد الجليل 11.9
28032808 معروف بن زايدي قدور - تسالة إسالم 7.46
28032809 جيدل بن زايدي قدور - تسالة ابراهيم 10.42
28032810 بوخيرة بن زايدي قدور - تسالة ابراهيم عبد الكريم 11.32
28032811 فرطاسي بن زايدي قدور - تسالة احمد 9.18
28032812 برآة بن زايدي قدور - تسالة اخالص 11.6
28032813 صافي بن زايدي قدور - تسالة اسامة 10.36
28032814 بوخاتم بن زايدي قدور - تسالة اآرام 9.17
28032815 لكرب بن زايدي قدور - تسالة الزهرة 9.82
28032816 بن بالحة بن زايدي قدور - تسالة امبارآة ياسمين 9.1
28032817 علوش بن زايدي قدور - تسالة امينة 11.84
28032818 موسي بن زايدي قدور - تسالة ايمان 10.64
28032819 عمراني بن زايدي قدور - تسالة ايمان 11.04
28032820 باهي بن زايدي قدور - تسالة ايمن 10.76
28032821 نجادي بن زايدي قدور - تسالة ايمن 12.96
28032822 معروفي بن زايدي قدور - تسالة ايمن 11.3
28032823 لعموري بن زايدي قدور - تسالة ايمن الملياني 10.9
28032824 بوزيد بن زايدي قدور - تسالة بالل 12.88
28032825 بلجاجات بن زايدي قدور - تسالة بالل 8.7
28032826 بيطار بن زايدي قدور - تسالة بن عتو أسامة 10.72
28032827 ابرير بن زايدي قدور - تسالة بن فريحة 9.56
28032828 برزوق بن زايدي قدور - تسالة بن يحيى 8.66
28032829 بورقعة بن زايدي قدور - تسالة جفال 8.36
28032830 بورمانة بن زايدي قدور - تسالة جلول 11.18
28032831 جيدل بن زايدي قدور - تسالة جمال الدين 11.4



matricule cem nom prenom moyenne
28032832 بوسيف بن زايدي قدور - تسالة جياللي 14.7
28032833 ميلوى بن زايدي قدور - تسالة حفيظة 12.28
28032834 عبد القادر بن زايدي قدور - تسالة حمزة 13.7
28032835 حجاج بن زايدي قدور - تسالة حمو 8.86
28032836 بلبروات بن زايدي قدور - تسالة حورية مروى 12.24
28032837 بلوفة بن زايدي قدور - تسالة حياة 9.98
28032838 بن سعيد بن زايدي قدور - تسالة خديجة 10.72
28032839 معطاوي بن زايدي قدور - تسالة خضرة اآرام 9.12
28032840 معروف بن زايدي قدور - تسالة خير الدين 8.74
28032841 حمايد بن زايدي قدور - تسالة خيرة 7.78
28032842 أوالة بن زايدي قدور - تسالة رحيل 6.84
28032843 يوسفي بن زايدي قدور - تسالة رشيدة 10.94
28032844 زروقي بن زايدي قدور - تسالة رشيدة 14.72
28032845 بوششالف بن زايدي قدور - تسالة رضوان 9.08
28032846 مغني بن زايدي قدور - تسالة رقية أسماء 11.02
28032847 مالح بن زايدي قدور - تسالة زهير 10.48
28032848 مسطاري بن زايدي قدور - تسالة زواوية 9.16
28032849 فنتوس بن زايدي قدور - تسالة زين الدين 7.98
28032850 بوشريط بن زايدي قدور - تسالة زين العابدين 11.84
28032852 يحياوي بن زايدي قدور - تسالة زينب 9.7
28032853 وعزاني بن زايدي قدور - تسالة زينة 0
28032854 بودبوس بن زايدي قدور - تسالة سميرة 10
28032855 نعيمي بن زايدي قدور - تسالة سناء 10.2
28032856 طويلب بن زايدي قدور - تسالة سهام 8.52
28032857 جبار بن زايدي قدور - تسالة سهام 10.92
28032858 متاجر بن زايدي قدور - تسالة سهام 8.82
28032859 زبيدة بن زايدي قدور - تسالة سهيلة 10.92
28032860 خروبي بن زايدي قدور - تسالة سوالف 9.76
28032861 نجاري بن زايدي قدور - تسالة شمس الدين 11.28
28032862 العربي بوظهير بن زايدي قدور - تسالة شهرزاد 13.58
28032863 آراليل بن زايدي قدور - تسالة شهيناز 10.14
28032864 بوسهلة بن زايدي قدور - تسالة شهيناز 11.74
28032865 بن جبارة بن زايدي قدور - تسالة شيماء 11.56
28032866 حمداني بن زايدي قدور - تسالة عائشة 13.24
28032867 بحيري بن زايدي قدور - تسالة عباس 13.68
28032868 بحيري بن زايدي قدور - تسالة عبد الحفيظ 8.2
28032869 بوروميد بن زايدي قدور - تسالة عبد الحكيم 12.5
28032870 بن صافي بن زايدي قدور - تسالة عبد الحميد 9.46
28032871 معافة بن زايدي قدور - تسالة عبد الرحمان 11.44
28032872 بوسيدي بن زايدي قدور - تسالة عبد الرحمن سرحان 9.2
28032873 برياش بن زايدي قدور - تسالة عبد الرحيم 7.86
28032874 األحمر بن زايدي قدور - تسالة عبد الرحيم محمد معاذ 12.9
28032875 نجاري بن زايدي قدور - تسالة عبد الرزاق 7.66
28032876 جبار بن زايدي قدور - تسالة عبد الصمد جهاد 10.62
28032877 غانم بن زايدي قدور - تسالة عبد القادر 10.92
28032878 بن سعيد بن زايدي قدور - تسالة عبد القادر 6.58
28032879 آرنيش بن زايدي قدور - تسالة عبد القادر 8.02
28032880 بن عيسى بن زايدي قدور - تسالة عبد المجيد 11.26
28032881 ساسي بن زايدي قدور - تسالة عثمان 11.64
28032882 أحمد طماشة بن زايدي قدور - تسالة عصام 8
28032883 معروف بن زايدي قدور - تسالة عقيلة 7.6
28032884 بلقناديل بن زايدي قدور - تسالة عالء الدين 9.18
28032885 ميدون بن زايدي قدور - تسالة عالء الدين 7.68
28032886 مصمودي بن زايدي قدور - تسالة علي 9.38



matricule cem nom prenom moyenne
28032887 نيبلي بن زايدي قدور - تسالة عمر 9.2
28032888 بوخيرة بن زايدي قدور - تسالة عمر عبد الحق 9.7
28032889 مسطاري بن زايدي قدور - تسالة غالم 12.18
28032890 مصمودي بن زايدي قدور - تسالة فادية بدرة 16.46
28032891 آراليل بن زايدي قدور - تسالة فاطمة 7.36
28032892 حلوان بن زايدي قدور - تسالة فاطنة 10.7
28032893 بولكرآرال بن زايدي قدور - تسالة فاطيمة زهرة 11.2
28032894 نعيمي بن زايدي قدور - تسالة فايزة 13.42
28032895 لقرع بن زايدي قدور - تسالة فتحي 7.68
28032896 بن مهيدي بن زايدي قدور - تسالة فطيمة الزهراء 17.18
28032897 األحمر بن زايدي قدور - تسالة مامة 10.62
28032898 مالح بن زايدي قدور - تسالة مامة 13.2
28032899 حمادوش بن زايدي قدور - تسالة مامة يسرى 9.04
28032900 زاهم بن زايدي قدور - تسالة مبارآة 13.6
28032901 متاجر بن زايدي قدور - تسالة محمد 7.2
28032902 ين مهيدي بن زايدي قدور - تسالة محمد 5.62
28032903 بوآرلكرال بن زايدي قدور - تسالة محمد 11.92
28032904 سويح بن زايدي قدور - تسالة محمد 8.94
28032905 شبعات بن زايدي قدور - تسالة محمد 11.38
28032906 بورومي بن زايدي قدور - تسالة محمد 13.62
28032907 لنوار بن زايدي قدور - تسالة محمد أبو بكر الصديق 7.26
28032908 جنان بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 8.58
28032909 بورمانة بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 9.18
28032910 بن خال بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 8.86
28032911 بوششالف بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 8.68
28032912 واتي بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 9.16
28032913 مجاهدي بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 8.58
28032914 بوسهلة بن زايدي قدور - تسالة محمد أمين 10.22
28032915 سرور بن زايدي قدور - تسالة محمد اسالم 7.1
28032916 معافة بن زايدي قدور - تسالة محمد بشير 11.68
28032917 بن عياد بن زايدي قدور - تسالة محمد رضا 13.18
28032918 قليشة بن زايدي قدور - تسالة محمد رضا 12.82
28032919 جنان بن زايدي قدور - تسالة محمد مختار 10.92
28032920 برزوف بن زايدي قدور - تسالة محمد نور اإلسالم 15.14
28032921 بوغميض بن زايدي قدور - تسالة مروى 12.2
28032922 آراليل بن زايدي قدور - تسالة مروى 10.06
28032923 ميلوى بن زايدي قدور - تسالة مروى فاطمة 10.5
28032924 بوسهلة بن زايدي قدور - تسالة مريم 9.18
28032925 يوسفي بن زايدي قدور - تسالة مسعود 9.7
28032926 ديداوي بن زايدي قدور - تسالة مكي 11.46
28032927 بوخالفة بن زايدي قدور - تسالة منال 9.24
28032928 األحمر بن زايدي قدور - تسالة منال 14.26
28032929 متاجر بن زايدي قدور - تسالة ميلود 8.3
28032930 بلقروريصات بن زايدي قدور - تسالة ميلود عبد العزيز 8.18
28032931 بن سعيد بن زايدي قدور - تسالة نادية 17.68
28032932 خروبي بن زايدي قدور - تسالة نجيب 7.84
28032933 بحيري بن زايدي قدور - تسالة نسرين 8.8
28032934 تيزي بن زايدي قدور - تسالة نور الهدى 15.62
28032935 ميلوى بن زايدي قدور - تسالة نور الهدى 10.58
28032936 معافة بن زايدي قدور - تسالة هاجر 11.74
28032937 نعيمي بن زايدي قدور - تسالة هاجر نهاد 8.6
28032938 نعيمي بن زايدي قدور - تسالة هشام 8.74
28032939 معافة بن زايدي قدور - تسالة هوارية 16.96
28032940 بورمانة بن زايدي قدور - تسالة وهيبة 7.66



matricule cem nom prenom moyenne
28032941 بن خدة بن زايدي قدور - تسالة وهيبة 14.64
28032942 زاهم بن زايدي قدور - تسالة يوسف 9.16
28032943 مشم بن زايدي قدور - تسالة يوسف 10.94
28032944 علوش بن زايدي قدور - تسالة يوسف 5.88
28032964 براهمي ميلودي الحبيب - سفيزف نور الهدى 9.76
28032965 دار سبع بلعيني محمد - سفيزف آسيا 15.78
28032966 بلفاطمي بودليل أحمد - سفيزف آية 7.68
28032967 بوهند شباني يحي - سفيزف أبو بكر الصديق 6.9
28032968 بلفكرون شباني يحي - سفيزف أبو بكر الصديق 9.6
28032969 منقور شباني يحي - سفيزف أحالم 8.46
28032970 سميلي شباني عبد القادر - سفيزف أحمد 8.66
28032971 زجين شباني يحي - سفيزف أحمد خليل 7.4
28032972 بن بارك بودليل أحمد - سفيزف أحمد صديق 14.4
28032973 باللي شباني يحي - سفيزف أحمد عبد الهادي 9.92
28032974 لكصاري شباني يحي - سفيزف أحمد عماد الدين 6.32
28032975 وذان شباني يحي - سفيزف أحمد يوسف 10.8
28032976 عثماني شباني يحي - سفيزف أسامة 10.78
28032977 بلخيري شباني يحي - سفيزف أسامة 8.58
28032978 مروك شباني يحي - سفيزف أسامة 8.86
28032979 بوهند شباني عبد القادر - سفيزف أسامة شمس الدين 12.48
28032980 دالني بودليل أحمد - سفيزف أسماء 7.86
28032981 رزوق بودليل أحمد - سفيزف أسماء 10.4
28032982 عدوني شباني يحي - سفيزف أسماء 8.12
28032983 حداد شباني يحي - سفيزف أسماء 15.34
28032984 بوستة بودليل أحمد - سفيزف أم الجياللي 11.04
28032985 قناوي بودليل أحمد - سفيزف أمال نوراالسالم 18.1
28032986 شباني بودليل أحمد - سفيزف أمينة 11.12
28032987 مجادي شباني يحي - سفيزف أمينة 8.08
28032988 حري بودليل أحمد - سفيزف أمينة 15.36
28032989 البحري بلعيني محمد - سفيزف أمينة 12.44
28032990 بومزراق شباني يحي - سفيزف أمينة 8.18
28032991 فوالني شباني يحي - سفيزف أمينة  وئام 12.8
28032992 سيني شباني يحي - سفيزف أيمن 10.28
28032993 دالل شباني يحي - سفيزف إسالم 9.1
28032994 بالسيني بلعيني محمد - سفيزف إسماعيل 9.22
28032995 مروفال بودليل أحمد - سفيزف إسمهان حليمة 12
28032996 بوهند شباني يحي - سفيزف إآرام 12.06
28032997 تاوسر شباني يحي - سفيزف إآرام بثينة 7.94
28032998 حسان دواجي شباني يحي - سفيزف إلياس 6.24
28032999 بوستة بودليل أحمد - سفيزف إلياس 10.28
28033000 قديري بودليل أحمد - سفيزف إلياس 10.92
28033001 لواري بودليل أحمد - سفيزف إلياس 11.14
28033002 ديدة بودليل أحمد - سفيزف إلياس 8.94
28033003 رمدوم شباني يحي - سفيزف إيمان 8.28
28033004 تالف بودليل أحمد - سفيزف إيمان 16.02
28033005 شباني شباني عبد القادر - سفيزف إيمان 10.5
28033006 موحوش بودليل أحمد - سفيزف إيمان 9.58
28033007 محسن بودليل أحمد - سفيزف إيمان 11.58
28033008 نحال بودليل أحمد - سفيزف إيمان 11.26
28033009 عياد ميلودي الحبيب - سفيزف ابتسام 15.22
28033010 بوهند بودليل أحمد - سفيزف ابراهيم الخليل 7.44
28033011 آرناف ميلودي الحبيب - سفيزف ابو بكر 5.74
28033012 فيجل شباني يحي - سفيزف احالم 11.5
28033013 محتوقي ميلودي الحبيب - سفيزف احالم 9
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28033014 حميدي شباني يحي - سفيزف احالم 7.78
28033015 عشي بودليل أحمد - سفيزف احمد 9.44
28033016 بوخاري شباني يحي - سفيزف احمد 7.76
28033017 عبوني شباني عبد القادر - سفيزف احمد 13.78
28033018 بن آلخة شباني عبد القادر - سفيزف احمد 7.68
28033019 زجين شباني عبد القادر - سفيزف احمد شريف 11.7
28033020 بوتشيش بودليل أحمد - سفيزف احمد يوسف 14.16
28033021 داعي شباني عبد القادر - سفيزف ادريس عبد الرحمان 5.24
28033022 سهيني مقداد محمد - سفيزف ادم عبد الفتاح 8.52
28033023 رمضاني بودليل أحمد - سفيزف اسامة 7.74
28033024 حمادن شباني عبد القادر - سفيزف اسماء 13.66
28033025 خلوفي بودليل أحمد - سفيزف اسماء 12.02
28033026 دوآالي شباني يحي - سفيزف اسماء رانيا 14.36
28033027 يحياوي مقداد محمد - سفيزف اسماء نور الهدى 14.74
28033028 تيرس شباني عبد القادر - سفيزف اسماعيل 11.5
28033029 دريس شباني عبد القادر - سفيزف اسمهان 14.9
28033030 اوهيبة بودليل أحمد - سفيزف اسمهان بدر البدور 15.8
28033031 رمدوم شباني عبد القادر - سفيزف اشواق 14.04
28033032 صابري مقداد محمد - سفيزف اآرام 11.72
28033033 شباني شباني عبد القادر - سفيزف اآرام 9
28033034 بن قريع بودليل أحمد - سفيزف اآرام 16.26
28033035 آرير شباني عبد القادر - سفيزف اآرام ملوآة 9.88
28033036 عفان شباني يحي - سفيزف الحاج 6.92
28033037 باشا شباني يحي - سفيزف الحاج 8.66
28033038 براوي شباني يحي - سفيزف الحاج عبد القادر 11.84
28033039 بن يوسف شباني عبد القادر - سفيزف الحبيب 10.36
28033040 باشا شباني عبد القادر - سفيزف العيد 12.2
28033041 زوهري بودليل أحمد - سفيزف الهاشمي 10.28
28033042 فتوحي شباني عبد القادر - سفيزف الهاشمي 9.94
28033043 حبي شباني يحي - سفيزف الهام 12.52
28033044 يخو بودليل أحمد - سفيزف الهواري 9.5
28033045 بوسكران مقداد محمد - سفيزف الياس 9.02
28033046 عويمر شباني عبد القادر - سفيزف الياس 10.76
28033047 عمرون شباني يحي - سفيزف الياس 12.12
28033048 خليفة شباني يحي - سفيزف الياس هواري 13.22
28033049 هتراف بودليل أحمد - سفيزف امال 12.18
28033050 سويكت مقداد محمد - سفيزف امال 10.52
28033051 بن عسول شباني عبد القادر - سفيزف امال 9.82
28033052 بغاديد بودليل أحمد - سفيزف امال 12
28033053 بن حويدقة شباني يحي - سفيزف امال 15.88
28033054 بوقبرين بودليل أحمد - سفيزف امال هيبة اهللا 15.68
28033055 طيبي شباني يحي - سفيزف اماني 17.56
28033056 نواري مقداد محمد - سفيزف اميرة خديجة 17.6
28033057 داعي شباني يحي - سفيزف امين 12.26
28033058 نحال شباني يحي - سفيزف امينة 15.38
28033059 بلفكرون ميلودي الحبيب - سفيزف اية 10.6
28033060 مروش شباني عبد القادر - سفيزف ايمان 10.8
28033061 سعدوني بلعيني محمد - سفيزف ايمان 16.38
28033062 رزوق بودليل أحمد - سفيزف ايمان 8.68
28033063 العرباوي مقداد محمد - سفيزف ايمان 9.98
28033064 بلخيري بودليل أحمد - سفيزف باسم 9.26
28033065 رزوق شباني عبد القادر - سفيزف بدرة 9.42
28033066 دالل شباني عبد القادر - سفيزف بسمة 12.24
28033067 مرابط بودليل أحمد - سفيزف بسمة 10.88



matricule cem nom prenom moyenne
28033068 فلوس شباني يحي - سفيزف بشرى 8.62
28033069 ديدة شباني عبد القادر - سفيزف بشرى 7.64
28033070 بوشنتوف شباني يحي - سفيزف بشرى 10.82
28033071 مدوني ميلودي الحبيب - سفيزف بشرى 8.62
28033072 باللة شباني يحي - سفيزف بشرى وفاء 10.38
28033073 بوزيان شباني يحي - سفيزف بشير 7.98
28033074 بدرابني شباني عبد القادر - سفيزف بالحة 9.9
28033075 بوزوينة ميلودي الحبيب - سفيزف بالحة 9.12
28033076 أوهيبة شباني يحي - سفيزف بالل 11.36
28033077 برني شباني يحي - سفيزف بالل رضوان 10.02
28033078 جرفي شباني عبد القادر - سفيزف بلقاسم 9.44
28033079 زجين بودليل أحمد - سفيزف بن ديدة زآرياء 10.44
28033080 بروان شباني يحي - سفيزف بوزيان 6.62
28033081 خشعي شباني عبد القادر - سفيزف بوعالم 13.04
28033082 بن عياد ميلودي الحبيب - سفيزف توفيق 5.84
28033083 علواني شباني يحي - سفيزف توفيق 11.9
28033084 بن سلطان بودليل أحمد - سفيزف جالل 11.18
28033085 مفلح بودليل أحمد - سفيزف جالل الدين 9.22
28033086 بوسيف مقداد محمد - سفيزف جلول 10.78
28033087 بولعرج شباني يحي - سفيزف جياللي 8.38
28033088 بكار مقداد محمد - سفيزف حاجة فاطيمة 8.74
28033089 ديداوي شباني يحي - سفيزف حبيب  عبد  المجيد 8
28033090 بن حادة شباني يحي - سفيزف حجلة 7.4
28033091 بغاديد شباني يحي - سفيزف حسام 7.18
28033092 بن سبع شباني عبد القادر - سفيزف حسام الدين يحي 12.18
28033093 صابري بودليل أحمد - سفيزف حسن عبدالغاني 8.9
28033094 قدوم بودليل أحمد - سفيزف حسنية 10.88
28033095 جالب شباني يحي - سفيزف حسيبة 8.8
28033096 بوراس مقداد محمد - سفيزف حسين 7.14
28033097 نحال بودليل أحمد - سفيزف حسين 6.94
28033098 مجاهد بودليل أحمد - سفيزف حسين 9.54
28033099 نطاح مقداد محمد - سفيزف حفصة 10.6
28033100 بالق شباني يحي - سفيزف حكيمة نسرين 8.94
28033101 بكوري بلعيني محمد - سفيزف حليمة 13.36
28033102 بوخالفة بودليل أحمد - سفيزف حليمة 15.22
28033103 بوشتة شباني يحي - سفيزف حليمة 11.66
28033104 لعسل شباني عبد القادر - سفيزف حنان 7.58
28033105 وذان شباني يحي - سفيزف حنان 14.86
28033106 خنتر شباني يحي - سفيزف حياة 9.64
28033107 سويكت مقداد محمد - سفيزف حياة 15.8
28033108 بوعسرية مقداد محمد - سفيزف حياة يمينة 11.2
28033109 دحاوي شباني يحي - سفيزف خالد 7.1
28033110 مناد شباني يحي - سفيزف خالد 8.1
28033111 عوني ميلودي الحبيب - سفيزف خالد 12.38
28033112 بوترعة بودليل أحمد - سفيزف خديجة 11.38
28033113 حفاظ شباني يحي - سفيزف خديجة 7.04
28033114 بوشنافي ميلودي الحبيب - سفيزف خديجة 8.18
28033115 نقادي بودليل أحمد - سفيزف خديجة 11.26
28033116 عريبي شباني يحي - سفيزف خديجة 6.78
28033117 موالي سليمان بودليل أحمد - سفيزف خديجة 8.46
28033118 عميري شباني يحي - سفيزف خديجة 10.94
28033119 بن عبون ميلودي الحبيب - سفيزف خديجة 9.74
28033120 معاشو شباني يحي - سفيزف خديجة 10.08
28033121 بن عربية مقداد محمد - سفيزف خلود 12.94



matricule cem nom prenom moyenne
28033122 بلقناديل شباني يحي - سفيزف خلود شميسة 12.28
28033123 شرفاوي شباني عبد القادر - سفيزف خليل 10.78
28033124 اوهيبة شباني عبد القادر - سفيزف خليل 11.04
28033125 ريان شباني عبد القادر - سفيزف خولة 0
28033126 تامرت شباني يحي - سفيزف خولة 11.04
28033127 بلحيطش شباني يحي - سفيزف خير الدين 7.28
28033128 العرباوي شباني يحي - سفيزف خير الدين 9.6
28033129 مدوني شباني عبد القادر - سفيزف خير الدين 10.82
28033130 موسن منصور سايح مقداد محمد - سفيزف خيرة 9.22
28033131 بطيوي مقداد محمد - سفيزف خيرة 8.8
28033132 بوشريط ميلودي الحبيب - سفيزف خيرة 8.56
28033133 البحري بلعيني محمد - سفيزف خيرة 11.16
28033134 آشار شباني يحي - سفيزف خيرة 7.74
28033135 زمعالش مقداد محمد - سفيزف خيرة 9.1
28033136 بالحي شباني عبد القادر - سفيزف خيرة 11.14
28033137 مكيكة بودليل أحمد - سفيزف خيرة 10.52
28033138 فوغالي شباني يحي - سفيزف خيرة 7.78
28033139 ولد الواد شباني يحي - سفيزف خيرة 10.69
28033140 عربوش شباني عبد القادر - سفيزف خيرة 11.12
28033141 بن يوسف بودليل أحمد - سفيزف خيرة صفاء 16.38
28033142 برفاس شباني عبد القادر - سفيزف خيرة فاطمة الزهراء 11.18
28033143 طعيوش بودليل أحمد - سفيزف دالل 9.64
28033144 بوقرن شباني يحي - سفيزف رانية 6.58
28033145 هبري بودليل أحمد - سفيزف رجاء 12.04
28033146 برآاني شباني يحي - سفيزف رحمة انصاف 11.64
28033147 بن تكفة شباني يحي - سفيزف رحيمة 13.24
28033148 حمداد شباني عبد القادر - سفيزف رشا 10.86
28033149 عمارو شباني يحي - سفيزف رشيد 6.42
28033150 بدراني شباني عبد القادر - سفيزف رضوان 9.04
28033151 مزوني بودليل أحمد - سفيزف رفيق 10.44
28033152 زهري شباني عبد القادر - سفيزف رفيقة 9.78
28033153 عيدوني مقداد محمد - سفيزف رقية 9.32
28033154 موحوش شباني عبد القادر - سفيزف رقية 7.22
28033155 العرباوي شباني عبد القادر - سفيزف رقية 13.5
28033156 عبد القادوري شباني يحي - سفيزف رقية 14.44
28033157 بوشريط بلعيني محمد - سفيزف رونق 7.58
28033158 سوقمي شباني يحي - سفيزف رياض 10.88
28033159 ايقاش بودليل أحمد - سفيزف ريم 11.62
28033160 سقاري بودليل أحمد - سفيزف ريم ياسمين 16.98
28033161 بوجرف شباني يحي - سفيزف زآريا 8.54
28033162 معرف شباني يحي - سفيزف زآرياء 8.3
28033163 بومسجد بودليل أحمد - سفيزف زآرياء 9.56
28033164 بوهند شباني يحي - سفيزف زآرياء 8.7
28033165 مسمود شباني عبد القادر - سفيزف زآرياء 13.5
28033166 غوبالي مقداد محمد - سفيزف زآرياء 6.38
28033167 قشيح شباني يحي - سفيزف زهرة 12.52
28033168 مكيكة شباني يحي - سفيزف زهرة 16.2
28033169 عربوز ميلودي الحبيب - سفيزف زهرة 8.7
28033170 دوآالي شباني يحي - سفيزف زهير 8.64
28033171 شباني مقداد محمد - سفيزف زواوية 5.66
28033172 قالليز شباني يحي - سفيزف زوليخة 10.02
28033173 بلعريبي بودليل أحمد - سفيزف زوليخة 8.4
28033174 برفاس شباني عبد القادر - سفيزف زوليخة 11.22
28033175 العرباوي شباني عبد القادر - سفيزف زينب 9.74



matricule cem nom prenom moyenne
28033176 حديم شباني يحي - سفيزف زينب 11.74
28033177 بوآروشة شباني عبد القادر - سفيزف زينب بشرى 9.16
28033178 لعسل بودليل أحمد - سفيزف سارة 6.88
28033179 حفاظ مقداد محمد - سفيزف سارة 12.54
28033180 رمضاني بودليل أحمد - سفيزف سارة 14.52
28033181 خالفي شباني يحي - سفيزف سارة 11.74
28033182 شرقي شباني عبد القادر - سفيزف سامية 9.18
28033183 قديدر شباني يحي - سفيزف سحنون 6.94
28033184 سعدوني بلعيني محمد - سفيزف سعاد 9.02
28033185 عصام شباني عبد القادر - سفيزف سعاد 10.68
28033186 هالل بودليل أحمد - سفيزف سعاد 13.18
28033187 بن سبع بودليل أحمد - سفيزف سعاد خيرة 13.76
28033188 عثماني بودليل أحمد - سفيزف سعدية 10.38
28033189 بوراس شباني يحي - سفيزف سعدية 7.76
28033190 سعدوني بلعيني محمد - سفيزف سعيد 7.28
28033191 سالمي شباني يحي - سفيزف سعيد 6.38
28033192 براني شباني يحي - سفيزف سفيان 11.48
28033193 صوالح شباني يحي - سفيزف سالف 0
28033194 سلطاني شباني عبد القادر - سفيزف سالف 14.6
28033195 ميلودي ميلودي الحبيب - سفيزف سليم عبد الرحمن 9.82
28033196 سليلي شباني يحي - سفيزف سمية 10.78
28033197 مكيكة مقداد محمد - سفيزف سميرة 14.32
28033198 لعريبي شباني عبد القادر - سفيزف سناء 11.9
28033199 بلعيد مقداد محمد - سفيزف سهام 7.98
28033200 بدربني مقداد محمد - سفيزف سهام 17.2
28033201 عبدون شباني عبد القادر - سفيزف سهيلة 8.44
28033202 لعبان شباني يحي - سفيزف سهيلة 11.32
28033203 دارسبع بلعيني محمد - سفيزف سيد أحمد 9.18
28033204 بومنتل مقداد محمد - سفيزف سيد احمد 10.9
28033205 بيدي شباني يحي - سفيزف سيد علي 11.76
28033206 مغراوي شباني يحي - سفيزف سيدأحمد 8.28
28033207 بولعرج بودليل أحمد - سفيزف سيداحمد 9.44
28033208 مسعد بودليل أحمد - سفيزف سيف الدين بالحة 12.02
28033209 بلقادي ميلودي الحبيب - سفيزف شريف 10.48
28033210 مكيكة شباني عبد القادر - سفيزف شريفة رجاء 11.04
28033211 فليو بودليل أحمد - سفيزف شفاء زهرة 14.86
28033212 لصلح شباني عبد القادر - سفيزف شهرزاد 12.08
28033213 بلعيني بودليل أحمد - سفيزف شهرزاد 15.5
28033214 مكيكة شباني يحي - سفيزف شهيرة 7.58
28033215 حيرش شباني يحي - سفيزف شهيناز 8.44
28033216 باباخالي شباني يحي - سفيزف شيماء 8.38
28033217 بلعالم شباني يحي - سفيزف شيماء 10.8
28033218 آشار شباني يحي - سفيزف شيماء 14.78
28033219 قديد ميلودي الحبيب - سفيزف شيماء 8.22
28033220 بوجناح شباني يحي - سفيزف شيماء 12.04
28033221 بولنوار شباني عبد القادر - سفيزف شيماء 13.74
28033222 لحسن شباني يحي - سفيزف شيماء فاطمة الزهراء 9.56
28033223 بلعياشي شباني يحي - سفيزف شيماء نبيلة 15.14
28033224 حمالت بودليل أحمد - سفيزف صارة 9.78
28033225 هالل شباني عبد القادر - سفيزف صارة 10.36
28033226 زمالي مقداد محمد - سفيزف صارة 13.26
28033227 بومسجد شباني يحي - سفيزف صارة حبيبة 16.5
28033228 قرازيب شباني عبد القادر - سفيزف صافية رزان 11.88
28033229 دالني بودليل أحمد - سفيزف صالح 8.44
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28033230 حداد شباني عبد القادر - سفيزف صبرينة فاطمة الزهراء 11.28
28033231 حميدي بودليل أحمد - سفيزف صديق 11.76
28033232 بوقناية شباني يحي - سفيزف صالح الدين 9.25
28033233 بوديسة شباني يحي - سفيزف صالح الدين أيوب 10.42
28033234 آريمي شباني يحي - سفيزف صورية 9.56
28033235 موحوش شباني يحي - سفيزف صورية 13.26
28033236 دار نموس شباني يحي - سفيزف طه أحمد لؤي 10.2
28033237 مولقعدة بودليل أحمد - سفيزف طيب 11.16
28033238 بورزيق شباني عبد القادر - سفيزف عائشة 9.04
28033239 سهيني مقداد محمد - سفيزف عائشة 10.18
28033240 بدرابني بودليل أحمد - سفيزف عائشة 10.32
28033241 بن عياد ميلودي الحبيب - سفيزف عائشة 9.56
28033242 موحوش شباني يحي - سفيزف عائشة 14.04
28033243 مكيكة مقداد محمد - سفيزف عائشة سهام 13.7
28033244 فارسي بودليل أحمد - سفيزف عباس 11.32
28033245 تواتي بودليل أحمد - سفيزف عباس عبدالقادر 8.86
28033246 قشيح شباني يحي - سفيزف عبد االله 8.66
28033247 قاسمي شباني يحي - سفيزف عبد الجبار 10.58
28033248 لنفاظ مقداد محمد - سفيزف عبد الحفيظ 13.72
28033249 نواري مقداد محمد - سفيزف عبد الحق 12.86
28033250 حامق مقداد محمد - سفيزف عبد الحق شمس الدين 11.18
28033251 بوشيخي مقداد محمد - سفيزف عبد الحكيم زهير 0
28033252 العسري شباني يحي - سفيزف عبد الحليم 10.06
28033253 رحموني شباني يحي - سفيزف عبد الحميد 8.68
28033254 ديدة شباني عبد القادر - سفيزف عبد الرحمان 10
28033255 بن يوسف شباني عبد القادر - سفيزف عبد الرحمان 9.72
28033256 سعدوني شباني عبد القادر - سفيزف عبد الرحمان 9.72
28033257 ميموني شباني يحي - سفيزف عبد الرحمان 12.62
28033258 منصور شباني يحي - سفيزف عبد الرحمان 14.36
28033259 مهادن شباني يحي - سفيزف عبد الرحمن 9.58
28033260 بكار شباني يحي - سفيزف عبد الرحمن 8.26
28033261 فوغالي شباني يحي - سفيزف عبد الرحمن 6.4
28033262 صالح شباني يحي - سفيزف عبد الرحيم 8.8
28033263 فوغالي شباني يحي - سفيزف عبد الرزاق 6.52
28033264 مقدم ميلودي الحبيب - سفيزف عبد السالم 9.34
28033265 ميموني شباني عبد القادر - سفيزف عبد الصمد 9.64
28033266 بلق شباني عبد القادر - سفيزف عبد القادر 7.48
28033267 حميدة شباني يحي - سفيزف عبد القادر 10.42
28033268 عثماني شباني عبد القادر - سفيزف عبد القادر 9.66
28033269 لومي بلعيني محمد - سفيزف عبد القادر 8.42
28033270 زمعالش شباني عبد القادر - سفيزف عبد القادر 8.54
28033271 عربوش شباني عبد القادر - سفيزف عبد القادر 10.66
28033272 العسري شباني يحي - سفيزف عبد القادر 14.46
28033273 موحوش شباني يحي - سفيزف عبد القادر 8.5
28033274 زعتر شباني يحي - سفيزف عبد القادر 8.9
28033275 بوخالفة شباني يحي - سفيزف عبد القادر 10.68
28033276 قالليز شباني يحي - سفيزف عبد القادر شمس الدين 8.96
28033277 برباح مقداد محمد - سفيزف عبد القادر يحي 7.62
28033278 مكيكة شباني يحي - سفيزف عبد الكريم 10.44
28033279 بوهند شباني يحي - سفيزف عبد الكريم المختار 9.92
28033280 مسبوب ميلودي الحبيب - سفيزف عبد اهللا 7.58
28033281 مبسوط شباني يحي - سفيزف عبد اهللا 7.8
28033282 زروقي بلعيني محمد - سفيزف عبد اهللا فاروق 10.56
28033283 قاسمي شباني يحي - سفيزف عبد اهللا ياسر 8.16
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28033284 بوخاري شباني يحي - سفيزف عبد المومن 10.24
28033285 طيبي مقداد محمد - سفيزف عبد النور 9.92
28033286 حمادن شباني يحي - سفيزف عبد النور 9.8
28033287 هتراف شباني عبد القادر - سفيزف عبد الهادي 9.88
28033288 غربي شباني يحي - سفيزف عبد الوحيد 9.84
28033289 حسان دواجي شباني يحي - سفيزف عبد الوهاب 10.34
28033290 بوهند بودليل أحمد - سفيزف عبدالجليل 8.08
28033291 بوسطلة بودليل أحمد - سفيزف عبدالحفيظ 10.2
28033292 جالل بودليل أحمد - سفيزف عبدالحق 0
28033293 خلوفي بودليل أحمد - سفيزف عبدالحق 10.4
28033294 حديد بودليل أحمد - سفيزف عبدالحق 8.3
28033295 مدوني شباني يحي - سفيزف عبدالرحمان 10.36
28033296 عبدلي بودليل أحمد - سفيزف عبدالصمد 16.14
28033297 بودور بودليل أحمد - سفيزف عبدالصمد 11.38
28033298 منقور بودليل أحمد - سفيزف عبدالعزيز 12.68
28033299 منقور بودليل أحمد - سفيزف عبدالقادر 11.96
28033300 بوعسرية بودليل أحمد - سفيزف عبدالقادر 11.36
28033301 بوخليف بودليل أحمد - سفيزف عبدالقادر 11.4
28033302 بوبندير بودليل أحمد - سفيزف عبداهللا 12.96
28033303 بوقناية شباني يحي - سفيزف عبداهللا أنس 8
28033304 حنفي بودليل أحمد - سفيزف عبدالنور 4.96
28033305 نحال شباني عبد القادر - سفيزف عتيقة 8.16
28033306 ميلودي شباني عبد القادر - سفيزف عدنان زين الدين 10.2
28033307 بلحيطش شباني يحي - سفيزف عزالدين 6.48
28033308 بوعود شباني يحي - سفيزف عزالدين 15.28
28033309 امبوعزة بودليل أحمد - سفيزف عفاف 15.72
28033310 سالم بودليل أحمد - سفيزف عفاف 10.78
28033311 بن يوسف شباني يحي - سفيزف عقيلة 9.44
28033312 نحال شباني عبد القادر - سفيزف عكاشة 10.98
28033313 خراز شباني يحي - سفيزف عالء الدين 9.4
28033314 غالي شباني يحي - سفيزف علي 0
28033315 بوخالفة مقداد محمد - سفيزف علي 9.92
28033316 بغدادي شباني يحي - سفيزف عمار 9.54
28033317 خيدي بلعيني محمد - سفيزف عمارية 15.7
28033318 شعيب بودليل أحمد - سفيزف عمر 9.18
28033319 يحياوي شباني يحي - سفيزف عمر 10.36
28033320 مطموس بلعيني محمد - سفيزف عمر 10.72
28033321 حفاظ شباني يحي - سفيزف عيسى 10.12
28033322 دادو بلعيني محمد - سفيزف عين ناس 10.7
28033323 عطاوي ميلودي الحبيب - سفيزف غادة 8.62
28033324 لكصاري مقداد محمد - سفيزف فائزة 9.38
28033325 محتوقي شباني يحي - سفيزف فاتح 8.02
28033326 بوهنت بودليل أحمد - سفيزف فاروق يحي عبدالكريم 12.54
28033327 بودربالة شباني يحي - سفيزف فاطمة 10.7
28033328 بوديفي بودليل أحمد - سفيزف فاطمة 9.4
28033329 جرفي شباني يحي - سفيزف فاطمة  الزهراء 12
28033330 بيدار شباني يحي - سفيزف فاطمة الزهراء 10.14
28033331 سليلي مقداد محمد - سفيزف فاطمة الزهراء 9.02
28033332 بلبوش بودليل أحمد - سفيزف فاطمة الزهراء 10.52
28033333 زجين مقداد محمد - سفيزف فاطمة الزهراء 12.04
28033334 حيرش شباني يحي - سفيزف فاطمة الزهراء 13.26
28033335 طيبي شباني عبد القادر - سفيزف فاطمة الزهرة 9.34
28033336 عدو شباني عبد القادر - سفيزف فاطمة الزهرة 8.92
28033337 غالي شباني يحي - سفيزف فاطمة الزهرة 10.34



matricule cem nom prenom moyenne
28033338 حجاري بودليل أحمد - سفيزف فاطمة الزهرة 15.94
28033339 حزاجي شباني عبد القادر - سفيزف فاطمة الزهرة 11.94
28033340 ترزي بودليل أحمد - سفيزف فاطمة الزهرة 10.16
28033341 تيرس شباني عبد القادر - سفيزف فاطمة الزهرة منال 9.38
28033342 بوجالل بودليل أحمد - سفيزف فاطمة زهرة 17.04
28033343 ديداني ميلودي الحبيب - سفيزف فاطمي 10.1
28033344 مراح شباني يحي - سفيزف فاطنة 8.22
28033345 ضليمي بودليل أحمد - سفيزف فاطيمة 7.79
28033346 قشيح شباني يحي - سفيزف فاطيمة 11.22
28033347 ضليمي بودليل أحمد - سفيزف فاطيمة 9.2
28033348 قديد بودليل أحمد - سفيزف فاطيمة الزهراء 0
28033349 دوآالي بلعيني محمد - سفيزف فافة 12.76
28033350 بوشنتوف شباني يحي - سفيزف فافة 8.34
28033351 نواري شباني يحي - سفيزف فايزة 5.2
28033352 بغاديد مقداد محمد - سفيزف فايزة 12.32
28033353 بيدي شباني يحي - سفيزف فايزة 9.62
28033354 دقاق شباني يحي - سفيزف فايزة 14
28033355 محتوقي ميلودي الحبيب - سفيزف فايزة 11.64
28033356 بودينار شباني عبد القادر - سفيزف فايزة طاوس 11.5
28033357 زعتر مقداد محمد - سفيزف فتحي 0
28033358 برباح بودليل أحمد - سفيزف فراح 11.76
28033359 بلخوجة شباني عبد القادر - سفيزف فردوس 12.96
28033360 مالس شباني عبد القادر - سفيزف فضيلة 10.72
28033361 عبدون شباني عبد القادر - سفيزف فضيلة 11.96
28033362 حمدان شباني يحي - سفيزف فيصل 12.06
28033363 سعدوني بلعيني محمد - سفيزف فيصل 15
28033364 نور شباني يحي - سفيزف فيصل 16.74
28033365 ايقاش بودليل أحمد - سفيزف فيصل 9.84
28033366 سعدوني شباني عبد القادر - سفيزف قادة 10.66
28033367 نحال شباني عبد القادر - سفيزف قادة 9.04
28033368 لعريقي شباني عبد القادر - سفيزف قاسم 9.32
28033369 بوعسرية شباني عبد القادر - سفيزف قدور شمس الدين 10.74
28033370 عبدلي تيجيني شباني يحي - سفيزف قويدرعبد المجيد 7.7
28033371 خديم شباني يحي - سفيزف آريم 8.6
28033372 حميدة شباني يحي - سفيزف آريم 9
28033373 رزيوي بودليل أحمد - سفيزف آريمة 11.32
28033374 بوخاري شباني يحي - سفيزف آلتوم 10
28033375 برفاس بودليل أحمد - سفيزف آلتوم 14.56
28033376 بلقناديل بودليل أحمد - سفيزف آلتوم 12.92
28033377 مهدي شباني يحي - سفيزف آلتوم 13.98
28033378 لكحل بودليل أحمد - سفيزف آمال 12.92
28033379 عبد القادوري شباني يحي - سفيزف آمال 10.86
28033380 فليو بودليل أحمد - سفيزف آنزة 10.14
28033381 بختي بودليل أحمد - سفيزف آنزة 17.3
28033382 العسري شباني يحي - سفيزف آوثر 9
28033383 بومنتل مقداد محمد - سفيزف آوثر 11.86
28033384 دالل شباني عبد القادر - سفيزف آوثر حليمة 9.2
28033385 برفاس شباني عبد القادر - سفيزف آوثر نور االيمان 15.66
28033386 ريغي شباني يحي - سفيزف لخضر اسماعيل 10.74
28033387 جبلي بلعيني محمد - سفيزف ليلى 16.12
28033388 رزيق ميلودي الحبيب - سفيزف ليندة 7.6
28033389 بوزوينة ميلودي الحبيب - سفيزف مامة 8.98
28033390 ناصيري مقداد محمد - سفيزف مامة 11.62
28033391 بومسجد شباني يحي - سفيزف مامة 7.52



matricule cem nom prenom moyenne
28033392 دار نموس بلعيني محمد - سفيزف مامة 11.28
28033393 عبو شباني عبد القادر - سفيزف مامة 8.5
28033394 مقران بودليل أحمد - سفيزف مجادي 10.24
28033395 هالل شباني يحي - سفيزف محمد 6.38
28033396 طيبي شباني يحي - سفيزف محمد 8.88
28033397 موحوش شباني يحي - سفيزف محمد 7.84
28033398 خماس شباني يحي - سفيزف محمد 7.1
28033399 مزوزي شباني يحي - سفيزف محمد 9.12
28033400 عشي بودليل أحمد - سفيزف محمد 9.26
28033401 بحار شباني عبد القادر - سفيزف محمد 9.12
28033402 خوجة شباني يحي - سفيزف محمد 8.22
28033403 قندوسي شباني يحي - سفيزف محمد 9.72
28033404 توزالة مقداد محمد - سفيزف محمد 8.72
28033405 غنيم شباني يحي - سفيزف محمد 8.68
28033406 قبلي شباني عبد القادر - سفيزف محمد 11.4
28033407 برآاني بودليل أحمد - سفيزف محمد 10.5
28033408 شرقي سنوسي شباني يحي - سفيزف محمد 10.38
28033409 ميمون ميلودي الحبيب - سفيزف محمد 6.68
28033410 مسعد شباني يحي - سفيزف محمد 8.36
28033411 عصام شباني عبد القادر - سفيزف محمد 9.48
28033412 بوخشبة شباني عبد القادر - سفيزف محمد 13.78
28033413 العرباوي بودليل أحمد - سفيزف محمد 7.84
28033414 شويقر شباني يحي - سفيزف محمد 13.1
28033415 ديداني ميلودي الحبيب - سفيزف محمد 13.28
28033416 فرتوس شباني يحي - سفيزف محمد 9.36
28033417 بلوحي بلعيني محمد - سفيزف محمد أمين 10.06
28033418 حفاظ شباني يحي - سفيزف محمد أمين 7.92
28033419 بن شيخ شباني يحي - سفيزف محمد أمين 12.2
28033420 محال شباني يحي - سفيزف محمد أمين 12.44
28033421 برباح شباني يحي - سفيزف محمد إلياس 17.3
28033422 صحراوي شباني يحي - سفيزف محمد األمين 11.16
28033423 رزيوي مقداد محمد - سفيزف محمد األمين 9.86
28033424 قضات شباني عبد القادر - سفيزف محمد األمين 8.9
28033425 صحوري شباني يحي - سفيزف محمد األمين 10.3
28033426 لومي بلعيني محمد - سفيزف محمد األمين 8.46
28033427 حامق بودليل أحمد - سفيزف محمد األمين 15.06
28033428 اوهيبة بودليل أحمد - سفيزف محمد االمين 15.78
28033429 سعيدي بودليل أحمد - سفيزف محمد االمين عبدالقادر 9.36
28033430 عمرون شباني يحي - سفيزف محمد الحبيب 8.44
28033431 مكيكة شباني عبد القادر - سفيزف محمد الحبيب 10.98
28033432 ميلودي شباني يحي - سفيزف محمد الصديق 17.12
28033433 بودالل بودليل أحمد - سفيزف محمد امين 11
28033434 بوشنافي ميلودي الحبيب - سفيزف محمد امين 8.28
28033435 عمريس مقداد محمد - سفيزف محمد امين 8.36
28033436 ديداوي شباني عبد القادر - سفيزف محمد امين 8.48
28033437 بوهي بودليل أحمد - سفيزف محمد امين 9.4
28033438 سهيني مقداد محمد - سفيزف محمد امين 13.74
28033439 آرآور شباني يحي - سفيزف محمد امين 8.1
28033440 فرقوق شباني يحي - سفيزف محمد امين 12.5
28033441 بطام بودليل أحمد - سفيزف محمد بدرالدين 10.44
28033442 بوشنافي ميلودي الحبيب - سفيزف محمد جمال الدين 9.5
28033443 زحيل شباني يحي - سفيزف محمد خليل 9.92
28033444 نوالة شباني يحي - سفيزف محمد رضا 9.68
28033445 رمدوم بودليل أحمد - سفيزف محمد رضا 14.78



matricule cem nom prenom moyenne
28033446 عطاوي شباني يحي - سفيزف محمد رياض 10.9
28033447 طيبي بودليل أحمد - سفيزف محمد زآرياء 8.94
28033448 حميدة شباني يحي - سفيزف محمد عادل 7.22
28033449 بومسجد شباني عبد القادر - سفيزف محمد عبد االله 10.04
28033450 بو تنزار شباني عبد القادر - سفيزف محمد عبد الحكيم 7.66
28033451 لكحل بلعيني محمد - سفيزف محمد عبد الحميد 13.38
28033452 قرل مقداد محمد - سفيزف محمد عبد العزيز 11.94
28033453 بن قانة مقداد محمد - سفيزف محمد عبد القادر 13.46
28033454 أزهري شباني يحي - سفيزف محمد عبد اهللا 9.56
28033455 زوقاغ شباني يحي - سفيزف محمد عبد المجيد عبد القادر 7.78
28033456 نوالة بودليل أحمد - سفيزف محمد عبدالعزيز 9.64
28033457 برحو شباني يحي - سفيزف محمد علي 10.54
28033458 قليل بودليل أحمد - سفيزف محمد لمين 9.98
28033459 بوزيان بودليل أحمد - سفيزف محمد مروان 12.88
28033460 بلهادي بودليل أحمد - سفيزف محمد مصطفى 14.62
28033461 سهيني بودليل أحمد - سفيزف محمد نجيب بلعربي 9.32
28033462 دالوي شباني يحي - سفيزف محمد نذير 14.84
28033463 صابري مقداد محمد - سفيزف محمد نذير 13.28
28033464 حميدة شباني يحي - سفيزف محمد نذير 10.08
28033465 مرحوم شباني عبد القادر - سفيزف محمد هشام 13.16
28033466 بلفاطمي شباني يحي - سفيزف محمد ياسين 7.8
28033467 بودينار شباني يحي - سفيزف محي الدين 9.1
28033468 رمضاني شباني يحي - سفيزف مختار 7.74
28033469 زقوم شباني عبد القادر - سفيزف مختار 9.66
28033470 معرف شباني عبد القادر - سفيزف مختار 13.76
28033471 مسعد شباني عبد القادر - سفيزف مختار حمزة 12.52
28033472 بوهند شباني يحي - سفيزف مختار محمد 7.3
28033473 فريحي بودليل أحمد - سفيزف مختارية أمينة 11.54
28033474 عبد القادوري شباني يحي - سفيزف مراد 9.88
28033475 طيبي شباني يحي - سفيزف مروان 10.56
28033476 مزواري بودليل أحمد - سفيزف مروان 13.82
28033477 صغير شباني عبد القادر - سفيزف مروة 9.74
28033478 دالوي شباني يحي - سفيزف مروة 16.74
28033479 نجادي بودليل أحمد - سفيزف مروة 17.96
28033480 بومسجد مقداد محمد - سفيزف مروة 17.4
28033481 برآاني بودليل أحمد - سفيزف مروة 14.02
28033482 مولقعدة شباني يحي - سفيزف مروى 9.9
28033483 بوقبرين شباني يحي - سفيزف مريم 11.98
28033484 بوزوينة ميلودي الحبيب - سفيزف مريم 9.84
28033485 فريحي مقداد محمد - سفيزف مريم 15.52
28033486 غنيم شباني يحي - سفيزف مريم 10.2
28033487 بن قريرة بودليل أحمد - سفيزف مريم 11.92
28033488 موآسي شباني عبد القادر - سفيزف مريم 14.4
28033489 لواري مقداد محمد - سفيزف مصطفى 12.52
28033490 براهمي شباني يحي - سفيزف مصطفى 10.66
28033491 لومي بلعيني محمد - سفيزف مصطفى 11.74
28033492 معرف ميلودي الحبيب - سفيزف مصطفى الحبيب 9.06
28033493 جرموني بودليل أحمد - سفيزف مصطفى امين 9.1
28033494 حداد شباني يحي - سفيزف منال 13.94
28033495 زنازل بودليل أحمد - سفيزف منال 17.24
28033496 حليمة سالم بودليل أحمد - سفيزف منال 14.72
28033497 قدار شباني عبد القادر - سفيزف منال 12.52
28033498 برباح شباني يحي - سفيزف منال 7.62
28033499 بونوارة شباني يحي - سفيزف منال 14.92



matricule cem nom prenom moyenne
28033500 سعدوني بلعيني محمد - سفيزف منور 10.9
28033501 لنوار بلعيني محمد - سفيزف منور 10.58
28033502 توزالة بودليل أحمد - سفيزف منى 11.74
28033503 البحري بلعيني محمد - سفيزف منية 11.76
28033504 لوهاب شباني يحي - سفيزف مهاجي 12.5
28033505 دريدك شباني يحي - سفيزف مهاجي 7.54
28033506 ناصر ميلودي الحبيب - سفيزف موراد 10.08
28033507 لكحل بلعيني محمد - سفيزف موسى 10.82
28033508 موالي سليمان شباني يحي - سفيزف موسى 8.68
28033509 تواتي بودليل أحمد - سفيزف موالي 9.6
28033510 خلوفي بودليل أحمد - سفيزف مولود 9.94
28033511 راولي بودليل أحمد - سفيزف مولود عبدالمجيد 7.78
28033512 ميمون ميلودي الحبيب - سفيزف ميلود 10.4
28033513 طيبي بودليل أحمد - سفيزف نائل 6.66
28033514 بورزيق شباني عبد القادر - سفيزف نادية 10.14
28033515 لعسل مقداد محمد - سفيزف نادية 11.82
28033516 رويبي مقداد محمد - سفيزف نجاة 11.28
28033517 دالني مقداد محمد - سفيزف نجاة 16.14
28033518 داودي شباني يحي - سفيزف نجمة 10.42
28033519 حميدة بودليل أحمد - سفيزف نذير 10.4
28033520 عراس بودليل أحمد - سفيزف نذير رضوان 15.16
28033521 بن بارك شباني يحي - سفيزف نرجس 15.2
28033522 فريحي شباني يحي - سفيزف نريمان 12.58
28033523 العرباوي بودليل أحمد - سفيزف نريمان 14.24
28033524 اوليد علي مقداد محمد - سفيزف نريمان بنت النابي ياسمين 15.08
28033525 عروش شباني يحي - سفيزف نزهة 6.4
28033526 باللة شباني عبد القادر - سفيزف نسرين 8.54
28033527 رمدوم شباني عبد القادر - سفيزف نسرين 15.4
28033528 عمرون بودليل أحمد - سفيزف نسيمة 12.48
28033529 مالطي شباني عبد القادر - سفيزف نصر الدين 8.62
28033530 بوزوينة ميلودي الحبيب - سفيزف نفيسة 14.64
28033531 آشار بودليل أحمد - سفيزف نوال 7.82
28033532 خلوفي شباني عبد القادر - سفيزف نور االيمان 10.16
28033533 باحة شباني يحي - سفيزف نور الدين 8.58
28033534 بالحي شباني عبد القادر - سفيزف نور الهدى 10.08
28033535 موحوش شباني عبد القادر - سفيزف نور الهدى 9
28033536 بوزيان شباني يحي - سفيزف نور الهدى 10.14
28033537 بوقبرين شباني يحي - سفيزف نور الهدى 17.98
28033538 بورزيق شباني عبد القادر - سفيزف نور الهدى 15.76
28033539 برواين شباني يحي - سفيزف نور الهدى 10.7
28033540 قالليز شباني يحي - سفيزف نور الهدى 12.94
28033541 ساآت شباني عبد القادر - سفيزف نور الهدى 13.3
28033542 بلحسيني شباني يحي - سفيزف نور الهدى 13.1
28033543 فليو بودليل أحمد - سفيزف نورالدين 11.58
28033544 فليو بودليل أحمد - سفيزف نورالدين 18.48
28033545 بلخشبة بودليل أحمد - سفيزف نورالهدى 13.6
28033546 طيبي بودليل أحمد - سفيزف هاجر 11.58
28033547 حداد بودليل أحمد - سفيزف هاجر 14.58
28033548 سهيني بودليل أحمد - سفيزف هاجر 13.74
28033549 باللة مقداد محمد - سفيزف هاجر 12.42
28033550 بن حفصة بودليل أحمد - سفيزف هاجر 16.34
28033551 سوقمي مقداد محمد - سفيزف هبة اهللا اآرام 11.28
28033552 لقرع شباني يحي - سفيزف هبة فاطمة 18.44
28033553 لعسل مقداد محمد - سفيزف هدى 16.02



matricule cem nom prenom moyenne
28033554 قشيح شباني يحي - سفيزف هشام 10.12
28033555 غالي شباني يحي - سفيزف هشام 7.8
28033556 حامق شباني يحي - سفيزف هشام 10.56
28033557 آشار مقداد محمد - سفيزف هشام 6.48
28033558 لكحل شباني يحي - سفيزف هشام 7.9
28033559 ديدة شباني عبد القادر - سفيزف هواري عبد السميع 13.5
28033560 خوجة شباني يحي - سفيزف هوارية 8.68
28033561 العرباوي بودليل أحمد - سفيزف هيبة 17.48
28033562 عفان شباني يحي - سفيزف وئام 10.18
28033563 بورزيق شباني عبد القادر - سفيزف وداد 9.14
28033564 عربوز بودليل أحمد - سفيزف وسام 15.12
28033565 خديم بودليل أحمد - سفيزف وسيلة 10.76
28033566 ريدال بلعيني محمد - سفيزف وفاء 9.74
28033567 طالبي شباني عبد القادر - سفيزف وفاء 9.94
28033568 داودي بودليل أحمد - سفيزف وفاء نبيلة 18.48
28033569 مروك شباني عبد القادر - سفيزف وفاء نجية 9.14
28033570 موحوش بودليل أحمد - سفيزف وليد 0
28033571 حمدان شباني يحي - سفيزف وليد 11.06
28033572 بن سجاد شباني يحي - سفيزف وليد 5.74
28033573 بلعوينات بودليل أحمد - سفيزف وهيبة 16.56
28033574 زيان شريف مقداد محمد - سفيزف ياسر 13.74
28033575 بنحلي بودليل أحمد - سفيزف ياسين 8.82
28033576 عويمر شباني يحي - سفيزف ياسين 9.48
28033577 بلفاطمي شباني عبد القادر - سفيزف ياسين 12.52
28033578 مكيكة شباني يحي - سفيزف ياسين 9.22
28033579 قسوم شباني يحي - سفيزف ياسين 11.74
28033580 توزالة بودليل أحمد - سفيزف ياسين الحبيب 10.82
28033581 يعالوي مقداد محمد - سفيزف يامنة 14.68
28033582 آشار شباني عبد القادر - سفيزف يحي 6.98
28033583 لومي بلعيني محمد - سفيزف يحي 9.4
28033584 زمالي شباني يحي - سفيزف يحي عبد الرحمان 10.02
28033585 بن آلخة شباني عبد القادر - سفيزف يحيى ياسر 8.26
28033586 قاسمي شباني يحي - سفيزف يسرى 10.06
28033587 حميدي بودليل أحمد - سفيزف يسرى 11.88
28033588 مولقعدة شباني يحي - سفيزف يسرى 10.52
28033589 داودي شباني يحي - سفيزف يسرى أسماء 0
28033590 سلطاني شباني يحي - سفيزف يسري 10.66
28033591 حداد شباني عبد القادر - سفيزف يسمينة 12.34
28033592 برباح شباني عبد القادر - سفيزف يمينة 9.84
28033593 بدرابني بودليل أحمد - سفيزف يوسف 11.78
28033594 آشار شباني عبد القادر - سفيزف يوسف 10.4
28033595 بوهند بودليل أحمد - سفيزف يوسف 8.38
28033596 قرنينوش بودليل أحمد - سفيزف يوسف 8.44
28033597 عدوني بلعيني محمد - سفيزف يوسف 10.04
28033598 بن آلخة شباني عبد القادر - سفيزف يوسف اسالم 9.28
28033599 برفاس شباني يحي - سفيزف يوسف عبد الغاني 10.24
28033600 بن جبار مقداد محمد - سفيزف يوسف عزيز 8.6
28033601 قالليز شباني عبد القادر - سفيزف يونس 9
28033602 جالل شباني يحي - سفيزف يونس 8.76
28033603 توزالة مقداد محمد - سفيزف يونس 7.62
28033623 مرين المسيد أحمد 10.98
28033624 بن بارك المسيد أسامة 10.32
28033625 بلكبيش المسيد أمال 9.78
28033626 فتوحي المسيد أيمن 12.04



matricule cem nom prenom moyenne
28033627 بلحيطش المسيد إلياس 5.64
28033628 ياحي المسيد إيمان 14.6
28033629 لقصاري المسيد ابراهيم 11.64
28033630 بلكبيش المسيد جمال رشيد 13.06
28033631 سميلي المسيد جوهر 12.1
28033632 قداري المسيد حسين 10.56
28033633 بوراس المسيد حليمة 11.42
28033634 سهلي المسيد حليمة أمنة 13.84
28033635 قسمية المسيد خديجة 11.24
28033636 برايح المسيد خديجة 11.36
28033637 دريدك المسيد خديجة 17.62
28033638 بوراس المسيد خيرة 11.64
28033639 صحراوي المسيد خيرة 12.9
28033640 بوعالم المسيد رشا وئام 10.86
28033641 مونقاد المسيد رقية 9.64
28033642 بن الدين المسيد زانة 12.84
28033643 غوبالي المسيد زواوية 12.16
28033644 بوراس المسيد زوليخة 12.56
28033645 بلقادي المسيد زينب 15.7
28033646 بورزيق المسيد زينب 13.6
28033647 أبري المسيد سارة 14.26
28033648 قايدي المسيد سحنون محمد 0
28033649 مونقاد المسيد سلمى 0
28033650 حرير المسيد سليمان عبد القادر 10.14
28033651 هيبر المسيد طارق ضياء الدين 14.86
28033652 بلكبيش المسيد عائشة 9.46
28033653 عبوني المسيد عائشة 18.04
28033654 برايح المسيد عبد الحق 8.32
28033655 مسلم المسيد عبد الرحمان 12.84
28033656 تاوسر المسيد عبد الرحمان 14.84
28033657 توسار المسيد عبد اللطيف 10.24
28033658 مونقاد المسيد فاطمة 12.68
28033659 بورزيق المسيد فاطمة الزهراء 10.72
28033660 حامق المسيد فاطيمة 15.8
28033661 عبوني المسيد لمياء 15.22
28033662 داعي المسيد مامة 10.5
28033663 آرآور المسيد محمد 11.96
28033664 خشعي المسيد محمد 12.9
28033665 توزالة المسيد محمد 14.9
28033666 دقو المسيد محمد أمين 12.44
28033667 غوبالي المسيد مروان 11.62
28033668 بلقادي المسيد مهاجي صديق 11.38
28033669 براهمي المسيد مهاجية 14.5
28033670 ابري المسيد نجمة 12.08
28033671 رمضاني المسيد نسرين سهيلة 10.3
28033672 حامق المسيد نور الدين 6.9
28033673 حامق المسيد وليد 11.58
28033674 عدو المسيد يحي 9.48
28033694 قوميري سافر بلقاسم - تنيرة آنس 10.96
28033695 بوفلجة عيسى الصحبي - تنيرة أحمد 8.58
28033696 نور عيسى الصحبي - تنيرة أحمد 10.08
28033697 بداوي سافر بلقاسم - تنيرة أحمد 15.7
28033698 جالب سافر بلقاسم - تنيرة أسامة 11.64
28033699 شراك سافر بلقاسم - تنيرة أسماء 10.54



matricule cem nom prenom moyenne
28033700 مواحدي سافر بلقاسم - تنيرة أمال 10.54
28033701 فضال عيسى الصحبي - تنيرة أمينة 6.6
28033702 مالك سافر بلقاسم - تنيرة أمينة 11.76
28033703 مزيان سافر بلقاسم - تنيرة أمينة 12.28
28033704 فضال سافر بلقاسم - تنيرة أيمن 9.04
28033705 شاللي سافر بلقاسم - تنيرة احالم 11.56
28033706 بودالي سافر بلقاسم - تنيرة احمد 10.06
28033707 وافي سافر بلقاسم - تنيرة اسالم 13.08
28033708 هالل سافر بلقاسم - تنيرة اسمهان 12.78
28033709 تنيري سافر بلقاسم - تنيرة اآرام 8.88
28033710 يوسفي سافر بلقاسم - تنيرة اآرام 11.2
28033711 عرجون عيسى الصحبي - تنيرة الحاج 7.82
28033712 دخيسي عيسى الصحبي - تنيرة الحاج عبد الجليل 9.84
28033713 طالي عيسى الصحبي - تنيرة الحرة وفاء 10.84
28033714 بوجالل سافر بلقاسم - تنيرة المنذر 12.66
28033715 مرسلي عيسى الصحبي - تنيرة الياس 5.64
28033716 مسكيني عيسى الصحبي - تنيرة الياس 9.24
28033717 بلعباسي سافر بلقاسم - تنيرة امال 7.56
28033718 بحوص سافر بلقاسم - تنيرة ايمان 13.86
28033719 حفيظ سافر بلقاسم - تنيرة ايمن 10.58
28033720 بحوص سافر بلقاسم - تنيرة بختة 11.6
28033721 عيادي سافر بلقاسم - تنيرة بختة نور الهدى 9.12
28033722 بحوص سافر بلقاسم - تنيرة بدرة 13.12
28033723 تومي عيسى الصحبي - تنيرة بشير 9.98
28033724 غزالي سافر بلقاسم - تنيرة بوبكر 12.28
28033725 قبالة عيسى الصحبي - تنيرة جلول 10.16
28033726 مجاهد سافر بلقاسم - تنيرة جلول 5.82
28033727 آحلوش سافر بلقاسم - تنيرة جميلة 9.44
28033728 عبد الحكيمي عيسى الصحبي - تنيرة حسين 9.34
28033729 زقور سافر بلقاسم - تنيرة حليمة 11.66
28033730 مواحدي سافر بلقاسم - تنيرة حليمة 9.22
28033731 مواحدي سافر بلقاسم - تنيرة حنان 11.98
28033732 عمران عيسى الصحبي - تنيرة خديجة 9.02
28033733 بوغالم اهللا سافر بلقاسم - تنيرة خير الدين 10.44
28033734 مزوزي عيسى الصحبي - تنيرة خيرة 9.58
28033735 آريم سافر بلقاسم - تنيرة خيرة 9.66
28033736 بن عراج عيسى الصحبي - تنيرة دنيازاد 8.3
28033737 تومي سافر بلقاسم - تنيرة رغدة اية 13.28
28033738 بن مشري عيسى الصحبي - تنيرة رندى هيام 6.94
28033739 حبيبش سافر بلقاسم - تنيرة زبيدة 12.04
28033740 حبيبش سافر بلقاسم - تنيرة زآرياء 12.26
28033741 مزيان عيسى الصحبي - تنيرة زآرياء 8.32
28033742 جديد عيسى الصحبي - تنيرة زواوي 5.18
28033743 لغواطي سافر بلقاسم - تنيرة زواوية 8.02
28033744 سنوسي سافر بلقاسم - تنيرة زوبيدة 11.22
28033745 سكوم عيسى الصحبي - تنيرة زوليخة 7.86
28033746 زاير سافر بلقاسم - تنيرة سامي 8.32
28033747 طالب عيسى الصحبي - تنيرة سعاد 10.38
28033748 سالمي سافر بلقاسم - تنيرة سفيان 8.96
28033749 حوباد سافر بلقاسم - تنيرة سفيان 13.52
28033750 زاهي سافر بلقاسم - تنيرة سمية 13.06
28033751 مواحدي سافر بلقاسم - تنيرة سمية 12.2
28033752 فالح سافر بلقاسم - تنيرة سناء آوثر 13.24
28033753 بوشارب عيسى الصحبي - تنيرة سهام 9.76



matricule cem nom prenom moyenne
28033754 مرسلي سافر بلقاسم - تنيرة شريفة شروق 8.32
28033755 آريم سافر بلقاسم - تنيرة شهرزاد سميرة 12.06
28033756 حوبار عيسى الصحبي - تنيرة شهيرة 8.6
28033757 شاوي بودغن سافر بلقاسم - تنيرة شيماء 13.16
28033758 خراز سافر بلقاسم - تنيرة شيماء 9.52
28033759 بودالي سافر بلقاسم - تنيرة شيماء 12.5
28033760 داود سافر بلقاسم - تنيرة شيماء 10.16
28033761 مالك سافر بلقاسم - تنيرة صابرينة 9.3
28033762 مالك سافر بلقاسم - تنيرة صابرينة 9.2
28033763 عمران سافر بلقاسم - تنيرة صارة 9.74
28033764 سهلي عيسى الصحبي - تنيرة عائشة 8.38
28033765 عبدلي سافر بلقاسم - تنيرة عادل 11.3
28033766 مالك سافر بلقاسم - تنيرة عبد الباسط 9.64
28033767 درني سافر بلقاسم - تنيرة عبد الرحمان 7.32
28033768 بورطاط زعباط سافر بلقاسم - تنيرة عبد الرحمان 15.28
28033769 حانبة عيسى الصحبي - تنيرة عبد الرزاق 9.32
28033770 حانبة عيسى الصحبي - تنيرة عبد الغني 9.72
28033771 سكوم سافر بلقاسم - تنيرة عبد القادر 5.36
28033772 مقدم عيسى الصحبي - تنيرة عبد القادر 7.4
28033773 مسعودي سافر بلقاسم - تنيرة عبد القادر 7.98
28033774 قوميري سافر بلقاسم - تنيرة عبد القادر 14.36
28033775 بشيري سافر بلقاسم - تنيرة عبد القادر 7.76
28033776 مجاهد عيسى الصحبي - تنيرة عبد القادر إسحاق 5.5
28033777 شاللي سافر بلقاسم - تنيرة عبد الكريم 12.72
28033778 عتو سافر بلقاسم - تنيرة عبد المجيد 10.08
28033779 حمام سافر بلقاسم - تنيرة عماد 11.54
28033780 عبدلي عيسى الصحبي - تنيرة عمر 7.34
28033781 دموش سافر بلقاسم - تنيرة فؤاد 13.28
28033782 ذياب عيسى الصحبي - تنيرة فاروق 10.22
28033783 فرق عيسى الصحبي - تنيرة فاطمة 8.96
28033784 حانبة سافر بلقاسم - تنيرة فاطمة 12.48
28033785 عالم عيسى الصحبي - تنيرة فاطمة 8.9
28033786 زعباط سافر بلقاسم - تنيرة فاطمة الزهراء 8.24
28033787 أحرس سافر بلقاسم - تنيرة فاطمة الزهراء 12.04
28033788 غوباي عيسى الصحبي - تنيرة فاطمة الزهرة 9.74
28033789 شراك عيسى الصحبي - تنيرة فاطمة الزهرة 8.25
28033790 نوقاس عيسى الصحبي - تنيرة فتح اهللا 8.92
28033791 آمان سافر بلقاسم - تنيرة فتحي 9.56
28033792 بوذراع سافر بلقاسم - تنيرة فراح 11.1
28033793 حمزة عيسى الصحبي - تنيرة فيصل 11.48
28033794 فالح عيسى الصحبي - تنيرة لخضر 7.42
28033795 بودالي عيسى الصحبي - تنيرة لخضر 8.6
28033796 مدان عيسى الصحبي - تنيرة لخضر 7.9
28033797 جديد سافر بلقاسم - تنيرة لخضر 13.82
28033798 بن أحمد سافر بلقاسم - تنيرة لطفي 12.38
28033799 بلعباسي سافر بلقاسم - تنيرة لطيفة 8.54
28033800 ناجي سافر بلقاسم - تنيرة ليندة 12.24
28033801 شربي عيسى الصحبي - تنيرة محمد 9.44
28033802 حمزة سافر بلقاسم - تنيرة محمد 13.2
28033803 مسعد عيسى الصحبي - تنيرة محمد 9.12
28033804 بلمير سافر بلقاسم - تنيرة محمد 10.22
28033805 بودالي عيسى الصحبي - تنيرة محمد أمين 8.34
28033806 شايع عيسى الصحبي - تنيرة محمد أمين 8.64
28033807 مدان عيسى الصحبي - تنيرة محمد أمين 7
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28033808 نابي عيسى الصحبي - تنيرة محمد أمين 9.22
28033809 حوباد عيسى الصحبي - تنيرة محمد أمين 9.58
28033810 شافي سافر بلقاسم - تنيرة محمد إسالم 15.2
28033811 يوسفي عيسى الصحبي - تنيرة محمد الحاج 8.68
28033812 برجم عيسى الصحبي - تنيرة محمد زين الدين 10.24
28033813 أوزير عيسى الصحبي - تنيرة محمد عبد اهللا 8.16
28033814 بوشارب سافر بلقاسم - تنيرة مروى 13.66
28033815 ناصري عيسى الصحبي - تنيرة مريم 8.3
28033816 عالم سافر بلقاسم - تنيرة مصطفى 10.74
28033817 بحوص سافر بلقاسم - تنيرة مليكة 9.06
28033818 شاللي سافر بلقاسم - تنيرة منال 10.82
28033819 نعماوي سافر بلقاسم - تنيرة منال 12.62
28033820 بن عياد سافر بلقاسم - تنيرة منصف محمد 9.8
28033821 بن شيتة عيسى الصحبي - تنيرة منصورية 8.4
28033822 ناجي عيسى الصحبي - تنيرة منير 7.98
28033823 رباح عيسى الصحبي - تنيرة موسى 9.2
28033824 مقدم سافر بلقاسم - تنيرة ميلود 8.74
28033825 شاللي سافر بلقاسم - تنيرة نبيلة 11.96
28033826 براق سافر بلقاسم - تنيرة نجاة 12.06
28033827 ناجي عيسى الصحبي - تنيرة نريمان 9.36
28033828 برمضان عيسى الصحبي - تنيرة نسرين 8.84
28033829 مسلم سافر بلقاسم - تنيرة نصيرة 12.3
28033830 بشيري عيسى الصحبي - تنيرة نور الهدى 10.12
28033831 غريبي سافر بلقاسم - تنيرة هجيرة 9.72
28033832 سافر سافر بلقاسم - تنيرة وئام 13
28033833 بلفرح سافر بلقاسم - تنيرة وائل شريف 4.38
28033834 غماري عيسى الصحبي - تنيرة وليد 5.2
28033835 عالم سافر بلقاسم - تنيرة وليد 10.16
28033836 مواحدي عيسى الصحبي - تنيرة وليد 9.66
28033837 حاآم سافر بلقاسم - تنيرة وهيبة 14.28
28033838 قوميري سافر بلقاسم - تنيرة ياسر سيف اإلسالم 13.26
28033839 حاآم سافر بلقاسم - تنيرة يحي 13.22
28033840 بوشيخي سافر بلقاسم - تنيرة يمينة 15.62
28033860 بورجة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد اهللا 5.96
28033861 بورجة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية علي 6.98
28033862 حمام بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فاطمة زهرة 8.72
28033863 حمام بودالي معمر- بن عشيبة شيلية مصطفى عبد الجليل 10.48
28033864 حمياني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية نورالهدى 10.02
28033865 زديار بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أحالم 10.54
28033866 خواني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أسامة 11.58
28033867 قندوز بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أسامة 8.88
28033868 عرفي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أمال 0
28033869 بوجالل بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أمين 11.84
28033870 بوفلجة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أوسامة 10.06
28033871 بلهادف بودالي معمر- بن عشيبة شيلية أيمن 10.9
28033872 غريبي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية إآرام 8.92
28033873 بودالي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية إلياس 7.8
28033874 شميخ بودالي معمر- بن عشيبة شيلية إنشراح 11.94
28033875 فضيل بودالي معمر- بن عشيبة شيلية العربي 6.02
28033876 آريم بودالي معمر- بن عشيبة شيلية بشرى 8.32
28033877 شاللي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية بشرى 8.86
28033878 حرآاتي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية بشرى نور الهدى 7.88
28033879 عابد بودالي معمر- بن عشيبة شيلية تاج الدين 8.14
28033880 نوار بودالي معمر- بن عشيبة شيلية جلول 9.4



matricule cem nom prenom moyenne
28033881 موصلي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية جمعة 9.48
28033882 مداحي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية حسام 8.94
28033883 باآو بودالي معمر- بن عشيبة شيلية حنان 7.3
28033884 لعشريس بودالي معمر- بن عشيبة شيلية خامسة 11.7
28033885 حاآم بودالي معمر- بن عشيبة شيلية خضرة 0
28033886 عنان بودالي معمر- بن عشيبة شيلية خولة 8.44
28033887 حمزة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية رضا 7.8
28033888 موالي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية زآرياء مجيب الرحيم 4.82
28033889 عمران بودالي معمر- بن عشيبة شيلية زواوي 6.64
28033890 سكار بودالي معمر- بن عشيبة شيلية سهام 9.48
28033891 حمزة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية سيد أحمد 9.4
28033892 حمام بودالي معمر- بن عشيبة شيلية سيد علي 7.06
28033893 مرسلي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية شيماء 11.82
28033894 عبدلي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية صالح الدين 8.04
28033895 عمران بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد الرحمن 12.36
28033896 سليماني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد الغني 7.42
28033897 بوجالل بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد القادر 10.44
28033898 حمزة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد الكريم 9.56
28033899 حمياني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد اهللا 8.38
28033900 غريبي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عبد الوهاب 9.34
28033901 مواحدي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية عتيقة 13.46
28033902 مير بودالي معمر- بن عشيبة شيلية غزيل 7.06
28033903 بوفلجة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فاطمة زهراء 10.78
28033904 جريري بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فاطيمة الزهرة 14.66
28033905 لرجان بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فاطيمة الزهرة 11.02
28033906 آريم بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فتحي 11.92
28033907 حاآم بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فتحي 11.52
28033908 سعدي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية فوزية 9.92
28033909 حمزة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية آريم 10.52
28033910 بلحاج بودالي معمر- بن عشيبة شيلية آمال 11.48
28033911 حمياني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية آمال رياض 9.56
28033912 زناسني بودالي معمر- بن عشيبة شيلية محمد 8.14
28033913 حمزة بودالي معمر- بن عشيبة شيلية محمد 10.34
28033914 بوعسرية بودالي معمر- بن عشيبة شيلية محمد رضا 0
28033915 مياوي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية ميلود 10.22
28033916 حصاد بودالي معمر- بن عشيبة شيلية نادية 7.26
28033917 طالبي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية ناصر 10.56
28033918 فضيل بودالي معمر- بن عشيبة شيلية نصر الدين 8.36
28033919 آريم بودالي معمر- بن عشيبة شيلية نور الهدى 15.2
28033920 عبدلي بودالي معمر- بن عشيبة شيلية هناء 12.78
28033921 عمران بودالي معمر- بن عشيبة شيلية وائل 6.62
28033922 عمران بودالي معمر- بن عشيبة شيلية يحي 8.74
28033942 واد سفيون دواح غربي الحبيب- أحالم 13.84
28033943 واد سفيون غالم غربي الحبيب- أسامة 9.96
28033944 واد سفيون بديار غربي الحبيب- أسماء 9.08
28033945 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- أم السعد 9.48
28033946 واد سفيون براهيمي غربي الحبيب- أمينة 10.8
28033947 واد سفيون حارث غربي الحبيب- إآرام 13
28033948 واد سفيون علواني غربي الحبيب- امينة 12.6
28033949 واد سفيون حارث غربي الحبيب- بومدين 9.92
28033950 واد سفيون غوتي غربي الحبيب- جلول 12.74
28033951 واد سفيون مراح غربي الحبيب- جياللي 8.98
28033952 واد سفيون إخلف غربي الحبيب- خديجة 8.46
28033953 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- خضرة 8.54
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28033954 واد سفيون محداد غربي الحبيب- خليفة 10.32
28033955 واد سفيون حارث غربي الحبيب- خيرة 12.38
28033956 واد سفيون ميش غربي الحبيب- خيرة 7.58
28033957 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- رانيا فراح 8.32
28033958 واد سفيون دومة غربي الحبيب- ربيحة 11.22
28033959 واد سفيون لنفس غربي الحبيب- ربيعة 9.22
28033960 واد سفيون حارث غربي الحبيب- سفيان 8.46
28033961 واد سفيون مهجور غربي الحبيب- سميرة 10.32
28033962 واد سفيون هواري غربي الحبيب- سميرة 8.34
28033963 واد سفيون لعرفي غربي الحبيب- سيد أحمد 0
28033964 واد سفيون ناصري غربي الحبيب- شفاء 14.66
28033965 واد سفيون بوعجاج غربي الحبيب- صارة 11.46
28033966 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- عاشورة 8.79
28033967 واد سفيون شافعي غربي الحبيب- عباس 7.22
28033968 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- عباسية 8.6
28033969 واد سفيون تجيني غربي الحبيب- عبد الحق 11.82
28033970 واد سفيون جالب غربي الحبيب- عبد الرحمان 8.68
28033971 واد سفيون بن الشيخ غربي الحبيب- عبد الرحيم 8.42
28033972 واد سفيون بلحداد غربي الحبيب- عبد الرزاق 11.22
28033973 واد سفيون لعيداني غربي الحبيب- عبد الكريم 7.36
28033974 واد سفيون ليتيم غربي الحبيب- عبد المجيد 11.5
28033975 واد سفيون جالب غربي الحبيب- علي 10.58
28033976 واد سفيون دومة غربي الحبيب- عماد عبد السالم 9.78
28033977 واد سفيون شالل غربي الحبيب- عمر 12.98
28033978 واد سفيون بلحاج غربي الحبيب- فدوى 11.16
28033979 واد سفيون حارث غربي الحبيب- قادة 9.22
28033980 واد سفيون مزار غربي الحبيب- قويدر 8.98
28033981 واد سفيون غالي غربي الحبيب- مبارآة 9.8
28033982 واد سفيون لنفس غربي الحبيب- محمد 7.18
28033983 واد سفيون قاتر قرد غربي الحبيب- محمد 7.9
28033984 واد سفيون فالح غربي الحبيب- محمد 8.32
28033985 واد سفيون بوخرص غربي الحبيب- محمد انيس 8.32
28033986 واد سفيون قريب غربي الحبيب- مريم 11.1
28033987 واد سفيون بواب غربي الحبيب- مريم 8.52
28033988 واد سفيون عاقب غربي الحبيب- مصطفى 9.52
28033989 واد سفيون مخطاري غربي الحبيب- مصطفى 9.66
28033990 واد سفيون شالل غربي الحبيب- معمر 11.04
28033991 واد سفيون لونيسي غربي الحبيب- منور 5.82
28033992 واد سفيون حارث غربي الحبيب- ميلود 10.8
28033993 واد سفيون دومة غربي الحبيب- ميلود وليد 9.2
28033994 واد سفيون شافعي غربي الحبيب- نعيمي 8.88
28033995 واد سفيون بوالف غربي الحبيب- هاشمي 10.86
28033996 واد سفيون لعيداني غربي الحبيب- هشام 9.58
28033997 واد سفيون هجام غربي الحبيب- وصال 0
28033998 واد سفيون عزاز غربي الحبيب- وفاء 10.7
28033999 واد سفيون سلطاني غربي الحبيب- ياسين 10.72
28034000 واد سفيون باشا غربي الحبيب- يحي 13.4
28034020 بوسبع نجار عبد القادر - عين البرد الياس 11.04
28034021 عربي نجار عبد القادر - عين البرد خيرة 12.44
28034022 سنوسي هواري قدور - عين البرد آدم محمد عامر 11.96
28034023 بن ناصر نجار عبد القادر - عين البرد أحالم 8.02
28034024 ليت عمير عبد القادر - عين البرد أحالم 9.94
28034025 نادر هواري قدور - عين البرد أحمد 13.06
28034026 صولدي نجار عبد القادر - عين البرد أحمد 13.56
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28034027 قايد هواري قدور - عين البرد أحمد شوقي 9.4
28034028 بن سوغي نجار عبد القادر - عين البرد أحمد عبد الرحمان 14.98
28034029 نقاش نجار عبد القادر - عين البرد أسامة 9.94
28034030 غفور عمير عبد القادر - عين البرد أسامة 7.44
28034031 سراير نجار عبد القادر - عين البرد أسماء 9.42
28034032 قايد هواري قدور - عين البرد أسماء 12.5
28034033 عربي نجار عبد القادر - عين البرد أسماء 13.16
28034034 غالم ساردي نجار عبد القادر - عين البرد أمال 9.96
28034035 حميدة نجار عبد القادر - عين البرد أمال 8.5
28034036 حدو هواري قدور - عين البرد أمينة 12.24
28034037 سعيد هواري قدور - عين البرد أمينة 14.3
28034038 زوقار هواري قدور - عين البرد أيمن عبد الرحمان 11.58
28034039 بشير نجار عبد القادر - عين البرد إسمهان 10.4
28034040 بلمخلوف عمير عبد القادر - عين البرد ابتسام 10.8
28034041 بليماني عمير عبد القادر - عين البرد ابراهيم 7.62
28034042 مدين هواري قدور - عين البرد ابراهيم 9
28034043 مدين هواري قدور - عين البرد اسماء 17.48
28034044 معاشو هواري قدور - عين البرد اسماء 12.64
28034045 بلبشير هواري قدور - عين البرد اسماعيل 10.5
28034046 صغير هواري قدور - عين البرد اآرام 16.9
28034047 لعرجون هواري قدور - عين البرد الحبيب أحمد تقي الدين 12.8
28034048 آرور نجار عبد القادر - عين البرد الياس 9.94
28034049 عمور هواري قدور - عين البرد الياس 12.44
28034050 قايد هواري قدور - عين البرد ايمان 12.46
28034051 غراف نجار عبد القادر - عين البرد ايمان 15.68
28034052 برابح نجار عبد القادر - عين البرد ايمان 10.28
28034053 بن موسى هواري قدور - عين البرد ايمان 11.36
28034054 قريش نجار عبد القادر - عين البرد بشير 10.44
28034055 حسايني هواري قدور - عين البرد بغداد 13.04
28034056 آبير هواري قدور - عين البرد بغداد عبد الهادي 11.44
28034057 حسين نجار عبد القادر - عين البرد بالل 8.72
28034058 دموش نجار عبد القادر - عين البرد بالل 11.92
28034059 بودادي عمير عبد القادر - عين البرد بالل 8.5
28034060 دلة هواري قدور - عين البرد بالل 12.28
28034061 بيلق نجار عبد القادر - عين البرد بوخاري 11.78
28034062 حنيتت عمير عبد القادر - عين البرد بومدين 9.66
28034063 مرازي عمير عبد القادر - عين البرد ترآي 9.78
28034064 سريتان هواري قدور - عين البرد جلول 10.52
28034065 مروآي عمير عبد القادر - عين البرد جلول 10.56
28034066 آراروبي عمير عبد القادر - عين البرد جياللي 9.44
28034067 عربي نجار عبد القادر - عين البرد جياللي 10.72
28034068 حنصالي نجار عبد القادر - عين البرد حاج 9.46
28034069 صغير نجار عبد القادر - عين البرد حسام الدين 7.12
28034070 مجاهدي نجار عبد القادر - عين البرد حفصة 12.44
28034071 عربي نجار عبد القادر - عين البرد حكيم 9.4
28034072 معروف هواري قدور - عين البرد حنان 10.2
28034073 لعمري نجار عبد القادر - عين البرد حنان 11.98
28034074 بشير نجار عبد القادر - عين البرد حنان 11.58
28034075 لعمش عمير عبد القادر - عين البرد حنان 10.16
28034076 مروفال نجار عبد القادر - عين البرد حواء 12.42
28034077 فريحة هواري قدور - عين البرد حورية 13.38
28034078 مكرلوف نجار عبد القادر - عين البرد حياة 11.84
28034079 مكرلوف نجار عبد القادر - عين البرد خالد 12.14
28034080 قنطار نجار عبد القادر - عين البرد خالد 10.88
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28034081 معاشو نجار عبد القادر - عين البرد خالد 12.98
28034082 قريش نجار عبد القادر - عين البرد خالد عالء الدين 10.04
28034083 سعيد عمير عبد القادر - عين البرد خديجة 11.6
28034084 جبلي هواري قدور - عين البرد خديجة 13.52
28034085 حدو نجار عبد القادر - عين البرد خضرة 11.76
28034086 مكرلوف نجار عبد القادر - عين البرد خولة 10.78
28034087 مقري هواري قدور - عين البرد خولة فاطمة الزهراء 14.36
28034088 معروف عمير عبد القادر - عين البرد خيرة 13.28
28034089 بن عبون هواري قدور - عين البرد خيرة 13.98
28034090 بوطالب جلول السايح نجار عبد القادر - عين البرد رجاء 12.7
28034091 عباس نجار عبد القادر - عين البرد رحمة 11.02
28034092 فكيح نجار عبد القادر - عين البرد رشيد 9.96
28034093 ساردي نجار عبد القادر - عين البرد رونق خضرة 10.14
28034094 عمراني نجار عبد القادر - عين البرد زآرياء 11.56
28034095 زوقار هواري قدور - عين البرد زهرة 12.28
28034096 خدير هواري قدور - عين البرد زواوية 11.16
28034097 مغزي عمير عبد القادر - عين البرد زواوية 9.74
28034098 عباس نجار عبد القادر - عين البرد زواوية 10.4
28034099 سنوسي هواري قدور - عين البرد زواوية 14.68
28034100 شارف نجار عبد القادر - عين البرد زين ا لدين 10.42
28034101 بن صدوق هواري قدور - عين البرد زين العابدين 12.32
28034102 سيني عمير عبد القادر - عين البرد زينب 8.28
28034103 بن زالط هواري قدور - عين البرد زينب 10.98
28034104 صغير هواري قدور - عين البرد زينب 11.44
28034105 داني الكبير هواري قدور - عين البرد زينب 16.9
28034106 مختار نجار عبد القادر - عين البرد زينب 11.24
28034107 يوسف نجار عبد القادر - عين البرد سامية 0
28034108 عربي هواري قدور - عين البرد سعاد 9.74
28034109 مكرلوف نجار عبد القادر - عين البرد سعاد 12.02
28034110 صحراوي نجار عبد القادر - عين البرد سفيان 9.6
28034111 بن يوسف هواري قدور - عين البرد سفيان 10.82
28034112 سعيدي هواري قدور - عين البرد سالف 12.82
28034113 شالبي هواري قدور - عين البرد سلسبيل 12.52
28034114 نادر نجار عبد القادر - عين البرد سلسبيال 15.08
28034115 بشير هواري قدور - عين البرد سلمة 9.54
28034116 معرف هواري قدور - عين البرد سماح 13.4
28034117 غالي عمير عبد القادر - عين البرد سمية رقية 9.06
28034118 بيوض نجار عبد القادر - عين البرد سمير 9.58
28034119 مكرلوف عمير عبد القادر - عين البرد سهام 9.72
28034120 عمراني نجار عبد القادر - عين البرد سهام 10.02
28034121 منقورويس عمير عبد القادر - عين البرد سيد أحمد 11.16
28034122 عناني نجار عبد القادر - عين البرد سيد أحمد أيمن 10.9
28034123 سنوسي هواري قدور - عين البرد سيد أحمد الميلود 12.7
28034124 خندوسي نجار عبد القادر - عين البرد شهرزاد 16.34
28034125 سعيد هواري قدور - عين البرد شيماء 12.34
28034126 منقورويس عمير عبد القادر - عين البرد شيماء 12.78
28034127 سنوسي هواري قدور - عين البرد شيماء 14.96
28034128 زناقي قايلي نجار عبد القادر - عين البرد شيماء راشة 12.38
28034129 موالي شحط هواري قدور - عين البرد صارة 11.1
28034130 عباس هواري قدور - عين البرد صارة 12.02
28034131 ساردي نجار عبد القادر - عين البرد صارة 11.92
28034132 عويدات نجار عبد القادر - عين البرد صارة 11.02
28034133 حميدة هواري قدور - عين البرد صارة 12.32
28034134 جيالني آوبيبي نجار عبد القادر - عين البرد صارة 10.78



matricule cem nom prenom moyenne
28034135 مزوجي نجار عبد القادر - عين البرد طارق 9.42
28034136 مهداوي نجار عبد القادر - عين البرد طيب 11.9
28034137 لخضر نجار عبد القادر - عين البرد طيب 9.96
28034138 بلمخلوف عمير عبد القادر - عين البرد عائشة 12.18
28034139 نقاش هواري قدور - عين البرد عائشة 14.94
28034140 لخضر عمير عبد القادر - عين البرد عادل 10.28
28034141 بوشيبة هواري قدور - عين البرد عالية 13.02
28034142 زوقار نجار عبد القادر - عين البرد عباس 5.68
28034143 معاشو هواري قدور - عين البرد عبد االله 14.62
28034144 آسير نجار عبد القادر - عين البرد عبد الحق 8.38
28034145 صام بوعافية عمير عبد القادر - عين البرد عبد الحق 9.18
28034146 لكحل مسعودي هواري قدور - عين البرد عبد الحق 8
28034147 بوخاتم هواري قدور - عين البرد عبد الحميد 17.16
28034148 سماح نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمان 11.62
28034149 مروفال نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمان 11.46
28034150 دموش نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمن 7.74
28034151 دموش نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمن 9.78
28034152 معاشو نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمن 12.58
28034153 واضحي نجار عبد القادر - عين البرد عبد الرحمن 10.64
28034154 سعيد نجار عبد القادر - عين البرد عبد الصمد 14.64
28034155 زالط نجار عبد القادر - عين البرد عبد العزيز 7.34
28034156 بوترعة هواري قدور - عين البرد عبد العزيز 12.1
28034157 غوتي عمير عبد القادر - عين البرد عبد القادر 8.12
28034158 قرمي نجار عبد القادر - عين البرد عبد القادر 10.38
28034159 حنيتت عمير عبد القادر - عين البرد عبد القادر 10.92
28034160 قايد نجار عبد القادر - عين البرد عبد القادر 12.02
28034161 عربي نجار عبد القادر - عين البرد عبد الكريم 7.5
28034162 ولد لعوجة نجار عبد القادر - عين البرد عبد الكريم 13.78
28034163 سريتان نجار عبد القادر - عين البرد عبد اهللا 10.7
28034164 لخضر عمير عبد القادر - عين البرد عبد المالك 7.38
28034165 زقاى نجار عبد القادر - عين البرد عبد المجيد 9.66
28034166 بن عجينة عمير عبد القادر - عين البرد عز الدين 9.8
28034167 غراف هواري قدور - عين البرد عالء الدين 12.32
28034168 لبعاد بن حفصة نجار عبد القادر - عين البرد عالء الدين 10.74
28034169 بوعولة عمير عبد القادر - عين البرد عماد 9.16
28034170 مروآي عمير عبد القادر - عين البرد عمر 9.2
28034171 آبير عمير عبد القادر - عين البرد عيسى 10.52
28034172 غليمة نجار عبد القادر - عين البرد غالم 8.98
28034173 برقية عمير عبد القادر - عين البرد فاتن 9.56
28034174 درار عمير عبد القادر - عين البرد فاطمة 0
28034175 قايد نجار عبد القادر - عين البرد فاطمة الزهراء 9.72
28034176 جيالني آوبيبي هواري قدور - عين البرد فاطمة الزهراء 15.24
28034177 شالبي هواري قدور - عين البرد فاطمة الزهراء 13.94
28034178 زرقي هواري قدور - عين البرد فاطمة الزهراء 12.26
28034179 مقري هواري قدور - عين البرد فاطمة الزهراء 11.4
28034180 معاشو هواري قدور - عين البرد فاطمة الزهرة 12.64
28034181 بوهند عمير عبد القادر - عين البرد فتحي 10.72
28034182 معاشو نجار عبد القادر - عين البرد فتيحة 8.68
28034183 آمير هواري قدور - عين البرد فدوى 10.1
28034184 مدين عمير عبد القادر - عين البرد فراح 10.7
28034185 معرف نجار عبد القادر - عين البرد آلثوم 12.12
28034186 مقري هواري قدور - عين البرد لعربي 13.08
28034187 ساردي عمير عبد القادر - عين البرد لميس 11.68
28034188 مدين هواري قدور - عين البرد ليلى 12.06



matricule cem nom prenom moyenne
28034189 حسون عمير عبد القادر - عين البرد مامة 8.22
28034190 زواد نجار عبد القادر - عين البرد مامة 10.62
28034191 ساردي نجار عبد القادر - عين البرد محمد 11.4
28034192 تكوك نجار عبد القادر - عين البرد محمد 10.18
28034193 شنان نجار عبد القادر - عين البرد محمد 12.28
28034194 يحى عابد عمير عبد القادر - عين البرد محمد 8.74
28034195 قرعة هواري قدور - عين البرد محمد 10.68
28034196 غالوني عمير عبد القادر - عين البرد محمد 10.44
28034197 معرف نجار عبد القادر - عين البرد محمد 11.88
28034198 لكحل نجار عبد القادر - عين البرد محمد 9.6
28034199 شنان هواري قدور - عين البرد محمد 12.7
28034200 عربي نجار عبد القادر - عين البرد محمد 10.96
28034201 حمداوي عمير عبد القادر - عين البرد محمد 9.88
28034202 شريفي نجار عبد القادر - عين البرد محمد 14.42
28034203 معرف نجار عبد القادر - عين البرد محمد 15.26
28034204 صغير نجار عبد القادر - عين البرد محمد أمين 10.3
28034205 بن زياني هواري قدور - عين البرد محمد ادريس 13.12
28034206 لخضر نجار عبد القادر - عين البرد محمد االمين 12.96
28034207 شعيب نجار عبد القادر - عين البرد محمد السعيد 9.58
28034208 عابد نجار عبد القادر - عين البرد محمد رؤوف 9.8
28034209 نقاش عمير عبد القادر - عين البرد محمد رضا 11.32
28034210 مدينة هواري قدور - عين البرد محمد رضوان 13
28034211 سعيدي نجار عبد القادر - عين البرد محمد صالح الدين 12.24
28034212 حسون عمير عبد القادر - عين البرد محمد عبد الحق 8.58
28034213 تاقي هواري قدور - عين البرد محمد عبد اللطيف 9.68
28034214 مرازي هواري قدور - عين البرد محمد نجيب 12.22
28034215 سنوساوي هواري قدور - عين البرد محمد ياسين 13.8
28034216 زعباك نجار عبد القادر - عين البرد مختار 13.92
28034217 ساردي نجار عبد القادر - عين البرد مراد 12.62
28034218 حميدو هواري قدور - عين البرد مروان 15.76
28034219 بن ديدة عمير عبد القادر - عين البرد مروان 10.3
28034220 عدوآراي هواري قدور - عين البرد مروة 13.72
28034221 عابد نجار عبد القادر - عين البرد مروة 15.52
28034222 تاقي هواري قدور - عين البرد مروة أمينة 11.94
28034223 حسون عمير عبد القادر - عين البرد مروى 10.14
28034224 زناقي قليلي نجار عبد القادر - عين البرد مروى 13.1
28034225 معاشو هواري قدور - عين البرد مروى 12.48
28034226 بشير رحو نجار عبد القادر - عين البرد مريم 12.8
28034227 بشير نجار عبد القادر - عين البرد مريم 14.1
28034228 حطراف هواري قدور - عين البرد مصطفى 12.8
28034229 موفق عمير عبد القادر - عين البرد مصطفى 12.26
28034230 بومدين عمير عبد القادر - عين البرد مصطفى الحبيب 9.54
28034231 مرازي عمير عبد القادر - عين البرد مليكة 9.86
28034232 شالبي هواري قدور - عين البرد منال 11.62
28034233 زعباك هواري قدور - عين البرد منال هند 16.18
28034234 معافة هواري قدور - عين البرد مهاجية 11.98
28034235 عبو هواري قدور - عين البرد ميرة 14.38
28034236 آسير هواري قدور - عين البرد نبية 11.42
28034237 بوجنان عمير عبد القادر - عين البرد نبيل 8.8
28034238 آاتب هاشمي عمر هواري قدور - عين البرد نبيلة 12.34
28034239 مهياوي هواري قدور - عين البرد نضيرة 18.2
28034240 عربي نجار عبد القادر - عين البرد نوح عبد العالي 13.04
28034241 مرازي عمير عبد القادر - عين البرد نور الدين 11.26
28034242 العربي ساردي عمير عبد القادر - عين البرد نور الدين 8.74



matricule cem nom prenom moyenne
28034243 آوفي نجار عبد القادر - عين البرد نور الهدى 12.4
28034244 معاشو نجار عبد القادر - عين البرد نور هجيرة 12.12
28034245 بحري نجار عبد القادر - عين البرد نورهان 14.84
28034246 توية نجار عبد القادر - عين البرد هاجر 12.82
28034247 مدين نجار عبد القادر - عين البرد هاجر 11.84
28034248 مكرلوف عمير عبد القادر - عين البرد هجيرة 10.38
28034249 عربي هواري قدور - عين البرد هجيرة 12.44
28034250 االعوج هواري قدور - عين البرد هواري 13.16
28034251 هاشمي نجار عبد القادر - عين البرد وريدة 11.72
28034252 بوفلجة نجار عبد القادر - عين البرد وليد 9.96
28034253 مدين عمير عبد القادر - عين البرد وهيبة 9.84
28034254 زيدون نجار عبد القادر - عين البرد وهيبة 11.06
28034255 زواد نجار عبد القادر - عين البرد ياسر 10.44
28034256 بورطال زعراط نجار عبد القادر - عين البرد يحي 9.38
28034257 غالمون هواري قدور - عين البرد يسرى 11.26
28034258 زعواق هواري قدور - عين البرد يسرى 15.52
28034259 مدين نجار عبد القادر - عين البرد يمينة 16.06
28034260 البيلوق هواري قدور - عين البرد يمينة 12.58
28034261 صدوق نجار عبد القادر - عين البرد يوسف 9.9
28034262 يوسف هواري قدور - عين البرد يونس 9.18
28034263 صغير نجار عبد القادر - عين البرد يونس 10.68
28034264 بورزق جلول  سايح هواري قدور - عين البرد يونس 13.28
28034284 سيدي براهيم ميلوى جبار مبخوت - أبو بكر 9.04
28034285 سيدي براهيم وداد جبار مبخوت - أحمد 9.72
28034286 سيدي براهيم بن حمو جبار مبخوت - أسامة 9.16
28034287 سيدي براهيم مزوزي جبار مبخوت - أسامة 9.72
28034288 سيدي براهيم مسدوع جبار مبخوت - أسماء 11.76
28034289 سيدي براهيم طيبي جبار مبخوت - أآرم 11.5
28034290 سيدي براهيم لكرب جبار مبخوت - أمال 9.44
28034291 سيدي براهيم دوار جبار مبخوت - أمينة 9.46
28034292 سيدي براهيم تلمساني جبار مبخوت - أمينة 10.24
28034293 سيدي براهيم الفريد جبار مبخوت - أمينة بشرى 8.81
28034294 سيدي براهيم غيالسي جبار مبخوت - أنس شهاب الدين 11.54
28034295 سيدي براهيم مقراني جبار مبخوت - إبراهيم 11.96
28034296 سيدي براهيم بغدادي جبار مبخوت - إسحاق 10.62
28034297 سيدي براهيم بوتخيل جبار مبخوت - إسمهان 10.66
28034298 سيدي براهيم دحو جبار مبخوت - إآرام 15.44
28034299 سيدي براهيم بن دومة جبار مبخوت - إآرام 9.08
28034300 سيدي براهيم مرآاتي جبار مبخوت - إيمان 11.48
28034301 سيدي براهيم حنيفي جبار مبخوت - إيمان 13.04
28034302 سيدي براهيم هنان جبار مبخوت - إيهاب محي الدين 10.28
28034303 سيدي براهيم عدلي جبار مبخوت - ابتسام 10.6
28034304 سيدي براهيم بغدادي جبار مبخوت - ابراهيم 9.32
28034305 سيدي براهيم بوفلجة جبار مبخوت - اسالم 11
28034306 سيدي براهيم حاجي جبار مبخوت - اسماء 13.54
28034307 سيدي براهيم خوان جبار مبخوت - االء خلود 17.75
28034308 سيدي براهيم بن مهيدي جبار مبخوت - انصاف 16.66
28034309 سيدي براهيم سعيداني جبار مبخوت - ايمان 9.38
28034310 سيدي براهيم برياح جبار مبخوت - ايمن 9.76
28034311 سيدي براهيم مالكي جبار مبخوت - بدري 10.54
28034312 سيدي براهيم بن دومة جبار مبخوت - برهان الدين 9.56
28034313 سيدي براهيم حسيني جبار مبخوت - بالحة 10.1
28034314 سيدي براهيم بوشاوي جبار مبخوت - بالل 11.94
28034315 سيدي براهيم خفوس جبار مبخوت - بالل 9.34



matricule cem nom prenom moyenne
28034316 سيدي براهيم حنيتات جبار مبخوت - بالل 7.54
28034317 سيدي براهيم مستغالمي جبار مبخوت - بن عودة 8.78
28034318 سيدي براهيم دين جبار مبخوت - جالل 7.52
28034319 سيدي براهيم بن حسين جبار مبخوت - جمال الدين 6.86
28034320 سيدي براهيم بلحيل جبار مبخوت - حبيب 9.74
28034321 سيدي براهيم مذبوح جبار مبخوت - حبيبة 8.72
28034322 سيدي براهيم مزوار جبار مبخوت - حفيظة 11.8
28034323 سيدي براهيم بومليك جبار مبخوت - حفيظة 10.54
28034324 سيدي براهيم فارس جبار مبخوت - حفيظة فراح 8.7
28034325 سيدي براهيم بحيح جبار مبخوت - حكيم 9.72
28034326 سيدي براهيم مذبوح جبار مبخوت - حنان 6.7
28034327 سيدي براهيم بكير جبار مبخوت - حنان 13.12
28034328 سيدي براهيم صولدي جبار مبخوت - خالد 9.58
28034329 سيدي براهيم عالل جبار مبخوت - خديجة 14.36
28034330 سيدي براهيم آلخة جبار مبخوت - خضرة 9.4
28034331 سيدي براهيم بن حمو جبار مبخوت - خليل 16.26
28034332 سيدي براهيم عويقب جبار مبخوت - خيرة 10.3
28034333 سيدي براهيم الصديقي جبار مبخوت - خيرة 9.54
28034334 سيدي براهيم طويلب جبار مبخوت - دنيا نجالء 11.18
28034335 سيدي براهيم بن سعيدي جبار مبخوت - رانيا نهال 11.36
28034336 سيدي براهيم بن يحي جبار مبخوت - رانية 16.14
28034337 سيدي براهيم عالم جبار مبخوت - رجاء 12.72
28034338 سيدي براهيم عيساني جبار مبخوت - رشيدة روظة 9.78
28034339 سيدي براهيم باي جبار مبخوت - رفيدة 15
28034340 سيدي براهيم نوالة جبار مبخوت - رياض 8.98
28034341 سيدي براهيم بوعلي جبار مبخوت - ريان عبدالحفيظ 12.76
28034342 سيدي براهيم بن معاشو جبار مبخوت - زآرياء 9.88
28034343 سيدي براهيم سايح جبار مبخوت - زآرياء 8
28034344 سيدي براهيم رابح جبار مبخوت - زآرياء 9.64
28034345 سيدي براهيم فارس جبار مبخوت - زآرياء 11.62
28034346 سيدي براهيم مغربي جبار مبخوت - زآرياء خير الدين 7.8
28034347 سيدي براهيم قوراي جبار مبخوت - زهرة 10.42
28034348 سيدي براهيم مقران جبار مبخوت - زهور سميرة 12.98
28034349 سيدي براهيم بن دومة جبار مبخوت - زهير 12.18
28034350 سيدي براهيم بودنة جبار مبخوت - زوازي عمار 7.96
28034351 سيدي براهيم بوطيبان جبار مبخوت - سفيان 9.16
28034352 سيدي براهيم ربحي جبار مبخوت - سفيان 11.2
28034353 سيدي براهيم سليماني جبار مبخوت - سميرة 10.82
28034354 سيدي براهيم عربوز جبار مبخوت - سناء 16.52
28034355 سيدي براهيم آريد جبار مبخوت - سهيلة أية 12.54
28034356 سيدي براهيم مصابيح جبار مبخوت - شهيدة اخالص 11.54
28034357 سيدي براهيم بربري جبار مبخوت - شهيناز 0
28034358 سيدي براهيم قاسمي جبار مبخوت - شهيناز 12.92
28034359 سيدي براهيم بزروقي جبار مبخوت - شيماء 9.2
28034360 سيدي براهيم يوقرن جبار مبخوت - شيماء 11.08
28034361 سيدي براهيم بوطيبان جبار مبخوت - شيماء 9.56
28034362 سيدي براهيم لشلق جبار مبخوت - شيماء  نور الهدى 11.42
28034363 سيدي براهيم سعودي جبار مبخوت - شيماء حياة 11.98
28034364 سيدي براهيم خديم جبار مبخوت - صبيحة نبهات 11.48
28034365 سيدي براهيم مروفل جبار مبخوت - عائشة 11.52
28034366 سيدي براهيم وسيني جبار مبخوت - عائشة 0
28034367 سيدي براهيم بن سعيدي جبار مبخوت - عباسية 15.48
28034368 سيدي براهيم خفوس جبار مبخوت - عبد الجليل 15.46
28034369 سيدي براهيم بن سعيدي جبار مبخوت - عبد الرحمان 7.06



matricule cem nom prenom moyenne
28034370 سيدي براهيم بوفدان جبار مبخوت - عبد الرزاق 7.24
28034371 سيدي براهيم بوزيان جبار مبخوت - عبد السالم 10.04
28034372 سيدي براهيم وداد جبار مبخوت - عبد الفتاح زآرياء 9.84
28034373 سيدي براهيم حوسني جبار مبخوت - عبد القادر 10.68
28034374 سيدي براهيم رايس جبار مبخوت - عبد القادر 8.7
28034375 سيدي براهيم سهلي جبار مبخوت - عبد القادر 11.26
28034376 سيدي براهيم صالحي جبار مبخوت - عبد الكريم 5.88
28034377 سيدي براهيم خفوس جبار مبخوت - عبد المالك 9.74
28034378 سيدي براهيم دوار جبار مبخوت - عبد المجيد 9.34
28034379 سيدي براهيم بنور جبار مبخوت - عبد المعيد 12.04
28034380 سيدي براهيم لشلق جبار مبخوت - عبد النور 10.1
28034381 سيدي براهيم لعاقب جبار مبخوت - عبد النور 11.34
28034382 سيدي براهيم تشمون جبار مبخوت - عالء الدين 11.94
28034383 سيدي براهيم مقرية جبار مبخوت - علي سيف اإلسالم 10.7
28034384 سيدي براهيم بوقرن جبار مبخوت - عماد الدين 10.06
28034385 سيدي براهيم داني الكبير جبار مبخوت - عماد الدين 10.92
28034386 سيدي براهيم آرآب جبار مبخوت - عمار 10.78
28034387 سيدي براهيم آدير جبار مبخوت - عمارية إخالص 8.3
28034388 سيدي براهيم زيدي جبار مبخوت - عيسي عبد االله 11.56
28034389 سيدي براهيم سماح جبار مبخوت - غزالن 10.74
28034390 سيدي براهيم معزوز جبار مبخوت - فاطمة 9.6
28034391 سيدي براهيم عثماني جبار مبخوت - فاطمة الزهراء 9.5
28034392 سيدي براهيم بلحاج جبار مبخوت - فاطمة الزهراء 6.38
28034393 سيدي براهيم الهاللي جبار مبخوت - فتيحة 11.98
28034394 سيدي براهيم شلغاف جبار مبخوت - فدوى فريال 11.04
28034395 سيدي براهيم لقاب جبار مبخوت - فظيلة 6.56
28034396 سيدي براهيم جاوت جبار مبخوت - فيصل 12.52
28034397 سيدي براهيم بن عبد اهللا جبار مبخوت - آريمة 8.26
28034398 سيدي براهيم بخولة جبار مبخوت - آنزة 6.92
28034399 سيدي براهيم بن غفور جبار مبخوت - مامة 9.92
28034400 سيدي براهيم غانم جبار مبخوت - محمد 9.4
28034401 سيدي براهيم عيوني جبار مبخوت - محمد 8.38
28034402 سيدي براهيم شاوي جبار مبخوت - محمد أمين 8.88
28034403 سيدي براهيم بن دومة جبار مبخوت - محمد األمين 7.9
28034404 سيدي براهيم بشيري جبار مبخوت - محمد األمين 7.48
28034405 سيدي براهيم بلوط جبار مبخوت - محمد رياض 10.16
28034406 سيدي براهيم بولفعة جبار مبخوت - محمد شريف 7.96
28034407 سيدي براهيم شالل جبار مبخوت - محمد مرتضى 11.12
28034408 سيدي براهيم زبالح جبار مبخوت - محمد وليد 13.48
28034409 سيدي براهيم عدلي جبار مبخوت - مختار 9.8
28034410 سيدي براهيم قاسمي جبار مبخوت - مرزوق فؤاد 9.38
28034411 سيدي براهيم نجار جبار مبخوت - مروى 10.46
28034412 سيدي براهيم قرماش جبار مبخوت - مروى 10.28
28034413 سيدي براهيم رواشد جبار مبخوت - مريم 12.66
28034414 سيدي براهيم قمير جبار مبخوت - مريم خديجة 14.94
28034415 سيدي براهيم صدوق جبار مبخوت - مليكة 12.92
28034416 سيدي براهيم ابن حجلة جبار مبخوت - منال 11.68
28034417 سيدي براهيم عبار جبار مبخوت - منال 12.54
28034418 سيدي براهيم بوترعة جبار مبخوت - مهدي 9.54
28034419 سيدي براهيم خدام جبار مبخوت - مونية 15.34
28034420 سيدي براهيم بزروقي جبار مبخوت - ميلود ياسين 7.1
28034421 سيدي براهيم شلغاف جبار مبخوت - نبيل 9.78
28034422 سيدي براهيم آنودة جبار مبخوت - نسرين 8.3
28034423 سيدي براهيم يوسفي جبار مبخوت - نسرين 10.46
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28034424 سيدي براهيم رحاوي جبار مبخوت - نسرين 10.44
28034425 سيدي براهيم ماللي جبار مبخوت - نسرين 12.14
28034426 سيدي براهيم زيان جبار مبخوت - نسيمة 8.98
28034427 سيدي براهيم قديد جبار مبخوت - نفيسة 15.88
28034428 سيدي براهيم بزروقي جبار مبخوت - هاجر 9.28
28034429 سيدي براهيم يوسفي جبار مبخوت - هديل 15.24
28034430 سيدي براهيم خفوس جبار مبخوت - هديل فاطمة 12.28
28034431 سيدي براهيم نوارة جبار مبخوت - هشام 10.6
28034432 سيدي براهيم لوداد جبار مبخوت - هواري 11.76
28034433 سيدي براهيم زحوف جبار مبخوت - هواري 8.14
28034434 سيدي براهيم آريد جبار مبخوت - وسام شهيناز 9.36
28034435 سيدي براهيم عابد جبار مبخوت - وفاء 14.28
28034436 سيدي براهيم صحراوي جبار مبخوت - ياسين 12.54
28034437 سيدي براهيم حداد جبار مبخوت - يحي 11.2
28034438 سيدي براهيم يوسفي جبار مبخوت - يسرى 10.6
28034439 سيدي براهيم زهوات الحاج سعدون جبار مبخوت - يونس 14.42
28034459 سيدي حمادوش سهلي زلماط المهاجي - الياس عبد القادر 10.34
28034460 سيدي حمادوش ترشيد زلماط المهاجي - محمد أمين 9.36
28034461 سيدي حمادوش عباس زلماط المهاجي - آحالم 10.48
28034462 سيدي حمادوش أعلي سالم المهدي زلماط المهاجي - أحجب 12.56
28034463 سيدي حمادوش شعيب زلماط المهاجي - أحمد 10.2
28034464 سيدي حمادوش الفارس زلماط المهاجي - أحمد ياسين 9.2
28034465 سيدي حمادوش أباتي عابدين زلماط المهاجي - أدويدة 9.46
28034466 سيدي حمادوش عرقوب زلماط المهاجي - أسامة 12.1
28034467 سيدي حمادوش عبيد اهللا زلماط المهاجي - أسامة 7.48
28034468 سيدي حمادوش مولود حمودي زلماط المهاجي - أسعيدة 9.9
28034469 سيدي حمادوش شعيب زلماط المهاجي - أسماء 8.3
28034470 سيدي حمادوش عرقوب زلماط المهاجي - أم آلثوم 15.54
28034471 سيدي حمادوش الصالح عبد الهادي زلماط المهاجي - أمباتو 13.48
28034472 سيدي حمادوش منى الولي داحة زلماط المهاجي - أميمتي 12.08
28034473 سيدي حمادوش آراشاي زلماط المهاجي - أمينة ابتهال لبنى 15.46
28034474 سيدي حمادوش أعلي سالم حظية زلماط المهاجي - أندي 11.86
28034475 سيدي حمادوش مقدم زلماط المهاجي - إآرام 9.12
28034476 سيدي حمادوش سحنون زلماط المهاجي - إيمان خيرة 10.12
28034477 سيدي حمادوش اولحيسان زلماط المهاجي - ابتسام 14.88
28034478 سيدي حمادوش حميدة زلماط المهاجي - اسحاق 12.9
28034479 سيدي حمادوش آريم زلماط المهاجي - اآرام 10.4
28034480 سيدي حمادوش بلمسك زلماط المهاجي - اآرام 7.7
28034481 سيدي حمادوش لغظف بهية زلماط المهاجي - الخليفة 9.12
28034482 سيدي حمادوش المصطفى بشيرى زلماط المهاجي - السالكة 10.86
28034483 سيدي حمادوش البشير محمد سالم زلماط المهاجي - السالمة 10.02
28034484 سيدي حمادوش بوجمعة أمبارك زلماط المهاجي - السالمة 9.62
28034485 سيدي حمادوش سيد أحمد سيدي ابراهيم زلماط المهاجي - السنية 9.92
28034486 سيدي حمادوش وارث زلماط المهاجي - الشيخ 8.58
28034487 سيدي حمادوش المعطي أحمد محمود زلماط المهاجي - الفترانة 12.26
28034488 سيدي حمادوش سيد أحمد حمدون زلماط المهاجي - المعلومة 11.46
28034489 سيدي حمادوش الخليل بوزيد زلماط المهاجي - النوة 10.56
28034490 سيدي حمادوش عرقوب زلماط المهاجي - الياس 8.3
28034491 سيدي حمادوش وافي زلماط المهاجي - الياس 8.28
28034492 سيدي حمادوش أولحيسان زلماط المهاجي - الياس 11.2
28034493 سيدي حمادوش آفيتي آربزتي زلماط المهاجي - اميرة 12.32
28034494 سيدي حمادوش والي زلماط المهاجي - امينة 7.58
28034495 سيدي حمادوش بن قراش زلماط المهاجي - ايمان 10.26
28034496 سيدي حمادوش بن ديمية زلماط المهاجي - ايمان 7.4
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28034497 سيدي حمادوش والي زلماط المهاجي - ايمان 9.86
28034498 سيدي حمادوش عبد الحق زلماط المهاجي - بدرة راضية 9.22
28034499 سيدي حمادوش الصالح أمبيريك زلماط المهاجي - بشة 11.28
28034500 سيدي حمادوش الخير سيد أحمد زلماط المهاجي - بشرة 9.72
28034501 سيدي حمادوش دباب زلماط المهاجي - بالل 11.94
28034502 سيدي حمادوش عبيد اهللا زلماط المهاجي - بالل 7.34
28034503 سيدي حمادوش مزوزي زلماط المهاجي - بلعيد 11.66
28034504 سيدي حمادوش بن يامنة زلماط المهاجي - بن عتو 6.96
28034505 سيدي حمادوش حموية زلماط المهاجي - بوعمامة 8.3
28034506 سيدي حمادوش سالم زلماط المهاجي - جلول  اسماعيل 8.56
28034507 سيدي حمادوش يطو زلماط المهاجي - جمال الدين 10.88
28034508 سيدي حمادوش عياد زلماط المهاجي - جيهاد 10.4
28034509 سيدي حمادوش مير زلماط المهاجي - حسان 5.64
28034510 سيدي حمادوش نيار زلماط المهاجي - حسين 6.5
28034511 سيدي حمادوش مسعد زلماط المهاجي - حسين 12.58
28034512 سيدي حمادوش مويسي زلماط المهاجي - حليمة 9.36
28034513 سيدي حمادوش بوجنان زلماط المهاجي - حليمة 11.88
28034514 سيدي حمادوش آفيف زلماط المهاجي - حميد 6.66
28034515 سيدي حمادوش بولحية زلماط المهاجي - حنان 10.82
28034516 سيدي حمادوش بوخديمي زلماط المهاجي - حنان 15.82
28034517 سيدي حمادوش بوطيبان زلماط المهاجي - حياة 17.42
28034518 سيدي حمادوش بن زاير زلماط المهاجي - خالد 6.3
28034519 سيدي حمادوش برزوق زلماط المهاجي - خالد 10.1
28034520 سيدي حمادوش نجار زلماط المهاجي - خالد 8.3
28034521 سيدي حمادوش حسيني زلماط المهاجي - خالد بن الوليد 10.82
28034522 سيدي حمادوش زهوات الحاج سعدون زلماط المهاجي - خديجة 15.28
28034523 سيدي حمادوش عرقوب زلماط المهاجي - خضرة 10.64
28034524 سيدي حمادوش خطري محمد عالي زلماط المهاجي - خميدة 9.06
28034525 سيدي حمادوش بلحاشي زلماط المهاجي - خولة 8.8
28034526 سيدي حمادوش بن يشو زلماط المهاجي - خيرة شيماء 12.66
28034527 سيدي حمادوش محمد السالك عبد اهللا زلماط المهاجي - دآوجة 9.22
28034528 سيدي حمادوش مسكين زلماط المهاجي - راضية 14.36
28034529 سيدي حمادوش فاتح زلماط المهاجي - رشيد 10.56
28034530 سيدي حمادوش بوطيبون زلماط المهاجي - رقية 16.26
28034531 سيدي حمادوش بوخديمي زلماط المهاجي - رميساء 11.12
28034532 سيدي حمادوش عبد الحق زلماط المهاجي - رميساء 9.32
28034533 سيدي حمادوش حمام زلماط المهاجي - روضة 10.84
28034534 سيدي حمادوش زعموم زلماط المهاجي - ريم آمال 14.52
28034535 سيدي حمادوش زهوات الحاج سعدون زلماط المهاجي - زآرياء 11.94
28034536 سيدي حمادوش لكحل زلماط المهاجي - زهرة 15.38
28034537 سيدي حمادوش بوعلي زلماط المهاجي - زهرة 12.36
28034538 سيدي حمادوش سوم زلماط المهاجي - زهرة 10.38
28034539 سيدي حمادوش حمادو زلماط المهاجي - زواوية 0
28034540 سيدي حمادوش عوبادي زلماط المهاجي - زواوية 13.28
28034541 سيدي حمادوش مصطادي زلماط المهاجي - سايح 10.1
28034542 سيدي حمادوش محمد ابراهيم زلماط المهاجي - سعاد 10.44
28034543 سيدي حمادوش طاهري زلماط المهاجي - سعاد 10.12
28034544 سيدي حمادوش النامي حمودي زلماط المهاجي - سكينة 10.16
28034545 سيدي حمادوش زرزاين زلماط المهاجي - سليم عبد القادر 10.58
28034546 سيدي حمادوش مروفل زلماط المهاجي - سليمة 9.48
28034547 سيدي حمادوش لبيق زلماط المهاجي - سمية 8.25
28034548 سيدي حمادوش مقدم زلماط المهاجي - سميرة 10.2
28034549 سيدي حمادوش مقدم زلماط المهاجي - سيد أحمد 7.36
28034550 سيدي حمادوش نجار زلماط المهاجي - شريفة 8.84
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28034551 سيدي حمادوش برميلة زلماط المهاجي - شيماء 9.08
28034552 سيدي حمادوش بولوم زلماط المهاجي - شيماء 13.9
28034553 سيدي حمادوش آبداني زلماط المهاجي - شيماء 12.78
28034554 سيدي حمادوش سماح زلماط المهاجي - شيماء 12.5
28034555 سيدي حمادوش بريهمات زلماط المهاجي - صارة 9.58
28034556 سيدي حمادوش غيالس زلماط المهاجي - صارة أسماء 10.78
28034557 سيدي حمادوش صف الدين زلماط المهاجي - ضياء الحق 13.24
28034558 سيدي حمادوش بلعباسي زلماط المهاجي - عائشة 12.02
28034559 سيدي حمادوش بوجنان زلماط المهاجي - عبد الغاني 10.38
28034560 سيدي حمادوش سوقمي زلماط المهاجي - عبد القادر 11.08
28034561 سيدي حمادوش بوطيطون زلماط المهاجي - عبد القادر 7.62
28034562 سيدي حمادوش بوخلخال زلماط المهاجي - عبد القادر 9.7
28034563 سيدي حمادوش مدرس زلماط المهاجي - عبد القادر 10.2
28034564 سيدي حمادوش لعمراوي زلماط المهاجي - عبد الكريم 11.28
28034565 سيدي حمادوش مرزوق زلماط المهاجي - عبد الهادي 10.18
28034566 سيدي حمادوش صام زلماط المهاجي - عتيقة 16.3
28034567 سيدي حمادوش لكحل زلماط المهاجي - عيسى 10.82
28034568 سيدي حمادوش مصطادي زلماط المهاجي - فاطمة 6.82
28034569 سيدي حمادوش ودادي البشير لمام زلماط المهاجي - فاطمة 12.26
28034570 سيدي حمادوش مهدي زلماط المهاجي - فاطمة الزهراء 8.74
28034571 سيدي حمادوش محمد عالي داح زلماط المهاجي - فاطمتو 12.7
28034572 سيدي حمادوش أحمد سيد أحمد الدخيل زلماط المهاجي - فاطمتو 12.66
28034573 سيدي حمادوش بوخديمي زلماط المهاجي - فاطنة 12.84
28034574 سيدي حمادوش سعيدون زلماط المهاجي - فتيحة 11.25
28034575 سيدي حمادوش قرمي زلماط المهاجي - فتيحة 10.8
28034576 سيدي حمادوش بوصوار زلماط المهاجي - فريال 15.58
28034577 سيدي حمادوش عالي حمودي زلماط المهاجي - فضالة 12.32
28034578 سيدي حمادوش الزين زلماط المهاجي - فضيلة 10.24
28034579 سيدي حمادوش الليمي زلماط المهاجي - آريم 14.32
28034580 سيدي حمادوش بوطيطون زلماط المهاجي - آريمة 10.62
28034581 سيدي حمادوش بوفدان زلماط المهاجي - آنزة 9.68
28034582 سيدي حمادوش دباب زلماط المهاجي - لعربي 10.66
28034583 سيدي حمادوش سالم الداف زلماط المهاجي - لمانة 10.18
28034584 سيدي حمادوش شعيب زلماط المهاجي - ليلى 8.8
28034585 سيدي حمادوش السالك الحسين زلماط المهاجي - ليلى 10.44
28034586 سيدي حمادوش بوطيبان زلماط المهاجي - مامة 12.32
28034587 سيدي حمادوش المصطفى بشري زلماط المهاجي - محجوبة 7.2
28034588 سيدي حمادوش نجار زلماط المهاجي - محمد 7.32
28034589 سيدي حمادوش برآاني زلماط المهاجي - محمد 9.54
28034590 سيدي حمادوش فليو زلماط المهاجي - محمد 10.94
28034591 سيدي حمادوش آراشاي زلماط المهاجي - محمد 9.14
28034592 سيدي حمادوش بنيدي زلماط المهاجي - محمد 9.4
28034593 سيدي حمادوش رحموني زلماط المهاجي - محمد أمين 10
28034594 سيدي حمادوش عياد زلماط المهاجي - محمد أيمن 8.7
28034595 سيدي حمادوش عمراني زلماط المهاجي - محمد األمين 6.52
28034596 سيدي حمادوش بن ديمية زلماط المهاجي - محمد الحبيب 10.46
28034597 سيدي حمادوش برآاني زلماط المهاجي - محمد بوعالم 9.82
28034598 سيدي حمادوش خثير زلماط المهاجي - محمد صالح 8.9
28034599 سيدي حمادوش حداق زلماط المهاجي - محمد عبد العزيز 6.72
28034600 سيدي حمادوش الفتوحي زلماط المهاجي - محمد عبد العزيز 8.04
28034601 سيدي حمادوش خدير زلماط المهاجي - مختارية 9.48
28034602 سيدي حمادوش شعيب زلماط المهاجي - مراد 6.9
28034603 سيدي حمادوش زناقي زلماط المهاجي - مريم 16.74
28034604 سيدي حمادوش يحياوي زلماط المهاجي - معاشو 10.02



matricule cem nom prenom moyenne
28034605 سيدي حمادوش بن عمران زلماط المهاجي - معاشو 12.3
28034606 سيدي حمادوش توتاي زلماط المهاجي - معاشو 7.9
28034607 سيدي حمادوش قايد زلماط المهاجي - مغنية 10.7
28034608 سيدي حمادوش بوخديمي زلماط المهاجي - مالك 10.68
28034609 سيدي حمادوش محمد سالم سيدي زلماط المهاجي - منصورة 13.56
28034610 سيدي حمادوش فكيح زلماط المهاجي - ميساء 12.16
28034611 سيدي حمادوش داللي زلماط المهاجي - ميلود 11.52
28034612 سيدي حمادوش وزان زلماط المهاجي - ميلود أيوب 8.16
28034613 سيدي حمادوش ذراع زلماط المهاجي - نريمان 12.21
28034614 سيدي حمادوش برآاني زلماط المهاجي - نسرين 13.46
28034615 سيدي حمادوش سماح زلماط المهاجي - نسيمة 10.44
28034617 سيدي حمادوش فرحات زلماط المهاجي - نشيدة 15.26
28034618 سيدي حمادوش بن ديمية زلماط المهاجي - نعيمة 12.4
28034619 سيدي حمادوش وارث زلماط المهاجي - نهال 7.66
28034620 سيدي حمادوش بن بغداد زلماط المهاجي - نور الدين جواد 10.4
28034621 سيدي حمادوش حري زلماط المهاجي - نور الهدى 11.48
28034622 سيدي حمادوش عرقوب زلماط المهاجي - نور الهدى 8.98
28034623 سيدي حمادوش عربوز زلماط المهاجي - نورية 14.36
28034624 سيدي حمادوش دحماني زلماط المهاجي - هاجر 10.08
28034625 سيدي حمادوش لحرش زلماط المهاجي - هاجر 11.9
28034626 سيدي حمادوش آراشاي زلماط المهاجي - هجيرة هدية منيةاهللا 10.64
28034627 سيدي حمادوش مرابط زلماط المهاجي - هواري 13.96
28034628 سيدي حمادوش بشير زلماط المهاجي - وسام 9.76
28034629 سيدي حمادوش عباس زلماط المهاجي - ياسين 10.38
28034630 سيدي حمادوش عادل زلماط المهاجي - يسرى 12.78
28034631 سيدي حمادوش بوشويشة زلماط المهاجي - يمينة يسرى 9.1
28034651 صوالح عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أبوبكر 11.32
28034652 فناني عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أحالم 11.1
28034653 يوب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أحالم 12.52
28034654 تيرس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أسماء 12.54
28034655 غالمي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أسماء 10.7
28034656 معطى اهللا عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أسماء 16.2
28034657 هامل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمال 10.46
28034658 أوهيبة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمينة 11.38
28034659 معطى اهللا عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمينة 12.35
28034660 لنفاض عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمينة 14.9
28034661 شادلي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمينة 8.2
28034662 مزوزي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أمينة 11.65
28034663 منقور عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أيمن 10.22
28034664 بوتمة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم أيوب 8.42
28034665 هامل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم إآرام 13.78
28034666 منصور عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم إلياس 8.84
28034667 مرابط عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم إيمان 10.72
28034668 رقاقبة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم إيمان 10.2
28034669 فناني عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم إيمان نورالهدى 13.88
28034670 يعقوب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم العربي 9.48
28034671 بوشريح عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم العربي 12.58
28034672 شادلي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم بثينة نورالهدى 8.84
28034673 بلفكرون عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم بلعباس 14.16
28034674 مرزوق عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم بلعيد عبد الوهاب 9.4
28034675 خيثري عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم حفيظة 12.94
28034676 بوعمامة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم حليمة 8.94
28034677 بن قانة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم حنان 11.83
28034678 هامل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم حنان 12.86



matricule cem nom prenom moyenne
28034679 منصوري عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم حنفي 11.5
28034680 النميش عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خديجة 10.18
28034681 فرحاح عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خديجة 10.98
28034682 خايف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خديجة 16.16
28034683 بسباس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خديجة 10.72
28034684 جميل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خولة 10.46
28034685 بوسبع عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم خيرة 15.68
28034686 مشتت عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم رباب 16.3
28034687 بلعيد عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم رحاب نهاد 14.6
28034688 فرحات عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم رفيدة 12.36
28034689 يعقوب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم رقية 16
28034690 ظريف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم رميساء 14.22
28034691 لحمر عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم زهير 13.08
28034692 إيخلف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم زواوي 12.38
28034693 بومعزة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم زوليخة 14.68
28034694 بودريس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سحمادية 12.64
28034695 جالل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سحنون 12.7
28034696 صالة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سعدية 10.52
28034697 مجاهر عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سعيد 11.98
28034698 مالطي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سميرة 9.54
28034699 تونسي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سهام 12.5
28034700 جلغوم عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم سومية 15.34
28034701 فرحات عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم شيماء 12.22
28034702 عبدالحفيظ عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم شيماء 12.34
28034703 تامرت عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم شيماء 10.54
28034704 بوخيرة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم شيماء 12.34
28034705 يعقوب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم صبرينة 14.1
28034706 غالمي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم صبرينة 15.96
28034707 بوخاتمي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم طاهر 12.84
28034708 صبار عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم طيب 9.58
28034709 مراجي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عائشة 11.92
28034710 هامل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبد العلي 8.14
28034711 بوخاتمي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبداإلله 9.68
28034712 بوشريح عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبدالحق 12.12
28034713 مشتت عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبدالرزاق 8.86
28034714 طيبي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبدالغني 11.08
28034715 يحي واحمد عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبدالمجيد 15.84
28034716 هامل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عبدالهادي 12.96
28034717 بوسماحة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم عالء الدين 10.18
28034718 مصري عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم علي 10.86
28034719 قرل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم علي 11.84
28034720 دموش عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم فاطمة 12.18
28034721 منور عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم فاطمة الزهراء 8.82
28034722 بوزناد عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم فراح 11.9
28034723 يحياوي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم فريال 10.1
28034724 بوعسرية عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم فريال 15.4
28034725 ضياف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم قويدر 10.3
28034726 بن قانة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم آلتوم أسماء 8.96
28034727 النميش عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم لطيفة آوثر 12.28
28034728 وافي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مبارآة 14.24
28034729 عدي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد 9.32
28034730 مريحة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد 14.84
28034731 بن قريرة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد 14.7
28034732 مشرط عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد أنس 13.9



matricule cem nom prenom moyenne
28034733 بوعسرية عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد إلياس 0
28034734 قرفوف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد األمين 10.74
28034735 رايس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد األمين 12.48
28034736 مغدير عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد بشير 12.02
28034737 ظريف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد حسام 16.34
28034738 معاشو عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم محمد عبدالغني 11.48
28034739 حبي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مختار 13.18
28034740 بليل عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مروان 9.02
28034741 داودي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مروة 11.22
28034742 هواري عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مصطفى 10.2
28034743 بومعزة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مصطفى 12.76
28034744 بهيف عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم منال 11.76
28034745 معطى اهللا عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم منال 16.58
28034746 مكي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم مهاجي 13.42
28034747 مكي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم ميلود 12.06
28034748 نوالة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم ميلود 10.66
28034749 طيبي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم نبيلة 12.72
28034750 بوعمامة عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم نجاة 12.08
28034751 وافي عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم نعيمة 12.86
28034752 رايس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم نورالهدى 14.72
28034753 بالسيني عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم نورالهدى 14.08
28034754 بوشريح عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم هبة 13.6
28034755 يوب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم هجيرة 8.54
28034756 تواب عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم هشام 12.44
28034757 مكامن عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم وئام 10.48
28034758 خراز عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم ياسين 16.44
28034759 بوعالم عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم يمينة 11.31
28034760 مريس عياد الحبيب - مصطفى بن براهيم يوسف 10.84
28034780 مامون فرش يوب - بلعربي محمد 11.06
28034781 توية فرش يوب - بلعربي اسامة 13.2
28034782 درار فرش يوب - بلعربي اسية 11.36
28034783 مهاجى فرش يوب - بلعربي اشرف ايمن 10.1
28034784 بوآرش فرش يوب - بلعربي اعمر 11.34
28034785 بن حمو فرش يوب - بلعربي اعمر 15.1
28034786 لبصارى فرش يوب - بلعربي اآرام 10.62
28034787 مرداس فرش يوب - بلعربي اآرام 12.44
28034788 بوقناية فرش يوب - بلعربي الياس 9.54
28034789 غزال فرش يوب - بلعربي امال 13.2
28034790 عواد فرش يوب - بلعربي امينة 13.2
28034791 يوسفى فرش يوب - بلعربي امينة 12.22
28034792 تراري فرش يوب - بلعربي انس 12.06
28034793 قدوم فرش يوب - بلعربي ايمان 11.64
28034794 بلونيس فرش يوب - بلعربي ايمان 11.22
28034795 خالدي فرش يوب - بلعربي ايمن 9.88
28034796 حريرى فرش يوب - بلعربي حليمة 15.44
28034797 هالل فرش يوب - بلعربي حنان 12.32
28034798 قالل فرش يوب - بلعربي حياة 10.66
28034799 بادي فرش يوب - بلعربي خليفة 6.78
28034800 سدات فرش يوب - بلعربي خليل الدين 9.28
28034801 لعنانى فرش يوب - بلعربي خيرة 11.64
28034802 معقني فرش يوب - بلعربي دنيا 10.56
28034803 فرحات فرش يوب - بلعربي رحمونة 12.22
28034804 آشار فرش يوب - بلعربي رضوان 11.26
28034805 سماك فرش يوب - بلعربي ريان 14.1
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28034806 بونوة فرش يوب - بلعربي زآرياء 11.12
28034807 بوخنفوس فرش يوب - بلعربي زآرياء 7.88
28034808 لبيض فرش يوب - بلعربي زناقي 11.36
28034809 معقنى فرش يوب - بلعربي سعاد 11.7
28034810 بوطيبان فرش يوب - بلعربي سعدية 11.24
28034811 قادم فرش يوب - بلعربي شهاب الدين 11.78
28034812 ضربان فرش يوب - بلعربي شيماء 10.6
28034813 جالل فرش يوب - بلعربي طيب رضا 10.04
28034814 حسين فرش يوب - بلعربي عبد الكريم 11.08
28034815 بلعربي فرش يوب - بلعربي عبد اللطيف 11.68
28034816 شاهد فرش يوب - بلعربي عبير 9.32
28034817 موالي فرش يوب - بلعربي عصام 9.42
28034818 آشار فرش يوب - بلعربي عكاشة آريم 10.76
28034819 بوسبع فرش يوب - بلعربي على 9.52
28034820 عزوز فرش يوب - بلعربي عماد 10.16
28034821 سهيل فرش يوب - بلعربي فاطمة 10.36
28034822 مرداس فرش يوب - بلعربي فاطنة 9.32
28034823 لريبى فرش يوب - بلعربي قادة 12.44
28034824 دحمان فرش يوب - بلعربي قادة محمد امين 10.8
28034825 نواوى فرش يوب - بلعربي قاسمية 12.54
28034826 غريب فرش يوب - بلعربي قاضى 13.42
28034827 مهاجى فرش يوب - بلعربي آريمة 14.18
28034828 سلطانى فرش يوب - بلعربي آمال 13.58
28034829 زعقوق فرش يوب - بلعربي لمياء 7.18
28034830 مرحوم فرش يوب - بلعربي ليلى 9.92
28034831 حالم فرش يوب - بلعربي محمد 12.9
28034832 المنترة فرش يوب - بلعربي محمد 11.66
28034833 خمسي فرش يوب - بلعربي محمد امين 7.36
28034834 صدوقى فرش يوب - بلعربي محمد امين 13.84
28034835 خمسي فرش يوب - بلعربي محمد بن على 11.82
28034836 رحو فرش يوب - بلعربي محمد لمين 10.38
28034837 بلكبيش فرش يوب - بلعربي محمد نذير حكيم 9.46
28034838 بن مايسة فرش يوب - بلعربي محمد ياسين 10.16
28034839 بن صالح فرش يوب - بلعربي محمد يوسف 10.12
28034840 بن سعيد فرش يوب - بلعربي مروى 13.56
28034841 رزق اهللا فرش يوب - بلعربي معاد 11.94
28034842 زعواق فرش يوب - بلعربي معاذ 11.34
28034843 سهلى فرش يوب - بلعربي مهاجى 16.52
28034844 عران فرش يوب - بلعربي ميلود ضياء الدين ولد سعيد 12.94
28034845 عواد فرش يوب - بلعربي نبية 13.3
28034846 المنترة فرش يوب - بلعربي نصر الدين 12.04
28034847 هرقماجى فرش يوب - بلعربي نور الهدى 8.48
28034848 عباد فرش يوب - بلعربي هاجر 11.18
28034849 دوار فرش يوب - بلعربي هاجر 13.28
28034850 قراب فرش يوب - بلعربي هشام 12.7
28034851 بوسبع فرش يوب - بلعربي هشام 13.46
28034852 جافي فرش يوب - بلعربي ياسر 12.88
28034853 زيان فرش يوب - بلعربي يمينة 8.78
28034854 درار فرش يوب - بلعربي يمينة صارة 10.32
28034855 بوشيخي فرش يوب - بلعربي يوسف عالء الدين 8.3
28034875 حنيفي قرواش بن نعيجة - تلموني نزهة 10.26
28034876 طبيب قرواش بن نعيجة - تلموني أحالم 10.14
28034877 بن دومة قرواش بن نعيجة - تلموني أحمد 10.62
28034878 بن سونة قرواش بن نعيجة - تلموني أحمد 13.06
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28034879 بلفرح قرواش بن نعيجة - تلموني أسامة 12.56
28034880 بوحوص قرواش بن نعيجة - تلموني أماني نور الهدى 15.62
28034881 بن دالي براهم قرواش بن نعيجة - تلموني أميرة 12.84
28034882 درار قرواش بن نعيجة - تلموني أمينة رميساء 12.9
28034883 بنار قرواش بن نعيجة - تلموني أيمن حاج 11.9
28034884 بهيليل قرواش بن نعيجة - تلموني إآرام 9.84
28034885 حجازي قرواش بن نعيجة - تلموني إآرام 9.06
28034886 زعيتر قرواش بن نعيجة - تلموني إلهام 11.44
28034887 آمال قرواش بن نعيجة - تلموني إلهام 10.18
28034888 مخاشف قرواش بن نعيجة - تلموني ابراهيم 9.24
28034889 بهيف قرواش بن نعيجة - تلموني احمد نبيل 13.58
28034890 بلحرمة قرواش بن نعيجة - تلموني اآرام 9.56
28034891 بلمعزيز قرواش بن نعيجة - تلموني البتول 11.56
28034892 المنترة قرواش بن نعيجة - تلموني الحاج أيوب 10.26
28034893 آنوي قرواش بن نعيجة - تلموني بالل 12.22
28034894 براشد قرواش بن نعيجة - تلموني بالل 14.92
28034895 براشد قرواش بن نعيجة - تلموني بناجي 9.1
28034896 مهداوي قرواش بن نعيجة - تلموني حبيب 9.12
28034897 بن دراوة قرواش بن نعيجة - تلموني حكيمة 12.08
28034898 قرندي قرواش بن نعيجة - تلموني حليمة 12.18
28034899 بن دومة قرواش بن نعيجة - تلموني حليمة 13.06
28034900 مراو قرواش بن نعيجة - تلموني حنان 11.14
28034901 مرحوم قرواش بن نعيجة - تلموني حنان 12.74
28034902 حمزاوي قرواش بن نعيجة - تلموني حياة 10.82
28034903 ضيف اهللا قرواش بن نعيجة - تلموني حياة 12.8
28034904 محامدة قرواش بن نعيجة - تلموني خديجة 9.84
28034905 لكبيش قرواش بن نعيجة - تلموني خضرة 7.98
28034906 شباح قرواش بن نعيجة - تلموني خليفة 14.22
28034907 شافعي قرواش بن نعيجة - تلموني خليفة عبد الصمد 12.22
28034908 حافظ قرواش بن نعيجة - تلموني خيرة 10.56
28034909 خلوفي قرواش بن نعيجة - تلموني خيرة 10.31
28034910 طبيب قرواش بن نعيجة - تلموني خيرة 10.26
28034911 هبري قرواش بن نعيجة - تلموني خيرة 9.9
28034912 لعزيز قرواش بن نعيجة - تلموني خيرة سمية 10.74
28034913 قرندي قرواش بن نعيجة - تلموني دليلة 0
28034914 قرازيب قرواش بن نعيجة - تلموني رضا 10.58
28034915 خباز قرواش بن نعيجة - تلموني زواوي 10.36
28034916 رزقان قرواش بن نعيجة - تلموني زواوية 7.44
28034917 حماد قرواش بن نعيجة - تلموني سمية 8.78
28034918 دالية قرواش بن نعيجة - تلموني سهلة 11.98
28034919 جامي قرواش بن نعيجة - تلموني شيماء 14.64
28034920 هجام قرواش بن نعيجة - تلموني شيماء 11.84
28034921 آنوي قرواش بن نعيجة - تلموني صبرينة 8.92
28034922 بغدادي قرواش بن نعيجة - تلموني عبد الصمد 15.84
28034923 طبيب قرواش بن نعيجة - تلموني عبد القادر 8.22
28034924 سويهل قرواش بن نعيجة - تلموني عبد القادر 10.94
28034925 بوعمامة قرواش بن نعيجة - تلموني عبد القادر 9.66
28034926 هدي قرواش بن نعيجة - تلموني عبد الكريم 7.58
28034927 حمزاوي قرواش بن نعيجة - تلموني عبد النور 11.38
28034928 هالل قرواش بن نعيجة - تلموني عبدالقادر 8.04
28034929 ايتيم قرواش بن نعيجة - تلموني عبدالقادر 8.62
28034930 بن دراعوة قرواش بن نعيجة - تلموني عماد 9.24
28034931 سهيل قرواش بن نعيجة - تلموني فاطمة الزهراء 12.77
28034932 قندوز قرواش بن نعيجة - تلموني فاطمة الزهراء 10.2



matricule cem nom prenom moyenne
28034933 صف الدين قرواش بن نعيجة - تلموني فاطنة 10.8
28034934 خباز قرواش بن نعيجة - تلموني فتيحة 9.52
28034935 بغدادي قرواش بن نعيجة - تلموني فريال 10.18
28034936 سهيل قرواش بن نعيجة - تلموني قاسم 9.92
28034937 بن قانة قرواش بن نعيجة - تلموني آمال محمد 8.98
28034938 طبيب قرواش بن نعيجة - تلموني لمياء 10.48
28034939 ولدخدة قرواش بن نعيجة - تلموني محمد 9.46
28034940 بوعمامة قرواش بن نعيجة - تلموني محمد أمين 9.98
28034941 بوآراع قرواش بن نعيجة - تلموني محمد لمين 9.6
28034942 بلعيدي قرواش بن نعيجة - تلموني مداني 12.18
28034943 بن سونة قرواش بن نعيجة - تلموني مراد محمد 12.66
28034944 براشد قرواش بن نعيجة - تلموني مروة 9.06
28034945 موالي علي قرواش بن نعيجة - تلموني مريم 10.67
28034946 سنوسي عنتر قرواش بن نعيجة - تلموني مصطفى 9.42
28034947 بن شيخ قرواش بن نعيجة - تلموني منال 17.76
28034948 نحال قرواش بن نعيجة - تلموني نسرين 8.4
28034949 رحو قرواش بن نعيجة - تلموني نور الهدى 16.32
28034950 عزوز قرواش بن نعيجة - تلموني نورية 10.66
28034951 هاليلي قرواش بن نعيجة - تلموني نورية 9.3
28034952 لعيدي قرواش بن نعيجة - تلموني هاجر 7
28034953 بن دراوة قرواش بن نعيجة - تلموني هجيرة 10.84
28034954 بهيف قرواش بن نعيجة - تلموني ياسر 7.44
28034955 بورميد قرواش بن نعيجة - تلموني ياسين 13.44
28034956 هاليلي قرواش بن نعيجة - تلموني يحي 14.54
28034957 طبيب قرواش بن نعيجة - تلموني يسرى 10.22
28034958 روقاب قرواش بن نعيجة - تلموني يمينة 11.8
28034959 زياني قرواش بن نعيجة - تلموني يوسف 9.88
28034979 عرجون إبن الصغير لخضر - إبن باديس فؤاد 10.2
28034980 مصمودي إبن الصغير لخضر - إبن باديس موفق 7.8
28034981 آروت عريف الجياللي - إبن باديس أحالم 16.02
28034982 هادف عريف الجياللي - إبن باديس أحمد 10.06
28034983 طالبي إبن الصغير لخضر - إبن باديس أحمد شهاب 11.7
28034984 حواوتي عريف الجياللي - إبن باديس أحمد ياسر 11.74
28034985 فاطمي األخوين حداق - إبن باديس أسامة 10.44
28034986 بوعشة إبن الصغير لخضر - إبن باديس أسامة 8.46
28034987 حاج قدور إبن الصغير لخضر - إبن باديس أسامة 13.82
28034988 لعيرج إبن الصغير لخضر - إبن باديس أسماء 9.5
28034989 برآات إبن الصغير لخضر - إبن باديس أسماء 8
28034990 دهري عريف الجياللي - إبن باديس أشواق 11.24
28034991 نميش األخوين حداق - إبن باديس أمينة 16.9
28034992 عصفري إبن الصغير لخضر - إبن باديس أنفال 10.96
28034993 بورزيق عريف الجياللي - إبن باديس أنيس 10.28
28034994 مالكي األخوين حداق - إبن باديس أيوب 8.78
28034995 بوحادة عريف الجياللي - إبن باديس إآرام 12.72
28034996 بولقرون إبن الصغير لخضر - إبن باديس إلهام 8.65
28034997 مشتي إبن الصغير لخضر - إبن باديس ابراهيم 9.8
28034998 حميدي إبن الصغير لخضر - إبن باديس ابراهيم 9.86
28034999 بني دريس إبن الصغير لخضر - إبن باديس اسامة 11.44
28035000 سكران عريف الجياللي - إبن باديس اسامة 8.58
28035001 قالمين عريف الجياللي - إبن باديس اسامة 8.2
28035002 مزاري األخوين حداق - إبن باديس اسامة 11.44
28035003 صالحي إبن الصغير لخضر - إبن باديس اسالم 7.94
28035004 بوخاتم عريف الجياللي - إبن باديس اسماء 10.14
28035005 آريف عريف الجياللي - إبن باديس اسماء 8.34



matricule cem nom prenom moyenne
28035006 بورزيق األخوين حداق - إبن باديس اسماء 13.34
28035007 قندوز إبن الصغير لخضر - إبن باديس اسماعيل 9.2
28035008 فضيل عريف الجياللي - إبن باديس اسمهان 7.9
28035009 بورياح األخوين حداق - إبن باديس اسيا 10.22
28035010 غنة األخوين حداق - إبن باديس اآرام 8.4
28035011 بن خالد األخوين حداق - إبن باديس اآرام 13.66
28035012 ضيف اهللا عريف الجياللي - إبن باديس اآرام 11.98
28035013 بن مسعودي األخوين حداق - إبن باديس اآرم 11.88
28035014 سايح إبن الصغير لخضر - إبن باديس اآرم 10.1
28035015 مشري عريف الجياللي - إبن باديس الحاج الدين 12.24
28035016 مداني عريف الجياللي - إبن باديس الشيخ 12.42
28035017 الشيخ إبن الصغير لخضر - إبن باديس الهام 8.1
28035018 باي األخوين حداق - إبن باديس الياس 9.28
28035019 طالبي إبن الصغير لخضر - إبن باديس الياس 8.82
28035020 سالمي األخوين حداق - إبن باديس الياس 11.18
28035021 جياللي األخوين حداق - إبن باديس امينة 9.82
28035022 بن زازو إبن الصغير لخضر - إبن باديس امينة 16.28
28035023 بن قسمية إبن الصغير لخضر - إبن باديس ايمان 6.86
28035024 بالل األخوين حداق - إبن باديس ايمان 9.6
28035025 بن علو األخوين حداق - إبن باديس ايمان 12.68
28035026 سدار إبن الصغير لخضر - إبن باديس ايمان 10.88
28035027 صوفي إبن الصغير لخضر - إبن باديس ايمان 8.4
28035028 فارس إبن الصغير لخضر - إبن باديس ايمان 9
28035029 بولعراف األخوين حداق - إبن باديس ايمن 10.08
28035030 غزال إبن الصغير لخضر - إبن باديس ايهاب 10.42
28035031 قوميد عريف الجياللي - إبن باديس بخالد 13.18
28035032 عبد الالوي األخوين حداق - إبن باديس بدرة زوهاد 9.06
28035033 حمليلي األخوين حداق - إبن باديس براهيم 10.3
28035034 عماري إبن الصغير لخضر - إبن باديس بشرة 8.6
28035035 بن حميدة األخوين حداق - إبن باديس بشرى 9.64
28035036 صابر عريف الجياللي - إبن باديس بشرى 10.52
28035037 حدوش عريف الجياللي - إبن باديس بشرى 14.84
28035038 حزام عريف الجياللي - إبن باديس بشرى 8.86
28035039 مداني عريف الجياللي - إبن باديس بشرى نائلة 12.3
28035040 عتو األخوين حداق - إبن باديس بالل 10.68
28035041 بن خالد إبن الصغير لخضر - إبن باديس بالل بومدين 10.6
28035042 دحماني عريف الجياللي - إبن باديس بالل عبد الرحمان 12.32
28035043 صوفي عريف الجياللي - إبن باديس بن عيسى عماد الدين 8.74
28035044 غزال األخوين حداق - إبن باديس بن يحي 6.7
28035045 حمر العين إبن الصغير لخضر - إبن باديس بوحانة 8.38
28035046 ملياني عريف الجياللي - إبن باديس بوحوص 9.98
28035047 عسال عريف الجياللي - إبن باديس بوزيان 9.68
28035048 آنان األخوين حداق - إبن باديس بوزيان 10.94
28035049 سليماني عريف الجياللي - إبن باديس توفيق 9.92
28035050 بن زيان إبن الصغير لخضر - إبن باديس جازية 8.64
28035051 سعدي األخوين حداق - إبن باديس جلول 9.32
28035052 جودي إبن الصغير لخضر - إبن باديس جيهان جليلة 7.56
28035053 دايوي عريف الجياللي - إبن باديس حديفة 9.2
28035054 بولعراف األخوين حداق - إبن باديس حسام 10.16
28035055 بغاديد إبن الصغير لخضر - إبن باديس حسام الدين 8.52
28035056 هازل األخوين حداق - إبن باديس حسام الدين 11.5
28035057 سعيدي إبن الصغير لخضر - إبن باديس حليمة 10.06
28035058 بن دحو إبن الصغير لخضر - إبن باديس حليمة 10.42
28035059 ناصر الدين إبن الصغير لخضر - إبن باديس حليمة سعدية 12.28



matricule cem nom prenom moyenne
28035060 هادف عريف الجياللي - إبن باديس حنان 9.5
28035061 بكاري عريف الجياللي - إبن باديس حنان 10.52
28035062 مسلم عريف الجياللي - إبن باديس حنان 9.1
28035063 حمالت عريف الجياللي - إبن باديس حنان 8.16
28035064 جوبة األخوين حداق - إبن باديس حنان 9.76
28035065 حمياني األخوين حداق - إبن باديس حنان 15.48
28035066 مرسلي إبن الصغير لخضر - إبن باديس حنان 12.5
28035067 بورقعة عريف الجياللي - إبن باديس حياة 0
28035068 قنديل األخوين حداق - إبن باديس حياة 11.96
28035069 قدوري عريف الجياللي - إبن باديس خالد 16.5
28035070 قايد إبن الصغير لخضر - إبن باديس خديجة 9.24
28035071 بوشيخي إبن الصغير لخضر - إبن باديس خديجة 9.66
28035072 بلبشير إبن الصغير لخضر - إبن باديس خديجة 12.82
28035073 قندوزي إبن الصغير لخضر - إبن باديس خليفة محمد 8.14
28035074 آحلوش عريف الجياللي - إبن باديس خولة 8.88
28035075 مصمودي عريف الجياللي - إبن باديس خولة 7.98
28035076 آوروت إبن الصغير لخضر - إبن باديس خولة 12.54
28035077 قالمين إبن الصغير لخضر - إبن باديس خولة 12.34
28035078 جماح عريف الجياللي - إبن باديس خولة 13.62
28035079 بوحسون إبن الصغير لخضر - إبن باديس خولة 11.24
28035080 دراني إبن الصغير لخضر - إبن باديس خولة معزوزة 12.1
28035081 حفيظ عريف الجياللي - إبن باديس دنيا زاد 12.64
28035082 بن دحو عريف الجياللي - إبن باديس رابحة 10.48
28035083 بن حسين عريف الجياللي - إبن باديس رابحة 14.64
28035084 لوآيلي إبن الصغير لخضر - إبن باديس رانيا 12.7
28035085 بلحمر عريف الجياللي - إبن باديس رانية 11.2
28035086 الحصار عريف الجياللي - إبن باديس رانية خدوجة 11.64
28035087 بلعجري إبن الصغير لخضر - إبن باديس ربيعة 10.68
28035088 رحوي األخوين حداق - إبن باديس ربيعة 11.42
28035089 مشري إبن الصغير لخضر - إبن باديس ربيعة 8.22
28035090 حمر العين األخوين حداق - إبن باديس رجاء 11.5
28035091 شتوح األخوين حداق - إبن باديس رجاء 14.28
28035092 بوعزة عريف الجياللي - إبن باديس رحيلة 0
28035093 آحلوش األخوين حداق - إبن باديس رضوان 10.5
28035094 بالي إبن الصغير لخضر - إبن باديس رفيدة 15.96
28035095 ساآر عريف الجياللي - إبن باديس رقية 14.46
28035096 سدار إبن الصغير لخضر - إبن باديس رياض شمس الدين 10.9
28035097 قوميدي إبن الصغير لخضر - إبن باديس ريمة 8.26
28035098 معطاوي عريف الجياللي - إبن باديس زآريا 9.72
28035099 المستاري عريف الجياللي - إبن باديس زهرة 11.12
28035100 والي عريف الجياللي - إبن باديس زهيرة 12.1
28035101 صبار عريف الجياللي - إبن باديس زواوي 9.12
28035102 عنتر األخوين حداق - إبن باديس زواوي 13.68
28035103 دبياوي عريف الجياللي - إبن باديس زينب نور 12.34
28035104 طالحي إبن الصغير لخضر - إبن باديس زينب ياسمين 10.92
28035105 زربة إبن الصغير لخضر - إبن باديس سفيان 12.26
28035106 حلوفي إبن الصغير لخضر - إبن باديس سفيان 6.96
28035107 زقاي إبن الصغير لخضر - إبن باديس سفيان 10.48
28035108 نعيمي إبن الصغير لخضر - إبن باديس سليم إبراهيم الخليل 11.68
28035109 عيادي إبن الصغير لخضر - إبن باديس سليمان 12.24
28035110 شبعات عريف الجياللي - إبن باديس سماح 10.06
28035111 غيالل األخوين حداق - إبن باديس سمية 0
28035112 بقدور األخوين حداق - إبن باديس سمية 13.18
28035113 سفيان عريف الجياللي - إبن باديس سميحة 7.76



matricule cem nom prenom moyenne
28035114 ملياني عريف الجياللي - إبن باديس سوالف 11.32
28035115 غنيم عريف الجياللي - إبن باديس سومية 8.14
28035116 بورزيق عريف الجياللي - إبن باديس سومية 14.28
28035117 مرابط إبن الصغير لخضر - إبن باديس سيد أحمد 6.36
28035118 موي لحسن األخوين حداق - إبن باديس سيد احمد 9.62
28035119 لعروسي األخوين حداق - إبن باديس سيد احمد 9.08
28035120 دراس عريف الجياللي - إبن باديس سيدأحمد 10.96
28035121 ماحي األخوين حداق - إبن باديس شريف 9.5
28035122 سقساقة عريف الجياللي - إبن باديس شفاء 14.5
28035123 حفيان عريف الجياللي - إبن باديس شكري 12.06
28035124 بوقريني إبن الصغير لخضر - إبن باديس شهيناز 10.26
28035125 آروش األخوين حداق - إبن باديس شيخ 12.12
28035126 حمداوي األخوين حداق - إبن باديس شيخ 9.3
28035127 قنديل إبن الصغير لخضر - إبن باديس شيماء 9.5
28035128 تومي عريف الجياللي - إبن باديس شيماء 10.16
28035129 هالل األخوين حداق - إبن باديس شيماء 17.66
28035130 قايد عريف الجياللي - إبن باديس شيماء 10.06
28035131 فاسي األخوين حداق - إبن باديس شيماء 10.68
28035132 عبيدري عريف الجياللي - إبن باديس شيماء شرين 9.82
28035133 بن عيسى األخوين حداق - إبن باديس صابرين 15.56
28035134 قمرة عريف الجياللي - إبن باديس صارة 10.6
28035135 فاطمي األخوين حداق - إبن باديس صارة 12.26
28035136 بن دحو إبن الصغير لخضر - إبن باديس صارة 7.66
28035137 مراح عريف الجياللي - إبن باديس صارة 17.6
28035138 شيخي عريف الجياللي - إبن باديس صارة 14.65
28035139 مرسلي إبن الصغير لخضر - إبن باديس صالح الدين 9.96
28035140 قادة بن شيحة عريف الجياللي - إبن باديس طيب 8.86
28035141 درويش إبن الصغير لخضر - إبن باديس عائشة 8.76
28035142 منداس عريف الجياللي - إبن باديس عاشور 13.18
28035143 سعدي عريف الجياللي - إبن باديس عبد البديع 9.86
28035144 عامر األخوين حداق - إبن باديس عبد الجليل 11.76
28035145 فياللي عريف الجياللي - إبن باديس عبد الجليل 3.82
28035146 معطاوي عريف الجياللي - إبن باديس عبد الجليل 10.1
28035147 بيسابيس إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الجواد 15.62
28035148 حايلي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الحق 16.52
28035149 بصغير األخوين حداق - إبن باديس عبد الحق 11.8
28035150 هاشمي األخوين حداق - إبن باديس عبد الحليم 13.26
28035151 علي شايب الذراع إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الرحمان 10.24
28035152 تومي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الرحمن 8.34
28035153 فاطمي عريف الجياللي - إبن باديس عبد الرحمن 11.08
28035154 موفق عريف الجياللي - إبن باديس عبد الصمد 9.58
28035155 مزاري عريف الجياللي - إبن باديس عبد الصمد 13.22
28035156 جدوي األخوين حداق - إبن باديس عبد الصمد 13.32
28035157 مرابط عريف الجياللي - إبن باديس عبد الغاني 11.02
28035158 بومعزة إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الغني 7.78
28035159 عامر عريف الجياللي - إبن باديس عبد الغني 8.28
28035160 ميسوم إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الغني 9.7
28035161 عزيز إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 12.22
28035162 بلحاج عريف الجياللي - إبن باديس عبد القادر 10.34
28035163 بوشيخي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 9.66
28035164 بوغرارة عريف الجياللي - إبن باديس عبد القادر 10.92
28035165 بن جدي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 8.62
28035166 لقمش إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 9.76
28035167 درويش إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 13.94



matricule cem nom prenom moyenne
28035168 خليفة إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد القادر 8.16
28035169 حواوطي عريف الجياللي - إبن باديس عبد اهللا محفوظ 12.24
28035170 زوجي عريف الجياللي - إبن باديس عبد المؤمن 15.2
28035171 مومن إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الناصر 7.3
28035172 درويش إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد النور 0
28035173 خوجة إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبد الوهاب 7.82
28035174 معمر إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبدالصمد 12.96
28035175 زوجي عريف الجياللي - إبن باديس عبدالقادر 11.36
28035176 سعدي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبدالنور 13.02
28035177 حرمل إبن الصغير لخضر - إبن باديس عبير 0
28035178 حبيس عريف الجياللي - إبن باديس عبير 8.94
28035179 عطية األخوين حداق - إبن باديس عبير زينب 15.28
28035180 ادريسي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عتيقة 10.78
28035181 طالحي إبن الصغير لخضر - إبن باديس عثمان 10.6
28035182 مسمن عريف الجياللي - إبن باديس عصماء 12.12
28035183 مصمودي عريف الجياللي - إبن باديس عالء الدين 12.16
28035184 مويلح األخوين حداق - إبن باديس علي 15.08
28035185 بن حميدة إبن الصغير لخضر - إبن باديس عماد الدين 8
28035186 قوميدي عريف الجياللي - إبن باديس عمر 12.76
28035187 حمداوي عريف الجياللي - إبن باديس عمر الحق 12.38
28035188 مواليد إبن الصغير لخضر - إبن باديس عيسى 13.84
28035189 باموسى عريف الجياللي - إبن باديس غنية 13.24
28035190 مفتاح األخوين حداق - إبن باديس فاطمة 9.78
28035191 مصمودي عريف الجياللي - إبن باديس فاطمة الزهراء 9.44
28035192 بورزيق عريف الجياللي - إبن باديس فاطمة الزهراء اشواق 16.8
28035193 دوي عيسي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطمة هاجر 0
28035194 سعيدي عريف الجياللي - إبن باديس فاطنة 17.12
28035195 موسى إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة 10.18
28035196 غيالن إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة الزهراء 8.66
28035197 آحلوش عريف الجياللي - إبن باديس فاطيمة الزهراء 9.4
28035198 حالمي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة الزهراء 10.2
28035199 حجازي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة الزهراء 12.38
28035200 بالقاسمي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة الزهرة 10.58
28035201 بوشيخي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فاطيمة عواطف 11.08
28035202 حمبلي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فتيحة 11.3
28035203 بن خالد إبن الصغير لخضر - إبن باديس فريدة 11.54
28035204 جغلوف إبن الصغير لخضر - إبن باديس فضيلة 8.28
28035205 بوعمامة عريف الجياللي - إبن باديس فطومة 13.66
28035206 دراوي إبن الصغير لخضر - إبن باديس فواز 9
28035207 جبور عريف الجياللي - إبن باديس آريم 12.52
28035208 بولعراف إبن الصغير لخضر - إبن باديس آريم 10.38
28035209 فاطمي عريف الجياللي - إبن باديس آريمة 10.42
28035210 طالبي إبن الصغير لخضر - إبن باديس آريمة 9.7
28035211 حقوق األخوين حداق - إبن باديس آريمة 13.46
28035212 عقابي إبن الصغير لخضر - إبن باديس آمال 7.2
28035213 برحو إبن الصغير لخضر - إبن باديس آوثر 11.58
28035214 غنيم عريف الجياللي - إبن باديس لحسن 12.56
28035215 تبات عريف الجياللي - إبن باديس لطيفة 9.14
28035216 نوال إبن الصغير لخضر - إبن باديس لطيفة 12.92
28035217 تاولي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محسن عصام 7.88
28035218 فوغالي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد 10.8
28035219 بوعمامة األخوين حداق - إبن باديس محمد 11.42
28035220 قنديل األخوين حداق - إبن باديس محمد 10.12
28035221 تجوري إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد 7.88



matricule cem nom prenom moyenne
28035222 صوفي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد 9.22
28035223 خيري عريف الجياللي - إبن باديس محمد 9.6
28035224 غزالي األخوين حداق - إبن باديس محمد 10.38
28035225 سدار عريف الجياللي - إبن باديس محمد أمين 9.9
28035226 طميمو عريف الجياللي - إبن باديس محمد أمين 8.62
28035227 فاطمي األخوين حداق - إبن باديس محمد أمين 12.32
28035228 بوشنافة إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد أمين 6.1
28035229 مرابط عريف الجياللي - إبن باديس محمد األمين 11.98
28035230 لوآيلي عريف الجياللي - إبن باديس محمد األمين 10.16
28035231 بوطالب عريف الجياللي - إبن باديس محمد األمين 11.94
28035232 مجوج األخوين حداق - إبن باديس محمد االمين 11.06
28035233 تامر إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد المنذر 11.1
28035234 يحياوي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد الياس 11.6
28035235 بلعجري عريف الجياللي - إبن باديس محمد امين 7.04
28035236 آشناوي عريف الجياللي - إبن باديس محمد امين 10.68
28035237 فالحي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد امين 9.62
28035238 شنافي األخوين حداق - إبن باديس محمد امين 13.32
28035239 زاوي عريف الجياللي - إبن باديس محمد رضا 11.16
28035240 فاطمي إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد رضا 9.98
28035241 شواآري عريف الجياللي - إبن باديس محمد زآرياء 13.14
28035242 بن عالل عريف الجياللي - إبن باديس محمد زآرياء 9.86
28035243 عبيد اهللا عريف الجياللي - إبن باديس محمد سليم 11.64
28035244 عطية إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد عبد الحق 8.5
28035245 طالبي عريف الجياللي - إبن باديس محمد عبد الصمد 8.52
28035246 قالمين إبن الصغير لخضر - إبن باديس محمد عالء الدين 10.32
28035247 سحنين عريف الجياللي - إبن باديس محمد مصطفى 12.58
28035248 بوعاللم األخوين حداق - إبن باديس محمد ياسين 12
28035249 برابح إبن الصغير لخضر - إبن باديس مختارية 7.86
28035250 طالبي إبن الصغير لخضر - إبن باديس مختارية 13.34
28035251 طالبي عريف الجياللي - إبن باديس مخطار 8
28035252 هالل األخوين حداق - إبن باديس مراد 12.16
28035253 مديني عريف الجياللي - إبن باديس مروان 9.02
28035254 خريبش إبن الصغير لخضر - إبن باديس مروان 9.02
28035255 بن شيخ األخوين حداق - إبن باديس مروة 10.22
28035256 قادة بن شيحة األخوين حداق - إبن باديس مروى 12.6
28035257 معطاوي عريف الجياللي - إبن باديس مريم 8.86
28035258 قنديل عريف الجياللي - إبن باديس مريم 12.58
28035259 بن خالد إبن الصغير لخضر - إبن باديس مريم باية 11.92
28035260 زبير األخوين حداق - إبن باديس مريم وفاء 10.9
28035261 جدوي عريف الجياللي - إبن باديس مصطفى 12.68
28035262 آوروت األخوين حداق - إبن باديس مصطفي 11.1
28035263 سيدي يخلف عريف الجياللي - إبن باديس معاذ عبد الباسط 10.54
28035264 بوستة عريف الجياللي - إبن باديس منال 13.44
28035265 علي شايب الذراع إبن الصغير لخضر - إبن باديس منال 15.36
28035266 غنيم عريف الجياللي - إبن باديس منال 13.77
28035267 سلمات األخوين حداق - إبن باديس منال فريال 15.76
28035268 اخلف عريف الجياللي - إبن باديس منى 14.1
28035269 بكاري األخوين حداق - إبن باديس منية رحاب 14.16
28035270 حبيس األخوين حداق - إبن باديس موسي 12.88
28035271 مواليد عريف الجياللي - إبن باديس ميلود 11.66
28035272 تابتي إبن الصغير لخضر - إبن باديس ميلود 8
28035273 سكران عريف الجياللي - إبن باديس نبيلة 10.64
28035274 مواليد عريف الجياللي - إبن باديس نجاة 11.1
28035275 آحلة إبن الصغير لخضر - إبن باديس نجاة 7.26



matricule cem nom prenom moyenne
28035276 زربة إبن الصغير لخضر - إبن باديس نجاة 12.66
28035277 بلحسن إبن الصغير لخضر - إبن باديس نسرين 11.08
28035278 لعوج عريف الجياللي - إبن باديس نصيرة 8.84
28035279 غزلي األخوين حداق - إبن باديس نور االيمان 12.68
28035280 آيال إبن الصغير لخضر - إبن باديس نور الدين 8.56
28035281 مرزوق األخوين حداق - إبن باديس نور الدين 12.36
28035282 بن دحو عريف الجياللي - إبن باديس نور الدين 12
28035283 مسعداوي عريف الجياللي - إبن باديس نور الهدى 9.86
28035284 دموش األخوين حداق - إبن باديس نور الهدى 14.62
28035285 فضيل إبن الصغير لخضر - إبن باديس نور الهدى 9.8
28035286 زفاني عريف الجياللي - إبن باديس نور الهدى 10.88
28035287 قوميد األخوين حداق - إبن باديس نور الهدى 13.12
28035288 زقاي إبن الصغير لخضر - إبن باديس نورالدين 12.26
28035289 حواوطي عريف الجياللي - إبن باديس نورجيهان 9.56
28035290 عامر عريف الجياللي - إبن باديس هدايات 12.16
28035291 رمضاني األخوين حداق - إبن باديس هديل ليندة 16.82
28035292 عامر عريف الجياللي - إبن باديس هناء 18.12
28035293 عبيدري إبن الصغير لخضر - إبن باديس هند 18.12
28035294 تهامي إبن الصغير لخضر - إبن باديس هند 15.28
28035295 بلعريبي عريف الجياللي - إبن باديس هوارية 11.84
28035296 بن عبد القادر إبن الصغير لخضر - إبن باديس هيام أشواق 15.3
28035297 مندود األخوين حداق - إبن باديس هيدايات 14.28
28035298 فتوحي عريف الجياللي - إبن باديس وسام 11.46
28035299 شابي عريف الجياللي - إبن باديس وسيلة 9.54
28035300 حبيب عريف الجياللي - إبن باديس وفاء 12.78
28035301 عتو األخوين حداق - إبن باديس وفاء 12.4
28035302 بوشيخي إبن الصغير لخضر - إبن باديس وليد 10.9
28035303 فكار عريف الجياللي - إبن باديس ياسين 9.98
28035304 بوحفص عريف الجياللي - إبن باديس ياسين 17.88
28035305 بشارف إبن الصغير لخضر - إبن باديس يسرى 11.64
28035306 صوفي إبن الصغير لخضر - إبن باديس يمينة 11.42
28035307 حجازي إبن الصغير لخضر - إبن باديس يوسف 7.78
28035308 زريوح األخوين حداق - إبن باديس يوسف بهاء الدين 13.18
28035309 برحمة عريف الجياللي - إبن باديس يونس 0
28035310 حسين إبن الصغير لخضر - إبن باديس يونس 10.84
28035311 شادلي األخوين حداق - إبن باديس أبو بكر 13.92
28035330 قدوري غفور محي الدين - بضرابين أمين 10.4
28035331 اوس غفور محي الدين - بضرابين ابتسام 9.84
28035332 دحو غفور محي الدين - بضرابين احالم 10.56
28035333 مليح غفور محي الدين - بضرابين احمد 10.84
28035334 قفور غفور محي الدين - بضرابين اخالص 11.52
28035335 مزاوي غفور محي الدين - بضرابين اسماء 13.02
28035336 غزال غفور محي الدين - بضرابين اسماء 11.66
28035337 ختير غفور محي الدين - بضرابين اسمهان 11.36
28035338 تهامي غفور محي الدين - بضرابين اسيا 11.8
28035339 طمطام غفور محي الدين - بضرابين الياس 11.16
28035340 بوخوية غفور محي الدين - بضرابين امال 11.12
28035341 بوشامة غفور محي الدين - بضرابين امال 12.72
28035342 سنجاق الدين غفور محي الدين - بضرابين امال 11.54
28035343 سكران غفور محي الدين - بضرابين اية 15.52
28035344 جوتي غفور محي الدين - بضرابين بوحانة 15.72
28035345 اوس غفور محي الدين - بضرابين بومدين 10.72
28035346 آنان غفور محي الدين - بضرابين تاج 16.94
28035347 سعد سعود غفور محي الدين - بضرابين جودة 16.6



matricule cem nom prenom moyenne
28035348 زيتوني غفور محي الدين - بضرابين حليمة 16.22
28035349 بن زيدة غفور محي الدين - بضرابين حنان 12
28035350 سنجاق الدين غفور محي الدين - بضرابين حنان 12.94
28035351 قعفور غفور محي الدين - بضرابين خديجة 12.68
28035352 بوشيخي غفور محي الدين - بضرابين خليفة 12.22
28035353 بن علي غفور محي الدين - بضرابين خيرة 13.56
28035354 قندوز غفور محي الدين - بضرابين خيرة 10.82
28035355 زيتوني غفور محي الدين - بضرابين ربيعة 10.82
28035356 سكران غفور محي الدين - بضرابين رضا 11.18
28035357 سويح غفور محي الدين - بضرابين روضة 14.22
28035358 عبد الالوي غفور محي الدين - بضرابين زوليخة 14.08
28035359 ابرير غفور محي الدين - بضرابين سامية 10.62
28035360 سويح غفور محي الدين - بضرابين سعد الدين 11.08
28035361 عادل غفور محي الدين - بضرابين سفيان 11.46
28035362 بوخوية غفور محي الدين - بضرابين شيخ 12.4
28035363 حسونة غفور محي الدين - بضرابين شيماء 11.42
28035364 سيدهم غفور محي الدين - بضرابين شيماء نور الهدى 13.82
28035365 ختير غفور محي الدين - بضرابين صبيحة 11.8
28035366 حلوفي غفور محي الدين - بضرابين عائشة 12.88
28035367 سكران غفور محي الدين - بضرابين عبد اإلاله 9.92
28035368 طاهري غفور محي الدين - بضرابين عبد الحق 9.54
28035369 بن عطوش غفور محي الدين - بضرابين عبد الرحمان 13.58
28035370 بن زهيدة غفور محي الدين - بضرابين عبد الرحيم 11.56
28035371 ملياني غفور محي الدين - بضرابين عبد القادر 13
28035372 تهامي غفور محي الدين - بضرابين عبد القادر 10.04
28035373 سباعي غفور محي الدين - بضرابين عبد القادر 13.22
28035374 بختاوي غفور محي الدين - بضرابين عبد النور 10.1
28035375 بوغرارة غفور محي الدين - بضرابين عبد النور 11.94
28035376 غزالي غفور محي الدين - بضرابين عبد الوهاب 11.54
28035377 بن سعيد غفور محي الدين - بضرابين عبير 16.52
28035378 سويح غفور محي الدين - بضرابين عماد 10.54
28035379 بوغرارة غفور محي الدين - بضرابين عماد الدين 10.42
28035380 سعدون غفور محي الدين - بضرابين فائزة 11.2
28035381 سليماني غفور محي الدين - بضرابين فارس 10.8
28035382 بن نوار غفور محي الدين - بضرابين فاطيمة الزهرة 9.6
28035383 سعدون غفور محي الدين - بضرابين فايزة 12.94
28035384 براحو غفور محي الدين - بضرابين قادة محمد نجيب 15.7
28035385 حتو غفور محي الدين - بضرابين قويدر محمد 13.88
28035386 تهامي غفور محي الدين - بضرابين لطفي 10.36
28035387 زيتوني غفور محي الدين - بضرابين مامة 12.72
28035388 حلوفي غفور محي الدين - بضرابين محمد 9.18
28035389 مليح غفور محي الدين - بضرابين محمد 10.54
28035390 قادون غفور محي الدين - بضرابين محمد االمين 10.1
28035391 ختير غفور محي الدين - بضرابين محمد االمين 10.38
28035392 زيواني غفور محي الدين - بضرابين محمد الهبري 11.24
28035393 مقدس غفور محي الدين - بضرابين محمد امين 13.54
28035394 مرابط غفور محي الدين - بضرابين مختار 15.24
28035395 حمار غفور محي الدين - بضرابين مراد 16.08
28035396 ابرير غفور محي الدين - بضرابين مروة 9.44
28035397 سعدون غفور محي الدين - بضرابين مروى 9.76
28035398 بالغي غفور محي الدين - بضرابين مريم 12.32
28035399 آنان غفور محي الدين - بضرابين مصتورة 12.08
28035400 شرشاب غفور محي الدين - بضرابين معاشو مروان 12.64
28035401 الدويعيسي غفور محي الدين - بضرابين معمر 10.84



matricule cem nom prenom moyenne
28035402 طاهري غفور محي الدين - بضرابين مغنية 12.9
28035403 براحو غفور محي الدين - بضرابين مهاجية 12.78
28035404 شرشاب غفور محي الدين - بضرابين نجاة 2.34
28035405 قفور غفور محي الدين - بضرابين نجوى 13.8
28035406 رافعي غفور محي الدين - بضرابين نصيرة 11.68
28035407 بورحلة غفور محي الدين - بضرابين نوال 14.88
28035408 ختير غفور محي الدين - بضرابين يزيد 11.26
28035409 بلغيت غفور محي الدين - بضرابين يعقوب 10.76
28035410 سنجاق الدين غفور محي الدين - بضرابين يوسف عبد المطلب 9.06
28035411 تهامي غفور محي الدين - بضرابين يونس 10.32
28035431 حبيس سعدي علي - شطوان أحمد 11.54
28035432 بوعالم سعدي علي - شطوان أسامة 9.84
28035433 بوزوينة سعدي علي - شطوان أسامة 13.12
28035434 سعدي سعدي علي - شطوان أم الجياللي 9.9
28035435 زيناي سعدي علي - شطوان أمينة 11.26
28035436 خوجة سعدي علي - شطوان اآرام 10.8
28035437 سعدي سعدي علي - شطوان الشيماء 9.79
28035438 المزوار سعدي علي - شطوان بثينة 8.67
28035439 جبار سعدي علي - شطوان بشرى 11.16
28035440 زايدي سعدي علي - شطوان جياللي 1.56
28035441 حاجي سعدي علي - شطوان حنان 10.6
28035442 بومدين بالل سعدي علي - شطوان حنان 11.38
28035443 نمري سعدي علي - شطوان خديجة 10.54
28035444 جبور سعدي علي - شطوان خيرة 11.04
28035445 بن خالد سعدي علي - شطوان رجاء 14.72
28035446 خوجة سعدي علي - شطوان رجاء 11
28035447 سعيدي سعدي علي - شطوان سالمة 14.16
28035448 زيتوني سعدي علي - شطوان عبد البديع 7.26
28035449 بوجمعة سعدي علي - شطوان عبد الجليل 11.18
28035450 معول سعدي علي - شطوان عبد العزيز 12.38
28035451 خراجي سعدي علي - شطوان عبد الكريم 11.88
28035452 صبار سعدي علي - شطوان عبد اهللا 13.86
28035453 ملياني سعدي علي - شطوان عبد المالك 8.74
28035454 زيناي سعدي علي - شطوان علي 8.26
28035455 بن عامر سعدي علي - شطوان علي 11.82
28035456 بومدين بالل سعدي علي - شطوان فاطمة 12
28035457 هوناني سعدي علي - شطوان فاطمة الزهراء 8.12
28035458 زيناي سعدي علي - شطوان آوثر 8.56
28035459 خوجة سعدي علي - شطوان محمد 7.24
28035460 بالل سعدي علي - شطوان محمد 9.46
28035461 جبور سعدي علي - شطوان محمد  األمين 7.78
28035462 معول سعدي علي - شطوان محمد أمين 9.92
28035463 مابد سعدي علي - شطوان محمد عالء الدين 10.36
28035464 بوجمعة سعدي علي - شطوان محمد نذير 13.46
28035465 خوجة سعدي علي - شطوان منال 8.8
28035466 زيناي سعدي علي - شطوان مونة 13.38
28035467 نصر الدين سعدي علي - شطوان نور الهدى 11.32
28035468 بوجالل سعدي علي - شطوان ياسين 15.34
28035469 سعدي سعدي علي - شطوان يوسف 10.94
28035470 مبارآي سعدي علي - شطوان يوسف 9.58
28035490 حاسي زهانة عبد المولى هالل علي - يوسف اسالم 11.64
28035491 حاسي زهانة سالف هالل علي - أحالم 8.64
28035492 حاسي زهانة زاوي هالل علي - أحمد صالح الدين 12.98
28035493 حاسي زهانة زرواق هالل علي - أسماء 9.58



matricule cem nom prenom moyenne
28035494 حاسي زهانة عماري هالل علي - أمال 11.56
28035495 حاسي زهانة يوسفي هالل علي - أمال 14
28035496 حاسي زهانة مهداوي هالل علي - أماني نور الهدى 14.2
28035497 حاسي زهانة سالمي هالل علي - ابتسام 12.24
28035498 حاسي زهانة عجوج هالل علي - ابراهيم 12.04
28035499 حاسي زهانة مديوني هالل علي - اسماء 11.64
28035500 حاسي زهانة قفور هالل علي - اسماء 11.34
28035501 حاسي زهانة الدويعيسي هالل علي - اشواق 16.58
28035502 حاسي زهانة عبد الالوي هالل علي - اآرام 11.14
28035503 حاسي زهانة عماري هالل علي - الحاج 8.44
28035504 حاسي زهانة بهلول هالل علي - الصديق 11.9
28035505 حاسي زهانة عماري هالل علي - الياس 11.86
28035506 حاسي زهانة آبيري هالل علي - امال 13.8
28035507 حاسي زهانة بن عطوش هالل علي - امال 8.08
28035508 حاسي زهانة زآراوي هالل علي - امينة 11.02
28035509 حاسي زهانة قعفور هالل علي - امينة 9.38
28035510 حاسي زهانة صايم هالل علي - ايمان 12.34
28035511 حاسي زهانة سعدون هالل علي - ايمن 12.04
28035512 حاسي زهانة سعداني هالل علي - بشرى 8.76
28035513 حاسي زهانة وراد هالل علي - بشرى 10.56
28035514 حاسي زهانة بن عبد المولى هالل علي - جلول 9.2
28035515 حاسي زهانة سعدون هالل علي - جمال الدين 9.5
28035516 حاسي زهانة عزوز هالل علي - جيهان 10.66
28035517 حاسي زهانة عبد المالك هالل علي - جيهان 12.54
28035518 حاسي زهانة زيتوني هالل علي - حنان 11.34
28035519 حاسي زهانة تيجاني هالل علي - حنان 11.46
28035520 حاسي زهانة زاوي هالل علي - حنان 11.96
28035521 حاسي زهانة قفور هالل علي - حنان 11.26
28035522 حاسي زهانة برحمة هالل علي - خديجة 10.6
28035523 حاسي زهانة عزيبي هالل علي - دالل 0
28035524 حاسي زهانة طالب هالل علي - راجدة 11.84
28035525 حاسي زهانة عبد الالوي هالل علي - رزيقة 8.44
28035526 حاسي زهانة شاوي هالل علي - رقية 9.04
28035527 حاسي زهانة حمبلي هالل علي - زآرياء جياللي 11.48
28035528 حاسي زهانة مريوة هالل علي - زهرة 10.84
28035529 حاسي زهانة اخلف هالل علي - زهرة 12.04
28035530 حاسي زهانة جبور هالل علي - زواوي 10.44
28035531 حاسي زهانة بني دريس هالل علي - زين الدين 10.26
28035532 حاسي زهانة حنيفي هالل علي - زينب 11.3
28035533 حاسي زهانة زاوي هالل علي - زينب 11.64
28035534 حاسي زهانة بوشيخي هالل علي - سفيان 12.92
28035535 حاسي زهانة بريك هالل علي - سلمة 13
28035536 حاسي زهانة بورحلة هالل علي - سليمان 11.26
28035537 حاسي زهانة عبد المالك هالل علي - سليمة 11.86
28035538 حاسي زهانة بن عبد المولى هالل علي - سهام 8.38
28035539 حاسي زهانة شابي هالل علي - سيدي محمد 11.64
28035540 حاسي زهانة عجوج هالل علي - شيماء 9.48
28035541 حاسي زهانة مريني هالل علي - شيماء 7.52
28035542 حاسي زهانة بن شيحة هالل علي - شيماء 11
28035543 حاسي زهانة قعفور هالل علي - صارة 9.78
28035544 حاسي زهانة مليح هالل علي - صارة 9.04
28035545 حاسي زهانة تابتي هالل علي - صارة أحالم 14.6
28035546 حاسي زهانة بكري هالل علي - صديق سيف الدين 10.06
28035547 حاسي زهانة عسري هالل علي - صفاء 8.1



matricule cem nom prenom moyenne
28035548 حاسي زهانة عطية هالل علي - صالح الدين 10.56
28035549 حاسي زهانة زبير هالل علي - عباس 14.58
28035550 حاسي زهانة حدوش هالل علي - عبد الجالل 12.68
28035551 حاسي زهانة قعفور هالل علي - عبد الرحمن 17.36
28035552 حاسي زهانة مهداوي هالل علي - عبد السالم 8.6
28035553 حاسي زهانة هالل هالل علي - عبد القادر 9.26
28035554 حاسي زهانة دياس هالل علي - عبد القادر 9.44
28035555 حاسي زهانة عنتر هالل علي - عبد القادر 9.26
28035556 حاسي زهانة حدوش هالل علي - عبد القادر 14.86
28035557 حاسي زهانة عاللي هالل علي - عبد الهادي 9.76
28035558 حاسي زهانة حمالت هالل علي - عتاوية 7.78
28035559 حاسي زهانة قريشي هالل علي - عالء الدين 14.7
28035560 حاسي زهانة قفور هالل علي - فارس 11.02
28035561 حاسي زهانة تواتي هالل علي - فاطنة 9.4
28035562 حاسي زهانة مغراني هالل علي - فاطيمة 8.02
28035563 حاسي زهانة مسعودي هالل علي - فريال 5.8
28035564 حاسي زهانة ناجي هالل علي - فطيمة نبيلة 10.06
28035565 حاسي زهانة بودالل هالل علي - فيصل 11.64
28035566 حاسي زهانة حاج مرابط هالل علي - آمال 10.84
28035567 حاسي زهانة بن ديمية هالل علي - آنزة 10.96
28035568 حاسي زهانة رفاس هالل علي - آوثر 8.68
28035569 حاسي زهانة بن عزي هالل علي - لخضر 12.74
28035570 حاسي زهانة هالل هالل علي - لوبنة 8.68
28035571 حاسي زهانة مريني هالل علي - مامة وسام 14.46
28035572 حاسي زهانة سيني هالل علي - محمد 9.1
28035573 حاسي زهانة عاشوري هالل علي - محمد أمين 10.6
28035574 حاسي زهانة تيجاني هالل علي - محمد أيمن 9.6
28035575 حاسي زهانة مالح هالل علي - محمد أيوب 11.58
28035576 حاسي زهانة سعداني هالل علي - محمد الحبيب 10.26
28035577 حاسي زهانة مقدس هالل علي - محمد امين 12.8
28035578 حاسي زهانة براجة هالل علي - محمد عبد االله 12.54
28035579 حاسي زهانة مقدم عطية هالل علي - محمد آمال 9.38
28035580 حاسي زهانة بن عبد المولى هالل علي - مروة 8.88
28035581 حاسي زهانة عجوج هالل علي - مروى فاطنة 14.96
28035582 حاسي زهانة دحماني هالل علي - مريم 12.48
28035583 حاسي زهانة بن براهيم هالل علي - مريم 16.54
28035584 حاسي زهانة رابح هالل علي - مصطفى 14.5
28035585 حاسي زهانة بن عفان هالل علي - مهدي احمد فتح اهللا 16.64
28035586 حاسي زهانة بن عبد المولى هالل علي - مولود 11.2
28035587 حاسي زهانة بوقيمة هالل علي - ميلود 11.52
28035588 حاسي زهانة قاسمي هالل علي - نادية 15.66
28035589 حاسي زهانة زروقي هالل علي - نعيمة 15.06
28035590 حاسي زهانة بوشالة هالل علي - نور الهدى 11.14
28035591 حاسي زهانة عماري هالل علي - نور الهدى 9.82
28035592 حاسي زهانة شرفي هالل علي - نور الهدى 13.22
28035593 حاسي زهانة طميمو هالل علي - هاجر 10.02
28035594 حاسي زهانة حوشدي هالل علي - هاجر 11.96
28035595 حاسي زهانة مالح هالل علي - هاجر 9.46
28035596 حاسي زهانة دراس هالل علي - هبري 12.52
28035597 حاسي زهانة عبد المالك هالل علي - هشام 13
28035598 حاسي زهانة نباب هالل علي - هشام 12.38
28035599 حاسي زهانة رفاس هالل علي - هند أميرة 13.42
28035600 حاسي زهانة بن عبد المولى هالل علي - وئام 16.64
28035601 حاسي زهانة عزيبي هالل علي - وداد 16.52



matricule cem nom prenom moyenne
28035602 حاسي زهانة شيخ هالل علي - وفاء 15.6
28035603 حاسي زهانة رفاس هالل علي - وليد 9.66
28035604 حاسي زهانة آاشور هالل علي - وهيبة 10.38
28035605 حاسي زهانة رفاس هالل علي - ياسر 11.64
28035606 حاسي زهانة بودالل هالل علي - ياسين 12.44
28035607 حاسي زهانة برحمة هالل علي - يسرى 13.58
28035608 حاسي زهانة عبد المولى هالل علي - يونس 11.98
28035628 بومدين بالل نوار يوسف - سيدي علي بن يوب آمال 11.36
28035629 سعد الدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب أحالم 13.56
28035630 عبو نوار يوسف - سيدي علي بن يوب أشواق 11.18
28035631 مكي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب أميرة 11.22
28035632 عابد أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب أمينة 10.26
28035633 سعد الدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب إلهام 9.38
28035634 بن عيسى أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب إيمان 11.3
28035635 بن حليمة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ابراهيم 9.22
28035636 لبوخ نوار يوسف - سيدي علي بن يوب احالم 12.36
28035637 المحجوب السالك أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب احمد 0
28035638 الصالح ازويدة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب احمدو 8.68
28035639 دحماني نوار يوسف - سيدي علي بن يوب اسماء 8.84
28035640 محمد يحيى سعيد أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب اعلي 12.78
28035641 نعوم نوار يوسف - سيدي علي بن يوب اآرام 10.58
28035642 مساي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب اآرام رانيا 11.16
28035643 رجالة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب البشير 11.5
28035644 شويرف نوار يوسف - سيدي علي بن يوب الحاجة مريم 7.98
28035645 خطري المحفوظ أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب السالك 14.5
28035646 سعد الدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب الياس 11.04
28035647 بهلول أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب الياس 12.86
28035648 مكي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب امال 12.9
28035649 بالل أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ايمان 11.52
28035650 والي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب ايمان نبيلة 15.36
28035651 عابد نوار يوسف - سيدي علي بن يوب ايناس شهيناز 12.32
28035652 خراجي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بختة 12.84
28035653 دخيسي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بختة مغنية 10.06
28035654 حمايدي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بدر الدين 6.88
28035655 رزوق نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بدر الدين 7.94
28035656 زارب نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بشرى 7.08
28035657 حزام أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بغداد 10.32
28035658 برابح أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بغداد 9.2
28035659 جوآلي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بن احمد 12.12
28035660 بوحرآات نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بن يوب 11.16
28035661 بن عامر أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بن يوب 13.48
28035662 قاسمي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب بوعمامة 8.42
28035663 يوسفي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بومدين 7.44
28035664 بوعاللة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب بومدين 12.32
28035665 يمي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب ترآية 9.28
28035666 رجالة نوار يوسف - سيدي علي بن يوب توفيق 13.42
28035667 بلفضيل نوار يوسف - سيدي علي بن يوب جمال 7.6
28035668 شهيدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب جوهر أحالم 10.32
28035669 والي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب حفيظة 0
28035670 فرحات نوار يوسف - سيدي علي بن يوب حكيمة 7.72
28035671 قندوز نوار يوسف - سيدي علي بن يوب حليمة 9.1
28035672 بلحوسين نوار يوسف - سيدي علي بن يوب حمادة 7.24
28035673 صبار نوار يوسف - سيدي علي بن يوب حمزة 8.9
28035674 بوزيان الشريف أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حميدة 9.42



matricule cem nom prenom moyenne
28035675 دراني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حنان 9.4
28035676 مكرم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حنان 12.06
28035677 قادري أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حنان 12.04
28035678 صوفي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حنان 10.78
28035679 عزوز أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حنان 10
28035680 بن شريف أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب حياة 13.3
28035681 زيداني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خالد 12.04
28035682 دحماني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خالد 10.44
28035683 سايح أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خالد 11.58
28035684 دهاش نوار يوسف - سيدي علي بن يوب خديجة 10.6
28035685 خضير أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خليلة سناء 11.28
28035686 سعدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خولة 14.7
28035687 سعدالدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خولة 11.9
28035688 جيدل نوار يوسف - سيدي علي بن يوب خيرة 10.58
28035689 آروم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب خيرة صارة 18.18
28035690 والي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب دحمان محمد البشير 7.54
28035691 والي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب دهري 8.98
28035692 طميمو أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رانيا 10.04
28035693 دحماني نوار يوسف - سيدي علي بن يوب رجاء 12.74
28035694 مصطفاوي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رحمونة 9.74
28035695 مخطار أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رخيسة 10.46
28035696 خطيب أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رشيد 10.68
28035697 مبارآي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رشيدة 10.64
28035698 حزام أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رضوان 8.46
28035699 هاشمي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رميساء 12.04
28035700 خضير أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب رياض 14.02
28035701 دريسي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب زواوي 10.74
28035702 اسعاد أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب زواوي 11.9
28035703 ملوك نوار يوسف - سيدي علي بن يوب زواوي 8.26
28035704 عزوز أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب زواوية 9.58
28035705 برياح نوار يوسف - سيدي علي بن يوب سعاد 9.78
28035706 آروم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سليمان 10.22
28035707 قندوز نوار يوسف - سيدي علي بن يوب سليمانية 7.98
28035708 هاشمي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سليمة شيماء 10.94
28035709 عليلي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سمية 12.42
28035710 عبو أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سهيلة 10.76
28035711 روتي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سهيلة 12.88
28035712 مجاهدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سهيلة 10.76
28035713 يمي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب سيف الدين 10.28
28035714 سعيدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شافية اآرام 14.38
28035715 شهيدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شهرزاد 14.6
28035716 حميدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شهيناز 10.94
28035717 شعير أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شهيناز 14.2
28035718 روابحي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شيماء 10.54
28035719 خالفي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شيماء 11.38
28035720 قندوز نوار يوسف - سيدي علي بن يوب شيماء 9.04
28035721 بن حدو أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب شيماء 13.8
28035722 دحماني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب صابر 9.7
28035723 زارب نوار يوسف - سيدي علي بن يوب صارة 7.84
28035724 فرطاس أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب صارة 13.1
28035725 يمي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب صفية 8.5
28035726 رزيق أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب صهيب عبد االله 10.1
28035727 روتي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ضياء الدين 10.28
28035728 قدوسي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ضياء الدين 17.26



matricule cem nom prenom moyenne
28035729 بن طاهر أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب طارق 11.74
28035730 بن امبارك أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عائشة 10.28
28035731 غانم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عائشة 10.78
28035732 رقيق أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عائشة 13.12
28035733 يوسفي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عائشة خليدة 7.6
28035734 والي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عادل عبد الناصر لحسن 16.78
28035735 قادة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عباس 12.66
28035736 خطيب أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الجليل 14.38
28035737 مجاهدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الحفيظ 11.88
28035738 مبارك أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الحق 10.76
28035739 محمودي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبد الحكيم 11.5
28035740 تكفي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الحكيم الياس 15.98
28035741 بوغرارة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الرحمان محمد 13.4
28035742 قاسم نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبد الرحمن 11.2
28035743 سويح أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الرحيم 10.68
28035744 لعراجي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الصمد 15.1
28035745 ميلودي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الغفور 12.5
28035746 موفق أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد القادر 9.74
28035747 خطيب أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد القادر 11.96
28035748 اغظفنا لحماد أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد الال 6.78
28035749 دخيسي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبد اهللا 7.52
28035750 دحماني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبد اهللا 17.58
28035751 مقدم نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبد الناصر 7.58
28035752 نوار نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبد الهادي امين 8.7
28035753 مصطفى أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبداتي 4.98
28035754 سعدالدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عبدالرزاق 10.84
28035755 محمودي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عبدالقادر 9.7
28035756 عابد نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عثمان أسامة 5.8
28035757 بن شريف نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عالء الدين 11.32
28035758 هاشمي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب علي 14.62
28035759 نجاع نوار يوسف - سيدي علي بن يوب علي الياس 10.3
28035760 بوجالل أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب علياء 14.82
28035761 بلقندوسي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب عماد الدين 8
28035762 عمراني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عمر 10.75
28035763 بن عبيد أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عيسى 10.76
28035764 بلقادي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب عيسى محمد أمين 9.74
28035765 بومدين نوار يوسف - سيدي علي بن يوب فاتح 10.36
28035766 لبوخ نوار يوسف - سيدي علي بن يوب فاطمة 6.76
28035767 زارب أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب فاطمة 10.3
28035768 لبوخ نوار يوسف - سيدي علي بن يوب فاطيمة 10.12
28035769 حاج طاهر أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب فاطيمة الزهراء 15.22
28035770 بوغرارة نوار يوسف - سيدي علي بن يوب فتحي 7.08
28035771 مجاهدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب فتحي 11.06
28035772 برياح نوار يوسف - سيدي علي بن يوب فطومة 8.7
28035773 مرسلي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب فيروز 14.64
28035774 دريسي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب قادة 12.34
28035775 خضير أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب قادة نصر الدين 12.54
28035776 فرعون أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب قويدر 11.6
28035777 خطيب نوار يوسف - سيدي علي بن يوب آريمة 10.42
28035778 دحماني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب آمال عبد اهللا 9.7
28035779 مكيكة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب آوثر 12.32
28035780 رجالة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مجد الدين 15.96
28035781 قادة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 9.32
28035782 حمدوت عبد اهللا أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 0



matricule cem nom prenom moyenne
28035783 بلسقم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 8.8
28035784 مصطفاوي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 10.86
28035785 دآار نوار يوسف - سيدي علي بن يوب محمد 8.58
28035786 عبدي لحسن أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 13.7
28035787 ميلودي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 13.52
28035788 رزيق أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد 12.3
28035789 مويلي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب محمد 9.54
28035790 سعيدي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد األمين 12.76
28035791 لعروسي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد الحبيب عبداهللا 15.88
28035792 رجالة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد الصغير 15.88
28035793 مسلم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد امين 12.58
28035794 بلعباس أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد امين 10.56
28035795 دراني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد شرف الدين 12.16
28035796 يحي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد عبد االله 13.94
28035797 بن عيسى أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب محمد عبد السالم 13.1
28035798 صادقي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مخلوف 10.24
28035799 العسري نوار يوسف - سيدي علي بن يوب مروة 15.54
28035800 صنديد نوار يوسف - سيدي علي بن يوب مروى 9.56
28035801 مكرم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مروى 10.34
28035802 مناد نوار يوسف - سيدي علي بن يوب مصطفى 11.26
28035803 خراجي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مصطفى 12.12
28035804 عيرج أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مصطفى 11.34
28035805 زعيتري أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب مغنية 9.2
28035806 قدوسي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب منال بنت لمنور 9.38
28035807 بوزيان أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب منى صبرينة 13.06
28035808 مالكي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ناصر 9.08
28035809 مصطفاوي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ناصر صالح الدين 13.56
28035810 زعيتري أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نبية 9.96
28035811 تاج أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نبيلة 8.54
28035812 منصوري نوار يوسف - سيدي علي بن يوب نجاة 8.96
28035813 يمي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب نسيمة حياة 9.88
28035814 سماحي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نعيمي 9.06
28035815 زارب نوار يوسف - سيدي علي بن يوب نهاد 6.06
28035816 لبوخ نوار يوسف - سيدي علي بن يوب نور الهدى 10.94
28035817 قاسم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نور الهدى 12.72
28035818 عبدلي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نور الهدى 14.48
28035819 دمناتي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نور الهدى 9.94
28035820 رزيق أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نور الهدى احالم 14.3
28035821 سعد الدين أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب نورية 7.4
28035822 خضير نوار يوسف - سيدي علي بن يوب نورية 9.22
28035823 حاج طاهر أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب هاشمي 10.58
28035824 مرسلي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب هشام 12.56
28035825 نعوم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب هواري بومدين 8.36
28035826 آروم أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب هيام 9.76
28035827 بوغرارة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب وئام نور الهدى 12.34
28035828 بورقة أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب وداد 10.84
28035829 يوسفي نوار يوسف - سيدي علي بن يوب وسام 7.16
28035830 ماحي أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب وسام 15.96
28035831 سليماني نوار يوسف - سيدي علي بن يوب وفاء 16.36
28035832 بوعناني أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب ياسين 10.44
28035833 موفق نوار يوسف - سيدي علي بن يوب يمينة 14.58
28035834 بويعبان أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب يوسفية 10.6
28035835 بن عيسى أبو ذر الغفاري - سيدي علي بن يوب يونس 15.16
28035855 بوخانيفيس لعجين قبان سليمان - أبو بكر الصديق 4.34



matricule cem nom prenom moyenne
28035856 بوخانيفيس الشيخ قبان سليمان - أحالم 10.22
28035857 بوخانيفيس بلحاج قبان سليمان - أحمد عبد المعز 11.52
28035858 بوخانيفيس بن ديدة قبان سليمان - أسامة 10.26
28035859 بوخانيفيس بن طيب قبان سليمان - أسامة 6.62
28035860 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - أسامة 8.88
28035861 بوخانيفيس بن عبد اهللا سرير قبان سليمان - أسماء 9.98
28035862 بوخانيفيس شريفي قبان سليمان - أسماء 10.3
28035863 بوخانيفيس بلمخطار قبان سليمان - أسماءآسية 8.88
28035864 بوخانيفيس عاللي قبان سليمان - أمال 13.6
28035865 بوخانيفيس بداوي قبان سليمان - أميرة 11.28
28035866 بوخانيفيس أسود قبان سليمان - أميرة مروى 14.36
28035867 بوخانيفيس موفق قبان سليمان - أمينة 11.16
28035868 بوخانيفيس بلحاج قبان سليمان - أمينة 7.46
28035869 بوخانيفيس بلقرون قبان سليمان - أمينة شيماء 9.96
28035870 بوخانيفيس زطال قبان سليمان - أيمن 8.9
28035871 بوخانيفيس عين القط قبان سليمان - أيمن 9.9
28035872 بوخانيفيس طيبي قبان سليمان - أيمن 9.1
28035873 بوخانيفيس مرابي قبان سليمان - ابراهيم 11.58
28035874 بوخانيفيس العالية قبان سليمان - ابه لحسن 12.24
28035875 بوخانيفيس بلقرون قبان سليمان - احالم حواء 11.56
28035876 بوخانيفيس منة قبان سليمان - احمتو مولود 10.88
28035877 بوخانيفيس الطشة قبان سليمان - احمد حمدي 6.76
28035878 بوخانيفيس بلغول قبان سليمان - اسالم 7.04
28035879 بوخانيفيس اعبيدة قبان سليمان - اعبيد حمدي 0
28035880 بوخانيفيس مرزوقي قبان سليمان - اآرام 10.12
28035881 بوخانيفيس بلغول قبان سليمان - اآرام 13
28035882 بوخانيفيس حسني قبان سليمان - اآرام 10.86
28035883 بوخانيفيس بلعباس قبان سليمان - اآرام حليمة 13.48
28035884 بوخانيفيس شاربي قبان سليمان - اآرام زهرة 11.66
28035885 بوخانيفيس مينتو قبان سليمان - البشير ابراهيم 10.1
28035886 بوخانيفيس اللويهة قبان سليمان - الديش الغزواني 11.44
28035887 بوخانيفيس فاطمة قبان سليمان - السالك محمد 8.3
28035888 بوخانيفيس اتفرح قبان سليمان - الصالح احمد 9.96
28035889 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - العربي زواوي 11.1
28035890 بوخانيفيس لعيمار قبان سليمان - المعلومة 12.58
28035891 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - الياس 7.38
28035892 بوخانيفيس بلغول قبان سليمان - الياس 9.88
28035893 بوخانيفيس لوجاني قبان سليمان - الياس 8.54
28035894 بوخانيفيس صياد قبان سليمان - ايمان 12.8
28035895 بوخانيفيس آبير قبان سليمان - ايناس 11.58
28035896 بوخانيفيس زرقي قبان سليمان - بختة 8.92
28035897 بوخانيفيس بوصوار قبان سليمان - بختة عايدة 13.5
28035898 بوخانيفيس واسطي قبان سليمان - بشرى 11.06
28035899 بوخانيفيس طيبي قبان سليمان - بشرى 9.12
28035900 بوخانيفيس رحو قبان سليمان - بالل 6.58
28035901 بوخانيفيس موفق قبان سليمان - بن عتو 7.2
28035902 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - بهاء الدين 14.68
28035903 بوخانيفيس خدو قبان سليمان - بيكي احمد 8.08
28035904 بوخانيفيس مرابي قبان سليمان - جلول 12.68
28035905 بوخانيفيس بن طيب قبان سليمان - جمال الدين 10.6
28035906 بوخانيفيس مبرك قبان سليمان - جمعة 9.78
28035907 بوخانيفيس لعيرج قبان سليمان - جياللي 8.92
28035908 بوخانيفيس بن شينون قبان سليمان - حاج عبدالكريم 5.58
28035909 بوخانيفيس قايد قبان سليمان - حبيب 11.2



matricule cem nom prenom moyenne
28035910 بوخانيفيس طيبي قبان سليمان - حسام الدين 11.54
28035911 بوخانيفيس بختي قبان سليمان - حسام الدين 11.26
28035912 بوخانيفيس معزول قبان سليمان - حسين 10.76
28035913 بوخانيفيس اللجنة قبان سليمان - حمدي لعروسي 8.96
28035914 بوخانيفيس خليفة قبان سليمان - حمزة 8.6
28035915 بوخانيفيس بوعسكر قبان سليمان - حنان 6.7
28035916 بوخانيفيس لعيرج قبان سليمان - حنان 8.18
28035917 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - حنان 9.3
28035918 بوخانيفيس زرقاوي قبان سليمان - حورية 11.52
28035919 بوخانيفيس بلغول قبان سليمان - حياة 6.62
28035920 بوخانيفيس بوبكر قبان سليمان - حياة 12.5
28035921 بوخانيفيس عريشة قبان سليمان - حياة 14.66
28035922 بوخانيفيس مهياوي قبان سليمان - حياة 7.08
28035923 بوخانيفيس زيتوني قبان سليمان - حياة 7.1
28035924 بوخانيفيس بويهان قبان سليمان - خدو 10.36
28035925 بوخانيفيس بوآليلة قبان سليمان - خديجة 6.98
28035926 بوخانيفيس رحمان قبان سليمان - خديجة 8.98
28035927 بوخانيفيس عطاوي قبان سليمان - خضرة 11.9
28035928 بوخانيفيس رالم قبان سليمان - خلف اهللا 7.44
28035929 بوخانيفيس ضالع قبان سليمان - خولة 7.56
28035930 بوخانيفيس لعيرج قبان سليمان - خير الدين 7.96
28035931 بوخانيفيس بن شينون قبان سليمان - خيرة 7.74
28035932 بوخانيفيس بوسوار قبان سليمان - خيرة 12.92
28035933 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - ديوان 7.94
28035934 بوخانيفيس قوبان قبان سليمان - ربيع 7.84
28035935 بوخانيفيس بلعبدلي قبان سليمان - رشا 7.32
28035936 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - زآرياء 7.54
28035937 بوخانيفيس جيلي قبان سليمان - زواوي 0
28035938 بوخانيفيس بوسوار قبان سليمان - زواوية 8.48
28035939 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - زينب 9.14
28035940 بوخانيفيس بن طوطو قبان سليمان - زينب 11.98
28035941 بوخانيفيس محمدي قبان سليمان - سارة 12.82
28035942 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - سامية 9.2
28035943 بوخانيفيس سنوس قبان سليمان - سعيد 7.66
28035944 بوخانيفيس حقوق قبان سليمان - سعيد عبد الحق 8.04
28035945 بوخانيفيس ناصري قبان سليمان - سفيان 7.44
28035946 بوخانيفيس فهدة قبان سليمان - سالمة لمام 7.3
28035947 بوخانيفيس بلقندوسي قبان سليمان - سماح 13.08
28035948 بوخانيفيس زاهي قبان سليمان - سناء 12.92
28035949 بوخانيفيس شريفى قبان سليمان - سهام 11.2
28035950 بوخانيفيس أبوجاموس قبان سليمان - شرين 10.56
28035951 بوخانيفيس بودالي قبان سليمان - شفاء 17.02
28035952 بوخانيفيس رقة قبان سليمان - شهيناز 0
28035953 بوخانيفيس قوبان قبان سليمان - شهيناز 14.7
28035954 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - شيخ 4.9
28035955 بوخانيفيس مغربي قبان سليمان - شيماء 7
28035956 بوخانيفيس بنت محمد قبان سليمان - شيماء 8.58
28035957 بوخانيفيس برحايل قبان سليمان - شيماء 10.8
28035958 بوخانيفيس قريدة قبان سليمان - شيماء 11.02
28035959 بوخانيفيس موفق قبان سليمان - شيماء 10.64
28035960 بوخانيفيس زايدي قبان سليمان - صارة 9.06
28035961 بوخانيفيس بورقبة قبان سليمان - صالح عبد اهللا 5.88
28035962 بوخانيفيس رحمان قبان سليمان - عائشة 10.26
28035963 بوخانيفيس محمدي قبان سليمان - عائشة 10.48



matricule cem nom prenom moyenne
28035964 بوخانيفيس لعيرج قبان سليمان - عالية 8.46
28035965 بوخانيفيس جديد قبان سليمان - عباس 7.62
28035966 بوخانيفيس عمراني قبان سليمان - عبد الجليل 8.74
28035967 بوخانيفيس عوان قبان سليمان - عبد الحق 10.28
28035968 بوخانيفيس زرواطي قبان سليمان - عبد الحليم 7.3
28035969 بوخانيفيس باهي قبان سليمان - عبد الحميد رفيق 9.84
28035970 بوخانيفيس بودالية قبان سليمان - عبد الرحمان 8.46
28035971 بوخانيفيس بوبشير قبان سليمان - عبد الغاني 7.58
28035972 بوخانيفيس تهامي قبان سليمان - عبد الغني 7.56
28035973 بوخانيفيس برياح قبان سليمان - عبد القادر 9.22
28035974 بوخانيفيس مزيان قبان سليمان - عبد القادر 11.88
28035975 بوخانيفيس بوعسكر قبان سليمان - عبد القادر 10.64
28035976 بوخانيفيس بوحفص قبان سليمان - عبد القادر 4.92
28035977 بوخانيفيس حفيظ قبان سليمان - عبد القادر 10.22
28035978 بوخانيفيس عون قبان سليمان - عبد القادر 9.46
28035979 بوخانيفيس اآليلة قبان سليمان - عبد اهللا العربي 10.48
28035980 بوخانيفيس بن بارك قبان سليمان - عبد المجيد 7.1
28035981 بوخانيفيس لعموري قبان سليمان - عبد المجيد 8.32
28035982 بوخانيفيس خليفة قبان سليمان - عشير 8.94
28035983 بوخانيفيس بن شينون قبان سليمان - علي 11.14
28035984 بوخانيفيس بن حاجة قبان سليمان - عماد الدين 8.42
28035985 بوخانيفيس لعجين قبان سليمان - عمر 9.92
28035986 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - عيسى 7.74
28035987 بوخانيفيس بوخاتمي قبان سليمان - غنية حنان 16.02
28035988 بوخانيفيس شربي قبان سليمان - فاطمة 10.2
28035989 بوخانيفيس لعيرج قبان سليمان - فاطمة الزهراء 10.22
28035990 بوخانيفيس قندوز قبان سليمان - فاطمة الزهراء 11.98
28035991 بوخانيفيس مجدوب قبان سليمان - فاطمة الزهراء 8.44
28035992 بوخانيفيس حمايدي قبان سليمان - فاطنة 9.36
28035993 بوخانيفيس بالص قبان سليمان - فاطنة 9.36
28035994 بوخانيفيس يوسفي قبان سليمان - فاطنة 11.92
28035995 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - فاطنة نور الهدى 9.74
28035996 بوخانيفيس بوآليلة قبان سليمان - فاطيمة 8.06
28035997 بوخانيفيس بن ديدة قبان سليمان - فاطيمة 11.78
28035998 بوخانيفيس خثير قبان سليمان - فدوة 11.58
28035999 بوخانيفيس بن دهينة قبان سليمان - فراح ايمان 11.84
28036000 بوخانيفيس بن طيب قبان سليمان - فردوس 12.06
28036001 بوخانيفيس اشبناني قبان سليمان - فضالي سيد علي 9.46
28036002 بوخانيفيس داسي قبان سليمان - قدور 12.44
28036003 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - قدور وسيم 8.58
28036004 بوخانيفيس طمطام قبان سليمان - آاملة 9.1
28036005 بوخانيفيس قمرة قبان سليمان - آريمة 10.48
28036006 بوخانيفيس قرين قبان سليمان - آريمة 10.46
28036007 بوخانيفيس النكية قبان سليمان - لحسن اعليوة 11.72
28036008 بوخانيفيس عطاوي قبان سليمان - لخضر عمر 9.84
28036009 بوخانيفيس معرف قبان سليمان - ماحي 10.1
28036010 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - محمد 9.08
28036011 بوخانيفيس بن طيب قبان سليمان - محمد 8.66
28036012 بوخانيفيس مزيان قبان سليمان - محمد 8.4
28036013 بوخانيفيس زطال قبان سليمان - محمد 13.62
28036014 بوخانيفيس صياد قبان سليمان - محمد 9.84
28036015 بوخانيفيس برياح قبان سليمان - محمد 9.74
28036016 بوخانيفيس لعجين قبان سليمان - محمد أسامة 5.48
28036017 بوخانيفيس بوبكر قبان سليمان - محمد أمين 7.02



matricule cem nom prenom moyenne
28036018 بوخانيفيس سكران قبان سليمان - محمد أمين 6.82
28036019 بوخانيفيس عيشاوي قبان سليمان - محمد أمين 10.48
28036020 بوخانيفيس بن ديدة قبان سليمان - محمد أمين 12.88
28036021 بوخانيفيس خيال قبان سليمان - محمد رضوان 8.68
28036022 بوخانيفيس مصدق قبان سليمان - محمد زين العابدين 11.56
28036023 بوخانيفيس النعجة قبان سليمان - محمد سالم بوجدور 11.08
28036024 بوخانيفيس عيشة السالمة قبان سليمان - محمد سيد احمد 11.16
28036025 بوخانيفيس اميمينة قبان سليمان - محمد سيد احمد 10.06
28036026 بوخانيفيس لفنون قبان سليمان - محمد فاضل 10.32
28036027 بوخانيفيس زغلي قبان سليمان - محمد فتحي 9.64
28036028 بوخانيفيس مشري قبان سليمان - محمد لمين 9.9
28036029 بوخانيفيس باهي قبان سليمان - محمد يزيد 5.42
28036030 بوخانيفيس بودالية قبان سليمان - مراد 10.22
28036031 بوخانيفيس تومي قبان سليمان - مروة 16.5
28036032 بوخانيفيس بن دايدة قبان سليمان - مروى 14.54
28036033 بوخانيفيس رحمان قبان سليمان - مروى خيرة 11
28036034 بوخانيفيس اليبدري قبان سليمان - مريم 15.22
28036035 بوخانيفيس بونوة قبان سليمان - ملوآة 12.66
28036036 بوخانيفيس بودلية قبان سليمان - مليكة 8.84
28036037 بوخانيفيس بوعيسي قبان سليمان - منال 11.14
28036038 بوخانيفيس داسي قبان سليمان - منال 17.02
28036039 بوخانيفيس سايبي قبان سليمان - منى مروى 7.24
28036040 بوخانيفيس السالكة قبان سليمان - موسي الناجم 9.26
28036041 بوخانيفيس الزعرة قبان سليمان - موالي عيد 9.76
28036042 بوخانيفيس زيتوني قبان سليمان - نبيلة 7.94
28036043 بوخانيفيس حلوز قبان سليمان - نعيمة 8.38
28036044 بوخانيفيس الكبير قبان سليمان - نفيسة 10.1
28036045 بوخانيفيس شايب راسه قبان سليمان - نور الهدى 16.2
28036046 بوخانيفيس بالرحايل قبان سليمان - نورية 9.32
28036047 بوخانيفيس بالرحايل قبان سليمان - هاجر 10.52
28036048 بوخانيفيس طفياني قبان سليمان - هدية فتيحة 6.08
28036049 بوخانيفيس الزين قبان سليمان - هشام 5.82
28036050 بوخانيفيس بن ديدة قبان سليمان - هند 9.96
28036051 بوخانيفيس جديد قبان سليمان - هواري ابراهيم الخليل 8.66
28036052 بوخانيفيس مدان قبان سليمان - هوارية 12.24
28036053 بوخانيفيس دريش قبان سليمان - وئام هدايات 12.14
28036054 بوخانيفيس مرزوقي قبان سليمان - وليد 9.48
28036055 بوخانيفيس بن بكريتي قبان سليمان - وليد 7.96
28036056 بوخانيفيس السالمة قبان سليمان - يحظية محمد سالم 7.82
28036057 بوخانيفيس مزيود قبان سليمان - يحي زآرياء 5.06
28036058 بوخانيفيس بوشنتوف قبان سليمان - يوسف 12.4
28036059 بوخانيفيس بن طيب قبان سليمان - يوسف 5.26
28036060 بوخانيفيس الموسواس قبان سليمان - يوسف 8.88
28036080 آتاف عوان أحمــد - الطابية أحالم 17
28036081 قراب عوان أحمــد - الطابية أسماء 16.58
28036082 زيداني عوان أحمــد - الطابية أسماء 12.36
28036083 زاهي عوان أحمــد - الطابية أم الخير 11.78
28036084 باألعرج عوان أحمــد - الطابية أمال 10.82
28036085 ساجي عوان أحمــد - الطابية أمال 8.78
28036086 بوعمارة عوان أحمــد - الطابية أمال 17
28036087 بلعباس عوان أحمــد - الطابية ابتسام 8.16
28036088 مصطفى عوان أحمــد - الطابية اسماء 12.78
28036089 قوداش عوان أحمــد - الطابية اآرام 12.74
28036090 بن المعروف عوان أحمــد - الطابية العربي 13.46
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28036091 مصطفاوي عوان أحمــد - الطابية امنية 11.98
28036092 تاج عوان أحمــد - الطابية بشرى 11.5
28036093 طاهر هني عوان أحمــد - الطابية بن عتو 8.56
28036094 مرضي عوان أحمــد - الطابية بوتخيل 11.48
28036095 بن عامر عوان أحمــد - الطابية بوزيان 16.18
28036096 رفاسي عوان أحمــد - الطابية بومدين 12.12
28036097 بغداد دوآارة عوان أحمــد - الطابية توفيق 11.86
28036098 آروم عوان أحمــد - الطابية جاب اهللا سلطان 8.12
28036099 بلعقون عوان أحمــد - الطابية جميلة 12
28036100 بوطويل عوان أحمــد - الطابية حسام الدين 9.98
28036101 مناد عوان أحمــد - الطابية حمزة 6.98
28036102 حقوق عوان أحمــد - الطابية خديجة 15.5
28036103 حمدوش عوان أحمــد - الطابية خضرة 7.78
28036104 بومدين بالل عوان أحمــد - الطابية خيرة 14.1
28036105 حمادوش عوان أحمــد - الطابية خيرة 18.28
28036106 حمدوش عوان أحمــد - الطابية خيرة 12.78
28036107 صحراوي عوان أحمــد - الطابية دالل 11.74
28036108 خليفي عوان أحمــد - الطابية دليلة 10.86
28036109 بن سعيد عوان أحمــد - الطابية رفيدة 14.16
28036110 قارة علي عوان أحمــد - الطابية رقية 8
28036111 مرسلي عوان أحمــد - الطابية ريم 8.02
28036112 بن جدو عوان أحمــد - الطابية زهير 9.42
28036113 قراب عوان أحمــد - الطابية سعاد خليدة 9.8
28036114 بويلف عوان أحمــد - الطابية سفيان 12.66
28036115 مهياوي عوان أحمــد - الطابية سفيان محمد أمين 9.66
28036116 بن حدو عوان أحمــد - الطابية شهرزاد 10.28
28036117 طالبي عوان أحمــد - الطابية شيماء 8.68
28036118 صام عوان أحمــد - الطابية صبرينة 9.2
28036119 جديدي عوان أحمــد - الطابية صبرينة 8.46
28036120 حقوق عوان أحمــد - الطابية عالية 10.58
28036121 طفياني عوان أحمــد - الطابية عبد الجليل 9.82
28036122 عالل عوان أحمــد - الطابية عبد الجليل 13.72
28036123 بن شكر عوان أحمــد - الطابية عبد الغني 12.52
28036124 بيطار عوان أحمــد - الطابية عبد القادر 9.46
28036125 جودي عوان أحمــد - الطابية عبد القادر 11.88
28036126 عبد الدائم عوان أحمــد - الطابية عبد اللطيف 14.1
28036127 بن خلوف عوان أحمــد - الطابية عبد اهللا 8.5
28036128 بلعيش عوان أحمــد - الطابية عتوية 9.84
28036129 قراب عوان أحمــد - الطابية عفاف 13.02
28036130 غربي عوان أحمــد - الطابية علي 12.86
28036131 بختي عوان أحمــد - الطابية عمارية 12.64
28036132 بن ويس عوان أحمــد - الطابية فاطمة الزهراء 15.56
28036133 المرزوقي عوان أحمــد - الطابية فاطيمة الزهراء 7.68
28036134 بختي عوان أحمــد - الطابية فاطيمة الزهراء 8.62
28036135 بوسماحة عوان أحمــد - الطابية فاطيمة الزهراء 11.64
28036136 مرضي عوان أحمــد - الطابية فاطيمة زهرة 12.46
28036137 فضال عوان أحمــد - الطابية فتيحة 9.02
28036138 بودالي عوان أحمــد - الطابية فتيحة 13.2
28036139 غاسول عوان أحمــد - الطابية قمر 9.72
28036140 مهياوي عوان أحمــد - الطابية آريمة 8.56
28036141 رفيف عوان أحمــد - الطابية لعرج عبد الرحيم 13.9
28036142 مرضي عوان أحمــد - الطابية محمد 8.56
28036143 بويلف عوان أحمــد - الطابية محمد 10.9
28036144 آروشي عوان أحمــد - الطابية محمد أمين 10.52



matricule cem nom prenom moyenne
28036145 قدوري عوان أحمــد - الطابية محمد أمين 8.44
28036146 زيدور بقدور عوان أحمــد - الطابية محمد أمين 12.32
28036147 عثمان عوان أحمــد - الطابية محمد الهادي 8
28036148 قوراري عوان أحمــد - الطابية محمد شكيب 8.98
28036149 أوريد عوان أحمــد - الطابية محمد شمس الدين 10.04
28036150 حمداوي عوان أحمــد - الطابية مختار 12.68
28036151 بن شكر عوان أحمــد - الطابية مراد 11
28036152 مطاري عوان أحمــد - الطابية مروة 12.18
28036153 المرزوقي عوان أحمــد - الطابية مروى 10.7
28036154 بن ويس عوان أحمــد - الطابية مريم 8.94
28036155 بلغول عوان أحمــد - الطابية مريم 13.4
28036156 مبارك عوان أحمــد - الطابية مريم حنان 13.22
28036157 سعيداني عوان أحمــد - الطابية مصطفى أآرم 7.28
28036158 آروشي عوان أحمــد - الطابية منير 11.6
28036159 رمضان عوان أحمــد - الطابية موالي ادريس 11.76
28036160 بختي عوان أحمــد - الطابية ميلود 6.12
28036161 زيداني عوان أحمــد - الطابية نسرين 11.76
28036162 رمضان عوان أحمــد - الطابية نسيبة 15.68
28036163 رحماني عوان أحمــد - الطابية نصر الدين 10.68
28036164 هاشمي عوان أحمــد - الطابية نعيمة 6.77
28036165 بلعيمش عوان أحمــد - الطابية نعيمة 12.94
28036166 قادة عوان أحمــد - الطابية نفيسة وداد 9.82
28036167 قراب عوان أحمــد - الطابية نورة 18.12
28036168 حمدوش عوان أحمــد - الطابية هيبة 15.36
28036169 رفاسي عوان أحمــد - الطابية وسام 12.2
28036170 أوريد عوان أحمــد - الطابية ياسين 15.84
28036171 مكي عوان أحمــد - الطابية يحي 14.8
28036172 سليماني عوان أحمــد - الطابية يسمينة فردوس 15.26
28036192 بودغن حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد رضوان 8.88
28036193 بن زالط حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أحمد 6.54
28036194 لعلياوي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أسامة 10.6
28036195 بن ناصر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أسماء 7.6
28036196 مجاهد حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أمال 11.86
28036197 عودي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أنس 8.54
28036198 حياني حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي أوسامة 8.76
28036199 زيتون البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي إسالم 8.44
28036200 زيان حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ابراهيم 8.9
28036201 صطلة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي احالم 9.92
28036202 صافي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي اسامة 6.88
28036203 درارس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي اسماء 16.44
28036204 آرنيش البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي اسمهان 15.4
28036205 مديون حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي اآرم 6.02
28036206 آرفاح حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي الحاج 10.46
28036207 بلبروات حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي الشيخ اسالم 8.42
28036208 عتو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي العربي 10.98
28036209 قاسمى حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي امين 6.2
28036210 شينون حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي اوسامة 11.64
28036211 زوة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي اوسامة 7.5
28036212 صادو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ايمان 8.18
28036213 مومني حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ايمان 12.52
28036214 براهيمي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ايمان نور الهدى 9.02
28036215 خالدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بثينة 10.16
28036216 نصاح حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بدر الدين 7.58
28036217 بن عفان حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بغدادى 8.26



matricule cem nom prenom moyenne
28036218 نعيمي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بالل 10.34
28036219 رحال البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي بالل 12.28
28036220 آبش حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بلحاج 11.24
28036221 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بن عتو 8.84
28036222 برآلة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي بن عتو وائل 8.86
28036223 بوزرواطة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي تاج 11.5
28036224 القداحي البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي تبرة 13.94
28036225 تكفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي توفيق 8.88
28036226 زيدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي جمال 10.26
28036227 قوميد حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي جمال الدين 9.72
28036228 يوسفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي حسين 9.86
28036229 دحو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي حكيم سعيد 10.5
28036230 صايم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي حليمة السعدية 11.86
28036231 آيال حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي حنان 11.02
28036232 بريش البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي حنان 9.1
28036233 زيدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي حنان 9.28
28036234 موايسة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي خالد 11.62
28036235 سنوسي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي خديجة 12.92
28036236 حساني حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي خديجة 11.02
28036237 توات البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي خديجة 17.3
28036238 بريخو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي خضرة 10.48
28036239 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي خيرة 8
28036240 قوميد حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي دنيا 10.62
28036241 برياح حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رباب 14.46
28036242 صادو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رجاء 7.92
28036243 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رشيد 6.14
28036244 آروم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رشيدة 9.52
28036245 بن جبارة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رضوان 6.28
28036246 مستاري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رفيدة 8.64
28036247 تاقي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رفيدة 9.32
28036248 ملوك حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رفيدة قمر الزمان 15.08
28036249 بن يمينة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رميساء 8.2
28036250 حرشان حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي روئ 9.82
28036251 ماحي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي روميسة 10.36
28036252 بن يارو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي رياض 10.96
28036253 رزوق حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي زآرياء 12.94
28036254 عرباوي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي زهرة 10.42
28036255 بن ناصر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي زهير 6
28036256 بن طاهر البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي زواوية 11.46
28036257 حيمر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي زوهير 10.86
28036258 سحاب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سارة 8.66
28036259 خالص حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سليم 8.32
28036260 يوسفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سندس وفاء 15.48
28036261 زاوي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سهام 9.48
28036262 خليل حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سوزان 9.88
28036263 سعيدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي سيد أحمد 8.02
28036264 قدوري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شهرزاد 9.62
28036265 ماحي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شهيناز 9.38
28036266 حدو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شهيناز 10
28036267 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شيماء 7.84
28036268 حاج مرابط حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شيماء 9.98
28036269 المرزوقي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شيماء 13.5
28036270 بن درة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شيماء 6.71
28036271 آيال حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي شيماء 7.44
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28036272 موايسة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي صارة 9.42
28036273 حاجي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي صديق 11.28
28036274 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي صفاء 8.68
28036275 قبلي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي صليحة 6.36
28036276 مستاري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي صمارة 8.32
28036277 نوار البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي صهيب 9.3
28036278 بلعباس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي طلحة أمين 10.44
28036279 بن شعيب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي طيب 8.52
28036280 هالل حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عائشة 11.48
28036281 زهري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عباسية 13.3
28036282 بقالي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد االله 6.78
28036283 خنوس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد الحكيم 15.52
28036284 آسكاس البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي عبد الرحمان 10.52
28036285 آرنيش البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي عبد الرحمان 10.86
28036286 مرابط حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد الرحيم 12.2
28036287 آرنيش البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي عبد الرحيم 16.88
28036288 بن شعيب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد الصمد 8.94
28036289 موايسة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي عبد الكريم 11.02
28036290 سمروني حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد الكريم 8.6
28036291 آبير حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد اللطيف 7.68
28036292 قاسمي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد اهللا 7.04
28036293 بن يمينة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد اهللا 7.68
28036294 مكرلوف حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبد النور 14.84
28036295 قرين حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عبير 10.4
28036296 بوسكران البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي علي 9.3
28036297 الخالل حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عمر 10.22
28036298 قدور حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي عمرية 11.16
28036299 صايم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فادية نور االيمان 12.98
28036300 صايم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطمة 10.6
28036301 صطلة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطمة 10.32
28036302 حمادوش البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي فاطمة الزهراء 10.14
28036303 بلمختار حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطمة الزهراء 9.32
28036304 يوسفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطمة الزهراء 12.34
28036305 ناصري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطمة الزهراء أمينة 11.92
28036306 علي بيدة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي فاطمة خولة 9.46
28036307 بوطالب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فاطيمة 9.82
28036308 موايسة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي فاطيمة الزهراء 14.62
28036309 بن عطوش حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فتح النور 7.02
28036310 بن طاهر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فتحي 7.9
28036311 عمارة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فتحي 11.04
28036312 هنان البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي فراح فردوس 13.84
28036313 منصوري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فيصل 9.6
28036314 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فيصل 11.98
28036315 بوخليفة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي فيصل 10.02
28036316 صايم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي قويدر 10.82
28036317 بن عالل حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي آريم 11.26
28036318 تكفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي آريمة 10.84
28036319 شيخ حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي المية 16.64
28036320 المستاري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لبنى 11.2
28036321 خالدى حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لحسن 8.04
28036322 بوحجر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لخضر 11.24
28036323 منصوري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لخضر 8.28
28036324 حمادوش حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لمياء 7.76
28036325 ربوط حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي لينة 12.5
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28036326 فرحات حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي مبارآة 9.48
28036327 حموشي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 9.92
28036328 يرسوق حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 10.12
28036329 خيدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 9.66
28036330 بن قسمية حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 11.64
28036331 بوترعة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 7.84
28036332 خليفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 8.3
28036333 مومني حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد 11.5
28036334 موايسة البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي محمد 11.28
28036335 صحراوي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد أمين 10.4
28036336 معروف حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد اسامة 12.2
28036337 بوحيدي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد اسماعيل 15.38
28036338 قمبوز حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد األمين 9.06
28036339 الحضرى حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد االسالم 7.48
28036340 برحال حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد االمين 8.8
28036341 مكيد حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد االمين 9.96
28036342 مزوار حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد المنتصر 11.7
28036343 خرارفة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد امين 0
28036344 الموسوس البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي محمد بن علي 10.14
28036345 بوعالم حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد جالل 12.96
28036346 بن شعيب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد عبد اهللا 11.42
28036347 حاج المرابط حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد علي 9.16
28036348 بوحجر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد مصطفى 7.84
28036349 يبوس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمد يانيس 15.04
28036350 جلولى حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي محمود 11.74
28036351 بن طيب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي مختارية 10.72
28036352 يخلف حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي مروة 10.02
28036353 حفاظ البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي معاشو 10.5
28036354 شيخ حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي منال 11.5
28036355 جليل حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي منال 7.06
28036356 بابا غيو حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي منال 6.68
28036357 بن عريبة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي منال لمياء 10
28036358 موسي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ميلود 8.34
28036359 شوبية حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي ميمونة 5.42
28036360 بنت عوزينة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نبيل 8.18
28036361 بنى دريس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نجاة 8.52
28036362 بزينة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نسرين 11.92
28036363 المستاري حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نسيبة 15.64
28036364 موفق البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي نسيمة 12.04
28036365 قمبوز حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نصر الدين 8.8
28036366 بوترفاس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نفيسة 16.78
28036367 شاذلي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نوال 8.34
28036368 سعدون حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الدين 8.94
28036369 شرفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الدين 8.76
28036370 عبد الدايم البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي نور الهدى 9.36
28036371 الصاولي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الهدى 8.3
28036372 دغباج حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الهدى 7.9
28036373 بوعناني البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي نور الهدى 11.28
28036374 سيفي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الهدى 9.06
28036375 بن شعيب حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الهدى 7.82
28036376 بوراس حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نور الهدى 9.9
28036377 بحوصي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي نورة 10.26
28036378 محامودي البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي نوري 12.96
28036379 توات حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هاجر 15.88



matricule cem nom prenom moyenne
28036380 ماحى حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هاجر 10.12
28036381 قبلي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هبرية 7.56
28036382 بن صالح حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هشام 6.26
28036383 زاوي حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هشام 7.38
28036384 بن ناصر حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هند 11.26
28036385 مولقعدة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هند 14.98
28036386 بن شيخ حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي هواري 9.86
28036387 بوعريشة حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي وفاء 7.02
28036388 موفق حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي وليد 11.9
28036389 خليل البرجي مصطفى -سيدي علي بوسيدي ياسين 9.14
28036390 بوسعيد حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي يوسف 10.4
28036391 آيال حمادو بوعزة - سيدي علي بوسيدي يونس 11.84
28036411 عالوي غيال إبراهيم - لمطار أبو بكر الصديق 9.74
28036412 رجاح غيال إبراهيم - لمطار أحمد 14.3
28036413 حضري غيال إبراهيم - لمطار أسامة 11
28036414 عبد الالوي غيال إبراهيم - لمطار احمد عبد االله 17.1
28036415 بن ساعد غيال إبراهيم - لمطار اآرام 10.84
28036416 غرام غيال إبراهيم - لمطار اآرام 12.98
28036417 بويدة غيال إبراهيم - لمطار الياس 11.34
28036418 مصطفاوي غيال إبراهيم - لمطار ايمان 13.4
28036419 زروال غيال إبراهيم - لمطار بشرى 14.22
28036420 بالحة غيال إبراهيم - لمطار بالل 16.6
28036421 زيان غيال إبراهيم - لمطار ثريا 13
28036422 تفوري غيال إبراهيم - لمطار جمال الدين 14.84
28036423 شعبان غيال إبراهيم - لمطار حليمة 11.5
28036424 عالوي غيال إبراهيم - لمطار حليمة 10.44
28036425 بولوفة غيال إبراهيم - لمطار حميدة 12.48
28036426 شمبال غيال إبراهيم - لمطار حنان 12.98
28036427 بغاديد غيال إبراهيم - لمطار حنان 14.08
28036428 هامل غيال إبراهيم - لمطار خديجة 14.78
28036429 منية غيال إبراهيم - لمطار خليفة احمد 14.32
28036430 شاوي غيال إبراهيم - لمطار خيرة 11.9
28036431 بورمانة غيال إبراهيم - لمطار درار 10.4
28036432 فقير غيال إبراهيم - لمطار رانيا 11.62
28036433 قندوسي غيال إبراهيم - لمطار زهير 6.92
28036434 سنوسي غيال إبراهيم - لمطار سعاد 13.22
28036435 عبد الجبار غيال إبراهيم - لمطار سهيلة 11.24
28036436 بن نوار غيال إبراهيم - لمطار سهيلة شيماء 14.3
28036437 رميلي غيال إبراهيم - لمطار شهيناز 12.36
28036438 نعماوي غيال إبراهيم - لمطار شيماء 15.26
28036439 شالل غيال إبراهيم - لمطار طاهر 11.88
28036440 زايري غيال إبراهيم - لمطار عبد الباسط 8.32
28036441 هلو غيال إبراهيم - لمطار عبد الجبار 13.16
28036442 شعنب غيال إبراهيم - لمطار عبد الجالل 12.12
28036443 عبد الالوي غيال إبراهيم - لمطار عبد الحفيظ 9.8
28036444 ترعة غيال إبراهيم - لمطار عبد الحق 8.68
28036445 عامر غيال إبراهيم - لمطار عبد الحميد 7.26
28036446 ستوتي غيال إبراهيم - لمطار عبد القادر 9.24
28036447 بلفريد غيال إبراهيم - لمطار عبد الكريم 10.72
28036448 بونوة غيال إبراهيم - لمطار عبد الهادي 10.92
28036449 بوجمعة غيال إبراهيم - لمطار عبدالقادر 14.42
28036450 العرابي غيال إبراهيم - لمطار عبير 13.52
28036451 حمودي غيال إبراهيم - لمطار عالء الدين 11.94
28036452 شاوي غيال إبراهيم - لمطار علي 13.08
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28036453 سنيني غيال إبراهيم - لمطار عماد الدين 10.46
28036454 بساعد غيال إبراهيم - لمطار عمر شاهين 16.88
28036455 مهدي غيال إبراهيم - لمطار عمر عبد العزيز 10.46
28036456 سعدي غيال إبراهيم - لمطار فاطمة الزهراء 16
28036457 شالل غيال إبراهيم - لمطار فاطنة 11.96
28036458 زنازلي غيال إبراهيم - لمطار فريال بشرى 14.5
28036459 شاللي غيال إبراهيم - لمطار فيصل 12.92
28036460 محمودي غيال إبراهيم - لمطار آريمة 11.96
28036461 غربي غيال إبراهيم - لمطار آمال 11.02
28036462 شاللي غيال إبراهيم - لمطار آوثر 8.96
28036463 زرواطي غيال إبراهيم - لمطار محمد 0
28036464 مجدوب غيال إبراهيم - لمطار محمد 11.66
28036465 الزين غيال إبراهيم - لمطار محمد 12.7
28036466 بغدادي غيال إبراهيم - لمطار محمد 12.38
28036467 بن ترات غيال إبراهيم - لمطار محمد أمين 13
28036468 دايري غيال إبراهيم - لمطار محمد األمين 10.58
28036469 موساوي غيال إبراهيم - لمطار محمد األمين 17.18
28036470 عامر غيال إبراهيم - لمطار محمد حسام الدين 11.1
28036471 عرفي غيال إبراهيم - لمطار محمد شكيب 11.92
28036472 مبخوتي غيال إبراهيم - لمطار محمد عبد الرحمان 9.32
28036473 معي غيال إبراهيم - لمطار محمد عبد الغاني 14.46
28036474 سكران غيال إبراهيم - لمطار محمد لمين 13.12
28036475 شاهر غيال إبراهيم - لمطار محمد مروان 13.24
28036476 طاهر غيال إبراهيم - لمطار مريم 16.72
28036477 عابد غيال إبراهيم - لمطار مصطفى 9.62
28036478 مغربي غيال إبراهيم - لمطار نبيلة 11.16
28036479 لمو غيال إبراهيم - لمطار نريمان 12.86
28036480 شاللي غيال إبراهيم - لمطار نسرين 10.6
28036481 محجوب غيال إبراهيم - لمطار نور الدين 13.08
28036482 فياللي غيال إبراهيم - لمطار نور الهدى 15.22
28036483 مجدوب غيال إبراهيم - لمطار نور جيهان 13.68
28036484 عرفي غيال إبراهيم - لمطار هاجر 13.02
28036485 رباوي غيال إبراهيم - لمطار هديات 13.88
28036486 عامر غيال إبراهيم - لمطار هشام 12.96
28036487 سعدون غيال إبراهيم - لمطار هند 13.1
28036488 بومدين بالل غيال إبراهيم - لمطار هواري 10.56
28036489 رميلي غيال إبراهيم - لمطار وسام 9.52
28036490 بوزيان غيال إبراهيم - لمطار وفاء 13.7
28036491 سحاب غيال إبراهيم - لمطار يوسف 11.42
28036492 شاوي غيال إبراهيم - لمطار يونس 12.4
28036493 عمارة غيال إبراهيم - لمطار يونس عبد العزيز 15.88
28036513 سيدي دحو طويلب صافي محمد - إيمان 9.78
28036514 سيدي دحو بن شيخ صافي محمد - إيمان 8.86
28036515 سيدي دحو قبلي صافي محمد - إيمان 13.84
28036516 سيدي دحو بوترفاس صافي محمد - احالم 14.3
28036517 سيدي دحو بن عربية صافي محمد - اسماعيل 9.36
28036518 سيدي دحو مزوار صافي محمد - امين 9.6
28036519 سيدي دحو فتيتح صافي محمد - ايمان 0
28036520 سيدي دحو قيطون صافي محمد - توفيق 9.86
28036521 سيدي دحو بوترفاس صافي محمد - خديجة 11.98
28036522 سيدي دحو بوشيحة صافي محمد - خضرة 10.22
28036523 سيدي دحو برحال صافي محمد - خيرة 10.46
28036524 سيدي دحو بن شيخ صافي محمد - دنيا زاد 12.5
28036525 سيدي دحو خالد بن فريحة صافي محمد - دونية 15.38
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28036526 سيدي دحو شاللي صافي محمد - رقية 8.76
28036527 سيدي دحو قبلي صافي محمد - زهرة 8.4
28036528 سيدي دحو عليلي صافي محمد - زواوي 8.48
28036529 سيدي دحو بنت عوزينة صافي محمد - ستي 10.5
28036530 سيدي دحو شيكرالمزوار صافي محمد - شيماء 11.88
28036531 سيدي دحو بن شيخ صافي محمد - شيماء 11.36
28036532 سيدي دحو بوشيحة صافي محمد - شيماء 11.78
28036533 سيدي دحو بن عبد القادر صافي محمد - شيماء 11.32
28036534 سيدي دحو زايدي صافي محمد - صارة 10.78
28036535 سيدي دحو قادة بن شيحة صافي محمد - صهيب 11.5
28036536 سيدي دحو بن عربية صافي محمد - طلحة 8.84
28036537 سيدي دحو بن ناصر صافي محمد - عائشة 11.56
28036538 سيدي دحو جليالت صافي محمد - عاشور 9.28
28036539 سيدي دحو خثير صافي محمد - عبد الرزاق 9.98
28036540 سيدي دحو قادة بن شيحة صافي محمد - عبد العزيز 10.42
28036541 سيدي دحو بوشيحة صافي محمد - عبد القادر 11.08
28036542 سيدي دحو عليلي صافي محمد - عبد القادر 10.9
28036543 سيدي دحو شيكر المزوار صافي محمد - عبد القادر 8.68
28036544 سيدي دحو شيكر المزوار صافي محمد - عبد القادر 9.1
28036545 سيدي دحو شيكر المزوار صافي محمد - عبد اهللا 11.5
28036546 سيدي دحو خالد بن فريحة صافي محمد - عبد اهللا 8.64
28036547 سيدي دحو بوجمعة صافي محمد - عبدلي 16.58
28036548 سيدي دحو مجدوبي صافي محمد - علي 14.06
28036549 سيدي دحو زآراوي صافي محمد - غوثي 10.66
28036550 سيدي دحو طهار صافي محمد - فاطمة الزهراء 13.66
28036551 سيدي دحو شيخي صافي محمد - فاطنة 11.58
28036552 سيدي دحو بن قاسمية صافي محمد - فيصل 8.48
28036553 سيدي دحو نوالي صافي محمد - قويدر 9.66
28036554 سيدي دحو زروقي صافي محمد - لخضر 13.72
28036555 سيدي دحو زآري صافي محمد - لعربي 9.8
28036556 سيدي دحو حسام صافي محمد - مامة 8.76
28036557 سيدي دحو الموسوس صافي محمد - مجيد 8.38
28036558 سيدي دحو بباني صافي محمد - محمد 8.84
28036559 سيدي دحو عمير صافي محمد - محمد 8.76
28036560 سيدي دحو علي المزوار صافي محمد - محمد 11.22
28036561 سيدي دحو بن عربية صافي محمد - محمد 13.5
28036562 سيدي دحو قيطون صافي محمد - محمد امين 9.26
28036563 سيدي دحو خليف صافي محمد - مروى 9.98
28036564 سيدي دحو علوش صافي محمد - مصطفى 9.82
28036565 سيدي دحو برحو صافي محمد - مصطفى 11.48
28036566 سيدي دحو حموية صافي محمد - منال 12.18
28036567 سيدي دحو دغباج صافي محمد - منير 9.66
28036568 سيدي دحو سليمان صافي محمد - نادية 8.94
28036569 سيدي دحو دغباج صافي محمد - نسيمة 12.82
28036570 سيدي دحو نقادي صافي محمد - نضيرة إيمان 8.86
28036571 سيدي دحو بن شيحة صافي محمد - نور الدين 11.64
28036572 سيدي دحو بن شيخ صافي محمد - نورية 11.98
28036573 سيدي دحو رمضاني صافي محمد - وليد 9.52
28036574 سيدي دحو بلعابد صافي محمد - وليد رشيد 9.98
28036575 سيدي دحو بن عربية صافي محمد - يمينة 12.96
28036595 بورحلة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء آية منال 12.4
28036596 مكيد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أبوبكر الصديق 10.52
28036597 تومي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أحالم 10.54
28036598 صديقي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أحمد 8.76



matricule cem nom prenom moyenne
28036599 لعموري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أحمد 9.52
28036600 بن قرين اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أحمد علي 12.92
28036601 بن يخو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أحمد فتحي 13.16
28036602 مرسلي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أحمد ياسين 9
28036603 جلولي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أسامة 10.38
28036604 عامر رأس الماء الجديدة أسامة 10.88
28036605 عبد الباري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أسماء 7.1
28036606 بلحرمة رأس الماء الجديدة أسماء 11.9
28036607 بويدة غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أسماء 9.64
28036608 مداح اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أسماء 14.46
28036609 ماموني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أسماء 8.14
28036610 زاوي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أسماء 11.74
28036611 فرحات رأس الماء الجديدة أسماء 9.84
28036612 موساوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أسماء 8.3
28036613 ماموني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أمال 7.74
28036614 حلوش رأس الماء الجديدة أمينة 9.3
28036615 رقيق رأس الماء الجديدة أمينة 9.72
28036616 مشري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أمينة مرضية 14.48
28036617 مخلوف اإلخوة حمزاوي - رأس الماء أنس عالء الدين 14.66
28036618 زروال غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أنفال 12.44
28036619 دباب غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أنيس 12.18
28036620 ثابتي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء أيمن 10.24
28036621 الرقو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء إبتسام 11.16
28036622 بن هيكل غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء إآرام 8.72
28036623 بلبشير رأس الماء الجديدة إلياس 9.56
28036624 ولد محامد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء إلياس 15.96
28036625 عابد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء إيمان 0
28036626 العرابي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء إيمان 10.78
28036627 زاوي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء إيمان 7.44
28036628 جلولي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء إيمان 14.68
28036629 قادري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء إيمان 15.36
28036630 برياح رأس الماء الجديدة ابراهيم 9.78
28036631 عمامرة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء ابراهيم 5.06
28036632 رجم دموش جابري معروف محمد - ابراهيم  الخليل 10.42
28036633 لعموري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء ابراهيم الخليل 11.3
28036634 رجم دموش معروف معروف محمد - احمد عصام 14.04
28036635 بن هيكل غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء اخالص 9.72
28036636 لعوج اإلخوة حمزاوي - رأس الماء اخالص 10.78
28036637 فرحات اإلخوة حمزاوي - رأس الماء اسحاق 11.7
28036638 رجم دموش مويلح معروف محمد - اسماء 8.66
28036639 عاشوري رأس الماء الجديدة اآرام 9.92
28036640 رجم دموش بن يخو معروف محمد - اآرام 10.28
28036641 حمداوي رأس الماء الجديدة اآرام 8.94
28036642 دباب رأس الماء الجديدة اآرام 9.22
28036643 رحماني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء الشيخ 8.38
28036644 قاضي رأس الماء الجديدة العالية 9.5
28036645 بوعمامة رأس الماء الجديدة العباسية 11.34
28036646 فرحات غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء امال 11.3
28036647 شريفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء امال 9.32
28036648 مجاهدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء امنية 7.74
28036649 مرسلي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء امينة 8.24
28036650 رجم دموش بلهواري معروف محمد - بختو 11.7
28036651 الرقو اإلخوة حمزاوي - رأس الماء براشد 7.12
28036652 تواتي رأس الماء الجديدة بريزة 12.22



matricule cem nom prenom moyenne
28036653 بوجمعة رأس الماء الجديدة بشرى 10.46
28036654 جلولي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء بشرى 7.96
28036655 لعموري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بشرى 11.48
28036656 لزغم غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بشرى 10.7
28036657 مبخوت اإلخوة حمزاوي - رأس الماء بشرى 15.52
28036658 فضيل غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بشرى 11.36
28036659 عاشور رأس الماء الجديدة بغداد 9.72
28036660 سنداني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بالل 9.48
28036661 لعموري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بن مرين 9.52
28036662 بوفلجة غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بن يوب 9.64
28036663 فارس اإلخوة حمزاوي - رأس الماء بوعالم 8.78
28036664 بوترعة غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء بوعمامة 11.44
28036665 آرما غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء توفيق 11.02
28036666 رجم دموش غادي معروف محمد - جمال 10.16
28036667 مقاتل رأس الماء الجديدة جمال 10.1
28036668 زاوي رأس الماء الجديدة جمال 0
28036669 رجم دموش بن صباح معروف محمد - جميلة 11.18
28036670 عون اهللا اإلخوة حمزاوي - رأس الماء جواد الدين 10.46
28036671 رجم دموش العيداوي معروف محمد - حاج براهيم 12.2
28036672 خالفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حجلة نريمان 13.84
28036673 رجم دموش حجاجي معروف محمد - حسان 9.96
28036674 غماري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حسين 11.68
28036675 غلدان اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حكيمة 14.46
28036676 عباس غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء حليمة 12.24
28036677 غالي رأس الماء الجديدة حليمة 10.74
28036678 بنور اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حميدة 10.26
28036679 عادل رأس الماء الجديدة حميدة 10.88
28036680 زروال رأس الماء الجديدة حنان 9
28036681 بن شقرة رأس الماء الجديدة حنان 10.4
28036682 مصطفاوي رأس الماء الجديدة حنان 11.26
28036683 خالفي رأس الماء الجديدة حنان 9.48
28036684 مبخوت اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حنان 16.76
28036685 بوعالم اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حياة 8.38
28036686 بلعربي رأس الماء الجديدة حياة 14.46
28036687 حمزاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حياة 11.54
28036688 عيساني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء خالد 9.78
28036689 حمداوي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء خالد عبد النور 9.52
28036690 قدوري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء خديجة 9.7
28036691 مسعودي رأس الماء الجديدة خديجة 7.96
28036692 مراح غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء خديجة 7.22
28036693 بنور رأس الماء الجديدة خضرة 0
28036694 موالي رأس الماء الجديدة خضرة 9.1
28036695 غالي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء خلفة 10.08
28036696 زاوي رأس الماء الجديدة خليفة 11.4
28036697 بويغي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء خولة 10.32
28036698 رجم دموش سالم معروف محمد - خيرة 12.02
28036699 إدريسي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء دنيا 0
28036700 قباش رأس الماء الجديدة رابح 9.12
28036701 حبيبي رأس الماء الجديدة رانية أشواق 15.46
28036702 آرمة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء ربيحة 11.88
28036703 عاشوري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء رشيدة 10.4
28036704 منور رأس الماء الجديدة رشيدة 8.02
28036705 بلحرمة رأس الماء الجديدة رمضان 14.88
28036706 هادف اإلخوة حمزاوي - رأس الماء رياض 12.16
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28036707 بورويد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء ريان 17.24
28036708 بالقاسمي رأس الماء الجديدة زآرياء 10.64
28036709 حمداوي رأس الماء الجديدة زآرياء 10.44
28036710 مديني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زآرياء رضوان اهللا 11.68
28036711 دحمان غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زهور 9.94
28036712 غالي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء زهير عبد الحق 10.12
28036713 رجم دموش بومعزة معروف محمد - زواوي 9.56
28036714 لعموري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء زواوية 7.6
28036715 مسعودي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زواوية 8.1
28036716 حجازي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زواوية 10.9
28036717 زاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء زوليخة 9.74
28036718 منصوري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء زين العابدين 8.36
28036719 لحالسي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زينب 8.56
28036720 سبتي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء زينب 11.23
28036721 مرشوقة رأس الماء الجديدة زينب 11.86
28036722 رجم دموش بالص معروف محمد - سارة 8.38
28036723 حاآمي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سارة 15.52
28036724 آيت سيدهم اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سارة 7.92
28036725 بوقبرين غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء سراج الدين 17.72
28036726 بورحلة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سعاد 6.62
28036727 سنداني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سعيد 10.96
28036728 بورزيق غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء سعيد 7.58
28036729 رجم دموش حجاجي معروف محمد - سعيد 10.88
28036730 زناتي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سليمان 7.92
28036731 رجم دموش زايدي معروف محمد - سمية 11.32
28036732 عماري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سمية 7.02
28036733 برياح رأس الماء الجديدة سمية 8.54
28036734 بوعمامة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سمية 9.54
28036735 جلولي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سمية 17.52
28036736 غالي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء سميرة 8.86
28036737 موحدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سهام 6.48
28036738 مويلح اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سهام 8.38
28036739 عزاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء سهام 8.44
28036740 عادل غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء سيد أحمد 11.26
28036741 بوحفص رأس الماء الجديدة سيف الدين 10.96
28036742 زايدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء شريفة 9.34
28036743 رجم دموش سليماني معروف محمد - شعبان 10.64
28036744 رجم دموش بويغي معروف محمد - شهيرة 13.84
28036745 آوداش اإلخوة حمزاوي - رأس الماء شهيناز 15.1
28036746 بوبكر رأس الماء الجديدة شيخ 8.08
28036747 رجم دموش ماموني معروف محمد - شيماء 9.68
28036748 عيدوني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء شيماء 12.06
28036749 عبد الالوي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء شيماء 9.32
28036750 موساوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء شيماء 9.92
28036751 مرضي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء صالح 7.94
28036752 زايدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء صباح 10.74
28036753 بوفلجة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء صبرينة 10.16
28036754 بلعربي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء صبرينة 7.58
28036755 حجازي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء صبرينة 9.68
28036756 لزغم اإلخوة حمزاوي - رأس الماء صليحة 9.1
28036757 بوشنافة رأس الماء الجديدة صورية 10.86
28036758 بورويد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء طارق 14.52
28036759 مشري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء طاهر 11.86
28036760 سهلي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء طيب 8.1
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28036761 ناصري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء طيب 7.88
28036762 زاوي رأس الماء الجديدة عائشة 11.86
28036763 تومي رأس الماء الجديدة عائشة 7.96
28036764 شيخاوي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عادل 10.72
28036765 بن دحو رأس الماء الجديدة عالية 10.34
28036766 رجم دموش بويغي معروف محمد - عامر 12.14
28036767 عباس اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الباسط 6.68
28036768 مصطفاوي رأس الماء الجديدة عبد الباسط 12.06
28036769 زاير اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الحفيظ 10.66
28036770 فياللي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد الحفيظ عمر 10.72
28036771 مشري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الحكيم 11.24
28036772 حمداوي رأس الماء الجديدة عبد الحليم 9.46
28036773 بليعقوبي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الحميد 12.12
28036774 حاجي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد الحميد 10.08
28036775 زين رأس الماء الجديدة عبد الحميد 14.48
28036776 شريفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الرحمان 7.34
28036777 زقاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الرحمان 6.64
28036778 آبير رأس الماء الجديدة عبد الرحمان 9.22
28036779 حمر العين غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد الرحمن 9.8
28036780 جلولي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد الرحمن 12.04
28036781 يوب رأس الماء الجديدة عبد السالم 9.46
28036782 لحسن اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد العزيز 13.18
28036783 عميري رأس الماء الجديدة عبد القادر 10.4
28036784 فرحات رأس الماء الجديدة عبد القادر 8.56
28036785 بوخاري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد القادر 10.02
28036786 بن شقرة غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد القادر 9.56
28036787 رجم دموش ميلودي معروف محمد - عبد القادر 9.54
28036788 رجم دموش العيداوي معروف محمد - عبد القادر 0
28036789 مبارآي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عبد القادر 10.58
28036790 ساسي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد القادر 11.46
28036791 آبير رأس الماء الجديدة عبد الكريم 7.6
28036792 خديم رأس الماء الجديدة عبد الكريم 10.12
28036793 فرحات رأس الماء الجديدة عبد الكريم 9.22
28036794 دحمان اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد الكريم 8.64
28036795 رجم دموش حجاجي معروف محمد - عبد المجيد 11.66
28036796 صدوقي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد النور 9.7
28036797 مجاهدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبد النور 14.76
28036798 عبد الالوي رأس الماء الجديدة عبد الوهاب 10.28
28036799 رجم دموش بكاي معروف محمد - عبد الوهاب 11
28036800 أيت معمر رأس الماء الجديدة عبدالرحمان 10.92
28036801 مبروك رأس الماء الجديدة عبدالقادر 8.7
28036802 رجم دموش حجاجي معروف محمد - عبدالقادر 12.96
28036803 زاوي رأس الماء الجديدة عبدالقادر 11.82
28036804 عبدالالوي رأس الماء الجديدة عبداللطيف 10.98
28036805 زاير اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عبيد 9.76
28036806 عاشوري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عتاوي 7.44
28036807 خليفات رأس الماء الجديدة عتاوية 8.54
28036808 بوخلوة رأس الماء الجديدة عزة 11.34
28036809 دحماني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عالء الدين 13.24
28036810 آبير اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عالل 13.44
28036811 دردوري رأس الماء الجديدة علي 12.4
28036812 فقير رأس الماء الجديدة علي 10.14
28036813 صياد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عماد الدين 8.58
28036814 مجدوب غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء عمارية 14.88
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28036815 يوسفي رأس الماء الجديدة عمر 6.88
28036816 شريفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عمر 11.22
28036817 عبادة رأس الماء الجديدة عمر 12.72
28036818 مجدوب اإلخوة حمزاوي - رأس الماء عمر 7.24
28036819 حاجي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء فاروق 10.54
28036820 رحماني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطمة 10.2
28036821 رجم دموش بلعقون معروف محمد - فاطمة  الزهراء 9.16
28036822 عبد الالوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطمة الزهراء 8.34
28036823 فياللي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء فاطمة الزهراء 9.18
28036824 قصير اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطمة زهراء 9.44
28036825 رجم دموش لكحل معروف محمد - فاطمة زهراء 15.46
28036826 لعروسي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطمة زهرة 6.94
28036827 قاسمي رأس الماء الجديدة فاطنة 0
28036828 رجم دموش بويغي معروف محمد - فاطيمة 11.54
28036829 غالي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطيمة 15.6
28036830 رجم دموش بالص معروف محمد - فاطيمة  زهرة 10.24
28036831 مجدوب رأس الماء الجديدة فاطيمة الزهراء 8.94
28036832 سنوساوي رأس الماء الجديدة فاطيمة زهرة 11.08
28036833 مجدوب رأس الماء الجديدة فاطيمة زهرة 7.46
28036834 حموية اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فاطيمة زهرة منال 11.88
28036835 رجم دموش بوجمعة معروف محمد - فتح  اهللا 9.2
28036836 سنوسي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فتحي 12.18
28036837 بوعرفة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فتحية 10.42
28036838 هواري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء فتيحة 9.9
28036839 شريفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فتيحة 11
28036840 شميخ غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء فدوى أميرة 15.38
28036841 رجم دموش دليل معروف محمد - فريال 14.94
28036842 قيداري رأس الماء الجديدة فريال ندى الريحان 10.38
28036843 سبتي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء فضيلة 12.21
28036844 قاللي رأس الماء الجديدة فطيمة زهرة 12.22
28036845 لباح اإلخوة حمزاوي - رأس الماء فيصل 9.26
28036846 رجم دموش دليل معروف محمد - قويدر 11.92
28036847 رجم دموش بن يخو معروف محمد - آريم 13.52
28036848 لحالسي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء آريمة 13.52
28036849 سعدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء آوثر 11.72
28036850 مسعودي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء لمياء 9.94
28036851 زين رأس الماء الجديدة ليلى 8.44
28036852 عبد الالوي رأس الماء الجديدة مانة 10.22
28036853 زياني رأس الماء الجديدة محمد 7.52
28036854 مويلح اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 7.44
28036855 والي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد 11
28036856 لعروسي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 8.38
28036857 زاير اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 10.12
28036858 ساجي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 8.52
28036859 رجم دموش رافعي معروف محمد - محمد 11.26
28036860 بن شقرة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 8
28036861 شيخاوي رأس الماء الجديدة محمد 7.34
28036862 مصمودي رأس الماء الجديدة محمد 11.52
28036863 حمليلي رأس الماء الجديدة محمد 9.02
28036864 بن زالط غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد 11.2
28036865 بوعالم اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 7.52
28036866 قوادري رأس الماء الجديدة محمد 9.06
28036867 حاجي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 5.2
28036868 زايدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد 10.5



matricule cem nom prenom moyenne
28036869 بوعرفة رأس الماء الجديدة محمد 6.98
28036870 سعدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 8.52
28036871 بلعربي رأس الماء الجديدة محمد 9.66
28036872 سالمي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 4.5
28036873 حمزاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد 12.06
28036874 بن يخو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد أبوبكر 9.06
28036875 خديم رأس الماء الجديدة محمد أمين 9.04
28036876 رجم دموش سايح معروف محمد - محمد اسالم 8.36
28036877 حاآم اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد الحبيب 10.42
28036878 ايت رمضان اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد الصديق 13.2
28036879 رجم دموش صدادقة معروف محمد - محمد امين 9.18
28036880 سنوسي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد امين 6.28
28036881 رجم دموش موالي معروف محمد - محمد امين 7.74
28036882 حمزاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد امين هيثم 11.38
28036883 قرين غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد حسام الدين 14.2
28036884 رجم دموش زيان معروف محمد - محمد حسام الدين 15.58
28036885 حفيظ اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد زهير 8.06
28036886 مبارآي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد سعيد 7.9
28036887 رجم دموش لكحل معروف محمد - محمد شاآر 11.74
28036888 بلخيرة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد عبد السالم 8.46
28036889 بن عقبة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد عبد الفتاح 10.76
28036890 حموية اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد فاروق 11.68
28036891 مكيد اإلخوة حمزاوي - رأس الماء محمد فاروق 10.88
28036892 شعوان غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء محمد مختار 10.72
28036893 رجم دموش تورابي معروف محمد - مختار 10.38
28036894 برمضان غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء مختار 8.02
28036895 زوايلي رأس الماء الجديدة مختار 10.1
28036896 رزوقي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء مراد 10.1
28036897 حمداوي رأس الماء الجديدة مريم 10.12
28036898 سليماني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء مريم 9.4
28036899 زناتي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء مريم 13.92
28036900 بوخرس اإلخوة حمزاوي - رأس الماء مريم 11.62
28036901 رجم دموش صدادقة معروف محمد - مريم فاطمة الزهراء 9.98
28036902 غلدان اإلخوة حمزاوي - رأس الماء مسعود 11.08
28036903 بن داود رأس الماء الجديدة مصطفى 7.74
28036904 لويدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء مصطفى 9.18
28036905 شريفي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء معمر 9.58
28036906 رجم دموش العيداوي معروف محمد - مغنية 9.6
28036907 عماري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء منال 14.9
28036908 زاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء موالي محمد طاهر 10.72
28036909 زايدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء ميلود 11.02
28036910 مراح غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء ميلود 10.06
28036911 نواوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نادية 11.78
28036912 بوبكر رأس الماء الجديدة نجاة 10.2
28036913 بن يخو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء نجاة 11.88
28036914 رجم دموش زالط معروف محمد - نسرين 11.64
28036915 آرباب اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نصر الدين 11.04
28036916 رجم دموش قاسيمي معروف محمد - نصر الدين 12.9
28036917 قادري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نصر الدين 15.28
28036918 رجم دموش مويلح معروف محمد - نصيرة 15.46
28036919 رحماني رأس الماء الجديدة نصيرة 14.76
28036920 دحمان اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نعيمي 10.9
28036921 عياد غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء نوال 9.64
28036922 ماموني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نوال 7.7



matricule cem nom prenom moyenne
28036923 رجم دموش العيداوي معروف محمد - نور الدين 11.98
28036924 يحياوي رأس الماء الجديدة نور الدين 8.8
28036925 حمداوي رأس الماء الجديدة نور الدين 9.7
28036926 عمراني رأس الماء الجديدة نور الهدى 8.7
28036927 طالب رأس الماء الجديدة نور الهدى 12.74
28036928 لكحل اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نور الهدى 10.16
28036929 عمراني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء نور الهدى 11.14
28036930 رجم دموش عادل معروف محمد - نور الهدى 8.7
28036931 بختي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء نور الهدى 10.16
28036932 فارس غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء نور الهدى 9.94
28036933 حمداوي رأس الماء الجديدة نور الهدى 13.16
28036934 ماموني اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نور الهدى 14.38
28036935 لويدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء نور الهدى 12.48
28036936 بلقرع رأس الماء الجديدة نورة 5.96
28036937 عامر رأس الماء الجديدة نورية 17.08
28036938 بن عمارة اإلخوة حمزاوي - رأس الماء هاجر 6.76
28036939 بن شريف اإلخوة حمزاوي - رأس الماء هاشمي 10.3
28036940 سايح اإلخوة حمزاوي - رأس الماء هاشمي 9.02
28036941 مكاني رأس الماء الجديدة هجيرة 10.44
28036942 طهاري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء هجيرة 12.48
28036943 لويدي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء هجيرة 9.86
28036944 بن هيكل غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء هدى 8.26
28036945 عيساني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء هدى شيماء 12.48
28036946 مخلوف اإلخوة حمزاوي - رأس الماء هشام 9.78
28036947 بن عبداهللا رأس الماء الجديدة هشام 8.12
28036948 هواري اإلخوة حمزاوي - رأس الماء هشام 9.92
28036949 زاوي رأس الماء الجديدة هشام 10.42
28036950 هواري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء هند 14.72
28036951 آحلة رأس الماء الجديدة هواري 9.74
28036952 حصاد رأس الماء الجديدة وحيدة 6.68
28036953 مجدوب اإلخوة حمزاوي - رأس الماء وفاء 8.48
28036954 فارح غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء وفاء 10.88
28036955 زين غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء وهيبة 9.98
28036956 آفيف اإلخوة حمزاوي - رأس الماء وهيبة 17.2
28036957 عافر غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء وهيبة 8
28036958 رزيني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء ياسر مصطفى 10.2
28036959 رافعي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء ياسين 10.08
28036960 حمامو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء ياسين 8.9
28036961 حاجي غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يامنة 10.68
28036962 ماموني غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يحي 12.42
28036963 رجم دموش حساني معروف محمد - يحي 9.82
28036964 بهيليل اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يحي 9.26
28036965 هواري غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يحي 10.9
28036966 شيخاوي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يزيد 7.42
28036967 لكلو غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يسرى 12.6
28036968 فارس غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يمينة 10.68
28036969 بنور اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يمينة 11.58
28036970 مبخوت اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يوسف 10.4
28036971 مخزوم غرباوي بن عبد اهللا - رأس الماء يوسف 11.56
28036972 زياني رأس الماء الجديدة يوسف 9.18
28036973 سعدي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يوسف 11.12
28036974 هادي اإلخوة حمزاوي - رأس الماء يونس 13.44
28036994 واد السبع تراس غالم السعيد - أحمد 10.72
28036995 واد السبع رباوي غالم السعيد - أحمد جابر 6.28



matricule cem nom prenom moyenne
28036996 واد السبع هواري غالم السعيد - أسمهان 0
28036997 واد السبع بوخرص غالم السعيد - أمال 10.52
28036998 واد السبع عيساني غالم السعيد - إآرام 8.58
28036999 واد السبع غزال غالم السعيد - إلهام 7.82
28037000 واد السبع رجمي غالم السعيد - إيمان 0
28037001 واد السبع بوعالم غالم السعيد - ابو بكر 10.5
28037002 واد السبع مويلح غالم السعيد - احمد 7.22
28037003 واد السبع غالم غالم السعيد - اسامة 8.36
28037004 واد السبع بادري غالم السعيد - الحاج 11
28037005 واد السبع حاجي غالم السعيد - الطاهر 8.08
28037006 واد السبع حمداوي غالم السعيد - ام الخير 6.48
28037007 واد السبع غالم غالم السعيد - بشرى 10.1
28037008 واد السبع عالم غالم السعيد - بن علي 6.46
28037009 واد السبع منصوري غالم السعيد - بوعالم 5.33
28037010 واد السبع جغلوف غالم السعيد - جميلة 7.84
28037011 واد السبع تراس غالم السعيد - جميلة 9.26
28037012 واد السبع بوغرارة غالم السعيد - حسين 7.04
28037013 واد السبع هادف غالم السعيد - حياة 6.94
28037014 واد السبع رزيني غالم السعيد - خادم 10.4
28037015 واد السبع عالم غالم السعيد - خليفة 6.5
28037016 واد السبع بوغرارة غالم السعيد - خولة 9.32
28037017 واد السبع عالم غالم السعيد - خيرة 8.36
28037018 واد السبع جغلوف غالم السعيد - ربيع 12.14
28037019 واد السبع بوخرص غالم السعيد - رحمونة 10.44
28037020 واد السبع هادف غالم السعيد - رشيد 11.3
28037021 واد السبع عالم غالم السعيد - رشيدة 8.26
28037022 واد السبع رزيني غالم السعيد - رضوان 11.66
28037023 واد السبع بوتخيل غالم السعيد - رقية 8.96
28037024 واد السبع بوعمود غالم السعيد - زواوي 9.68
28037025 واد السبع هاشمي غالم السعيد - زوليخة 10.82
28037026 واد السبع قوراري غالم السعيد - سارة 12.44
28037027 واد السبع بوتخيل غالم السعيد - سارة 8.34
28037028 واد السبع ساآت غالم السعيد - سعاد 6.26
28037029 واد السبع هواري غالم السعيد - سليمان 7.04
28037030 واد السبع سعيدي غالم السعيد - سناء 9.96
28037031 واد السبع عامر غالم السعيد - سهام 9.66
28037032 واد السبع مويلح غالم السعيد - سهيلة 10.22
28037033 واد السبع رزيني غالم السعيد - شهرة 7.88
28037034 واد السبع طالبي غالم السعيد - شيماء حنان 16.8
28037035 واد السبع مويلح غالم السعيد - ضاوية 5.02
28037036 واد السبع مهياوي غالم السعيد - عائشة 8.6
28037037 واد السبع مويلح غالم السعيد - عبد القادر 7.02
28037038 واد السبع عالم غالم السعيد - عبد الكريم 5.58
28037039 واد السبع رزيني غالم السعيد - عبد الكريم 10.68
28037040 واد السبع رزيني غالم السعيد - عيسى 7.44
28037041 واد السبع مويلح غالم السعيد - غنية 11.68
28037042 واد السبع سبيحي غالم السعيد - فاطمة الزهراء 13.36
28037043 واد السبع هاشمي غالم السعيد - فاطمة الزهراء 11.18
28037044 واد السبع لحسن غالم السعيد - فتيحة 11.36
28037045 واد السبع مويلح غالم السعيد - مبارآة 9.9
28037046 واد السبع مويلح غالم السعيد - محمد 6.86
28037047 واد السبع هواري غالم السعيد - محمد 6.18
28037048 واد السبع مويلح غالم السعيد - محمد 9.62
28037049 واد السبع رجمي غالم السعيد - محمد 11.84



matricule cem nom prenom moyenne
28037050 واد السبع تراس غالم السعيد - محمد األمين 12.26
28037051 واد السبع رجمي غالم السعيد - محمد األمين 13.1
28037052 واد السبع بن زينة غالم السعيد - محمد األمين 8.34
28037053 واد السبع معطاري غالم السعيد - مريم 9.34
28037054 واد السبع هواري غالم السعيد - مصطفى 7.18
28037055 واد السبع رزيني غالم السعيد - مصطفى بالل 9.76
28037056 واد السبع ختو غالم السعيد - نورية 11.06
28037057 واد السبع تفياني غالم السعيد - هجيرة 11.48
28037058 واد السبع بوعالم غالم السعيد - هشام 9.46
28037059 واد السبع غالم غالم السعيد - يمينة 8.1
28037060 واد السبع مويلح غالم السعيد - يوسف 10.42
28037080 إبرير بوحفص الشيخ - مرحوم أبوبكر 9.12
28037081 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم أحمد 10.8
28037082 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم أحمد 11.08
28037083 مبرك تاودموت أحمد 7.8
28037084 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم أحمد 10.46
28037085 بوعزة بوحفص الشيخ - مرحوم أحمد 8.62
28037086 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم أسامة 10.1
28037087 بوفلجة سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أسامة 5.22
28037088 تسفاوت بوحفص الشيخ - مرحوم أسامة محمد 9.18
28037089 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أسماء 14.9
28037090 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أسماء 7.68
28037091 لبوخي بوحفص الشيخ - مرحوم أسماء 10.12
28037092 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم أم الخير 11.44
28037093 بن مشرف بوحفص الشيخ - مرحوم أم الخير 10.9
28037094 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أمال 11.02
28037095 حمامو سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أمال 12.74
28037096 ناوي تاودموت أمال 13.14
28037097 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم أمحمد 9.4
28037098 برياح بوحفص الشيخ - مرحوم أمينة 12.14
28037099 مراحي بوحفص الشيخ - مرحوم أمينة 15.86
28037100 فارح سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أمينة 5.74
28037101 واني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام أمينة 9.02
28037102 بن الشيخ بوحفص الشيخ - مرحوم أمينة نور 16.7
28037103 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم إبراهيم 12.2
28037104 توامي بوحفص الشيخ - مرحوم إبراهيم 6.84
28037105 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام إبراهيم الخليل 8
28037106 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم إسماعيل 9.92
28037107 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام إسماعيل 6.58
28037108 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم إآرام 13.34
28037109 مهياوي بوحفص الشيخ - مرحوم إآرام 9.96
28037110 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم إآرام 10.72
28037111 سنوساوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام إلهام 7.44
28037112 بوداوي بوحفص الشيخ - مرحوم إيمان 9.65
28037113 جبور سرحواني بن عثمان - بئر الحمام إيمان 15.12
28037114 عثماني تاودموت ابتسام 13.14
28037115 لحسن سرحواني بن عثمان - بئر الحمام ابراهيم 9.12
28037116 رحاوي تاودموت اآرام 6.68
28037117 بوزيدي بوحفص الشيخ - مرحوم الحاج 4.88
28037118 حري بوحفص الشيخ - مرحوم الحبيب 8.9
28037119 برياح بوحفص الشيخ - مرحوم الطيب 8.4
28037120 قاسمي بوحفص الشيخ - مرحوم الطيب 8.34
28037121 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم العربي 8.16
28037122 غربي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام امال 12.3



matricule cem nom prenom moyenne
28037123 عيرج سرحواني بن عثمان - بئر الحمام امال 10.3
28037124 خلدون بوحفص الشيخ - مرحوم بخليفة 7.92
28037125 جعفري تاودموت برزوق 8.58
28037126 بهلولي بوحفص الشيخ - مرحوم بشرى 9.32
28037127 بن مشرف بوحفص الشيخ - مرحوم بشرى 10.5
28037128 يحياوي بوحفص الشيخ - مرحوم بالل 10.46
28037129 جديد سرحواني بن عثمان - بئر الحمام بالل 10.62
28037130 فارح سرحواني بن عثمان - بئر الحمام بالل 6.98
28037131 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام بالل 5.9
28037132 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم بن الدين 11.84
28037133 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام بن عتو 6.1
28037134 بوداود بوحفص الشيخ - مرحوم بوبكر 11.22
28037135 معطاوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام بوحفص 5.38
28037136 وجدي بوحفص الشيخ - مرحوم بوحفص 9.34
28037137 يوسفي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام تاج الدين 11.52
28037138 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم جمال 8.28
28037139 قدراوي بوحفص الشيخ - مرحوم جمال 8.52
28037140 وافي تاودموت جمال 8.08
28037141 الصادق بوحفص الشيخ - مرحوم جميلة 14.5
28037142 طلحة تاودموت جياللي 9.22
28037143 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام جياللي 8.8
28037144 صولي بوحفص الشيخ - مرحوم حاج 10.68
28037145 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام حدة 8.68
28037146 بودالي بوحفص الشيخ - مرحوم حسناء 15.56
28037147 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم حسناء 15.76
28037148 ضالع تاودموت حسين 7.2
28037149 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم حسين 10.9
28037150 منوري تاودموت حفيظة 7.74
28037151 مخلوفي بوحفص الشيخ - مرحوم حفيظة 7.4
28037152 مقدم بوحفص الشيخ - مرحوم حفيظة 10.16
28037153 بوشتة تاودموت حليمة 13.64
28037154 بختي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام حليمة 13
28037155 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم حليمة 12.3
28037156 يحياوي بوحفص الشيخ - مرحوم حنان 9.68
28037157 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم حنان 9.54
28037158 وافي تاودموت حنان 13.54
28037159 مراحي بوحفص الشيخ - مرحوم حنان 11.26
28037160 سرحواني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام حورية 11.26
28037161 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم حياة 9.32
28037162 حميدي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام حياة 12.86
28037163 دوينة تاودموت حياة 7.32
28037164 مبرك تاودموت خالد 11.66
28037165 مقدم بوحفص الشيخ - مرحوم خديجة 6.08
28037166 شعوان بوحفص الشيخ - مرحوم خديجة 10.1
28037167 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم خديجة 8.06
28037168 منوري تاودموت خديجة 9.9
28037169 بوداود بوحفص الشيخ - مرحوم خديجة 12.42
28037170 حميدي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام خضرة 9.32
28037171 صابر سرحواني بن عثمان - بئر الحمام خليفة 9.72
28037172 مبارآي بوحفص الشيخ - مرحوم خليفة 11.54
28037173 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام خليفة 8.82
28037174 رزوق سرحواني بن عثمان - بئر الحمام خليفة 11.64
28037175 قاللي بوحفص الشيخ - مرحوم خيرة 8.34
28037176 خلدون بوحفص الشيخ - مرحوم خيرة 13.5



matricule cem nom prenom moyenne
28037177 وافي تاودموت داود 9.56
28037178 معزيز بوحفص الشيخ - مرحوم دحمان 11.98
28037179 حميدي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام دنيا 8.72
28037180 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم ربيعة 11.44
28037181 حمالت تاودموت رشيد 10.6
28037182 تراس تاودموت رشيد 6.86
28037183 بهلولي بوحفص الشيخ - مرحوم رشيدة 9.64
28037184 فارس تاودموت رشيدة 10.5
28037185 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام رضا 9.28
28037186 قاللي بوحفص الشيخ - مرحوم رفيق 7.8
28037187 بغدادي بوحفص الشيخ - مرحوم رميسة 9.04
28037188 حمودي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زاهية 6.4
28037189 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زآرياء 10.14
28037190 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم زهرة 10.8
28037191 ماحي تاودموت زهرة 11.48
28037192 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زهرة 8.62
28037193 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زواوي 6.62
28037194 بن مشرف بوحفص الشيخ - مرحوم زواوي 7.34
28037195 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم زواوية 11.9
28037196 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زواوية 11.5
28037197 رزوق سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زوهير 5.8
28037198 زرقي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام زينب 10.08
28037199 مخلوفي بوحفص الشيخ - مرحوم سامية 8.2
28037200 بوخاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام ستي 9.66
28037201 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم سعاد 8.76
28037202 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام سعاد 14.02
28037203 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم سفيان 7.9
28037204 وافي تاودموت سليم 8.22
28037205 معطاوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام سليمان 6.24
28037206 لبوخي بوحفص الشيخ - مرحوم سمية 9.1
28037207 عبسي بوحفص الشيخ - مرحوم سمية 9.18
28037208 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام سمية 12.1
28037209 طلحة تاودموت سمير 7.8
28037210 حري بوحفص الشيخ - مرحوم سميرة 12.66
28037211 وافي تاودموت سهام 7.28
28037212 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام شهرزاد 8.48
28037213 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام شهيناز 11.76
28037214 عثماني تاودموت شيخ 9.78
28037215 دحمان سرحواني بن عثمان - بئر الحمام شيخ محمدالكبير 6.96
28037216 بالح تاودموت شيماء 8.78
28037217 سعيدي تاودموت صارة 10.42
28037218 وافي تاودموت طاوس 14.62
28037219 واني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عائشة 8.16
28037220 عوني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عائشة 9.18
28037221 تجيني تاودموت عالية 9.68
28037222 عبد اللهي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الباسط 12.98
28037223 بورقبة سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الجليل 7.14
28037224 عيبود تاودموت عبد الحفيظ 12.54
28037225 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الحفيظ 6.16
28037226 عاشور سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الحفيظ 6.1
28037227 موصلي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الحق 9.22
28037228 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الحق 12.12
28037229 والي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الحق 11.86
28037230 بوشنتوف سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الحليم 9.54



matricule cem nom prenom moyenne
28037231 واني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الرحمان 5.9
28037232 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الرزاق 9.72
28037233 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الصمد 7.2
28037234 ناصري تاودموت عبد العالي 8.08
28037235 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد العالي 6.84
28037236 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم عبد العزيز 6.48
28037237 حمالت تاودموت عبد القادر 6.48
28037238 عفان بوحفص الشيخ - مرحوم عبد القادر 11.06
28037239 صادق بوحفص الشيخ - مرحوم عبد القادر 11.1
28037240 بن الشيخ بوحفص الشيخ - مرحوم عبد القادر 8.6
28037241 حفصي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد القادر 8.68
28037242 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد الكريم 6.38
28037243 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الكريم 6.88
28037244 لبوخي بوحفص الشيخ - مرحوم عبد اهللا 11.7
28037245 حسام بوحفص الشيخ - مرحوم عبد المالك 11.76
28037246 عيبود تاودموت عبد المالك 8.66
28037247 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عبد الناصر 11.68
28037248 دحمام بوحفص الشيخ - مرحوم عبير 16.26
28037249 عيبود تاودموت علي 10.48
28037250 معاشو تاودموت علي 12.12
28037251 سبتي بوحفص الشيخ - مرحوم عمار 9.54
28037252 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم عمارية 10.86
28037253 نعيمي بوحفص الشيخ - مرحوم عمر 0
28037254 حمالت تاودموت عمر 12.56
28037255 بوداوي بوحفص الشيخ - مرحوم عمر فاروق 8.66
28037256 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عيسى 11.36
28037257 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام عيسى 10.32
28037258 نوال بوحفص الشيخ - مرحوم فاطمة 11.02
28037259 شعالن تاودموت فاطمة 13.56
28037260 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام فاطمة 10.96
28037261 رحاوي تاودموت فاطمة 13.72
28037262 رمضاني بوحفص الشيخ - مرحوم فاطمة زهراء 9.86
28037263 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم فاطمة زهرة 9.08
28037264 خلدون بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة 7.88
28037265 مختاري بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة 12.58
28037266 خلدون بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة 10.12
28037267 بوخاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام فاطيمة 9.74
28037268 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة 10.42
28037269 زرقي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام فاطيمة 8.4
28037270 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام فاطيمة 7.4
28037271 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة الزهرة 8.86
28037272 مخلوفي بوحفص الشيخ - مرحوم فاطيمة زهرة 11.94
28037273 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم فتيحة 9.48
28037274 خليفاتي بوحفص الشيخ - مرحوم فريدة 12.92
28037275 مقدم بوحفص الشيخ - مرحوم قويدر 12.62
28037276 زادي بوحفص الشيخ - مرحوم آريمة 8.32
28037277 قاسمي بوحفص الشيخ - مرحوم آريمة 11.28
28037278 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم لحسن 11.06
28037279 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم لخضر 8.26
28037280 آريم تاودموت لويزة 9.44
28037281 شيخ بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 6.02
28037282 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 8.16
28037283 آريم تاودموت محمد 7.04
28037284 بشيري بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 9.98



matricule cem nom prenom moyenne
28037285 حمادوش بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 8.86
28037286 يوسفي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام محمد 11.56
28037287 برياح بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 9.02
28037288 بوداوي بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 7.94
28037289 نوال بوحفص الشيخ - مرحوم محمد 8.06
28037290 بهلولي تاودموت محمد 9
28037291 ابرير بوحفص الشيخ - مرحوم محمد أمين 8.86
28037292 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام محمد أمين 8.32
28037293 زادي بوحفص الشيخ - مرحوم محمد أمين 9.36
28037294 دراقي بوحفص الشيخ - مرحوم محمد أمين 5.66
28037295 رغيوي بوحفص الشيخ - مرحوم محمد أمين 11.82
28037296 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم محمد عبد العزيز 10.54
28037297 شيخاوي بوحفص الشيخ - مرحوم مختار 9.74
28037298 بن مشرف بوحفص الشيخ - مرحوم مختارية 16.82
28037299 سعيداني تاودموت مسعود 10.4
28037300 سنوساوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام مسعود نصر الدين 6.8
28037301 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام مصطفى 9.64
28037302 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم معروف محمد 11.32
28037303 عفان بوحفص الشيخ - مرحوم معزوزة 11.58
28037304 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام ملحة 6.02
28037305 آتاب تاودموت مليكة 10.92
28037306 إبرير بوحفص الشيخ - مرحوم منال 8.76
28037307 خيراني سرحواني بن عثمان - بئر الحمام موسى أسامة 9.04
28037308 سعيداني تاودموت موالت 0
28037309 دوينة تاودموت ميمونة 12.22
28037310 موصالي بوحفص الشيخ - مرحوم نادية 11.16
28037311 رحاوي تاودموت نادية 7.24
28037312 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نادية 12.34
28037313 طهاري سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نبيل 7.98
28037314 بختاوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نبيلة 7.98
28037315 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نجاة 10
28037316 يوسفي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نجمة 10.9
28037317 طالبي بوحفص الشيخ - مرحوم نريمان 17.22
28037318 مبارآي بوحفص الشيخ - مرحوم نصيرة 10.94
28037319 الصولي بوحفص الشيخ - مرحوم نصيرة 10
28037320 بوداود بوحفص الشيخ - مرحوم نضيرة 9.98
28037321 بلعيدي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نعيمي 6.14
28037322 بهلولي بوحفص الشيخ - مرحوم نفيسة منال 14.54
28037323 توامي بوحفص الشيخ - مرحوم نوال 14.38
28037324 فهيم بوحفص الشيخ - مرحوم نوال 7.88
28037325 عيبود تاودموت نور الدين 11.66
28037326 حمامو سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نور الهدى 11.04
28037327 لبوخي بوحفص الشيخ - مرحوم نور الهدى 7.26
28037328 زرقي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نور الهدى 8.6
28037329 مسعودي بوحفص الشيخ - مرحوم نور الهدى 11.98
28037330 سبتي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام نور الهدى 6.96
28037331 مقيديش بوحفص الشيخ - مرحوم هاجر نعيمة 11.94
28037332 برياح بوحفص الشيخ - مرحوم هوارية 12.68
28037333 آريم تاودموت وليد 9.32
28037334 مغربي بوحفص الشيخ - مرحوم وهيبة 11.46
28037335 عيبود تاودموت ياسين 10.72
28037336 حمداوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام ياسين 10.22
28037337 حاج محمد بوحفص الشيخ - مرحوم يحي 9.08
28037338 الشيخ بوحفص الشيخ - مرحوم يحيى 12.24



matricule cem nom prenom moyenne
28037339 منصوري تاودموت يمينة 8.96
28037340 بختاوي سرحواني بن عثمان - بئر الحمام يوسف 7.04
28037360 ويسي الشيخ بن دحو - تالغ آسيا 10.36
28037361 عمار داود برآان - تالغ آمنة 8.54
28037362 غزالي داود برآان - تالغ آمنة 12.1
28037363 تالغ سعيدي تفسور - أبو بكر الصديق 7.08
28037364 صائم بن غالم مخفي - تالغ أبوبكر يحي صديق 14.5
28037365 تالغ صالحي تفسور - أحالم 9.18
28037366 شباب بن غالم مخفي - تالغ أحالم 12.18
28037367 خدادمية داود برآان - تالغ أحالم 16.3
28037368 ريابي بن غالم مخفي - تالغ أحالم 10.66
28037369 عياشي داود برآان - تالغ أحالم رقية 7.02
28037370 بشيران بن غالم مخفي - تالغ أحمد 11.98
28037371 توهامي داود برآان - تالغ أحمد 12.6
28037372 جبار داود برآان - تالغ أحمد 9.26
28037373 بونعجة بن غالم مخفي - تالغ أحمد 11.9
28037374 مسعودي الشيخ بن دحو - تالغ أحمد اسالم 8.74
28037375 صحبي داود برآان - تالغ أدم 10.46
28037376 تالغ ناصري تفسور - أسامة 10.14
28037377 شاحي الشيخ بن دحو - تالغ أسامة ابن طاهر 11.78
28037378 صالحي داود برآان - تالغ أسامة عبد الرحمن 7.14
28037379 قدور داود برآان - تالغ أآرم 6.7
28037380 تالغ شباب تفسور - أم الخير 7.82
28037381 عباس بن غالم مخفي - تالغ أم الخير 11.18
28037382 موفق بن غالم مخفي - تالغ أمال 8.54
28037383 جبار الشيخ بن دحو - تالغ أمال 10.74
28037384 سايح الشيخ بن دحو - تالغ أمال 15.78
28037385 العماري الشيخ بن دحو - تالغ أمال 12.46
28037386 طوبال داود برآان - تالغ أماني بشرى 14.98
28037387 سبتي بن غالم مخفي - تالغ أمنة 9.92
28037388 غزالي الشيخ بن دحو - تالغ أمين 10.4
28037389 روقي بن غالم مخفي - تالغ أمينة 11.18
28037390 ساجي داود برآان - تالغ أمينة 8.6
28037391 زين الشيخ بن دحو - تالغ أمينة نهاد 9.9
28037392 فارح بن غالم مخفي - تالغ أنس عبد الجواد 10.54
28037393 شنة الشيخ بن دحو - تالغ أيمن 8.14
28037394 ميلودي داود برآان - تالغ أيمن 8.78
28037395 سي ناصر الشيخ بن دحو - تالغ إسماعيل 10.82
28037396 مختاري داود برآان - تالغ إآرام 11.86
28037397 بخريس الشيخ بن دحو - تالغ إآرام 10.46
28037398 صمار بن غالم مخفي - تالغ إآرام 12.48
28037399 مقدم الشيخ بن دحو - تالغ إآرام 15.72
28037400 غزالي الشيخ بن دحو - تالغ إآرام رجاء 7.3
28037401 العراجي داود برآان - تالغ إلهام 11.48
28037402 دباغ الشيخ بن دحو - تالغ إيمان 8.34
28037403 فياللي الشيخ بن دحو - تالغ إيمان 10.36
28037404 بوعجاج الشيخ بن دحو - تالغ إيمان 9.32
28037405 سبع الشيخ بن دحو - تالغ إيمان 11.02
28037406 لزهاري بن غالم مخفي - تالغ إيمان 9.4
28037407 سعدي بن غالم مخفي - تالغ إيناس 16.42
28037408 بوترعة الشيخ بن دحو - تالغ ابراهيم 12.76
28037409 دغباج الشيخ بن دحو - تالغ ابو بكر الصديق 10.12
28037410 بختي داود برآان - تالغ اسالم 7.86
28037411 خراجي بن غالم مخفي - تالغ اسماء 14.76



matricule cem nom prenom moyenne
28037412 عماري داود برآان - تالغ اسماعيل 6.74
28037413 مسعودي داود برآان - تالغ اآرام 6.24
28037414 موفق بن غالم مخفي - تالغ اآرام 10.42
28037415 بوعالم داود برآان - تالغ اآرام 14.7
28037416 عادل الشيخ بن دحو - تالغ اآرام 15.26
28037417 سالمي بن غالم مخفي - تالغ اآرام 17.8
28037418 عقبي الشيخ بن دحو - تالغ اآرام 9.68
28037419 تالغ بوزيان تفسور - الهاشمي 6.6
28037420 بختي الشيخ بن دحو - تالغ امينة 11.82
28037421 طيور بن غالم مخفي - تالغ ايمان 13.82
28037422 مبارآي بن غالم مخفي - تالغ بشرى 10.78
28037423 مسدود الشيخ بن دحو - تالغ بشرى 11.08
28037424 شنة الشيخ بن دحو - تالغ بشرى 9.48
28037425 دين الشيخ بن دحو - تالغ بالل 9.1
28037426 داود بن غالم مخفي - تالغ بالل 10.14
28037427 فقير داود برآان - تالغ بالل 9.8
28037428 شريقي داود برآان - تالغ بالل 9.78
28037429 خالدي بن غالم مخفي - تالغ بالل 12.16
28037430 تالغ بوسيف تفسور - بن عثمان 6.72
28037431 عماري الشيخ بن دحو - تالغ بوبكر 6.74
28037432 بوعجاج بن غالم مخفي - تالغ بوجمعة 7.84
28037433 دياني الشيخ بن دحو - تالغ بوحفص 4.9
28037434 عطوات الشيخ بن دحو - تالغ بورآلة أسامة 9.14
28037435 تالغ سعيدي تفسور - بومدين 8.3
28037436 سنوسي بن غالم مخفي - تالغ بومدين امين 7.96
28037437 رابح الشيخ بن دحو - تالغ توفيق 9.96
28037438 حاج محمد الشيخ بن دحو - تالغ توفيق 10.6
28037439 مرحول بن غالم مخفي - تالغ جليل عبد الباري 15.48
28037440 طيفوري الشيخ بن دحو - تالغ جياللي 16.28
28037441 والي الشيخ بن دحو - تالغ جيهان 10.48
28037442 تالغ حريري تفسور - حاج 12.98
28037443 فيزازي بن غالم مخفي - تالغ حبيب 11.42
28037444 مرضي الشيخ بن دحو - تالغ حرمة 13.82
28037445 حمزاوي بن غالم مخفي - تالغ حسان 15.33
28037446 معزوز الشيخ بن دحو - تالغ حفيظة 11.2
28037447 منزلة داود برآان - تالغ حكيم جمال الدين 16.04
28037448 مقيدش داود برآان - تالغ حليمة 10.3
28037449 قوتال الشيخ بن دحو - تالغ حليمة 14.1
28037450 مفتاح الشيخ بن دحو - تالغ حليمة سعدية 10.02
28037451 حبيبي داود برآان - تالغ حمزة 11.68
28037452 تالغ فقيه تفسور - حميد 7.68
28037453 فضال الشيخ بن دحو - تالغ حميدة 12.2
28037454 زايري بن غالم مخفي - تالغ حنان 10.8
28037455 نعيمي داود برآان - تالغ حنان 9.14
28037456 مكي بن غالم مخفي - تالغ حنين أشواق 14.16
28037457 سرحاني الشيخ بن دحو - تالغ حياة 7.9
28037458 عبار داود برآان - تالغ حياة 14.26
28037459 تهامي بن غالم مخفي - تالغ خالد 11.76
28037460 بلحاج الشيخ بن دحو - تالغ خالد محمد أمين 10
28037461 فياللي بن غالم مخفي - تالغ خلود 11.14
28037462 واضح الشيخ بن دحو - تالغ خليفة 11.88
28037463 بوعرفة الشيخ بن دحو - تالغ خولة 10.88
28037464 أعراب الشيخ بن دحو - تالغ خولة إيمان 9.04
28037465 منادي الشيخ بن دحو - تالغ خير الدين 11.34



matricule cem nom prenom moyenne
28037466 سعودي الشيخ بن دحو - تالغ خير الدين 8.88
28037467 فياللي بن غالم مخفي - تالغ خير الدين 9.02
28037468 يسعد داود برآان - تالغ خير الدين 9.22
28037469 بوسماحة بن غالم مخفي - تالغ خيرة 11.8
28037470 ناجي داود برآان - تالغ خيرة 10
28037471 توهامي داود برآان - تالغ خيرة 11.7
28037472 بلغالي الشيخ بن دحو - تالغ خيرة بشرى 12.46
28037473 فرتوس داود برآان - تالغ دليلة 14.2
28037474 بخريس داود برآان - تالغ دنيازاد مريم 9.72
28037475 بخريس داود برآان - تالغ رانيا 10.04
28037476 مبارآي بن غالم مخفي - تالغ رانيا 15.26
28037477 والي الشيخ بن دحو - تالغ رانية 11.46
28037478 حلوش الشيخ بن دحو - تالغ ربيع 8.54
28037479 صالحي الشيخ بن دحو - تالغ ربيع 8.6
28037480 زياني بن غالم مخفي - تالغ ربيع يحي 10.92
28037481 قدور الشيخ بن دحو - تالغ ربيعة أسمهان 9.64
28037482 بلغزلي بن غالم مخفي - تالغ رجاء 8.68
28037483 عياشي بن غالم مخفي - تالغ رشا 10.96
28037484 فارح داود برآان - تالغ رشا ابتسام 18.46
28037485 فارح داود برآان - تالغ رشاد عبد العزيز 15.56
28037486 تهامي بن غالم مخفي - تالغ رشيد سيف الدين 14.48
28037487 نعاس الشيخ بن دحو - تالغ رضا 12.38
28037488 برآان الشيخ بن دحو - تالغ رضا عبد الهادي 13.88
28037489 لزهاري داود برآان - تالغ رفيق عبد الباسط 9.62
28037490 صابر داود برآان - تالغ رفيقة 10.62
28037491 آشاف داود برآان - تالغ رقية صبراينال أومنية 11.92
28037492 عيسات بن غالم مخفي - تالغ رميساء 13.84
28037493 بلحاج الشيخ بن دحو - تالغ رنية عائشة 11.44
28037494 مختاري بن غالم مخفي - تالغ ريمة جيهان 8.34
28037495 مزوار داود برآان - تالغ زهيرة 8.3
28037496 تالغ بوسيف تفسور - زهيرة 12.86
28037497 مقيديش بن غالم مخفي - تالغ زواوي 8.4
28037498 تالغ موالي تفسور - زوهير 8.4
28037499 عقال الشيخ بن دحو - تالغ زوهير 15.86
28037500 منير الشيخ بن دحو - تالغ زين الدين 10.14
28037501 فالح الشيخ بن دحو - تالغ سارة 0
28037502 خثير الشيخ بن دحو - تالغ سارة 8.18
28037503 بونعجة داود برآان - تالغ سارة 12.58
28037504 غزالي بن غالم مخفي - تالغ سارة 16.06
28037505 هاشمي بن غالم مخفي - تالغ سارة نور إيمان 17.62
28037506 مقدم الشيخ بن دحو - تالغ سالمة 10.78
28037507 تالغ مشرنن تفسور - ستي 11.08
28037508 بلقاسمي بن غالم مخفي - تالغ سحر زينب 12.68
28037509 سبتي بن غالم مخفي - تالغ سعاد 0
28037510 لعيرج بن غالم مخفي - تالغ سفيان 9.5
28037511 تاج الدين الشيخ بن دحو - تالغ سفيان 8.06
28037512 يوسفي بن غالم مخفي - تالغ سفيان 11.92
28037513 بونعجة بن غالم مخفي - تالغ سمية 10.36
28037514 جبار داود برآان - تالغ سميرة 10.7
28037515 بخريس الشيخ بن دحو - تالغ سهام نور الهدى 12.12
28037516 مالكي بن غالم مخفي - تالغ سهير 17.9
28037517 بولنوار بن غالم مخفي - تالغ سهيلة 11.58
28037518 ويسي بن غالم مخفي - تالغ سهيلة 11.66
28037519 بختي الشيخ بن دحو - تالغ سهيلة نورية 12.38



matricule cem nom prenom moyenne
28037520 حلوش داود برآان - تالغ سيد أحمد 10.4
28037521 مختاري داود برآان - تالغ سيد أحمد 10.1
28037522 تالغ مبرك تفسور - سيد أحمد 11.62
28037523 بوذراع بن غالم مخفي - تالغ سيد أحمد عز الدين 15.88
28037524 برآان داود برآان - تالغ سيد احمد 9.56
28037525 معزوز بن غالم مخفي - تالغ شروق 12.12
28037526 بوفقرون داود برآان - تالغ شمس الدين بومدين 9.56
28037527 عقبي داود برآان - تالغ شمس الدين يوسف 10.42
28037528 سكران داود برآان - تالغ شهرزاد 10.3
28037529 بوخاري الشيخ بن دحو - تالغ شهرزاد أمال 15.94
28037530 جمامعة بن غالم مخفي - تالغ شهيرة 10.62
28037531 مروان الشيخ بن دحو - تالغ شيماء 11
28037532 والي داود برآان - تالغ شيماء 10.16
28037533 بخريس داود برآان - تالغ شيماء 12.38
28037534 تومي الشيخ بن دحو - تالغ شيماء 12.44
28037535 منادي داود برآان - تالغ شيماء 7.86
28037536 زيادي داود برآان - تالغ شيماء 14.66
28037537 رحوي الشيخ بن دحو - تالغ شيماء هبة اهللا 8.52
28037538 فرحات داود برآان - تالغ صابرينة 11.02
28037539 فرحات داود برآان - تالغ صابرينة 13.44
28037540 حنافي الشيخ بن دحو - تالغ صباح 9.52
28037541 عزي بن غالم مخفي - تالغ صفوان عبد الكريم 9.84
28037542 منزلة بن غالم مخفي - تالغ صهيب 12.22
28037543 رفاس الشيخ بن دحو - تالغ طالبية خيرة 10.42
28037544 تالغ مبرك تفسور - طيب 11.12
28037545 صابر بن غالم مخفي - تالغ عائشة 11.02
28037546 شادلي بن غالم مخفي - تالغ عائشة 8.7
28037547 قدور بن غالم مخفي - تالغ عائشة 14.26
28037548 تالغ بن يحي تفسور - عاتيقة 8.96
28037549 تساآلي الشيخ بن دحو - تالغ عايدة ياسمين 0
28037550 صمار بن غالم مخفي - تالغ عبد الحفيظ 12.1
28037551 تالغ بوسيف تفسور - عبد الحليم 7.78
28037552 خالدي الشيخ بن دحو - تالغ عبد الرحمان 11.92
28037553 لعراجي الشيخ بن دحو - تالغ عبد الرحمان 11.22
28037554 قاسم الشيخ بن دحو - تالغ عبد الرحمن 9.56
28037555 قوتال بن غالم مخفي - تالغ عبد الرزاق 11.8
28037556 مشكور بن غالم مخفي - تالغ عبد الرزاق 11.76
28037557 مختاري داود برآان - تالغ عبد الرزاق طارق 12.6
28037558 محياوي بن غالم مخفي - تالغ عبد الصمد 13.24
28037559 عمار الشيخ بن دحو - تالغ عبد الصمد 9.06
28037560 اسعد داود برآان - تالغ عبد الصمد ابراهيم 10.26
28037561 سنوسي بن غالم مخفي - تالغ عبد العزيز 13.3
28037562 سايح داود برآان - تالغ عبد الغني 12.32
28037563 تالغ عقبي تفسور - عبد القادر 8.22
28037564 فارح داود برآان - تالغ عبد القادر 8.92
28037565 موفق الشيخ بن دحو - تالغ عبد القادر 7.52
28037566 تالغ حسان تفسور - عبد القادر 10.78
28037567 سالمي بن غالم مخفي - تالغ عبد القادر 9.92
28037568 بن فطيمة بن غالم مخفي - تالغ عبد القادر أحمد سليم 8.1
28037569 تالغ شباب تفسور - عبد الكريم 10.8
28037570 موفق داود برآان - تالغ عبد الكريم 7.12
28037571 مبارآي داود برآان - تالغ عبد الكريم 9.26
28037572 عيسات الشيخ بن دحو - تالغ عبد الكريم 14.34
28037573 سنوسي داود برآان - تالغ عبد اللطيف 8.26



matricule cem nom prenom moyenne
28037574 شباب داود برآان - تالغ عبد اهللا 8.64
28037575 تالغ مبرك تفسور - عبد المجيد 7.24
28037576 قوتال بن غالم مخفي - تالغ عبد المجيد 11.72
28037577 عزة بن غالم مخفي - تالغ عبد المجيد 7.76
28037578 بن مومن داود برآان - تالغ عبد المجيد 13.48
28037579 المزوار الشيخ بن دحو - تالغ عبد المنعم عماد 10.7
28037580 تالغ حسان تفسور - عبد الناصر 9.14
28037581 نعاس داود برآان - تالغ عبد الهادي 10.08
28037582 سويح الشيخ بن دحو - تالغ عبد الوهاب 9.36
28037583 بلحيران داود برآان - تالغ عبير 10.94
28037584 حامدي بن غالم مخفي - تالغ عبير آوثر 16.06
28037585 بن عرعار داود برآان - تالغ عتوا بن جراح 5.2
28037586 سبع بن غالم مخفي - تالغ عصام 12.3
28037587 رحماني بن غالم مخفي - تالغ عصام 10.76
28037588 هاشمي بن غالم مخفي - تالغ عفاف 13.26
28037589 تالغ مغربي تفسور - عالل 8.88
28037590 معزوز داود برآان - تالغ علي 9.16
28037591 غزالي بن غالم مخفي - تالغ علي 11.38
28037592 موالي بن غالم مخفي - تالغ علي عبد الباسط 12.2
28037593 معزوز داود برآان - تالغ عماد 5.86
28037594 ناصري بن غالم مخفي - تالغ عمار 10.56
28037595 تالغ بوعافية تفسور - عمر 8.48
28037596 نوال داود برآان - تالغ عمر 6.14
28037597 بوفلجة بن غالم مخفي - تالغ عمر 10.52
28037598 يحياوي بن غالم مخفي - تالغ عمر مصطفى الرشيد 10.98
28037599 بن جماع بن غالم مخفي - تالغ فاطمة 12.44
28037600 دباغ الشيخ بن دحو - تالغ فاطمة الزهراء 8.28
28037601 سنوسي الشيخ بن دحو - تالغ فاطمة الزهراء 13.66
28037602 موسى بن غالم مخفي - تالغ فاطمة الزهراء شيماء 9.6
28037603 زعتر بن غالم مخفي - تالغ فاطمة زهراء حفيظة 10.82
28037604 بن جمعة داود برآان - تالغ فاطمة زهرة 11.96
28037605 صالحي داود برآان - تالغ فاطمة زهرة 9.44
28037606 اسعد داود برآان - تالغ فاطمة زهرة 9.34
28037607 عليلي بن غالم مخفي - تالغ فاطمة زهرة 14.14
28037608 عبد الصمد الشيخ بن دحو - تالغ فاطمة زهرة 16.76
28037609 سايح الشيخ بن دحو - تالغ فاطمة نور الهدى 9.12
28037610 تالغ سعيدي تفسور - فاطنة 9.44
28037611 ضالع الشيخ بن دحو - تالغ فاطنة 13.96
28037612 عوبيد الشيخ بن دحو - تالغ فتيحة 11.42
28037613 تهامي بن غالم مخفي - تالغ فتيحة 9.1
28037614 تالغ مصابيح تفسور - فتيحة 8.96
28037615 تالغ مصيباح تفسور - فتيحة 9.38
28037616 بيدار الشيخ بن دحو - تالغ فريال صورية 12.58
28037617 يوب داود برآان - تالغ فريدة 14.26
28037618 مختاري داود برآان - تالغ قانى 11.18
28037619 حميدي داود برآان - تالغ آريم 12.88
28037620 داود بن غالم مخفي - تالغ آريم 12.16
28037621 بن الشيخ داود برآان - تالغ آريمة 11.74
28037622 العيرج بن غالم مخفي - تالغ آريمة 15.66
28037623 تالغ ساخي تفسور - آمال 8.28
28037624 والي الشيخ بن دحو - تالغ آمال عبد السالم 12.46
28037625 العماري الشيخ بن دحو - تالغ لبنى 14.36
28037626 بورقبة بن غالم مخفي - تالغ لبنى 0
28037627 مختاري داود برآان - تالغ لتماس 9.16



matricule cem nom prenom moyenne
28037628 تالغ عدنان تفسور - لحسن 7.66
28037629 داود داود برآان - تالغ لحسن 6
28037630 تالغ يعقوب تفسور - لعربي 10.4
28037631 مالكي الشيخ بن دحو - تالغ لمياء 14.62
28037632 تالغ سعيدي تفسور - ليلى 6.98
28037633 سعدي الشيخ بن دحو - تالغ ليلى فاطمة الزهراء 11.22
28037634 لعمارة محمد بن غالم مخفي - تالغ ليلى يسرى 15.22
28037635 دومة بن غالم مخفي - تالغ ليلية 15.6
28037636 سويح داود برآان - تالغ ليندة 9.7
28037637 تالغ حاآم تفسور - مامة 8.9
28037638 تالغ مبرك تفسور - مبارآة 11.36
28037639 تالغ مبرك تفسور - مجاهد 7.18
28037640 حدوش بن غالم مخفي - تالغ محمد 8.86
28037641 تالغ سعيدي تفسور - محمد 7.86
28037642 معروف داود برآان - تالغ محمد 9.24
28037643 سالمي داود برآان - تالغ محمد 10.62
28037644 سعودي الشيخ بن دحو - تالغ محمد 11.96
28037645 تالغ روان تفسور - محمد 8.62
28037646 جبار بن غالم مخفي - تالغ محمد 9.04
28037647 تالغ حسان تفسور - محمد 9.66
28037648 شباب الشيخ بن دحو - تالغ محمد 16.86
28037649 معاشو الشيخ بن دحو - تالغ محمد 10.94
28037650 تالغ فارس تفسور - محمد أمين 10.94
28037651 بوترعة الشيخ بن دحو - تالغ محمد أمين 0
28037652 طيور بن غالم مخفي - تالغ محمد أمين 11.02
28037653 عباس داود برآان - تالغ محمد أمين 8.5
28037654 فاضل بن غالم مخفي - تالغ محمد أمين 11.18
28037655 تالغ موالي تفسور - محمد أمين 7.82
28037656 بوزيان بن غالم مخفي - تالغ محمد أمين 10.76
28037657 داود بن غالم مخفي - تالغ محمد أمين 10.94
28037658 حساني الشيخ بن دحو - تالغ محمد أمين 13.2
28037659 سايح بن غالم مخفي - تالغ محمد أمين 11.86
28037660 دموش بن غالم مخفي - تالغ محمد إسالم 11.84
28037661 عباس الشيخ بن دحو - تالغ محمد إلياس 10.66
28037662 آوفي الشيخ بن دحو - تالغ محمد إلياس 14.28
28037663 تكفي الشيخ بن دحو - تالغ محمد األمين 10.58
28037664 بونعجة الشيخ بن دحو - تالغ محمد األمين 6.42
28037665 بن شاللي داود برآان - تالغ محمد االمين 12.08
28037666 مرحول الشيخ بن دحو - تالغ محمد امين 9.36
28037667 نعيمي داود برآان - تالغ محمد خير الدين بومدين 9.6
28037668 بن جماع داود برآان - تالغ محمد زآرياء 9.58
28037669 هني داود برآان - تالغ محمد زآرياء 14.32
28037670 معزوزي بن غالم مخفي - تالغ محمد سيف الدين 9.76
28037671 شالل بن غالم مخفي - تالغ محمد عبد المالك 14.42
28037672 جبار بن غالم مخفي - تالغ محمد عبد الوهاب 10.46
28037673 نعيمي داود برآان - تالغ محمد علي 8.62
28037674 منزلة بن غالم مخفي - تالغ محمد موسى 11.26
28037675 خثير داود برآان - تالغ محمد وليد 10.38
28037676 بشير الشيخ بن دحو - تالغ محمد ياسر 9.92
28037677 بوخريس الشيخ بن دحو - تالغ مختار 12.12
28037678 طلحة الشيخ بن دحو - تالغ مروة 12.44
28037679 سايج الشيخ بن دحو - تالغ مريم 15.22
28037680 فكاي داود برآان - تالغ مريم فاطمة الزهراء 11.98
28037681 بوسوار بن غالم مخفي - تالغ مريم وفاء 13.82



matricule cem nom prenom moyenne
28037682 تالغ شريفي تفسور - مصطفى 5.94
28037683 سايج الشيخ بن دحو - تالغ مصطفى 6.2
28037684 نوال داود برآان - تالغ مصطفى 9.88
28037685 محمودي بن غالم مخفي - تالغ مصطفى 10.44
28037686 دباغ الشيخ بن دحو - تالغ مصطفى 8.5
28037687 سويح الشيخ بن دحو - تالغ مصطفى 9.38
28037688 قوالل داود برآان - تالغ مصطفى 11.56
28037689 تالغ مبرك تفسور - معاشو 9.36
28037690 بودوية بن غالم مخفي - تالغ ممدوح محمد أمين 11.64
28037691 زيدي الشيخ بن دحو - تالغ منال 7.38
28037692 آيت أويحي بن غالم مخفي - تالغ منال 15.96
28037693 فيزازي الشيخ بن دحو - تالغ منير 14.32
28037694 إبرير بن غالم مخفي - تالغ مهدي 7.42
28037695 والي داود برآان - تالغ موسى 12.38
28037696 محمودي بن غالم مخفي - تالغ موسى صالح الدين 10.1
28037697 عماري الشيخ بن دحو - تالغ ميرة 9.32
28037698 مبارآي بن غالم مخفي - تالغ ميلود 11.24
28037699 بن جماع داود برآان - تالغ ميمونة 9.94
28037700 ميلودي الشيخ بن دحو - تالغ نادية 15
28037701 صاحبي الشيخ بن دحو - تالغ نادية 11.38
28037702 عماري داود برآان - تالغ نادية خلود 15.66
28037703 بن عبد الرحمن داود برآان - تالغ نبيلة عائشة 9.5
28037704 حبيبي داود برآان - تالغ نجاة 6.56
28037705 صالحي الشيخ بن دحو - تالغ نجاة 9.3
28037706 زين الشيخ بن دحو - تالغ نجاة 13.44
28037707 هيشور داود برآان - تالغ نجالء 9.42
28037708 عباس داود برآان - تالغ نجيب 7.86
28037709 سايج الشيخ بن دحو - تالغ نجيب 11.62
28037710 قايد الشيخ بن دحو - تالغ نسرين 2.26
28037711 سبع داود برآان - تالغ نسرين 9.3
28037712 حلحالي بن غالم مخفي - تالغ نسرين 14.92
28037713 زعتر بن غالم مخفي - تالغ نسرين 10.28
28037714 سيساني بن غالم مخفي - تالغ نسيبة 9.82
28037715 بن جماع بن غالم مخفي - تالغ نسيمة 11.48
28037716 سعودي بن غالم مخفي - تالغ نصر الدين 11.42
28037717 موفق داود برآان - تالغ نفيسة 9.82
28037718 جبار داود برآان - تالغ نهاد 11.38
28037719 تالغ عدنان تفسور - نوال 10.32
28037720 سالمي الشيخ بن دحو - تالغ نور الدين 13.22
28037721 فليت داود برآان - تالغ نور الهدى 8.8
28037722 يوسفي داود برآان - تالغ نور الهدى 12.04
28037723 عقال بن غالم مخفي - تالغ نور الهدى 15.32
28037724 يوسفي بن غالم مخفي - تالغ نور الهدى 10.62
28037725 مبارآي الشيخ بن دحو - تالغ نورالدين 13.4
28037726 قوالل بن غالم مخفي - تالغ نورة 14.22
28037727 مسدوة بن غالم مخفي - تالغ نورة 12.36
28037728 تالغ تهامي تفسور - نورة 8.2
28037729 داود بن غالم مخفي - تالغ نورية 9.76
28037730 هامل داود برآان - تالغ هاجر 9.62
28037731 قاسم الشيخ بن دحو - تالغ هاجر 12.58
28037732 تالغ خطاب تفسور - هجيرة 8.18
28037733 مارك بن غالم مخفي - تالغ هدى 17.72
28037734 تالغ شباب تفسور - هشام 8.86
28037735 بلغزلي بن غالم مخفي - تالغ هناء 10.8



matricule cem nom prenom moyenne
28037736 سلماني بن غالم مخفي - تالغ هناء نجوى 17.16
28037737 عدنان داود برآان - تالغ وئام 15.94
28037738 رحماني داود برآان - تالغ وائل 9.92
28037739 بطيشة بن غالم مخفي - تالغ وائل محمد أمين 14.42
28037740 أفصيل الشيخ بن دحو - تالغ وسام 8.92
28037741 إبرير بن غالم مخفي - تالغ وفاء 12.56
28037742 بهيليل بن غالم مخفي - تالغ وفاء فريال 12.64
28037743 تالغ حريري تفسور - وليد 6.92
28037744 مكي بن غالم مخفي - تالغ وليد 10.62
28037745 بخريس داود برآان - تالغ وليد 7
28037746 تالغ تهامي تفسور - وليد 10.98
28037747 بختي بن غالم مخفي - تالغ وليد مصطفى 11.64
28037748 جبار الشيخ بن دحو - تالغ ياسر حسام الدين 8.56
28037749 مغربي الشيخ بن دحو - تالغ ياسين 7.06
28037750 بن عابد داود برآان - تالغ ياسين 9.72
28037751 نوي بن غالم مخفي - تالغ ياقوت 11.04
28037752 لزهاري الشيخ بن دحو - تالغ يحي 8.58
28037753 حداني الشيخ بن دحو - تالغ يحي 11.36
28037754 عقال الشيخ بن دحو - تالغ يحي 12.02
28037755 غابي الشيخ بن دحو - تالغ يحي 14.2
28037756 آامل الشيخ بن دحو - تالغ يمينة 13.8
28037757 صحبي بن غالم مخفي - تالغ يمينة منال آريمة بثينة 0
28037758 بوعجاج الشيخ بن دحو - تالغ يوسف 9.08
28037759 تالغ حسان تفسور - يوسف 9.6
28037760 العيدي داود برآان - تالغ يونس 11.14
28037780 حمزاوي غالي بومدين - الضاية أحالم 8.8
28037781 مخبي غالي بومدين - الضاية أحمد 6.62
28037782 بروس غالي بومدين - الضاية أحمد بن ديدة 9.3
28037783 العربي غالي بومدين - الضاية أسامة عبد االله 11.1
28037784 موسى غالي بومدين - الضاية أسماء 15.82
28037785 سيدي شعيب بهلول بلعيدي عالل - أسماء 8.7
28037786 سيدي شعيب صالحي بلعيدي عالل - أمال 11.34
28037787 شابي غالي بومدين - الضاية أمين 8.64
28037788 سيدي شعيب عيسات بلعيدي عالل - أمين 11.44
28037789 سيدي شعيب عياد بلعيدي عالل - أمين 11.74
28037790 مغني غالي بومدين - الضاية أمينة 11.68
28037791 زاوي غالي بومدين - الضاية أمينة 11.56
28037792 سيدي شعيب يوسفي بلعيدي عالل - أمينة 11.44
28037793 سيدي شعيب ابرير بلعيدي عالل - أمينة 8.2
28037794 قندوز غالي بومدين - الضاية أية رميساء 12.4
28037795 سيدي شعيب آريم بلعيدي عالل - أيمن 9.12
28037796 سيدي شعيب زناتي بلعيدي عالل - أيمن 13.58
28037797 فكاي غالي بومدين - الضاية أيمن 7.96
28037798 سيدي شعيب يوسفي بلعيدي عالل - اآرام 11.4
28037799 سيدي شعيب بلهواري بلعيدي عالل - التاج 11.62
28037800 ميسوري غالي بومدين - الضاية الشيخ محمد عالء الدين 13
28037801 مسعودي غالي بومدين - الضاية الهام 9.62
28037802 موساوي غالي بومدين - الضاية الهام 10.06
28037803 سيدي شعيب غربي بلعيدي عالل - الياس 14.96
28037804 سيدي شعيب قوراري بلعيدي عالل - ايمان 10.08
28037805 العربي غالي بومدين - الضاية ايمان 11.54
28037806 سيدي شعيب عياد بلعيدي عالل - ايمان 17.1
28037807 موسى غالي بومدين - الضاية ايمان 11.38
28037808 سيدي شعيب مديني بلعيدي عالل - ايمان 10.42



matricule cem nom prenom moyenne
28037809 جودي غالي بومدين - الضاية ايمان 9.44
28037810 زياني غالي بومدين - الضاية بختة 10.2
28037811 سيدي شعيب مساي بلعيدي عالل - بختة 9.4
28037812 سيدي شعيب بلزرق بلعيدي عالل - بختة سامية 8.62
28037813 موساوي غالي بومدين - الضاية بخراج 10.58
28037814 سيدي شعيب بلغيث بلعيدي عالل - بدر الدين 12.26
28037815 حمزاوي غالي بومدين - الضاية بديعة نجالء 9.76
28037816 جالب غالي بومدين - الضاية بسمة 12.84
28037817 سيدي شعيب مديني بلعيدي عالل - بشير 8.42
28037818 بوعافية غالي بومدين - الضاية بالل 11.62
28037819 بشينة غالي بومدين - الضاية بلقاسم 12.18
28037820 سيدي شعيب قدوري بلعيدي عالل - بوحفص 11.3
28037821 سيدي شعيب عتو بلعيدي عالل - بومدين 9.86
28037822 سيدي شعيب حساني بلعيدي عالل - تالية 11.32
28037823 سبع غالي بومدين - الضاية حسام الدين 9.38
28037824 قاني غالي بومدين - الضاية حسام الدين 9.06
28037825 غالي غالي بومدين - الضاية حنيفة عتاوية 9.74
28037826 سيدي شعيب الصولي بلعيدي عالل - حورية 15.28
28037827 عقبي غالي بومدين - الضاية حياة 11.52
28037828 سيدي شعيب عليلي بلعيدي عالل - خديجة 7.02
28037829 سيدي شعيب مسعودي بلعيدي عالل - خديجة 12.08
28037830 سيدي شعيب ساجي بلعيدي عالل - خديجة 14.58
28037831 سيدي شعيب بوعمامة بلعيدي عالل - خليفة 10.32
28037832 سيدي شعيب برياح بلعيدي عالل - خيرة 7.52
28037833 سيدي شعيب مخلوفي بلعيدي عالل - دنيا 8.18
28037834 سيدي شعيب بوخاري بلعيدي عالل - دنيا 9.2
28037835 ولد أحمد غالي بومدين - الضاية ذهبية 10.58
28037836 بوخرص غالي بومدين - الضاية رابحة 6.98
28037837 حويلي غالي بومدين - الضاية راضية 10.04
28037838 فكاي غالي بومدين - الضاية رجاء 9.26
28037839 سيدي شعيب مسعودي بلعيدي عالل - زبيدة 11.36
28037840 سيدي شعيب معطاوي بلعيدي عالل - زهرة 7.46
28037841 سيدي شعيب مخلوفي بلعيدي عالل - زهرة 12.64
28037842 بن عمارة غالي بومدين - الضاية زهرة 15.54
28037843 سيدي شعيب عياد بلعيدي عالل - زهرة 11.46
28037844 بوطويل غالي بومدين - الضاية زهرة الندى 16.78
28037845 سيدي شعيب صالحي بلعيدي عالل - زهير 6.8
28037846 بوزيدي غالي بومدين - الضاية سارة 9.58
28037847 سيدي شعيب عادل بلعيدي عالل - سارة 8.88
28037848 سيدي شعيب عيسات بلعيدي عالل - سفيان 7.52
28037849 سيدي شعيب غربي بلعيدي عالل - سفيان صالح الدين 10.7
28037850 فكاي غالي بومدين - الضاية سليم شعبان 11.32
28037851 سيدي شعيب ماحي بلعيدي عالل - سمية 10.34
28037852 حمزاوي غالي بومدين - الضاية سميرة 12.68
28037853 سيدي شعيب شادلي بلعيدي عالل - شهرزاد 10.46
28037854 بروس غالي بومدين - الضاية شهناز ابتسام 12.58
28037855 سيدي شعيب ماحي بلعيدي عالل - شيماء 8.42
28037856 سيدي شعيب عيسات بلعيدي عالل - شيماء 8.72
28037857 موساوي غالي بومدين - الضاية شيماء 10.56
28037858 سيدي شعيب يوسفي بلعيدي عالل - شيماء 8.78
28037859 بروس غالي بومدين - الضاية شيماء 11.54
28037860 قندوز غالي بومدين - الضاية صفية 13.28
28037861 سيدي شعيب ثابتي بلعيدي عالل - صفية 15.36
28037862 سيدي شعيب بلهواري بلعيدي عالل - صورية 7.9



matricule cem nom prenom moyenne
28037863 قاني غالي بومدين - الضاية عباسية 10.52
28037864 غالي غالي بومدين - الضاية عبد الباسط 11.2
28037865 سيدي شعيب درقاوي بلعيدي عالل - عبد الصمد 11.32
28037866 آياللي غالي بومدين - الضاية عبد الصمد 11.12
28037867 سيدي شعيب مسعودي بلعيدي عالل - عبد القادر 12
28037868 معافي غالي بومدين - الضاية عبد القادر 10.82
28037869 سيدي شعيب لخذاري بلعيدي عالل - عبد الكريم 8.86
28037870 سيدي شعيب سليماني بلعيدي عالل - عبد اهللا 10.82
28037871 سيدي شعيب صالحي بلعيدي عالل - عبد المجيد 11.82
28037872 موساوي غالي بومدين - الضاية عبد النور 9.26
28037873 عبيد غالي بومدين - الضاية عبدالجليل 8.98
28037874 بن زينة غالي بومدين - الضاية عبدالرحمن 7.2
28037875 بن عمارة غالي بومدين - الضاية عبدالقادر 10.48
28037876 ناصري غالي بومدين - الضاية عبدالقادر 9
28037877 وراد غالي بومدين - الضاية عبدالنور 7.94
28037878 العربي غالي بومدين - الضاية عتو 11.98
28037879 بوبكر غالي بومدين - الضاية عزالدين 9.02
28037880 بروس غالي بومدين - الضاية عزالدين 8.08
28037881 سيدي شعيب بلهواري بلعيدي عالل - عمر 11.76
28037882 سيدي شعيب زناتي بلعيدي عالل - فادية 8.42
28037883 قدوري غالي بومدين - الضاية فاروق شمس الدين 7.26
28037884 شابي غالي بومدين - الضاية فاطمة 10.76
28037885 شابي غالي بومدين - الضاية فاطمة 9.96
28037886 سيدي شعيب عماري بلعيدي عالل - فاطمة 11.14
28037887 بوعافية غالي بومدين - الضاية فاطمة زهراء 9.78
28037888 داود غالي بومدين - الضاية فاطمة زهرة 9.28
28037889 ترآماني غالي بومدين - الضاية فاطيمة زهرة 9.62
28037890 العربي غالي بومدين - الضاية فتحي 10.68
28037891 سيدي شعيب فضال بلعيدي عالل - آريمة 7.92
28037892 سيدي شعيب مرزوقي بلعيدي عالل - آوثر 11.48
28037893 مواحدي غالي بومدين - الضاية محمد 8.62
28037894 سيدي شعيب يوسفي بلعيدي عالل - محمد 7.88
28037895 سالمي غالي بومدين - الضاية محمد 8.28
28037896 سيدي شعيب محمدي بلعيدي عالل - محمد 8.12
28037897 سيدي شعيب عيدوني بلعيدي عالل - محمد 8.7
28037898 بوزيدي غالي بومدين - الضاية محمد 9.24
28037899 سيدي شعيب سنوسي بلعيدي عالل - محمد 10.84
28037900 مغني غالي بومدين - الضاية محمد أمين 9.16
28037901 فكاي غالي بومدين - الضاية محمد أمين 7
28037902 طيور غالي بومدين - الضاية محمد حكيم 9.5
28037903 فكاي غالي بومدين - الضاية محمد رضا 8.62
28037904 سيدي شعيب بوآاسي بلعيدي عالل - محمد لمين 14.8
28037905 مروة غالي بومدين - الضاية مخبي 11.44
28037906 سيدي شعيب مدان بلعيدي عالل - مختارية 9.18
28037907 بن عمارة غالي بومدين - الضاية مراد 11.9
28037908 سيدي شعيب غربي بلعيدي عالل - مراد 9.54
28037909 معافي غالي بومدين - الضاية مروة 7.72
28037910 بن زينة غالي بومدين - الضاية مريم 8.56
28037911 ابرير غالي بومدين - الضاية معراج 6.14
28037912 موسى غالي بومدين - الضاية منال 11.9
28037913 عامر غالي بومدين - الضاية ميلود 10.62
28037914 فكاي غالي بومدين - الضاية نبيلة 7.92
28037915 سيدي شعيب بورغيدة بلعيدي عالل - نجاة 9.18
28037916 سيدي شعيب برياح بلعيدي عالل - نسرين 11.78
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28037917 سيدي شعيب غربي بلعيدي عالل - نصر الدين 9.72
28037918 سيدي شعيب فضال بلعيدي عالل - نصيرة 7.74
28037919 عقبي غالي بومدين - الضاية نعيمة 9.9
28037920 سيدي شعيب زناتي بلعيدي عالل - نوح 7.64
28037921 بوزيدي غالي بومدين - الضاية نور الدين 11.4
28037922 سيدي شعيب حميدي بلعيدي عالل - نوري 8.38
28037923 بن عمارة غالي بومدين - الضاية هجيرة 9.94
28037924 طيبي غالي بومدين - الضاية هشام 9.34
28037925 عامر غالي بومدين - الضاية هشام 9.38
28037926 عبسالم غالي بومدين - الضاية وفاء 14.62
28037946 عياشي ميسوري الشيخ - مزاورو ابتسام 9.5
28037947 خثير ميسوري الشيخ - مزاورو ابراهيم 8.08
28037948 برحمة ميسوري الشيخ - مزاورو ابراهيم الخليل 9.64
28037949 غربي ميسوري الشيخ - مزاورو احالم 9.42
28037950 معروف ميسوري الشيخ - مزاورو احمد جمال الدين 9.52
28037951 شريفي ميسوري الشيخ - مزاورو اسامة 11.66
28037952 سماحي ميسوري الشيخ - مزاورو اسماعيل 9.5
28037953 خليفي ميسوري الشيخ - مزاورو الياس 7.98
28037954 بن زينة ميسوري الشيخ - مزاورو امال 9.02
28037955 قندوز ميسوري الشيخ - مزاورو امنة 10.34
28037956 مقدم ميسوري الشيخ - مزاورو اميرة 12.76
28037957 قاسم ميسوري الشيخ - مزاورو ايمان 12.94
28037958 خثير ميسوري الشيخ - مزاورو ايمان 10.18
28037959 بحري ميسوري الشيخ - مزاورو ايمان آوثر 10.28
28037960 مكي ميسوري الشيخ - مزاورو ايمان لبنة 10.22
28037961 خطاب ميسوري الشيخ - مزاورو ايوب 9.72
28037962 بغداد ميسوري الشيخ - مزاورو براهيم 10.92
28037963 رزيني ميسوري الشيخ - مزاورو بشرى 8.66
28037964 عمارة ميسوري الشيخ - مزاورو بشير 11.7
28037965 مكي ميسوري الشيخ - مزاورو بشير 10.92
28037966 خطاب ميسوري الشيخ - مزاورو بومدين 8.02
28037967 شاحي ميسوري الشيخ - مزاورو حبيب 11.62
28037968 بو بكر ميسوري الشيخ - مزاورو حسين عباس 8.74
28037969 خليفاوي ميسوري الشيخ - مزاورو حفيظة 10.14
28037970 بودان ميسوري الشيخ - مزاورو حنان 6.22
28037971 علهمي ميسوري الشيخ - مزاورو خيرة 7.92
28037972 يعقوب ميسوري الشيخ - مزاورو خيرة 5.46
28037973 بن زينة ميسوري الشيخ - مزاورو رشيدة 10.12
28037974 خليفي ميسوري الشيخ - مزاورو رضا 11.12
28037975 مقدم ميسوري الشيخ - مزاورو رضوان 10.5
28037976 لعراجي ميسوري الشيخ - مزاورو رقية 11.7
28037977 بن ختو ميسوري الشيخ - مزاورو زين الد ين 7.36
28037978 ناصري ميسوري الشيخ - مزاورو زينب 8.98
28037979 رحال ميسوري الشيخ - مزاورو سعاد 9.04
28037980 دحماني ميسوري الشيخ - مزاورو سفيان 10.84
28037981 قوراري ميسوري الشيخ - مزاورو سمية 10.54
28037982 مزوزي ميسوري الشيخ - مزاورو سميحة 16.96
28037983 بو جمعة ميسوري الشيخ - مزاورو شهيناز عباسية 9.58
28037984 آروم ميسوري الشيخ - مزاورو شيخ 10.96
28037985 سماحي ميسوري الشيخ - مزاورو شيماء نور اليقين 7.46
28037986 مكي ميسوري الشيخ - مزاورو صبرينة 12.16
28037987 مسلم ميسوري الشيخ - مزاورو صبرينة 11.36
28037988 بن عيسى ميسوري الشيخ - مزاورو طاطة اماني 15.26
28037989 مزوزي ميسوري الشيخ - مزاورو عائشة 9.08



matricule cem nom prenom moyenne
28037990 مكي ميسوري الشيخ - مزاورو عائشة رحاب 14.62
28037991 روتي ميسوري الشيخ - مزاورو عبد الحميد 12.62
28037992 روتي ميسوري الشيخ - مزاورو عبد الرحيم 15.22
28037993 العياشي ميسوري الشيخ - مزاورو عبد العزيز 10.72
28037994 آروم ميسوري الشيخ - مزاورو عبد المالك 9.26
28037995 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو عبد الهادي 8.76
28037996 مردي ميسوري الشيخ - مزاورو عمر 7.56
28037997 سماحي ميسوري الشيخ - مزاورو عمر المختار 8.24
28037998 رفاس ميسوري الشيخ - مزاورو عمر عبد الحق 10.76
28037999 شعيبات ميسوري الشيخ - مزاورو فؤاد 12.24
28038000 عبسي ميسوري الشيخ - مزاورو فاطمة الزهراء 10.76
28038001 يعقوب ميسوري الشيخ - مزاورو فاطمة زهرة 9.8
28038002 بن عيسى ميسوري الشيخ - مزاورو فاطمة زهرة 9.16
28038003 بو جمعة ميسوري الشيخ - مزاورو فاطنة 8.98
28038004 دحماني ميسوري الشيخ - مزاورو فاطيمة 13.88
28038005 روتي ميسوري الشيخ - مزاورو فتحي 11.38
28038006 بن زينة ميسوري الشيخ - مزاورو فتيحة 8.26
28038007 رفاس ميسوري الشيخ - مزاورو آريم عبد العزيز 7.94
28038008 مزوزي ميسوري الشيخ - مزاورو آريمة 7.34
28038009 عتو ميسوري الشيخ - مزاورو محمد 7.72
28038010 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو محمد امين 11.54
28038011 ريابي ميسوري الشيخ - مزاورو محمد امين 12.48
28038012 مزوزي ميسوري الشيخ - مزاورو محمد علي 13.28
28038013 ساردي ميسوري الشيخ - مزاورو مختار 11.08
28038014 بن جبارة ميسوري الشيخ - مزاورو مختارية دنيا زاد 9.68
28038015 قابس ميسوري الشيخ - مزاورو مراد 10.62
28038016 بوجمعة ميسوري الشيخ - مزاورو مروة 12.56
28038017 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو مروة نور اليقين 11.62
28038018 دحماني ميسوري الشيخ - مزاورو مريم 7.38
28038019 بن ختو ميسوري الشيخ - مزاورو مليكة 14.78
28038020 لعياشي ميسوري الشيخ - مزاورو منال 16.98
28038021 خطاب ميسوري الشيخ - مزاورو موسى 10.58
28038022 بن جبارة ميسوري الشيخ - مزاورو نجاة 11.54
28038023 العراجي ميسوري الشيخ - مزاورو نجاة 13.36
28038024 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو نريمان 10.02
28038025 خليفي ميسوري الشيخ - مزاورو نسرين 10.24
28038026 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو نور الهدى 9.78
28038027 مقدم ميسوري الشيخ - مزاورو هجيرة 12.02
28038028 خراجي ميسوري الشيخ - مزاورو هجيرة 10.1
28038029 ميسوري ميسوري الشيخ - مزاورو هشام 0
28038030 حمان ميسوري الشيخ - مزاورو هشام طيب 6
28038031 مقدم ميسوري الشيخ - مزاورو وسام 13.48
28038032 بن جيارة ميسوري الشيخ - مزاورو ياسين 8.98
28038033 مزوزي ميسوري الشيخ - مزاورو يوسف توفيق 8.32
28038053 شارف العربي قويدر - تيغاليمات احالم 13.04
28038054 بن شيحة العربي قويدر - تيغاليمات احمد 10.76
28038055 جليد العربي قويدر - تيغاليمات اسماء 13.34
28038056 سماحي العربي قويدر - تيغاليمات اسماء 8.76
28038057 بكار العربي قويدر - تيغاليمات اسماعيل 0
28038058 ساآر العربي قويدر - تيغاليمات اآرام 9.6
28038059 آبير العربي قويدر - تيغاليمات الحاج 11.02
28038060 بن شيحة العربي قويدر - تيغاليمات العيد حسين 10.42
28038061 شعيب العربي قويدر - تيغاليمات الهام 13.1
28038062 رحموني العربي قويدر - تيغاليمات ايمان 12.06



matricule cem nom prenom moyenne
28038063 قوتال العربي قويدر - تيغاليمات ايمان زواوية 10.92
28038064 ضربان العربي قويدر - تيغاليمات بشير محمد 13.2
28038065 سعيدي العربي قويدر - تيغاليمات بن عتو 10.98
28038066 صاحبي العربي قويدر - تيغاليمات بومدين 9.56
28038067 شارف العربي قويدر - تيغاليمات بومدين امين 9.84
28038068 شارف العربي قويدر - تيغاليمات تاج الدين 10.08
28038069 سماحي العربي قويدر - تيغاليمات جالل 7.74
28038070 قوتال العربي قويدر - تيغاليمات جواد محمد امين 14.3
28038071 علياوي العربي قويدر - تيغاليمات حاج عبد العزيز 9.22
28038072 اسماحي العربي قويدر - تيغاليمات حليمة 10.64
28038073 وزان العربي قويدر - تيغاليمات حياة 11.48
28038074 شعبان العربي قويدر - تيغاليمات خاتمة 11.8
28038075 يحياوي العربي قويدر - تيغاليمات خيرة 14.38
28038076 بنوار العربي قويدر - تيغاليمات خيرة 11.2
28038077 شقاري العربي قويدر - تيغاليمات رضا عبد الجليل 9.56
28038078 بلحسن العربي قويدر - تيغاليمات زعيم 9.16
28038079 زاير العربي قويدر - تيغاليمات زهرة 10.46
28038080 زين العربي قويدر - تيغاليمات زهرة 10.6
28038081 بوراس العربي قويدر - تيغاليمات سعيدة 15.74
28038082 روتي العربي قويدر - تيغاليمات سفيان 12.2
28038083 آريم العربي قويدر - تيغاليمات سليمان 11.4
28038084 خالدي العربي قويدر - تيغاليمات سمية 9.88
28038085 معزيز العربي قويدر - تيغاليمات سهام 14.22
28038086 بقال العربي قويدر - تيغاليمات شيماء 17.74
28038087 سماحي العربي قويدر - تيغاليمات شيماء 11.1
28038088 روتي العربي قويدر - تيغاليمات طاهر 11.22
28038089 زياني العربي قويدر - تيغاليمات عادل 14.08
28038090 روتي العربي قويدر - تيغاليمات عباسية 9.42
28038091 سكار العربي قويدر - تيغاليمات عبد االله نبيل 10.2
28038092 بغدادي العربي قويدر - تيغاليمات عبد الجالل جلول 10.78
28038093 سماحي العربي قويدر - تيغاليمات عبد الحق 12.38
28038094 حمة العربي قويدر - تيغاليمات عبد الحي احمد بودة 7.18
28038095 زيدي العربي قويدر - تيغاليمات عبد الرحمان 10.14
28038096 روتي العربي قويدر - تيغاليمات عبد الصمد 11.24
28038097 مهياوي العربي قويدر - تيغاليمات عبد القادر 9.82
28038098 عقال العربي قويدر - تيغاليمات عبد الكريم 12.12
28038099 عقال العربي قويدر - تيغاليمات عبد الكريم 10.26
28038100 زايدي العربي قويدر - تيغاليمات عبد الهادي 9.36
28038101 بكار العربي قويدر - تيغاليمات عبد هللا 11.66
28038102 شعيب العربي قويدر - تيغاليمات فاطمة الزهراء 11.72
28038103 آوفي العربي قويدر - تيغاليمات فاطمة زهرة 12.86
28038104 بونعجة العربي قويدر - تيغاليمات فايزة رابحة 15.48
28038105 حميدي العربي قويدر - تيغاليمات فتحية 10.16
28038106 معزيز العربي قويدر - تيغاليمات فتيحة 9.92
28038107 مهياوي العربي قويدر - تيغاليمات قويدر 8.88
28038108 قوتال العربي قويدر - تيغاليمات آوثر 16.32
28038109 مجدوبي العربي قويدر - تيغاليمات مبارآة 9.66
28038110 بقال العربي قويدر - تيغاليمات محمد 9.08
28038111 بلعابد العربي قويدر - تيغاليمات محمد 8.04
28038112 بوعسرية العربي قويدر - تيغاليمات محمد امين 12.46
28038113 نابي العربي قويدر - تيغاليمات محمد امين 9.88
28038114 عدة العربي قويدر - تيغاليمات محمد امين 11.84
28038115 يحي السعد العربي قويدر - تيغاليمات محمد فاضل 13.02
28038116 داود العربي قويدر - تيغاليمات مختار 9.94



matricule cem nom prenom moyenne
28038117 خالدي العربي قويدر - تيغاليمات مريم 10.64
28038118 عدة العربي قويدر - تيغاليمات مريم هدى 12.8
28038119 حميدي العربي قويدر - تيغاليمات مصطفى 9.96
28038120 بختاوي العربي قويدر - تيغاليمات مقداد 8.02
28038121 حلوش العربي قويدر - تيغاليمات منى 14.72
28038122 زيدي العربي قويدر - تيغاليمات ناصر 10.38
28038123 سماحي العربي قويدر - تيغاليمات ناصر الدين 9.98
28038124 زيادي العربي قويدر - تيغاليمات نجاة 10.42
28038125 رحوي العربي قويدر - تيغاليمات نجاة 8.34
28038126 رحال العربي قويدر - تيغاليمات نسرين 9.82
28038127 حمودي العربي قويدر - تيغاليمات نصيرة 7.72
28038128 شادلي العربي قويدر - تيغاليمات نصيرة 9.94
28038129 قدوري العربي قويدر - تيغاليمات نور الدين 9.9
28038130 بقال العربي قويدر - تيغاليمات نور الهدى 10.82
28038131 بن شيحة العربي قويدر - تيغاليمات هشام 10.22
28038132 بن عودة العربي قويدر - تيغاليمات هند 16.24
28038133 روتي العربي قويدر - تيغاليمات وليد 13.6
28038134 بقال العربي قويدر - تيغاليمات ياسر عبد الوهاب 13.52
28038135 العربي العربي قويدر - تيغاليمات ياسين 8.8
28038136 زيادي العربي قويدر - تيغاليمات يوسف 7.62
28038137 برآان العربي قويدر - تيغاليمات يوسف 11.08
28038138 رحال العربي قويدر - تيغاليمات يونس فخر الدين 10.6
28038158 بهيليل مقيدش معمر - مرين آية 15.06
28038159 صحبي مقيدش معمر - مرين أحمد مقدم ثامر شكري 13.26
28038160 البيدري مقيدش معمر - مرين أسامة 12.42
28038161 عمارة مقيدش معمر - مرين أمينة 14.52
28038162 سي فاضل مقيدش معمر - مرين أمينة 10.62
28038163 مهياوي مقيدش معمر - مرين إبتسام 11.4
28038164 سالف مقيدش معمر - مرين إبراهيم الخليل 9.88
28038165 لخضاري مقيدش معمر - مرين ادم 11.56
28038166 لزهاري مقيدش معمر - مرين الشيخ 9.46
28038167 عوماري مقيدش معمر - مرين العالية 12.32
28038168 داود مقيدش معمر - مرين ايمان 9.14
28038169 منزلة مقيدش معمر - مرين ايمان 12.08
28038170 جديد مقيدش معمر - مرين بخراج 9.52
28038171 آحلوش مقيدش معمر - مرين بدرة 11.8
28038172 منزلة مقيدش معمر - مرين بغداد 11.68
28038173 مروان مقيدش معمر - مرين بغداد 13.32
28038174 آتاب مقيدش معمر - مرين جهيدة 10.28
28038175 وابد مقيدش معمر - مرين حليمة 6.14
28038176 داود مقيدش معمر - مرين حليمة 8.54
28038177 لبصاري مقيدش معمر - مرين حليمة 13.24
28038178 آتاب مقيدش معمر - مرين حليمة 12.34
28038179 عماري مقيدش معمر - مرين حياة 11.3
28038180 رحيم مقيدش معمر - مرين خالد 10.76
28038181 حسان مقيدش معمر - مرين خديجة 8.58
28038182 العبادي مقيدش معمر - مرين خديجة 10.6
28038183 بن قراش مقيدش معمر - مرين خديجة نسرين 14.1
28038184 عدنان مقيدش معمر - مرين خليفة 10.44
28038185 افصيل مقيدش معمر - مرين خيرة امال 16.34
28038186 سالف مقيدش معمر - مرين دنيا 10.58
28038187 العبدوني مقيدش معمر - مرين رجاء 14.64
28038188 بوزيان مقيدش معمر - مرين رفيق 7.8
28038189 غابي مقيدش معمر - مرين رقية 12.56



matricule cem nom prenom moyenne
28038190 ريابي مقيدش معمر - مرين سارة 11.08
28038191 مختاري مقيدش معمر - مرين سفيان 12.52
28038192 صدوقي مقيدش معمر - مرين سليمان 9.04
28038193 سويح مقيدش معمر - مرين سمية 11.86
28038194 توهامي مقيدش معمر - مرين سمية 10.94
28038195 العبادي مقيدش معمر - مرين سناء نسرين 11.1
28038196 لعدواني مقيدش معمر - مرين سهام 10.08
28038197 العبدوني مقيدش معمر - مرين شهيناز 12.26
28038198 بشيران مقيدش معمر - مرين شهيناز 11.04
28038199 جمامعة مقيدش معمر - مرين شهيناز 12.38
28038200 هباز مقيدش معمر - مرين شيماء هبة اهللا 9.5
28038201 محمودي مقيدش معمر - مرين صباح 16.04
28038202 العبادي مقيدش معمر - مرين طاهر 10.76
28038203 عماري مقيدش معمر - مرين طاهر أمين 16.98
28038204 عقبي مقيدش معمر - مرين عبد الحق 11.98
28038205 العبادي مقيدش معمر - مرين عبد الرحمن 14.28
28038206 ريابي مقيدش معمر - مرين عبد الرزاق 11.96
28038207 العبدوني مقيدش معمر - مرين عبد اهللا 10.48
28038208 مقيديش مقيدش معمر - مرين عبير فاطمة زهرة 12.96
28038209 برآان مقيدش معمر - مرين عالء الدين 15.4
28038210 شريفي مقيدش معمر - مرين علي 11.14
28038211 عادل مقيدش معمر - مرين فاروق 14.74
28038212 مختاري مقيدش معمر - مرين فاطمة الزهراء 12.26
28038213 العشابي مقيدش معمر - مرين فاطمة الزهراء 12.66
28038214 محمودي مقيدش معمر - مرين فاطمة زهرة 9.06
28038215 جبلي مقيدش معمر - مرين فاطيمة زهرة 15.54
28038216 تاج الدين مقيدش معمر - مرين قدور 9.86
28038217 محمودي مقيدش معمر - مرين آريمة 12.44
28038218 بهليل مقيدش معمر - مرين آلثوم 11.42
28038219 منزلة مقيدش معمر - مرين محمد 11.18
28038220 بوشتة مقيدش معمر - مرين محمد 10.98
28038221 سحولي مقيدش معمر - مرين محمد 14.72
28038222 العشابي مقيدش معمر - مرين محمد زين الدين 9.52
28038223 لوافي مقيدش معمر - مرين محمد عبد الهادي 11.04
28038224 فيزازي مقيدش معمر - مرين محمود 12.3
28038225 صدوقي مقيدش معمر - مرين محي الدين 10.52
28038226 بن عرعار مقيدش معمر - مرين مروة رميصة 11.34
28038227 ليسار مقيدش معمر - مرين منيرة 13.66
28038228 النميش مقيدش معمر - مرين مهاجي 11.88
28038229 عيدوني مقيدش معمر - مرين ميمونة 10.4
28038230 نوال مقيدش معمر - مرين نادية 12.86
28038231 محمودي مقيدش معمر - مرين نادية 13.14
28038232 برقم مقيدش معمر - مرين ناصر 10.02
28038233 ناصري مقيدش معمر - مرين نهاد هبة اهللا 11.02
28038234 بن شريف مقيدش معمر - مرين نور الهدى 12.32
28038235 نظام مقيدش معمر - مرين نور الهدى 13.6
28038236 جمامعة مقيدش معمر - مرين نور الهدى الخنساء 11.4
28038237 حسان مقيدش معمر - مرين نورة 8.24
28038238 محمودي مقيدش معمر - مرين نورة 9.46
28038239 برآان مقيدش معمر - مرين وئام 13.98
28038240 فيزازي مقيدش معمر - مرين وسام 14.08
28038241 تاج الدين مقيدش معمر - مرين ياسين 11.06
28038242 خليل مقيدش معمر - مرين يحيى 8.64
28038243 بختاوي مقيدش معمر - مرين يوسف 0



matricule cem nom prenom moyenne
28038244 نوال مقيدش معمر - مرين يوسف 8.4
28038264 موالي سليسن بختي اإلخوة طيبي - آمال 14.12
28038265 موالي سليسن فرطاس اإلخوة طيبي - آمنة منال 8.88
28038266 موالي سليسن جفال اإلخوة طيبي - أحالم 9.7
28038267 موالي سليسن إسعد اإلخوة طيبي - أسامة 8.06
28038268 موالي سليسن حزام اإلخوة طيبي - أسامة أنور 9.96
28038269 موالي سليسن رباوي اإلخوة طيبي - أسماء 10.32
28038270 موالي سليسن برقية اإلخوة طيبي - أسماء 10.98
28038271 موالي سليسن فرطاس اإلخوة طيبي - أسماء 12.92
28038272 موالي سليسن بن الدين اإلخوة طيبي - أمين 11
28038273 موالي سليسن ملتاشي اإلخوة طيبي - أيمن 9.98
28038274 موالي سليسن صباح اإلخوة طيبي - إبراهيم الخليل 10.6
28038275 موالي سليسن دراني اإلخوة طيبي - إآرام 11.16
28038276 موالي سليسن عبدو اإلخوة طيبي - إآرام 15.26
28038277 موالي سليسن مخازني اإلخوة طيبي - إيمان 7.48
28038278 موالي سليسن عبدو اإلخوة طيبي - إيمان 8.18
28038279 موالي سليسن رفاس اإلخوة طيبي - إيمان 11.48
28038280 موالي سليسن بوسماحة اإلخوة طيبي - اسمهان 7.28
28038281 موالي سليسن ملتاشي اإلخوة طيبي - العربي 8.54
28038282 موالي سليسن مالكي اإلخوة طيبي - بشرى 15.1
28038283 موالي سليسن سحنين اإلخوة طيبي - بالل 8.36
28038284 موالي سليسن مبروك اإلخوة طيبي - بالل 8.4
28038285 موالي سليسن بومناد اإلخوة طيبي - بالل 9.12
28038286 موالي سليسن حزام اإلخوة طيبي - بن عتو 7.4
28038287 موالي سليسن قارة اإلخوة طيبي - بوبكر 9.4
28038288 موالي سليسن طالبي اإلخوة طيبي - توفيق 10.78
28038289 موالي سليسن فرعون اإلخوة طيبي - جوهينة 11.76
28038290 موالي سليسن ميلودي اإلخوة طيبي - حسنية 10.2
28038291 موالي سليسن بضياف اإلخوة طيبي - حكيمة 10.28
28038292 موالي سليسن بوجمعة اإلخوة طيبي - خديجة 10.28
28038293 موالي سليسن صباح اإلخوة طيبي - راضية 9.74
28038294 موالي سليسن مخازني اإلخوة طيبي - رانيا 8.64
28038295 موالي سليسن برقية اإلخوة طيبي - رانية 12.14
28038296 موالي سليسن بوعرفة اإلخوة طيبي - رانية سعاد 8.8
28038297 موالي سليسن عبدو اإلخوة طيبي - رحاب 15.34
28038298 موالي سليسن مقني اإلخوة طيبي - زينة 9.56
28038299 موالي سليسن جفال اإلخوة طيبي - سارة 6.24
28038300 موالي سليسن يعالوي اإلخوة طيبي - سارة 14.26
28038301 موالي سليسن بوعرفة اإلخوة طيبي - ستي 8.9
28038302 موالي سليسن بن الدين اإلخوة طيبي - سماح 8.88
28038303 موالي سليسن طلحة اإلخوة طيبي - سمية 11.16
28038304 موالي سليسن جافل اإلخوة طيبي - سميرة 15.28
28038305 موالي سليسن ملتاشي اإلخوة طيبي - شهيناز 16.34
28038306 موالي سليسن بكاري اإلخوة طيبي - شيماء 8.74
28038307 موالي سليسن بومناد اإلخوة طيبي - شيماء 7.92
28038308 موالي سليسن بوستة اإلخوة طيبي - صادق 9.16
28038309 موالي سليسن جفال اإلخوة طيبي - طارق 16.54
28038310 موالي سليسن ميلودي اإلخوة طيبي - عبد الجليل 9.34
28038311 موالي سليسن جفال اإلخوة طيبي - عبد الرزاق 10.28
28038312 موالي سليسن بوغرارة اإلخوة طيبي - عبد الفتاح 8.72
28038313 موالي سليسن رفاس اإلخوة طيبي - عبد الكريم 9.32
28038314 موالي سليسن فرطاس اإلخوة طيبي - عالء 9.68
28038315 موالي سليسن طالبي اإلخوة طيبي - عماد 10.38
28038316 موالي سليسن مداني اإلخوة طيبي - عماد الدين 13.68



matricule cem nom prenom moyenne
28038317 موالي سليسن ساردي اإلخوة طيبي - عيسى 8.62
28038318 موالي سليسن حقوق اإلخوة طيبي - فاروق 7.42
28038319 موالي سليسن بن يخو اإلخوة طيبي - فاطمة زهرة 12.8
28038320 موالي سليسن سحنين اإلخوة طيبي - فريال نور األمل 11.4
28038321 موالي سليسن سراج اإلخوة طيبي - فطيمة الزهراء 9.36
28038322 موالي سليسن ميسوري اإلخوة طيبي - لحسن 9.16
28038323 موالي سليسن طلحة اإلخوة طيبي - لخضر مروان 9.2
28038324 موالي سليسن قندوز اإلخوة طيبي - ليلى 10.48
28038325 موالي سليسن دريش اإلخوة طيبي - محمد 12.44
28038326 موالي سليسن سدي اإلخوة طيبي - محمد 9.86
28038327 موالي سليسن خالدي اإلخوة طيبي - محمد أمين 10.78
28038328 موالي سليسن حلحالي اإلخوة طيبي - محمد أمين 10.3
28038329 موالي سليسن سبع اإلخوة طيبي - محمد أنس 9.62
28038330 موالي سليسن حديد اإلخوة طيبي - محمد إسالم 11.1
28038331 موالي سليسن قابس اإلخوة طيبي - محمد األمين 9.26
28038332 موالي سليسن ميلودي اإلخوة طيبي - محمد الخليل 11.92
28038333 موالي سليسن فراجي اإلخوة طيبي - محمد شمس الدين 0
28038334 موالي سليسن مويسات اإلخوة طيبي - محمد عصام الدين 16.76
28038335 موالي سليسن موالي اإلخوة طيبي - محمد عالء الدين 13.24
28038336 موالي سليسن خالدي اإلخوة طيبي - محمد مؤمن 11.52
28038337 موالي سليسن بن الدين اإلخوة طيبي - مختارية 11.12
28038338 موالي سليسن حجري اإلخوة طيبي - مروان 12.54
28038339 موالي سليسن غزلي اإلخوة طيبي - مريم 8.9
28038340 موالي سليسن حلحالي اإلخوة طيبي - منال 12.1
28038341 موالي سليسن برقية اإلخوة طيبي - منال 15.22
28038342 موالي سليسن زاوي اإلخوة طيبي - ميساء آوثر 14.82
28038343 موالي سليسن مقني اإلخوة طيبي - ميلود 10.58
28038344 موالي سليسن ميسوري اإلخوة طيبي - ميلود 10.76
28038345 موالي سليسن غزلي اإلخوة طيبي - نسرين مروى 16.56
28038346 موالي سليسن قندوز اإلخوة طيبي - نفيسة 8.66
28038347 موالي سليسن نميش اإلخوة طيبي - نوال 13.04
28038348 موالي سليسن عبدو اإلخوة طيبي - نور الهدى 12.42
28038349 موالي سليسن جفال اإلخوة طيبي - هاجر 11.96
28038350 موالي سليسن برآات اإلخوة طيبي - هاجر 9.82
28038351 موالي سليسن غالم اإلخوة طيبي - هاجر 12.16
28038352 موالي سليسن ميلودي اإلخوة طيبي - هشام نبيل 8.52
28038353 موالي سليسن سحنين اإلخوة طيبي - وفاء 9.9
28038354 موالي سليسن سحنين اإلخوة طيبي - ياسين 8.56
28038355 موالي سليسن بوسالح اإلخوة طيبي - يزيد 10.58
28038356 موالي سليسن رباوي اإلخوة طيبي - يمينة 7.76
28038357 موالي سليسن إبرير اإلخوة طيبي - يوسف 12.2
28038377 فهام فدان بن عياد - الحصايبة عبدالهادي 9.42
28038378 عين تندامين زوجي ميسوم حسين - آسيا 7.5
28038379 خراجي فدان بن عياد - الحصايبة آنس 6.88
28038380 زحزاح فدان بن عياد - الحصايبة أحمد 6.12
28038381 عون فدان بن عياد - الحصايبة أحمد 10.72
28038382 فالي فدان بن عياد - الحصايبة أسامة 7.72
28038383 مهياوي فدان بن عياد - الحصايبة أسماء 11.12
28038384 شاهد فدان بن عياد - الحصايبة أسماء 7.3
28038385 مرسلي فدان بن عياد - الحصايبة أشواق 7.54
28038386 عتو فدان بن عياد - الحصايبة أم الخير 5.34
28038387 نوار فدان بن عياد - الحصايبة أمين 7.4
28038388 فرحات فدان بن عياد - الحصايبة أمينة 10.54
28038389 زايري فدان بن عياد - الحصايبة إآرام 6.8



matricule cem nom prenom moyenne
28038390 عين تندامين عبيد ميسوم حسين - اآرام 10.98
28038391 عين تندامين عليلي ميسوم حسين - الحاج 7.04
28038392 فهام فدان بن عياد - الحصايبة الشيخ 5.08
28038393 خراجي فدان بن عياد - الحصايبة المهدي 7.74
28038394 عالف فدان بن عياد - الحصايبة ايمن 8.9
28038395 بخيتي فدان بن عياد - الحصايبة بالل 4.5
28038396 فهام فدان بن عياد - الحصايبة بالل 4.7
28038397 عين تندامين رباح ميسوم حسين - بلقاسم 9.22
28038398 هادف فدان بن عياد - الحصايبة بوحانة 11.74
28038399 عتو فدان بن عياد - الحصايبة بومدين 10.86
28038400 فهام فدان بن عياد - الحصايبة جواد 1.88
28038401 عين تندامين حنافي ميسوم حسين - حنان 9.84
28038402 عالم فدان بن عياد - الحصايبة خديجة 15.62
28038403 عون فدان بن عياد - الحصايبة خيرالدين 9.64
28038404 سي الطييب فدان بن عياد - الحصايبة خيرة 11.04
28038405 فهام فدان بن عياد - الحصايبة خيرة 8.52
28038406 عين تندامين نمر ميسوم حسين - ربيعة 9.74
28038407 دين فدان بن عياد - الحصايبة ريم نهاد 10.14
28038408 مرزوق فدان بن عياد - الحصايبة زهرة 9.16
28038409 عين تندامين فرحات ميسوم حسين - سارة 9.58
28038410 عين تندامين بن زينة ميسوم حسين - سارة 10.8
28038411 زحزاح فدان بن عياد - الحصايبة سعاد 9.4
28038412 فرحات فدان بن عياد - الحصايبة سعدية 7.3
28038413 خراجي فدان بن عياد - الحصايبة سمية 11.32
28038414 خليل فدان بن عياد - الحصايبة سيدأحمد 6.8
28038415 عين تندامين فرطاس ميسوم حسين - شيماء 9.84
28038416 رباوي فدان بن عياد - الحصايبة صباح 6.76
28038417 عين تندامين بوطيبة ميسوم حسين - طيب 8.02
28038418 غزال فدان بن عياد - الحصايبة عائشة 12.34
28038419 فالي فدان بن عياد - الحصايبة عائشة 11.92
28038420 عين تندامين خراجي ميسوم حسين - عامرة 9.56
28038421 زحزاح فدان بن عياد - الحصايبة عبد اهللا 5.74
28038422 بن عبدالقادر فدان بن عياد - الحصايبة عبدالصمد 2.44
28038423 عين تندامين ميدود ميسوم حسين - عبدالصمد 7.66
28038424 خليل فدان بن عياد - الحصايبة عبدالعزيز 11.5
28038425 فهام فدان بن عياد - الحصايبة عبدالقادر 8.16
28038426 بادري فدان بن عياد - الحصايبة عزالدين 5.04
28038427 عين تندامين آاري ميسوم حسين - عالء الدين 7.96
28038428 عين تندامين ميسوري ميسوم حسين - علي 9.66
28038429 عين تندامين بوشنافة ميسوم حسين - علي 8.96
28038430 عين تندامين عمارة ميسوم حسين - علي 9.54
28038431 عين تندامين مداح ميسوم حسين - علي بخراج 14.14
28038432 مهياوي فدان بن عياد - الحصايبة عمر 10.88
28038433 عين تندامين غزالي ميسوم حسين - فاطمة الزهراء 11
28038434 عين تندامين بوعناني ميسوم حسين - فاطمة زهرة 14.46
28038435 عين تندامين بختي ميسوم حسين - فتحي 9.64
28038436 عين تندامين حقوق ميسوم حسين - قدور 8.54
28038437 عين تندامين منصوري ميسوم حسين - قويدر 11.08
28038438 فهام فدان بن عياد - الحصايبة آريم 5.16
28038439 خيال فدان بن عياد - الحصايبة آريمة 12.08
28038440 عين تندامين نمر ميسوم حسين - لينة 9.68
28038441 فالي فدان بن عياد - الحصايبة مبارآة 8.38
28038442 غزال فدان بن عياد - الحصايبة مجدوب 9.02
28038443 عين تندامين بورقعة ميسوم حسين - محمد 10.84



matricule cem nom prenom moyenne
28038444 فرحات فدان بن عياد - الحصايبة محمد 10.78
28038445 عين تندامين عمارة ميسوم حسين - محمد 9.84
28038446 عين تندامين موساوي ميسوم حسين - محمد أمين 11.22
28038447 رباوي فدان بن عياد - الحصايبة محمد رياض 11.66
28038448 شاهد فدان بن عياد - الحصايبة مروى 9.58
28038449 خيال فدان بن عياد - الحصايبة مريم 12.34
28038450 عين تندامين عباس ميسوم حسين - مليكة 10.34
28038451 مرسلي فدان بن عياد - الحصايبة منيرة 9.72
28038452 ديان فدان بن عياد - الحصايبة نريمان 13.24
28038453 زحزاح فدان بن عياد - الحصايبة نورالدين 8.68
28038454 عين تندامين غزالي ميسوم حسين - هاجر 9.84
28038455 محبوب فدان بن عياد - الحصايبة وائل 8.24
28038456 خليل فدان بن عياد - الحصايبة وردة 8.92
28038457 عين تندامين عليلي ميسوم حسين - وليد عبدالعزيز 13.94
28038458 بن ديدة فدان بن عياد - الحصايبة ياسين مخطار 10.34
28038478 بوجاوي غراس القوم مقري - زروالة أسامة 7.58
28038479 بن عابد غراس القوم مقري - زروالة أسماء 8.76
28038480 عدون غراس القوم مقري - زروالة أمينة 13.16
28038481 عمر غراس القوم مقري - زروالة ابتسام 10
28038482 مجاهد غراس القوم مقري - زروالة ابراهيم الخليل 8.52
28038483 نيزار غراس القوم مقري - زروالة اسامة 9.86
28038484 عمور غراس القوم مقري - زروالة اسماعيل 8.62
28038485 فاري غراس القوم مقري - زروالة الهام 7.96
28038486 بوزيان غراس القوم مقري - زروالة الياس 10.34
28038487 نوآاير غراس القوم مقري - زروالة امال 12.42
28038488 زبالح غراس القوم مقري - زروالة ايمان 13.98
28038489 عبد الحق غراس القوم مقري - زروالة بختة 10.56
28038490 بريج غراس القوم مقري - زروالة بناجي 8.4
28038491 مسكين غراس القوم مقري - زروالة بوعزة 8.34
28038492 دحماني غراس القوم مقري - زروالة رفيقة 9.68
28038493 قصري غراس القوم مقري - زروالة سمية 10
28038494 بداد غراس القوم مقري - زروالة سمير 10.26
28038495 حدو فدان بن عياد - الحصايبة سميرة 7.26
28038496 جبار غراس القوم مقري - زروالة سهام 12
28038497 موسى غراس القوم مقري - زروالة سهام 11.4
28038498 حالم غراس القوم مقري - زروالة شاهين 8.56
28038499 الفارس غراس القوم مقري - زروالة شهرزاد 9.14
28038500 أمبارك غراس القوم مقري - زروالة شهيناز 13.84
28038501 قواسمي غراس القوم مقري - زروالة شيماء 14.78
28038502 قدور غراس القوم مقري - زروالة صارة 11.3
28038503 حلوش غراس القوم مقري - زروالة صارة 11.28
28038504 يماني غراس القوم مقري - زروالة صديق 6.74
28038505 بن طالة غراس القوم مقري - زروالة طارق 13.22
28038506 الصاولي غراس القوم مقري - زروالة عائشة 8.8
28038507 بكوش غراس القوم مقري - زروالة عباس ابراهيم الخليل 10.38
28038508 عبد الحق غراس القوم مقري - زروالة عثمان 7.02
28038509 ناصري غراس القوم مقري - زروالة علي 6.46
28038510 عمور غراس القوم مقري - زروالة فاطمة الزهراء 9.04
28038511 ملعب غراس القوم مقري - زروالة فرح الدين 11.76
28038512 شنان غراس القوم مقري - زروالة فريد 8.86
28038513 رزق اهللا غراس القوم مقري - زروالة آريمة 10.66
28038514 جفال غراس القوم مقري - زروالة آوثر 11.58
28038515 بوشريط غراس القوم مقري - زروالة ماجدة 12.5
28038516 مجاهر غراس القوم مقري - زروالة مامة 8.64



matricule cem nom prenom moyenne
28038517 حالم غراس القوم مقري - زروالة محمد 7.34
28038518 قرين غراس القوم مقري - زروالة محمد 7.86
28038519 خيدر غراس القوم مقري - زروالة محمد 9.18
28038520 زبالح غراس القوم مقري - زروالة محمد أمين 6.94
28038521 معلم غراس القوم مقري - زروالة محمد رضا 7.74
28038522 حداد غراس القوم مقري - زروالة محمد رفيق 8.2
28038523 بوآرش غراس القوم مقري - زروالة محمد عبد الباقي 13.5
28038524 نيزار غراس القوم مقري - زروالة محمد عبد القادر 8.54
28038525 آلخة غراس القوم مقري - زروالة محمد علي 9.96
28038526 آريم غراس القوم مقري - زروالة محمدأمين 7.84
28038527 عدون غراس القوم مقري - زروالة نجمة 12.54
28038528 بلفكرون غراس القوم مقري - زروالة نسرين 10.68
28038529 بن قرين غراس القوم مقري - زروالة نصر الدين 8.92
28038530 بولعراف غراس القوم مقري - زروالة نصيرة 11.04
28038531 معروف غراس القوم مقري - زروالة نور الدين 11.72
28038532 معزوز غراس القوم مقري - زروالة هاجر 14.66
28038533 جبار غراس القوم مقري - زروالة هدى 10.86
28038534 الفارس غراس القوم مقري - زروالة هوارية 9.58
28038535 قادة غراس القوم مقري - زروالة يزيد 12.82
28038536 حالم غراس القوم مقري - زروالة يوسف 7.84
28038556 زفان حلوش بوعمران - بلوالدي آدم 13.86
28038557 بوشريط حلوش بوعمران - بلوالدي أمينة علو 11.2
28038558 مقداد حلوش بوعمران - بلوالدي أية 12.02
28038559 غردين حلوش بوعمران - بلوالدي إسمهان 9.5
28038560 جبور حلوش بوعمران - بلوالدي إيمان 12.54
28038561 صحبي حلوش بوعمران - بلوالدي ابراهيم الياس 11.78
28038562 خليفة حلوش بوعمران - بلوالدي احالم 11.44
28038563 تمار حلوش بوعمران - بلوالدي احمد 10.96
28038564 لغواطي حلوش بوعمران - بلوالدي احمد 13.1
28038565 جلول دواجي حلوش بوعمران - بلوالدي اسالم 12.4
28038566 بزروقي حلوش بوعمران - بلوالدي اسماء 11.2
28038567 بن سليمان حلوش بوعمران - بلوالدي اسماء 13.94
28038568 صياد حلوش بوعمران - بلوالدي اآرام 11.44
28038569 لعسل حلوش بوعمران - بلوالدي اآرام 12.78
28038570 سايح حلوش بوعمران - بلوالدي العالية 11.86
28038571 بوترعة حلوش بوعمران - بلوالدي اميرة 15.88
28038572 عمارة حلوش بوعمران - بلوالدي امينة 8.34
28038573 قندسي حلوش بوعمران - بلوالدي اية فاطمة الزهراء 10.84
28038574 تواتي حلوش بوعمران - بلوالدي ايمان 13.66
28038575 بن دومة حلوش بوعمران - بلوالدي ايمان 16.6
28038576 جبار حلوش بوعمران - بلوالدي باتول شيماء 11.48
28038577 قادر حلوش بوعمران - بلوالدي بشرى 18.92
28038578 قلوش حلوش بوعمران - بلوالدي بالل 12.36
28038579 دهيني حلوش بوعمران - بلوالدي بالل 15.94
28038580 مجاج حلوش بوعمران - بلوالدي بن علي 10.72
28038581 مجاهدي حلوش بوعمران - بلوالدي بوبكر 9.86
28038582 شاللي حلوش بوعمران - بلوالدي بوبكر الطيب 10.34
28038583 يقرو حلوش بوعمران - بلوالدي توفيق 11.18
28038584 لعجين حلوش بوعمران - بلوالدي جواد الدين 11.28
28038585 حمدون حلوش بوعمران - بلوالدي حسام الدين 11.74
28038586 بنعمر حلوش بوعمران - بلوالدي حسان 11.6
28038587 بولنوار حلوش بوعمران - بلوالدي حسين 9.9
28038588 شابي حلوش بوعمران - بلوالدي حسين 10.56
28038589 سعدون حلوش بوعمران - بلوالدي حليمة 11.96



matricule cem nom prenom moyenne
28038590 شاللي حلوش بوعمران - بلوالدي حمزة 11
28038591 بلوالدي حلوش بوعمران - بلوالدي حمزة 10.12
28038592 بلبختاوي حلوش بوعمران - بلوالدي حميدة 11.86
28038593 األسد زمعالش واري حلوش بوعمران - بلوالدي حياة 10.94
28038594 بلمختار حلوش بوعمران - بلوالدي خديجة 14.26
28038595 هرنين حلوش بوعمران - بلوالدي خليدة 13.72
28038596 بوحميدي حلوش بوعمران - بلوالدي خيرة 15.52
28038597 ميرادي حلوش بوعمران - بلوالدي ربيعة 13.34
28038598 سني حلوش بوعمران - بلوالدي رقية 8.44
28038599 موسى حلوش بوعمران - بلوالدي زآرياء 10.84
28038600 بلموالت حلوش بوعمران - بلوالدي زآرياء 8.98
28038601 محمدي حلوش بوعمران - بلوالدي زآرياء 11.6
28038602 قاسم شاوش حلوش بوعمران - بلوالدي زليخة 9.4
28038603 بوخليف حلوش بوعمران - بلوالدي زهرة 11.54
28038604 أوزير حلوش بوعمران - بلوالدي زهرة فادية اناس 14.7
28038605 بهلول حلوش بوعمران - بلوالدي زواوي 11.16
28038606 قداري حلوش بوعمران - بلوالدي زينب 14.58
28038607 بوري حلوش بوعمران - بلوالدي سارة 11.64
28038608 صرصار حلوش بوعمران - بلوالدي سارة 9.88
28038609 لبصاري حلوش بوعمران - بلوالدي سعاد رزيقة 11.72
28038610 شقروني حلوش بوعمران - بلوالدي سليم 8.98
28038611 حيمور حلوش بوعمران - بلوالدي سليمان 10.62
28038612 زرقي حلوش بوعمران - بلوالدي سليمان 11.96
28038613 قندسي حلوش بوعمران - بلوالدي سماح هديل 10.88
28038614 بوسيف حلوش بوعمران - بلوالدي سمية 12.3
28038615 حليمي حلوش بوعمران - بلوالدي سهام 10.14
28038616 بخوش حلوش بوعمران - بلوالدي سيف الدين 10.06
28038617 داعي حلوش بوعمران - بلوالدي سيف الدين 9.92
28038618 آوديات حلوش بوعمران - بلوالدي شهرزاد 11.34
28038619 غفار حلوش بوعمران - بلوالدي شهيناز فايزة 13.48
28038620 جلولي حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 11.08
28038621 نوار حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 10.48
28038622 بن ناصر حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 12.26
28038623 عرجون حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 12.5
28038624 بلخير حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 11.14
28038625 مسعودي حلوش بوعمران - بلوالدي شيماء 9.02
28038626 عربوز حلوش بوعمران - بلوالدي طه عبد الحكيم 13.02
28038627 العيدي حلوش بوعمران - بلوالدي عائشة 10.26
28038628 قندسي حلوش بوعمران - بلوالدي عائشة 14.58
28038629 ناصري حلوش بوعمران - بلوالدي عبد الرحمن 11.82
28038630 بهرام حلوش بوعمران - بلوالدي عبد الرزاق 11.62
28038631 حيمور حلوش بوعمران - بلوالدي عبد القادر 8.88
28038632 بوزوادة حلوش بوعمران - بلوالدي عبد القادر 12.3
28038633 مخاشف حلوش بوعمران - بلوالدي عبد القادر إسالم 10.08
28038634 عكسة حلوش بوعمران - بلوالدي عبد المجيد 10.32
28038635 شابي حلوش بوعمران - بلوالدي عبدالحق 8.66
28038636 عماري حلوش بوعمران - بلوالدي عمار 9.9
28038637 بودبوس حلوش بوعمران - بلوالدي عيسى 12.14
28038638 ناصري حلوش بوعمران - بلوالدي عيسى 10.56
28038639 عمراني حلوش بوعمران - بلوالدي غازي يوسف 16.34
28038640 زيدي حلوش بوعمران - بلوالدي فاطمة الزهراء 10.46
28038641 ناجي حلوش بوعمران - بلوالدي فاطمة الزهراء 9.14
28038642 بريك حلوش بوعمران - بلوالدي فاطمة الزهراء 8.54
28038643 معروف حلوش بوعمران - بلوالدي فاطمة الزهراء 14.14
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28038644 غربي حلوش بوعمران - بلوالدي فاطنة 8.68
28038645 بلهواري حلوش بوعمران - بلوالدي فوزية 8.24
28038646 قروج حلوش بوعمران - بلوالدي فيصل 12.22
28038648 بكاي حلوش بوعمران - بلوالدي آريمة 11.08
28038649 بناصر حلوش بوعمران - بلوالدي آوثر 9.86
28038650 لعجين حلوش بوعمران - بلوالدي لبنى عبير 10.54
28038651 بريجة حلوش بوعمران - بلوالدي لطفي 11.14
28038652 مزيان حلوش بوعمران - بلوالدي ليلى شهيناز 14.18
28038653 بلوالدي حلوش بوعمران - بلوالدي مامة شهيناز 11.02
28038654 بوعولة حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 11.3
28038655 بوجلطية حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 11.18
28038656 بوآرسي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 15.52
28038657 مجاهدي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 11.9
28038658 موسى حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 14.84
28038659 غمالي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد 10.78
28038660 حدوش حلوش بوعمران - بلوالدي محمد امين 10.18
28038661 منادي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد امين 11.14
28038662 برنوس حلوش بوعمران - بلوالدي محمد امين 9.7
28038663 صالت حلوش بوعمران - بلوالدي محمد امين 17.46
28038664 وافي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد امين 11.1
28038665 تونسي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد عبد االله 10.58
28038666 قندوس حلوش بوعمران - بلوالدي محمد عبد المجيد 10.68
28038667 بونية حلوش بوعمران - بلوالدي محمد عبد الهادي 9.3
28038668 بوحمار حلوش بوعمران - بلوالدي محمد عبدالقادر 11
28038669 مغربي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد عالء الدين 10.06
28038670 راجع حلوش بوعمران - بلوالدي محمد نذير 10.6
28038671 صدوقي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد وليد 12.38
28038672 قواسمي حلوش بوعمران - بلوالدي محمد يونس 12.06
28038673 دريسي حلوش بوعمران - بلوالدي مختار 12.14
28038674 عويدات حلوش بوعمران - بلوالدي مروان 12.48
28038675 خضار حلوش بوعمران - بلوالدي مريم 13.1
28038676 زيدي حلوش بوعمران - بلوالدي مريم 9.18
28038677 القاضي حلوش بوعمران - بلوالدي مريم 11.3
28038678 زوبة حلوش بوعمران - بلوالدي مريم ايناس 12.76
28038679 بن شراك حلوش بوعمران - بلوالدي منصور 7.66
28038680 خمليشي حلوش بوعمران - بلوالدي منعم محمد امين 13.62
28038681 هالل حلوش بوعمران - بلوالدي نجاة اآرام 13.62
28038682 مهداوي حلوش بوعمران - بلوالدي نسرين 10.9
28038683 عواد حلوش بوعمران - بلوالدي نسيمة 8.72
28038684 صحيح حلوش بوعمران - بلوالدي نشوة فاطمة الزهراء 12.6
28038685 صحبي حلوش بوعمران - بلوالدي نعيمي عالء الدين 11.08
28038686 قربة حلوش بوعمران - بلوالدي هاجر 13.46
28038687 بن زوجي حلوش بوعمران - بلوالدي هاجر 11.8
28038688 بوشنتوف حلوش بوعمران - بلوالدي وئام 14.34
28038689 حامدي حلوش بوعمران - بلوالدي وائل 9.8
28038690 دحو حلوش بوعمران - بلوالدي وسام 10.58
28038691 العقلية حلوش بوعمران - بلوالدي وفاء فاطمة الزهراء 19.38
28038692 بغاديد حلوش بوعمران - بلوالدي وليد 12.28
28038693 بوقلتة حلوش بوعمران - بلوالدي ياسين بن خدة 9.6
28038694 قدوري حلوش بوعمران - بلوالدي يامنة 9.78
28038695 مؤذن حلوش بوعمران - بلوالدي يحي عبد الرزاق أبوزياد 10.26
28038696 بلموالت حلوش بوعمران - بلوالدي يزيد عبد الجليل 11.46
28038697 بن ديدة حلوش بوعمران - بلوالدي يمينة 9.14
28038698 يقرو حلوش بوعمران - بلوالدي يوسف 11.02
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28038699 حمام حلوش بوعمران - بلوالدي يوسف 13.48
28038719 بودة ميرادي ميلود - البواعيش امحمد 7.22
28038720 تهامي ميرادي ميلود - البواعيش أحالم 8.44
28038721 سعيدي ميرادي ميلود - البواعيش أحالم 6.6
28038722 نقراش ميرادي ميلود - البواعيش أحمد عبد العظيم 10.36
28038723 تهامي ميرادي ميلود - البواعيش أسامة 9.26
28038724 حاج محمد ميرادي ميلود - البواعيش أمين 7.08
28038725 دربال ميرادي ميلود - البواعيش اسالم 8.18
28038726 وافي ميرادي ميلود - البواعيش الهام 0
28038727 سوديني ميرادي ميلود - البواعيش امال 10.58
28038728 هماز ميرادي ميلود - البواعيش ايهاب الدين 15.18
28038729 مبر ك ميرادي ميلود - البواعيش بختة 11
28038730 بن سالم ميرادي ميلود - البواعيش بدرة 14.24
28038731 مهداوي ميرادي ميلود - البواعيش بالل 8.12
28038732 ساخي ميرادي ميلود - البواعيش بلعيد 9.56
28038733 حريري ميرادي ميلود - البواعيش جلول 7.2
28038734 غربي ميرادي ميلود - البواعيش جوهر 9.62
28038735 حريري ميرادي ميلود - البواعيش حبيب 9.12
28038736 سليم ميرادي ميلود - البواعيش حنان 3.08
28038737 راجب ميرادي ميلود - البواعيش حيات 9.34
28038738 حريري ميرادي ميلود - البواعيش خالد 9.56
28038739 هنكوش ميرادي ميلود - البواعيش خديجة 9.82
28038740 بلحاج ميرادي ميلود - البواعيش خديجة 10.52
28038741 بن هملة ميرادي ميلود - البواعيش خديجة 7.76
28038742 عزاوي ميرادي ميلود - البواعيش خديجة 15.68
28038743 مبرك ميرادي ميلود - البواعيش خليفة 13.22
28038744 بوليلة ميرادي ميلود - البواعيش رضوان 9.3
28038745 العاقر ميرادي ميلود - البواعيش روميساء 7.64
28038746 عرجاني ميرادي ميلود - البواعيش زآرياء 9.8
28038747 مبرك ميرادي ميلود - البواعيش زواوي 10.94
28038748 سعودي ميرادي ميلود - البواعيش شهرزاد 8.34
28038749 وافي ميرادي ميلود - البواعيش شهيناز 10.8
28038750 دالوي ميرادي ميلود - البواعيش شيماء 10.8
28038751 رحو ميرادي ميلود - البواعيش شيماء 13.14
28038752 بن يمينة ميرادي ميلود - البواعيش صادق 6.66
28038753 غازي ميرادي ميلود - البواعيش صارة 15.34
28038754 تهامي ميرادي ميلود - البواعيش صارة 5.58
28038755 غزالي ميرادي ميلود - البواعيش صبحة 7.76
28038756 نفيدة ميرادي ميلود - البواعيش طارق خليل 7.28
28038757 حرحيرة ميرادي ميلود - البواعيش عائشة 13.7
28038758 حصاد ميرادي ميلود - البواعيش عامر 7.42
28038759 بلكحل ميرادي ميلود - البواعيش عباس 7.36
28038760 زرار ميرادي ميلود - البواعيش عبد الرحمان 9.86
28038761 بوطيب ميرادي ميلود - البواعيش عبلة 6.34
28038762 فليتي ميرادي ميلود - البواعيش فاطمة الزهراء 11.58
28038763 بالر ميرادي ميلود - البواعيش فاطنة 12.74
28038764 زيتوني ميرادي ميلود - البواعيش لطيفة 13.76
28038765 ظافري ميرادي ميلود - البواعيش مأمون 7.46
28038766 لياتيم ميرادي ميلود - البواعيش مامة 6.88
28038767 بيرش ميرادي ميلود - البواعيش محمد 9
28038768 لعرفي ميرادي ميلود - البواعيش محمد 10.02
28038769 لعرفي ميرادي ميلود - البواعيش محمد 9.22
28038770 براهيمي ميرادي ميلود - البواعيش محمد رياض 6.76
28038771 غانم ميرادي ميلود - البواعيش محمد لمين 9.28
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28038772 ريابي ميرادي ميلود - البواعيش مختار 9.38
28038773 مبرك ميرادي ميلود - البواعيش مختار 8.8
28038774 مغربي ميرادي ميلود - البواعيش مراد 7
28038775 مبرك ميرادي ميلود - البواعيش ميساء 11.14
28038776 غزالي ميرادي ميلود - البواعيش نجاة 11.14
28038777 قادري ميرادي ميلود - البواعيش نسيبة 10.26
28038778 جبور ميرادي ميلود - البواعيش نصر الدين 10.28
28038779 يعقوب ميرادي ميلود - البواعيش نصيرة 8.54
28038780 تهامي ميرادي ميلود - البواعيش نور الهدى 6.54
28038781 هنكوش ميرادي ميلود - البواعيش هجيرة 11.28
28038782 قدوري ميرادي ميلود - البواعيش هشام 7.3
28038783 داعي ميرادي ميلود - البواعيش يسرى 8.04
28038784 بومعزة ميرادي ميلود - البواعيش يوب 10.28
28038804 أيت موسى اإلخوة حمزاوي - رأس الماء حسن 12.73
28047610 خيرة  عزري الواحلة نهاد 10.27


