
-إنفو الجلفة لجرٌدة حصري-          الجلفة والٌة - 2018 البكالورٌا شهادة فً الناجحٌن أسماء                   

المعدلالشعبةالمؤسسةالمٌالد مكانالمٌالد تارٌخاإلسماللقبالتسجٌل رقم

17,97تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة04/01/2000اٌمانطاوس139027148ً

17,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/06/1999خدٌجةلحرش239041676

17,89تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف08/01/2001سارةمحاد339028631

17,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةبوسعادة02/01/2001أٌمنرٌة بن439019379

17,63تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار09/09/2000الخلٌل إبراهٌمصٌلع539027121

17,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة17/03/2001لٌلٌاءمحاد639020400

17,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة08/01/2001آٌة وسامحلباوي739020764

17,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة26/12/2000هاجر سارةعثمان839019886

17,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/09/2000الرة امانً سمٌةعزوز939019960

17,25تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/07/2000ًٌوسف أحمدشرٌف بن1039025485

17,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة02/07/2000سعادعطاهلل بن1139019906

17,1تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة14/01/2000سارةطلحة1239028038

17تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار30/09/2000خولةلبشٌري1339027172

16,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبحبح حاس10/04/2000ًرامً احمدعماري1439019454

16,95تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد13/01/2001مصطفى طارقمزوز1539022876

16,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة25/09/2000وسام منىبركان1639020619

16,78رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/01/2000اٌة كوثرالعون1739020948

16,68رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/02/2000اٌوب مصطفىبلواضح1839043490

16,67رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةاالبل عٌن03/11/2000عائشةطش1939020910

16,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةامحمد سٌدي12/06/1999اكرام العلجةالحسنً قاسم2039041336ً

16,65تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار05/01/2001أسماءبوعبدل2139027117ً

16,6تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة18/07/1999عائشةدخنٌش2239028069

16,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة18/09/2000بشرى اٌمانشرٌط2339019567

16,57تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار24/02/2001اسماءمزاري2439027130

16,56تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة05/06/2000امباركة آمالكحول2539027951

16,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة29/05/2000الهدى نور أمباركةشداد2639019351
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16,52رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن31/10/2000نائلةغوٌن2739024404ً

16,52تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد01/04/1999أٌوب محمد القادر عبدداس2839022900ً

16,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة09/02/2000شٌماءزاهٌة بن2939020015

16,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجدل1996-00-00لخضرجنبة3039042538

16,48رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن20/11/2000هناءمختاري3139024419

16,47رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن28/09/2000عادلإمسعودان3239024366

16,46تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/05/2000الدٌن نورموفق3339020692ً

16,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة04/01/2001سماح اٌةبرٌك3439019560ً

16,37تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالقدٌد05/03/2000مكًطمار3539028135

16,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/04/2001رٌان محمدتودارت عل3639020479ً

16,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالبلٌدة11/07/2000اكرامدقمان3739019481

16,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة20/06/2000أمٌة أرسالنرابح3839019304ً

16,32تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةسطٌف07/07/2000بثٌنةمسلم3939027991

16,29رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/10/1998خلٌفة بنطلٌب4039043247ً

16,28تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس04/06/2000ًتوفٌق اشرفعزالوي4139025540

16,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةبحبح حاس18/11/2000ًمحمدخمخام4239020444

16,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة01/11/2000نسرٌن اٌةسالم4339019562ً

16,24رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/06/2000نسرٌنبراهٌم4439043514ً

16,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/10/2000الدٌن نضال ٌوسفحلٌبق4539043159

16,15تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد18/01/2001سهٌلةطوال4639022853

16,14رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/01/2000وردةعلً بن4739043532

16,12رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة14/06/2000كوثربراهٌم4839020947ً

16,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد11/02/2000الهادي عبد ٌوسفالعرٌة بن4939043157

16,12رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن19/04/1999زٌنبحمزي5039043305

16,1تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة31/08/2000الخٌر أمشٌخاوي5139027961

16,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة13/09/2000اٌمانرحمان5239019566ً

16,08تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر16/04/2001الهدى نور آٌةحفٌنات5339023907

16,07مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة12/07/1999االمٌن محمدخضراوي5439043902

16,06تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة26/08/2000عائشةقوادري5539028071
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16,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة25/04/2000الشٌماء جٌهاناوباح5639019661

16,05فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد09/02/2000سلمىأحمٌدة5739021944

16,05تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالبخارى قصر01/01/2001حورٌة هاجرهواري5839024267

16,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/09/1998هاجربراهٌم5939043041ً

16,02رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةاألغواط08/05/2000فاطٌمةمالك6039024385ً

16,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة02/10/2000لٌلٌاأمجكوح6139020398

16,02طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس14/03/2001ًكاتٌةٌحٌاتن6239026169

16رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/01/1999اٌمانمرٌسً بن6339043233

15,97تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس23/04/2000ًعبٌربلقصة6439025764

15,95واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة04/05/2000منالمزهودي6539019186

15,93تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة08/10/2000زهراءعزوز6639019842

15,93تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد17/10/2000آمالزرقٌن6739022626

15,93مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة19/07/1994سلٌمانزعٌتري6839043802

15,92تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/01/2000الزهراء فاطمةتمٌر6939028089

15,91تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس08/05/2000ًٌاسٌنزنات7039025948ً

15,91رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار09/11/1996المهديسلمان7139043224ً

15,9رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن13/08/2000رومٌسةسلٌمان7239024344ً

15,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة15/09/2000األمٌن محمدٌونس7339020455ً

15,86طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالشٌوخ دار16/09/2000خدٌجةبلخٌري7439021301

15,85أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن06/12/2000سهىنعمان7539023699

15,85مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/01/1997جٌالنًبورزق7639043766

15,84مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار21/12/1996كرٌمبكاي7739043864

15,83تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/09/2000عبدالقادربلحوت7839028079

15,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/09/2000شٌماءبراهٌم7939020017ً

15,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة23/10/2000شارقة شموس امٌرةحسن8039019552

15,83رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة14/12/2000صفاءحسناوي8139024362

15,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة10/11/2000الرٌحان ندىخوٌل8239020652

15,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/08/2000امٌرةشرٌك بن8339019549

15,82تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس08/09/2000ًاٌة هاجرخلفاوي8439025926
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15,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةتقرت15/01/2001نرمٌن إلهامزٌدي8539019411

15,8تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالوادي باب12/10/2000أسماءعاشور حاج8639025492

15,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/1999هندبوزٌدي8739043067

15,78تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار25/04/2001الدٌن صالح حسامصدٌق8839027159ً

15,78تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/06/2000هدٌل جٌهانرتٌم8939019665ً

15,77مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة10/10/1998ٌوسفخذٌر9039028325

15,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة12/06/2000محمدشلٌقم9139020438

15,76مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة23/06/1996الحبٌبالدٌن نور9239043724

15,75تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةالدوسن01/02/2000رٌحانةزكراوي9339026636

15,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة30/05/1998اسماعٌلشلٌقم9439019474

15,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة25/07/1999فضٌلةبوهال9539020333ً

15,73طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار04/04/2000مرادربوح9639027382

15,73رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقبة31/03/1990خٌرالدٌنملوكة بن9739043286

15,73مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن12/02/1998هاجرلعجال9839043950

15,71أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالفضة وادى09/06/2000أسماءلعراج9939023645ً

15,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة27/11/2000رملٌا رونقالحدي10039019816

15,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة15/04/2000سارةقورٌدة10139019881

15,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/04/2000طالل محمدجلٌطة10239020486

15,69تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبجاٌة05/11/2000منالقندي10339024231

15,67رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبومرداس15/11/2000لٌدٌالوبار10439024388

15,67رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة10/04/2000مصلح عٌسىموفق10539020938

15,66تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد08/08/2000نائلهداشر10639023039

15,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة20/04/1996سامٌةشراك10739019895

15,65تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالجلفة06/06/2000ربٌعةطالب10839024039

15,65تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/02/2000ٌاسٌنجعالب10939020784

15,64رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةمسعد05/03/2000الناصر عبد جمالوذان11039020870

15,62تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/01/2002آٌةقٌرع11139019272

15,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة03/02/2001اٌة وصالتوم11239020767ً

15,58تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد17/09/2000راحٌلشرفاوي11339028614
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15,58كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةالجلفة11/02/2000فضٌلةثلب11439026416

15,57رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن01/04/2000السمٌع عبدسالمة11539024369

15,57رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة06/09/2000كوثر زهرةفضٌل11639020890ً

15,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة08/04/2001الطاهر محمدعسلون بن11739020463

15,54تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالبٌضاء عٌن01/09/2000شهٌنازسٌلم11839024082ً

15,53تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/04/2001الدٌن عالء محمدمسعود بن11939028125

15,52رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة20/11/1999سارة امٌرةجلول بن12039043228

15,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة14/09/2000الدنٌا فرح بشرىالحدي12139019600

15,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةخنشلة06/06/1998رٌاضقاري12239019817

15,5تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة12/06/2000مرٌمشتوح12339028129

15,5تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس03/10/2000ًمصطفىبلهان12439025889ً

15,49رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن02/10/2000إلهامقطاف12539024310

15,48تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/01/2000فرٌحةدمان12639027249ً

15,48تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/08/2000شوقً محمدبلعباس12739020484

15,47تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةمسعد27/12/1999نعٌمةلهزٌل12839020678

15,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة14/04/2001أمٌمةبوهال12939019358ً

15,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالرومانٌة الحمامات21/12/2000لٌزاعشاب13039020396

15,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى02/05/1988جابريرعاش13139032084

15,46رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/1999رضواندالل13239043297

15,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةوسارة عٌن28/05/2001رشٌد هٌثممالك13339020748ً

15,45تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن02/08/2000خولةزوبٌر13439021594

15,45تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالجلفة13/05/1999حسناء هناءلواٌف13539028151ً

15,45تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاألغواط24/09/2000هللا حرز بنمسعود بن13639027997

15,45مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة25/03/1999مروانبوصبع13739028307

15,44مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/11/1996الدٌن نصرلمرٌن13839043943ً

15,43تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/01/1999لطفًعٌساوي13939024186

15,4تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمجبر1999-00-00بوبكردحمان14039022748

15,4رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة31/03/1998عمر بناألبقع بن14139043249

15,39تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالجلفة04/11/2000شٌماءجودي ناٌت14239028055
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15,39تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر16/04/2001والء إكرامحفٌنات14339023937

15,38تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/08/2000سارةمختاري14439019882

15,37تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة26/02/2000مسعودةعرارم14539028134

15,37رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/04/2000الهدى نورخٌذر14639043523

15,35تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد17/07/2000ٌوسفنوري14739023090

15,34تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/11/2000هدٌل فاطنةحلباوي14839020305

15,34رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/01/2001رٌاض محمدلباز14939020958

15,34رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن13/11/1998نعاساالبٌض بن15039043517

15,33تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة07/04/2001عبدالسالم مختارلباز15139020521

15,3تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس29/12/2000ًزٌنبحنان15239025675

15,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبحبح حاس02/11/2000ًوسامزواي15339020763

15,28تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة01/07/2000مرٌمحمامة15439028130

15,27أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/10/2000عطٌة أٌمنطوٌر15539018245

15,27تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة04/01/2001إٌمانقنٌسة بن15639019421

15,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/01/1993إٌمان فاطمةبوعبدل15739036491ً

15,26رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس25/10/2000ًابراهٌمبراهٌم15839025967ً

15,25فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة12/01/2001القادر عبدالعرب15939017632ً

15,24تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة03/06/2000سماحمسعود بن16039028048

15,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/01/1997ونٌسمٌهوب16139043098ً

15,24رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/01/2000شٌماء الهدى نورمداس16239043525

15,22رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن07/02/2001القادر عبددراج16339024371ً

15,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةالجلفة26/07/2000ضحى أمنٌةهزرش16439025503ً

15,22تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالجلفة02/03/2000حنانعمراوي16539027547

15,21رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن15/11/1999شهرزادحفرات16639043336

15,2أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالبخارى قصر13/05/2000بشرىسعدي16739018534

15,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة25/09/2001بشٌر الدٌن عماد نائلزٌرق16839020628

15,19تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/11/1998ًمصطفىبكاي16939025886

15,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة05/05/2000إٌمانحمادي بن17039019417

15,18رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/08/1999نسرٌنلشخم17139043513
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15,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة17/06/2001الهدى نورمرطة17239020705

15,17تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد16/07/2000إٌمانبورنان17339028567

15,17رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالجلفة21/08/2000حنانبجقٌنة17439028172

15,16تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةلندن26/11/2000عائشةمالك17539024102ً

15,14مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف21/02/2000جهادبدراوي17639021159

15,14تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالقدٌد12/01/2000الزهراء فاطمةرقاب17739028090

15,13رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن16/09/2001سهٌلةسعدي أٌت17839024357

15,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة24/06/2001جهادحسٌن17939019658ً

15,11مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةاألغواط26/10/2000لزهاريصٌلع18039028292

15,1رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/06/2000ٌاسمٌنقرٌن18139043535

15,09مدنٌة هندسةمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد11/09/2000طارقبوزٌد18239023235

15,08رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن27/08/2000وصالعلً حاج18339024421

15,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار01/01/1999صبرٌنسبع18439042042

15,07تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة16/09/2000زهرة أسماءماٌدي بن18539019326

15,07رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمسعد28/12/2000عٌسى وائلشراك18639020986

15,05رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة09/10/2000أحمدكرٌدة18739028167

15,04رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالبطمة فٌض12/12/2000علٌة بناالوي عبد18839020865

15,04تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالقدٌد18/02/2001مسعود الٌاسخلوف18939027982ً

15,04مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/11/1998االمٌن محمدطعٌبة19039043901

15,03رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن08/11/2000رانٌاعل19139024338ً

15,03فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف22/01/2001عتٌقةبركات19239028434

15,03مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن31/12/2000سلٌم سٌدأحمدمختاري19339024605

15,03رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/09/1999سعاد رانٌالوعٌل19439043295

15,03مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/04/1991الحاج خالدفصٌح19539043782

15,01تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس22/10/2000ًٌوسفزٌان19639025952ً

15,01مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/01/2000بشرىروس19739043749

15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/11/1999الهدى نورهللا جاب19839043024

14,99تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةبحبح حاس01/11/2000ًٌاسٌن احمدمخلط19939019456

14,97تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة1998-00-00اسامةسبٌحة20039025530
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14,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة06/05/2000وفاءخضراوي20139020769

14,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةتمالوس13/06/2000ٌاسٌنموسى عل20239020785ً

14,96تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةمعسكر21/12/2000مروة بشرىهواري20339023982

14,94تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة1998-00-00الخٌر أمبخت20439027959ً

14,94رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس07/05/2000ًمنار هدٌلربح20539024417ً

14,94رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/12/1999ًخلٌلمزارة20639043284

14,94رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/08/1998مبخوتحمدان20739043436ً

14,93تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/12/2001صالح شرٌفدراح بن20839020001

14,93تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالجلفة09/06/2000سهٌلةقٌت20939022852

14,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/11/2000القادر عبددحمان21039020148ً

14,9تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد27/06/1999المٌلودرقٌق21139022719

14,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة1999-00-00امال سلمىسلٌمان21239019940ً

14,9تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس17/11/2000ًسهامراقع21339025701

14,9مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة01/04/1996بوبكرقوادري21439043762

14,89تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/03/2001إٌناسٌاقوت21539019425

14,89تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد29/01/2000حمزةسعٌد21639022773

14,88رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس08/07/2000ًأسامةالعطري21739025960

14,88تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة14/06/2001العابدٌن زٌن علًوٌس بن21839025779

14,88تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة10/06/2000كسٌلةسحنون21939025829ً

14,88مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/01/1998الرزاق عبد زكرٌاءزواوي22039043793

14,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبوسعادة12/05/2000سمٌحةلخضر بن22139019962

14,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة11/02/1999شٌماءطوٌل22239020012

14,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة08/05/2000مهديبراهٌم22339020622ً

14,86رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة16/10/2000إدرٌس عمر نزارخضرون22439020979

14,85تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة12/10/2000الهدى نورقول22539028147

14,85أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن26/07/2000وفاءقشٌدة22639026564

14,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/03/2001دالل نادٌةعموري22739020632

14,83مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/01/1998ولٌد لخضرعثمان22839043872

14,82تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة27/11/2000رقٌة اٌمانزعٌتري22939027988
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14,81رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/04/2000احسنعباس23039020842

14,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/09/1999الطاهرعمراوي23139041325

14,8طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة24/06/1999هاجر لمٌسسواهلٌة23239028340

14,8رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن07/05/2001أمٌرةشنوف23339024305

14,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/01/2001هند زٌنبعدل23439019874ً

14,78أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة04/02/2001الرحمان هبة مارٌةقٌرع23539018428

14,78أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد18/12/2000سمٌةبلمدان23639022309ً

14,78تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد10/06/2000الدٌن صالح محمدشٌهب23739022993

14,78رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/01/1999سفٌانناجً بن23839043319

14,77تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةواضٌة08/10/2001منالعتٌق23939029151

14,76طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف20/03/2000زهرةمٌهوب24039028797ً

14,76تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس31/05/2000ًصابرٌنةشوٌحة24139025723

14,76أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبٌرٌن05/01/2001منٌسةإمسعودان24239023749

14,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/02/1999الدٌن ضٌاء أحمدحسان24339041058ً

14,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةامحمد سٌدي03/01/1967جمالالصٌد بن24439041536

14,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشهداء عٌن16/02/2000لمٌس نهابلعباس24539042999

14,75رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد03/08/1997سندستوات24639043327ً

14,74تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس17/12/2000ًٌونسهادي24739025953

14,74تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد07/03/2000الشٌماءتوات24839022698ً

14,74رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة27/07/2000آمنة أرٌجخالدي24939020829

14,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة26/03/2001لٌنةشرٌك بن25039020402

14,73مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/08/2000لعمارةبوسعد بن25139024631

14,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/06/2000فٌروزحسان25239042493ً

14,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/12/2000لمٌسزروق25339042554

14,72كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد22/01/2001ٌوسفصدارة25439023195

14,72تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة01/03/2000مصطفى الدٌن حسامالعٌد25539027543

14,7تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض02/09/1999الوهاب عبد احمدرحمون25639027525

14,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالمسٌلة20/12/2000نسرٌن أنفالبغدادي25739019369

14,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةاألبٌار28/09/2000صفاء ملٌكةونوق25839020602ً
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14,7رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط27/05/1999عالء مصطفىقندوز25939043492

14,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة18/01/2000لخضربوزٌداوي26039020385

14,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة28/12/2000عائشةثامري26139020079

14,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة18/07/2000ابراهٌم محمداالحرش بن26239020451

14,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد09/11/1970بشٌر محمدسالت26339038111

14,65تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةداي حسٌن03/09/2000سارةدهٌم26439025680ًٌ

14,64رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةسعٌدة22/10/2000صارةبلقومان26539020905

14,63رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن03/12/2000بسمةغزال26639024324

14,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبسكرة12/02/2001آٌةحسن26739019271ً

14,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبٌرٌن19/01/1998الفاروق بدرالدٌنبخوش26839019593

14,62رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد15/07/2000الخٌر ام وهٌبهلبٌض26939023134

14,62تجرٌبٌة علومالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةبوفارٌك29/10/2000وهٌبةحجام27039026396

14,62طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس22/11/2000ًٌوسفشوٌطر27139026175

14,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنٌعٌش اوالد27/04/1999اسحاقجعدون27239019465

14,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس30/04/1976ًثامرربوح27339032054

14,61فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/05/1990أمٌن ناجًجعفر27439039043

14,61رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة08/04/1999سهامزبدة27539043330

14,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف21/06/1999أسماءعلٌوات27639041085

14,59رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد19/10/1999نورالهدى آسٌاعبدالحفٌظ27739043171ً

14,58تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةتٌارت16/01/2001دالٌاساٌح27839019760ً

14,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/04/1998أٌمنحرٌزي27939041146

14,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوهران29/07/1996بشٌر محمدسجاري28039042706

14,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/05/1999نجٌب أسامةداودي28139041077

14,56طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي18/01/2000سهٌلةزرقة28239027378

14,55تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالجلفة06/01/2001دعاءعراوة28339028026

14,53تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة16/12/2000سمٌة فطٌمةمقواس28439020345

14,53تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةدلدول17/10/1998خنٌشمٌلودي28539022793

14,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن15/01/2000أمانً الخٌر أمتوم28639041105ً

14,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسدراتة08/08/1999رٌان رحٌمةجبار بن28739041787
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14,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة18/02/2001الرحمان هبة زهورنوري28839019852

14,5تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس29/10/1999ًربٌعةفٌطس28939025651

14,49تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة10/03/2000الدٌن ناصر الوهاب عبدٌونس29039020166ً

14,48تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/07/2000ًشٌماءضٌف29139025714

14,48تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالبطمة فٌض12/12/2000أمٌنةرحمون29239019363

14,48تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس09/06/2000ًشاهٌناز صابرٌننعوم29339025722

14,47رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة22/09/1999عبٌرحاش29439020929ً

14,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/08/2000خلٌل فتحًمنصور29539020314

14,47أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/10/1998أحالمدبشق29639039961

14,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/06/2000علًمزوز29739042330

14,45رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن10/11/2000رشٌدةقرنة29839024342

14,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/10/1989ًآمنةعوٌس29939041000ً

14,44فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة25/06/2000نجالءسالم بن30039018078

14,44مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة23/09/2000أشواقعراوة30139028216

14,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة24/09/2000هانً أمسالم بن30239019341

14,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةسطٌف02/04/2000زكرٌاءشوش30339019835ً

14,42تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة28/11/2000موسىبوعٌشاوي30439025900

14,42فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/01/1985الخٌر أمبراهٌم30539029964ً

14,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/12/1998أسماء ملٌكةخروبً ولد30639042879

14,41طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس17/04/2001ًبادٌس الدٌن بدرضٌف30739026159

14,41فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشهداء عٌن01/11/1994الحكٌم عبدحرزل30839034991ً

14,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمدروسة20/11/1999عامربراهٌم30939042131

14,41مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة23/01/1994الرحمان عبدٌحٌاوي31039043816

14,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/04/2000ذهبٌةأوزرورو31139019776

14,4تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/05/2000نوال عائشةعمران31239020082

14,4تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد03/03/1999أمانًفتاشة بن31339022646

14,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/05/1996خلٌل إسماعٌلالعٌش31439041160

14,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة21/11/2001فاروق محمد أنسنواظرٌة31539019368

14,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتاعظمٌت14/11/1997الرحمان عبدصابري31639042169
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14,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة25/07/1999الطٌبصولح31739019510

14,37واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن27/02/1999ناصر محمدشرٌك31839026337

14,37رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن13/01/2001ٌوسفمطٌار31939024428

14,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةفكة عٌن18/10/1989التالٌةسرسق32039030662

14,36فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس01/07/1995ًمهديالسالم عبد32139038925

14,36تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن24/07/2000أمانًقصٌر32239021570

14,36تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس10/09/2000ًأسماءصٌلع32339025491

14,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/06/1998أسامة رضوانمرزق32439041797

14,36مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/09/1994أحمدعٌساوي32539043689

14,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/09/1998ًالرحمان عبدشتوح32639042173

14,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةسلٌم26/01/2001ٌاسٌن محمدمجٌدي32739020510

14,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة1995-00-00دحماندحمان32839041736

14,33تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةوسارة عٌن24/03/2001إٌمانداود بن32939026619

14,33رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس18/04/2001ًأسامةالعطري33039025961

14,33رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن10/04/2000هللا عبدروس33139024372

14,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/06/1992ًجمالطوٌل33239032154

14,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد03/01/1995سارةغرب33339041854ً

14,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/04/1998أنسخاضر33439041138

14,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/12/1996احالمقطاف33539030303

14,3مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة26/03/2000اسماعٌلقوادري33639028227

14,3رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن18/05/2000شاكر احمدقان33739024315ً

14,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف28/08/1995فاطنةمٌهوب33839042429ً

14,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/06/1999ٌاسٌنعلً بن33939043121

14,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/05/1999بجاد عاصمطالب34039042123

14,27تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/07/2000أمانًبشار34139019348

14,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/09/1999سماح رانٌاونوق34239041768ً

14,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/05/1998مصطفىالقادر عبد أٌت34339042857

14,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة11/10/2000ربٌعةغوٌنً بن34439019791

14,24أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/02/2001نشوىلحرش34539018471
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14,24تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة07/01/2000محسن هللا عبدشارب34639027228ً

14,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة20/09/2000منى سارةموفق34739018562

14,23أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/03/2000ًوئامبقة34839025312

14,22رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن16/10/2000سهامشوٌطة بن34939024355

14,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةتٌسمسٌلت02/10/2000وفاء مرٌمدروٌش35039020567

14,22فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة19/04/2000ٌسرىعٌسى بن35139018208

14,22تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد18/10/2000الدٌن بدر محمدقط35239029148

14,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة27/07/2000سهٌلةمدان35339019990ً

14,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/05/1996مجدة مسعودةحسن35439042846

14,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة17/06/1999وصالدحٌة35539043087

14,21رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس31/10/1999ًالرحمان عبد خالدقٌزان35639043277

14,2تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن18/09/2000اسٌابومٌدونة35739023952

14,2طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف17/01/2000وئام امٌنةقف35839028791ً

14,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةدوٌس07/10/1995العزٌز عبدعكروط35939042193

14,2طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/03/1996علًالعٌد36039044003

14,19أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةالجلفة23/12/2000نجاةرزٌق36139026560ً

14,19تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/01/2000كرٌمةزرقٌن36239022957

14,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد23/12/1999الهدى نور إمانرزٌق36339041170ً

14,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة04/12/2000أمانً أسماءهرماس36439019325

14,18تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/10/2000ًشرٌف محمدطٌباوي36539025861

14,18تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة26/12/2000ربابطلحة36639028028

14,18تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/07/1999عادلشارف36739028072

14,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة07/05/1999بشرةقزٌم36839041434

14,16تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالبٌض07/03/2000نسرٌنفراح بن36939020660

14,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/05/2000السعدٌة هدٌلمتحزم37039020734

14,16مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/08/1994العٌدرحمون37139043733

14,15أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة20/01/1999رفٌقةزقائق37239040291

14,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/09/1999لمٌن طاهرقوٌسم37339042080

14,14مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةمهدٌة09/12/2000حورٌةبوسعدٌة37439024596
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14,14أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف20/03/1998كرٌمةعبدالالوي37539040357

14,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/04/2000اصٌل محمدعبدالوهاب37639042688

14,12تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس07/11/1999ًمدانً الحديناٌل37739025544

14,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة30/08/2000سمٌةالشٌخ بن37839019956

14,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/12/1999مخلوف شكٌبجودي37939042006

14,11تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةالجلفة05/08/2000محمدكرٌفٌف38039024197

14,11مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالجلفة09/11/2000حنانعٌاش38139023226ً

14,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة07/04/2001سندسخضراوي38239019971

14,1تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد17/08/2000بوبكرتوات38339022749ً

14,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقطارة18/01/1998حلٌمةزٌان38439041602

14,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/05/1996ًٌعقوبغزال38539043138

14,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة08/12/2000سهٌلةغزال38639019991

14,09أجنبٌة لغاتالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف09/11/2001سمر فاطمة الخنساءرهواجة38739028512

14,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر09/06/1999جٌهان أمٌنةجواب38839041136

14,08كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةزناتً وادي09/01/2001بالل محمدرزٌق38939024554

14,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةبروكسل08/11/2000عزٌزخٌربك39039020195

14,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة22/11/2000مزوزة سامٌةسماعٌل39139019898ً

14,07أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/01/2001راضٌةمسٌكة39239018309

14,07أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر19/09/2000الزهراء فاطمةجواب39339029377ً

14,07أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة23/01/2001فلةروٌبح39439018409

14,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن17/03/1999سكورةعبدي39539041934

14,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/05/1999فطومعمار39639042481

14,06تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/03/1999الزهرة فاطمةسوٌس39739042425ً

14,05تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن16/03/2001أمٌرةنارو مدرق39839023928

14,05تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةزكار10/05/2000مسعودةنوري39939021661

14,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/11/2000نجاةمبخوت40039020646ً

14,05تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف24/11/2000احمدعبدالالوي40139028572

14,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/09/1999الهدى نور أسماءالباه40239041087ً

14,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرحال سد29/01/1996ساٌحشعٌب40339041896
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14,04رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةالقلٌعة16/07/2000غنٌةقبوح40439024379

14,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/10/2001سارةٌونس40539018561ً

14,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجزائرالوسطى26/02/1974رضاعباس40639033294

14,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة22/10/2000اٌة رٌانهللا جاب40739019820

14,03تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة10/08/2000رفٌق محمدقرادي40839020473

14,03تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد29/08/2000اسماءخلفاوي40939028576

14,03تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار2000-00-00أمباركةبلخٌري41039027120

14,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1999-00-00عطٌةزروق41139042292

14,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/06/1999محمد لؤيشرٌط بن41239042526

14,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/06/1997الدٌن ناصر محمدحلٌس41339042754

14,02رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن05/01/2001سارةمك41439024350ً

14,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس11/03/2001ًاالسالم نور محمدسبٌحة41539020505

14,02أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/01/1998صونٌازقان41639040313

14,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/03/2000أمٌرةٌونس41739041127ً

14مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس06/03/2000ًالحمٌد عبدربٌح41839026117ً

14تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة31/07/2000اٌناسحفاف41939019574

14رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالسوقر01/11/2000ولٌد خالدشتوح42039020879ً

14تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاألبٌار06/06/2000إنتصار رانٌةحادو بن42139019783

14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد08/11/1998فتٌحةخلفاوي42239036799

14مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن19/08/1997بلقاسمعرٌب42339043755ً

13,99فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانخالد سٌدي23/11/2000نسرٌنجهرة42439039179

13,99رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن14/10/2000إٌمانسعٌدان42539024313ً

13,98رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةداي حسٌن10/09/2000ٌاسمٌنقنطار42639024425

13,98طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة08/08/2000نادٌةعزري42739026172

13,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة31/07/2001الجلٌل عبد زٌادلعقون42839019859

13,97واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة11/02/2001أمجدمسعودي42939018691

13,97تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن09/08/2000منٌةرحمان43039024233ً

13,97تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن01/11/2000الهدى نورزٌان43139026685

13,97تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن17/06/2000ملٌكةشناوي43239024230

Djelfa.info 2018 



13,96تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالجلفة05/01/2001سعدٌة نهلةقدوري43339028145

13,95رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد16/10/2000الخٌر أملطرش43439023098

13,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار23/02/2000الصدٌق بوبكرهورة بن43539041499

13,95مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجدل04/03/1996طٌبمعٌزة43639043809

13,94طرائق هندسةمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد17/08/1999االمٌن محمدناجم43739023298

13,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة20/02/2000خٌرةبلخٌر43839041728

13,93تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس06/06/2000ًأمباركةبلعدل43939025502

13,92فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/01/1996زٌنبشٌهب44039033591

13,92رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/12/1998الرؤوف عبد عمرعٌاش44139043408ً

13,92مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن18/06/1996محمدعٌسى بن44239043889

13,91رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةخنشلة22/06/2001أرٌج دٌنامسع44339024337ً

13,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/09/1996ابتسامجفال44439041183

13,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف18/10/1999لخضرعرٌب44539042545ً

13,9تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس25/04/2000قوٌدرخرٌف44639028103ً

13,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة25/03/2000ملخٌرزرٌعة44739020598

13,89رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس25/03/2001ًكنزةمعمري44839024387

13,89تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/03/1999شٌراز أمانًصافً بن44939041116

13,88تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة14/02/2000زهٌةعٌسى بن45039019853

13,88تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالجلفة20/10/1999ملٌكة وئاملحول45139025939

13,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/09/1991لبنةبسعود45239042529

13,88رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد31/08/1996الهاشمً الطٌبخنٌش45339043220

13,86رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن10/09/2000فاطنةنقٌش45439024384

13,86رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةتٌارت13/03/1999نعاس الرحمان عبدشكري45539020917

13,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/01/2000االمٌن محمد ٌوسفلعموري45639043158

13,85رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوغن29/10/1999ًملٌزةزروق45739043496ً

13,83واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة20/08/1998نصرالدٌنكاس45839019204

13,83رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/01/2000امباركة خضرةشكري45939020880

13,83مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/01/2000هٌاممطروش46039043952

13,82تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالمدٌة17/08/2000حمٌدة رحابزناٌن46139019796ً
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13,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبوسعادة21/09/1999اٌناس أصالةبوتشٌشة46239019331

13,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتقرت05/03/2000سامًشابة46339041892

13,81رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالجلفة04/06/2000عباس رٌاضسبع46439025986

13,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد25/07/1998عبدالقادرحماٌدي46539042263

13,8رٌاضٌاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار10/10/1998احمدزبٌر46639027295

13,8تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةاألغواط19/04/2000رٌان زٌنب زهوردهٌنة46739019850

13,8مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة30/05/2000هاجرأخذاري46839021271

13,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة19/01/2000رانٌا سندسقدوري46939019973

13,79مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن02/05/1998نبٌلة حورٌةملٌك47039043777

13,78طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةاالدرٌسٌة02/02/2000هجٌرةتوري47139028812

13,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة07/01/2001الرحمان عبد الطٌبسالم47239019513ً

13,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/11/1999شهرزاد مرٌممخلط47339042810

13,78رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/05/1998الدٌن بهاء محمدكاس47439043462

13,77تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالجلفة09/06/2000توفٌقحفاف بن47539028003

13,77تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة28/12/1999سارةسالم بن47639019880

13,77كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد07/02/1996محمدعقاقنة47739043669

13,76مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس18/10/2000ًأحمدحمزة بن47839026074

13,76مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة14/12/2000مروةحسناوي47939024639

13,76رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر19/04/1999الدٌن شهابدحمام48039043335

13,76مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن12/06/1999اٌةناٌب48139043745

13,75رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةتاعظمٌت03/10/2000فاطنةنعمان بن48239023124

13,75مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة05/09/2000حنانمحجوب48339021167

13,75رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/08/2000الكرٌم عبد محمدشراب48439024393

13,75رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/07/2000سندسحفاف بن48539043328

13,74أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة03/08/2000ٌاسمٌنشعثان48639018617

13,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمسعد11/12/2000مختارقن48739020518

13,74رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد24/10/1999القادر عبدسالم بن48839023117

13,74فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس2000ً-00-00ودادرحمان48939025219ً
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13,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالقلٌعة14/12/1997رضا المالك عبدكانون49039020158

13,73مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالجلفة21/02/2001الٌاسبراهٌم49139029216ً

13,73رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد24/05/2000ولٌدرحمان49239023132ً

13,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/03/1997رفٌق الحكٌم عبد سلٌمانحامد بن49339041946

13,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/06/2000الدٌن نورهادي49439043017

13,73رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة14/05/1997أمٌن محمدحرواش49539043453

13,73مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة07/02/1992محمدزفزاف49639043882ً

13,72فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة19/03/2001عبٌر هالةسٌدي بن49739018152

13,72أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/07/1977ٌحًدهٌلٌس49839040213

13,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/06/1996المجٌد عبد محمدعراش49939042731ً

13,71واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس08/09/2000ًمحمدالعطري50039025439

13,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس14/03/1992ًالطاهر محمدعلٌلٌش50139038087

13,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس22/11/1999ًوفاء مسعودةعرعور50239038621

13,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/09/1999مروةتوات50339042790ً

13,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن15/12/1999نوالمالك50439043011ً

13,7رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن21/02/2000سعادقدٌم50539043311

13,7مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن01/04/1999سلٌملعجاج50639043800

13,69تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/12/2001الدٌن شرف الحكٌم عبدشرٌف بن50739020104

13,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن15/12/1990العربًمختاري50839031063

13,69تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد30/01/1999كمالعجٌم50939042523ً

13,69مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة25/02/1994حمزةحشادي51039043772

13,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةجانت19/05/2001هاجر مروةشوٌة51139020551

13,68تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/12/2000المطلب عبد حمزةعطٌة بن51239022774

13,68تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن27/02/2000فاطنةقدقاد51339026385

13,68أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/05/1993الرحمان عبدشكشاك51439040439

13,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/07/1999أٌمنعلٌة بن51539041149

13,67رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن28/06/2000إلهامسوٌح51639024309

13,67مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن22/03/2000سلٌمان شاهٌنشربول51739021715
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13,67تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/02/2000خولةمقط51839019746ً

13,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/01/2000امباركةثامري51939019543

13,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة04/05/1997الهدى نور فردوسمسعود بن52039042463

13,65مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةداي حسٌن20/05/2000أحسنشرٌف52139029209

13,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس16/08/1999ًنسرٌنضٌف52239039178

13,64تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة15/10/2000فارس مختارعزوز52339020522

13,64تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/03/2000خولة امباركةحبٌب بن52439019544

13,64مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة24/06/2000حمزةربح52539024594ً

13,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/03/2000الرؤوف عبدخذٌري52639042158

13,62فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف22/01/2001عبلةبركات52739028433

13,62مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة04/09/2000عالءالدٌنروابح52839028276

13,62طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس12/05/2000ًحنانرنان52939026160

13,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/05/2000وفاءبورنان53039043089

13,61رٌاضٌاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار28/11/2000صالح محمدعكازي53139027318

13,61تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/1993زٌد أبو حسٌنلواٌف53239041589ً

13,6واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة20/12/1998بشٌر حاجعبزوزي53339018817

13,6فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/04/2000ًصفاء سهىعزالوي53439024934

13,6مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد15/11/2000الرؤوف عبد احمد ٌاسرقوٌدر بن53539023279

13,6تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنتقرت22/03/2000مرٌمعماري53639028682

13,6تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف24/04/2000نوالمٌلود بن53739028695

13,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/06/1999خدٌجةلبٌض53839041677

13,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة03/09/1999خدٌجةبٌدة53939041678

13,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/02/1997شٌماءحرفوش54039042016

13,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد09/02/2000نسٌبةغولة54139042970

13,6رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/10/1999ًالعزٌز عبدشونان54239043367

13,59واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة27/03/2000فرٌحةبوزٌدي54339026333

13,59تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف04/12/2000منال سهٌلةعرباوي54439028641

13,59رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن26/11/2000امٌرةمبروك54539024322ً

13,58رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن02/03/2001جٌهانسالم54639024328ً
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13,58أجنبٌة لغاتمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد14/12/2000آمنة ظاللقراش54739022318

13,57تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد05/12/2000سعٌدةعٌدي54839022834

13,57تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/09/2000ًأٌمن مصطفىكٌدار54939025890

13,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالغواط15/12/1999راشدةسٌة55039041763

13,56واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةسلٌم28/07/1998ٌوسفبوذراع55139027109

13,56تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة06/09/1999خٌرةزعٌتري55239041727

13,56تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةعٌسى سٌدي06/05/1998دنٌا شٌماءجبوري55339042027

13,55تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد19/02/2000اسماعٌلسوٌس55439022677ً

13,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة16/09/2000رقٌةحامدي55539019810

13,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/09/1999الرحمان هبةطوٌر55639043048

13,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة26/08/2000نجاة زٌنبخشن55739019873ً

13,54فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة06/08/2000الخٌر امالعود55839017055

13,53رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن01/07/2000األمٌن محمدمحفوظ اٌت55939024391

13,53رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن19/03/2000نصٌرةربٌح56039026728ً

13,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/08/2000رٌانعمٌة56139041811

13,53رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس09/12/1997ًاالمٌن محمدنهار56239043459

13,52تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة03/04/2000شٌماءصباٌح56339025713ً

13,52أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد23/03/2000منال تركٌةشكشاك56439021481

13,52طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالجلفة04/10/2000الرحمان عبدحرفوش56539028336

13,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف16/08/1991خالدحمٌدات56639032723

13,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة05/09/1998امالحران56739041381

13,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/03/1999مروة ماجدةعمراوي56839042574

13,52رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةدلدول14/09/1999األمٌن محمدجقلٌل بن56939043458

13,51تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس19/12/2000ًآٌهمشٌه بن57039025476

13,51فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة08/04/2000الدٌن نصر مصطفىخضراوي57139018030

13,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة29/01/1999أٌمن عثمانبورقبة57239020188

13,51رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن30/01/2000الصمد عبد رشادمخلوف57339024340

13,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/02/2000سندسلمرٌن57439019969ً

13,5تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف14/08/2000جهاد رفقةبورقدة57539028617
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13,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةوسارة عٌن21/07/2000زهرةكٌحول بن57639019845

13,5فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة13/04/1996ٌوسفخمال57739018215

13,5أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن19/03/1984ٌحًبوعٌشة57839040214

23/01/1999صهٌبشراك57939043998

 لندن برٌدج راد

13,5طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبرٌطانٌا

13,49طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف01/08/2000مرٌةرحمان58039028808ً

13,49واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة15/10/2000مروان محمدشالل58139019152ً

13,49واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد28/04/2000الزهرةالسالم عبد58239022416

13,48تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةمسوس بن29/03/2001ًعبدهللابوقاس58339024128ً

13,48تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة11/03/2001ٌاسمٌنخلوف58439028157ً

13,48رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/09/1997اٌمانشراب58539043231

13,48مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/09/1998الحمٌد عبد ٌونسبولنوار58639043964

13,47رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/06/1999ًأسامةبومقواس58739025958

13,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس11/02/2000ًمرٌمخلوف58839020560ً

13,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةوسارة عٌن15/05/2000منصف سعديتوٌزة58939019917

13,47فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمتلٌل28/10/1997ًاٌمان سهٌلةعزاز59039034275

13,46تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن18/11/2000شٌماءطهراوي59139024089

13,46أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/08/1998حمزهداشر59239040036

13,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة28/02/2000وداد رٌمةرهواجة59339019826

13,44تجرٌبٌة علومالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانسلٌم08/10/1982سعدمداس59439041910

13,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة21/09/2000هبة الخٌر امصٌد59539019534

13,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة07/11/2000زبٌدةسعداوي59639019830

13,43تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/02/2000الرحمان عبدعسال59739022892ً

13,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس21/06/1999ًشٌماءعبٌزة59839042022

13,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/12/1999مٌلودالتٌر59939042919

13,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن03/04/1998نهلةشلف بن60039043001

13,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة17/08/2001ولٌد زكرٌاءدهٌم60139019839ً

13,42مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد20/03/1998هللا عبدزٌطوط60239023245

13,42طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/03/1998ربٌعةمسعودي60339043990

13,41فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة15/10/1998الكرٌم عبد لخضررعاش60439037292
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13,41تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد02/10/2000فلة زٌنبدراح بن60539022822

13,41فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة16/06/2000رحاب الهدى نورلحرش60639018135

13,41رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن25/12/1998محمدحشٌش60739043450

13,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة05/09/2001امٌرةمرٌن60839019551ً

13,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/07/1999الصدٌق ٌوسفاالحرش بن60939020811

13,39تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبحبح حاس21/07/2001ًهللا هبةفضة61039029162

13,39مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة02/06/1997حكٌم أحمدٌحٌاوي61139021114

13,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد03/03/1978لخضرربٌح61239037199ً

13,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/12/1997أحالمرحمون61339041011

13,39مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/04/1996األمٌن الصادق محمدشارب61439043903ً

13,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة01/11/1997ٌونس بن محمدخضراوي61539040883

13,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/02/1999صفٌناز انتصارقمان61639041392

13,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/05/1996نصرالدٌن طهبوروبة61739042083

13,37تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالقدٌد17/10/1996موسىسعدة بن61839028136

13,37تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن28/01/2001ٌوسفلحول61939026397

13,37تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن11/07/2000فلةعبدي62039026667

13,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن31/10/1998رفقةسبخاوي62139041799

13,36مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةاالدرٌسٌة14/01/2000االمٌن محمدقب62239021242ً

13,36أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس24/07/2000ًالمكً محمدالحسنً قاسم62339025296ً

13,36فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى19/08/2000فاطنةجقدال62439025058ً

13,36رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبنورة26/09/2000المجٌد عبدٌحٌاوي62539020922

13,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/05/1989االخضرشرٌط بن62639030591

13,34مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةبحبح حاس15/01/2000ًمحمدرزٌقة62739021239

13,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن07/04/1999جٌهانعبٌزة62839041559

13,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة25/07/1999ٌمٌنهطاهري62939043141

13,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة22/10/2000إٌناسمقري بن63039019423

13,33تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة24/06/2000زهٌةقعفازي63139019854

13,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن20/12/1976مهديقشٌدة63239038922

13,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/04/2000شرٌفرحمون63339042000
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13,33كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةطاٌة عٌن22/10/1998رمضانبوشاقور63439043632

13,32أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةبحبح حاس14/11/2000ًهجٌرةجٌوخ63539027044

13,32تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/05/2000مرٌمقنون63639020561

13,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة26/08/2000ٌاسٌنقرٌنة بن63739020787

13,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/06/1998هناء أمٌنةلحرش63839041137

13,31تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةعٌسى سٌدي08/11/1999خدٌجةجناد63939029439

13,31تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن08/12/2000دعاء آٌةلعجال64039026612

13,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى25/05/1987جمالزروق64139032135ً

13,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/12/1998عٌسىالعٌد بن64239042380

13,3أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةزعفران01/04/2000نبٌلةعابد64339018460

13,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة14/10/2000فؤاد محمدطلحة64439042736

13,3رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار07/03/2000أحمدبسطام64539043178ً

13,29تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى29/04/2000لمٌن محمد إسالمرعاش64639025517

13,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/10/1998الدٌن صالحعرٌف64739042064

13,28رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالجلفة12/05/2001رملةدٌبس64839024343

13,28تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن15/02/2001المؤمن عبدشلف بن64939024119

13,28تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةالجلفة08/09/2000مسعودة شٌماءبوحملة65039028056

13,28تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن18/09/2001الخلٌل ٌوسفقرزو65139024290

13,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/05/1998مصطفىسالم بن65239042858

13,27مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن24/01/2000السالم عبد عمادعزاز65339024619

13,27طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة05/03/2000محمدالدٌن نور65439028341

13,27تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة13/01/1998رشٌدةزعٌتري65539028031

13,27واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد23/05/2000هللا عبدنعم65639022518ً

13,27تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس30/01/2000ًالخالدٌةكحلة بن65739025545

13,27تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةطاٌة عٌن01/05/2000أرسالن مهديبوسعد بن65839024234

13,27رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة11/03/1999نجاةعرباوي65939043509

13,27مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس21/06/1993ًالدٌن نورالسالم عبد66039043946

13,26مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/03/2001عبدالعزٌزغزال66139021213

13,26تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةالجلفة20/05/2000أمٌرةفرحات66239021572
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13,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/09/1996خالدأوباح66339041657

13,26رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن30/07/1998رابحقشٌدة66439043292

13,25تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالشاللة قصر16/01/2000دنٌاربح66539024032ً

13,25تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة12/07/2000خلٌل إلٌاسهزرش66639019414ً

13,25تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد27/12/2000الدٌن عالء مصطفىلعجال66739023031

13,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد06/02/1982سالمهتهات66839033693

13,24مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة19/06/2000سهامنعوم66939021190

13,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/01/1992منصورلحرش بن67039038898

13,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة05/12/1998غانٌةنورالدٌن67139042388

13,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد30/06/1998ٌاسٌن وائلقوٌدر بن67239043079

13,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةأهراس سوق18/06/2000آسٌاتوم67339019268ً

13,23رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن26/02/2000حنانحمادي67439024334

13,23تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة09/03/2000دحمانمعط67539026369ً

13,23فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةبحبح حاس25/08/1998ًسارةسٌدي بن67639017398

13,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالشارف16/10/2000سمٌةطٌب67739019957ً

13,23رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/08/1999سلمى أبً ابن زهٌرحجاب67839043300

13,22تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض25/07/2000إلهامحامدي67939027521

13,22تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف28/05/2001خولةبوجملٌن68039028611

13,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةنزلة31/01/2000حٌاةمٌلودي68139019707

13,22واقتصاد تسٌٌرالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةالجلفة15/10/1999الدٌن عالء مخلوففكرون68239026338

13,22فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةدلدول1983-00-00مٌلودسعدي68339039000

13,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالمتحدة المملكة لندن13/04/1999اسماءالعٌدان68439041249ً

13,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس18/02/2000ًهدٌل عبٌرفوفو68539042278

13,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/04/1999محمدعثمان68639042671

13,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/07/1999ٌسرىقصٌر68739043137

13,22مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن12/05/1999الدٌن صالحعزاز68839043807

13,21واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس15/10/1997ًالمختاربراهٌم68939025343ً

13,21تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة15/01/2002الخنساءقرماط69039019492

13,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/01/1994مسعودة مجدةخاضر69139037429
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13,2مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن17/11/2000جٌهانخنتوت69239024591

13,2طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة29/02/2000هاجربسطام69339027384ً

13,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/06/1996النور عبدبشٌري69439042240

13,19تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة24/02/2000الهدى نور رٌمحمٌدات69539019823

13,19تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة18/02/2000الخٌر أمخضراوي69639027960

13,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس24/07/1998ًجهادالعطري69739041553

13,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة27/04/2000سمٌرةمسعودي69839019966

13,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/06/1999أسماء هللا هبةأحمد بن69939043049

13,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد09/02/1998هندزوٌنة70039043066

13,17مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن2000-00-00الطٌب محمدشاوي70139024637

13,17طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس29/01/2001ًالزهراء فاطمةجرو70239026167

13,17تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن11/06/2001منىمنصور70339026677

13,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/08/1999أمٌرةقاسم70439041125

13,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس07/05/1997ًسالمقدقاد70539041885

13,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف24/05/1999محمدمروان70639042672

13,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة31/08/2000اخالقنعم70739019457ً

13,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة19/04/2000الزهراء فاطمةخروبً ولد70839020282

13,16تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس19/05/2000ًابتسام فاطنةقضاب70939025808ً

13,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن12/04/1997رضامكناز71039033306

13,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةوسارة عٌن18/03/1999العلم نفٌسةبوشٌبة71139025915

13,15تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن21/04/2000عبٌرحمادي71239026661

13,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف23/03/1997محمدصالح71339042649ً

13,15رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/10/1998الرحمان عبدسلمات71439043358

13,14واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةبحبح حاس23/09/2000ًاسامةمحفوظ71539018728ً

13,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة30/09/2000زوبٌدةزروق71639019857

13,14رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالبلٌدة06/03/2001شرٌفالحاج هللا عبد71739024358

13,14مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة14/11/1999بشرىعرباوي71839028234

13,14أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1993-00-00فارسلحول71939040337

13,14مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد20/07/1997وفاء مرٌمبوزٌد بن72039043912
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13,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةمسعد16/02/2001طه ٌاسٌنٌحً بن72139020790

13,12رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن24/12/2000خلودزاٌدي72239024335

13,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة26/08/2000أسماءجعالب72339019321

13,12تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس13/06/1999ًأكرم محمدخذٌر72439025855

13,12تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة03/05/2001أمٌنة ناٌلة هٌادنٌدٌنة بن72539020745

13,12تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد10/08/2000صغٌر محمدعجٌم72639022992ً

13,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/03/2001وسٌم محمد الرؤوف عبدعموري72739020111

13,12مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةامحمد سٌدي24/12/2000هشاممكسان72839024651

13,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس27/07/1999ًشٌماءقابل بن72939042023

13,11مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن03/08/2000كرٌمشعٌبن73039024627

13,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة16/10/1999فاطٌمة عبٌرمحاد73139020184

13,11فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/10/1996ًامالشول73239024767ً

13,11طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار11/03/2000حٌاةمحجوبة بن73339027374

13,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقطارة1998-00-00ٌوسفدحمان73439043152

13,1تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةتٌسمسٌلت04/04/2000خولٌةبوادو73539024026

13,1تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/05/2000رمٌساء مروةطاس73639020547ً

13,1تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةاالبل عٌن05/01/2001منى نعمانةترٌش73739020675

13,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط21/06/1999فاطنةالكرٌم عبد بن73839042433

13,1مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/04/1993حمزةبلخٌري73939043770

13,09فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة23/02/1999الهدى نورناٌل74039025197

13,09تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/01/2001سعٌدةخلٌل74139019928

13,09رٌاضٌاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة07/07/2000إٌمان مرٌماألخذاري74239028185

13,09رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن01/04/1998باللشوٌطة بن74339024326

13,09أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/02/2000تركٌةربوزي74439023664

13,09مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةاالبل عٌن09/11/1999هنٌدةطب74539023277ً

13,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/05/1995ٌوسفطاهٌري74639043149

13,08فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة05/02/1999بهٌةترٌعة74739031909

13,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة24/07/2000خلٌل لخضراألحرش بن74839020387
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13,08واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة15/01/2001إسحاقمسعودي74939018706

13,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة16/10/2000منارمقن75039020605ً

13,08تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبوسٌف عٌن11/05/2000فلايرحداد75139026666

13,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة05/06/1998آسٌةزعٌتري75239040998

13,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/09/1998محمدقوٌدر بن75339042665

13,07طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف09/01/2001العابدٌن زٌن عمربوعٌسى75439028803

13,07رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/11/1999الرحمان عبد موسىبومرداس75539020976

13,07تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت2000-00-00عبدالعزٌزقنٌش75639021623

13,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/11/1999خدٌجةسالم بن75739041679

13,06فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشارف04/06/1991اسماعٌلصالح75839030512ً

13,06فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد11/02/2001سعٌدة رانٌاسرٌح75939021893

13,06طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالملح عٌن05/10/1994مسعودكٌحول بن76039044016

13,05تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة09/01/2000شهرزادهواري76139027199

13,05تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة26/08/1997جلولطوٌل76239028006

13,05تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/03/1999موسىالعائب بن76339028137

13,05رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/05/1989عمرلشلق76439043403

13,04فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة14/11/1981رحمانًزٌتون76539033237ً

13,04رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/07/1999ٌاسٌنحرٌري76639020989

13,04تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس27/06/2000ًمصطفىمعمري76739025888

13,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/08/1999فائزةعرعور76839040122

13,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/02/1999فدوىفرح76939042459

13,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/09/1999رضوان محمددٌبس77039042714

13,04رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةعطٌة أوالد14/11/1991مالكالسٌلت بن77139043434

13,03واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةحمادٌة07/02/2000رزٌقةصولح77239018869

13,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة02/04/2001زٌنب رحابشٌخ بن77339019797

13,03مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس07/07/1999ًصالحلزرق77439026111

13,03رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن08/02/2000حفصةعواس77539026701ً

13,03فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن25/01/1995فاطنةشداد77639036615

13,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةداي حسٌن10/01/1998نهٌلشرٌف77739043005
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13,03مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن15/05/1998نسرٌن امٌرةقٌبش77839043744

13,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة12/12/2000هدىقمان77939020733

13,02واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/07/2000ٌحًاوزرورو78039019253

13,02رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس05/07/2000ًالهدى نورأخذاري78139026023

13,02فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة06/09/2000هدٌلعاٌدي78239018165

13,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة21/04/2000زٌنبعمارة78339019867

13,02أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/03/2000زهرة أسماءغوٌن78439040230ً

13,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/04/1994الدٌن ناصركٌدار78539042933

13,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/11/1999نصٌرةزعٌتري78639042988

13,01رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةاٌراثن ناث األربعاء21/11/2000غنٌمةشناح78739024380

13,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/06/1998المطلب عبد إلٌاسعمري78839030186

13,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/05/1998الزهراء فاطمةقزران78939036534

13,01تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتٌارت08/03/1999إكرامقسام79039041163

13,01رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر19/02/1999الدٌن صالح محمدحر79139043469

13مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالعبادٌة09/05/1999هشامبودالل79239021275

13رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد19/12/1999صلٌحةمٌلودي79339023115

13تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة08/06/2000موالي محمدداسة79439020503

13مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/01/2000مروةناجم79539023260

13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس07/05/1991ًسهٌةشاٌب79639034256

13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن13/02/1996إسالم محمدسدٌرة79739037994

13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس17/09/1996ًاٌمانبلعدل79839041397

13رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن22/03/1997هشامبوزٌدي79939043530

13طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/09/1984السعٌدطرهٌوة80039043973

12,99رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالمدٌة20/01/2000فاطمةالعٌش80139024381ً

12,98تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد13/08/2000هشامٌونس80239029163

12,98تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن27/03/1999فاطنةمصطفاي80339024159

12,98فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/04/1993بوبكرصانع80439031925

12,98فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/11/1986فوازمدان80539036958ً

12,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتقرت07/01/1998معٌن لخضر حاجلمبارك80639041562ً
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12,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة24/10/1998الزهراء فاطمةسرقٌن80739042411

12,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/01/1998هدٌلعسال80839043054ً

12,97تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة27/04/2001اسماءكحول80939027974

12,97تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن13/08/2000الزهرة الحادةربح81039023956ً

12,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/01/1996منالشول81139042885ً

12,96فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبٌرٌن03/04/1999رانٌاعٌسو81239033182

12,96فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة13/03/1996علًقباٌل81339035999ً

12,96أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة17/12/2000جنات لٌنةامحمدي81439018424

12,96رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار23/08/1998األمٌن محمدنخلة بن81539027317

12,96أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن26/01/1999الفتاح عبد محمدقرزو81639040382

12,96مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى10/02/1991عبدالباقًمزوزي81739043832

12,95تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي01/01/2000رزٌقةامبارك81839029448ً

12,95تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد09/01/1997عفافبلبال81939022912

12,95تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد11/01/1999إلٌاسشرٌط82039022657

12,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران14/05/1995أحالمسالم بن82139041009

12,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/08/1994خالدالعٌداوي82239041656

12,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة12/06/2000فاروق الٌاسعزي82339019530

12,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة12/02/2000اسماءسن82439019467ً

12,94تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف10/01/2001هدٌلقٌرع82539028697

12,94فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةوسارة عٌن06/03/1999ٌونسبوخٌطٌن ولد82639018223

12,94كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد04/02/2000هناء عامرةغرٌب82739023168

12,94واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة21/11/1998عمرحنة بن82839019039

12,94تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن20/01/2001قصٌدةقاوي82939024172

12,94كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/08/2000هشاممداجلٌة83039024565

12,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةباٌزٌد سٌدي1998-00-00عمارجٌوخ83139020231

12,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/03/1983رٌان أحمدحمٌدة83239029858

12,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/08/1988محمداوباح83339037640

12,94مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة02/06/1998خضرةعلٌوات83439043783

12,94مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/07/1994خلٌلشداد83539043786
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12,94مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةباٌزٌد سٌدي01/04/1995عٌسىمدانً بن83639043859

12,94طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةآفلو04/06/1986مختارمحمد بن83739044012

12,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةتقرت24/10/2000ٌوسفبولٌفه83839020809

12,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/09/1999محمودالباه83939042768ً

12,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/01/2000ًمنىكبٌر84039042893

12,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/10/1998إنصاف نهٌدةحامد بن84139043004

12,92فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس15/03/2000ًلٌلىبوعٌشة84239025105

12,92رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/02/1999عائشةقابق84339043349

12,92مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/10/1996زكرٌاءقٌت84439043792

12,92طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد1998-00-00عمرحدة بن84539044004

12,91رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/06/2000ًالهدى نوربخٌت84639026022ً

12,91كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةلندن25/02/2000باللباطن84739024497

12,91كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالقادر األمٌرعبد زمالة19/06/1999الرحمان عبد محمدبوخاتم84839024557

12,91تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد06/06/2000خٌرةبراهٌم بن84939022801

12,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة30/06/1999رحابعلٌة بن85039041783

12,91مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/01/1983ًعمردعلوس85139043852

12,9فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس28/12/1982ًمولودشوٌحة85239038979

12,9تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة10/07/2000الهناء ام أمٌمةربح85339023930ً

12,9تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة06/01/2001ٌوسفهبري85439028161

12,89فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس04/05/2000ًأمٌرةشٌخ85539024701

12,89مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد17/08/2000سارةبوعمارة85639029227

12,89فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة19/05/1997الزهراء فاطمةبلقاق85739021416

12,89تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن07/05/2000أمل فاٌزةشكشاك85839021636

12,89أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد21/04/1987نورالدٌنخلفاوي85939040412

12,89كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن20/03/1998احمدشنوف86039043608

12,88فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمسعد22/10/2000العزٌز عبد فاروقسالمة86139017740

12,88واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد16/02/1999حدهناجً بن86239022451

12,88مدنٌة هندسةلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر29/05/2000سعٌدةدكان86339029582ً

12,88تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة21/08/2000صفٌهشوٌكات86439028060

Djelfa.info 2018 



12,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد11/04/1997بلخٌربلخٌري86539041466

12,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة15/01/1996علًقوادرٌة86639042321

12,88رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن14/05/2000نجٌبٌعقوب86739043511

12,87فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة29/04/2000أسماء خٌرةكرٌدة86839027698

12,87كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد17/08/1998لمجدداشر86939023179

12,87تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد05/04/2001الهدى نور وفاءغلٌسات87039023078

12,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرٌش عٌن03/05/1994احمدلقرٌز87139030372

12,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/07/1996حدةشكري87239032327

12,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/01/1999الرحمان عبد تواتًبراهٌم87339041513ً

12,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزرالدة18/05/1999مارٌةمسلم87439042576ً

12,86أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة10/11/2000نورهان شهٌندةدوٌش87539018568

12,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة10/04/2000اسالم الرحمان عبدحمٌدة بن87639020122

12,86رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن31/01/2001رانٌةعجال87739024339

12,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن06/02/1998بختةٌاح87839041414ً

12,85فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة30/09/1999احمدقشام87939021360

12,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة12/01/2000مسعودةرحمون88039020574

12,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/01/2001فلاير سالف سلمةبراهٌم88139019938ً

12,85رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار17/01/1998مهديعالوة88239043498

12,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة22/12/2000لمٌن محمدشارب88339020501ً

12,84تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس04/03/2000ًصفٌةكالل88439025733

12,84رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/05/1999رانٌاعٌشة بن88539043294

12,84رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد08/08/1998سارةعقون88639043307

12,84مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار12/10/1999سلٌم المختارجردة بن88739043737

12,83فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر08/04/1999عصام محمدأخضري88839017932

12,83أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالقدٌد25/01/2000رٌما لٌناألحرش بن88939018421

12,83طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف24/07/2000حدةكراك89039028795

12,83تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد22/02/2000نفٌسةحوة89139023055

12,83فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة17/11/2000مناربوعٌشة89239026281

12,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة13/11/1995الهدى نور اكرامشتوح89339019483
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12,83فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/08/1980مباركةداس89439037387ً

12,83فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض20/12/1986الدٌن نصرموفق89539039195

12,82تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد24/01/2000هللا عبدسعدهللا89639029125

12,82رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن06/04/2000رٌاضنقزٌو89739024345

12,82تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة06/03/2001أحالمشٌبوط89839027952

12,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتندوف15/12/1999ٌونسالقروط89939043165

12,81واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالصحارى حد16/04/2000اللطٌف عبددٌقش90039019004

12,81تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد31/12/1998مرٌمموساوي90139023013

12,81مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة29/12/2000حٌاةماض90239028246ً

12,81فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتاعظمٌت05/09/1996الرٌمفرحات90339030792

12,8مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة11/02/2000سلٌمحوة90439021185

12,79واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة19/01/2000مسٌنٌساسالوت90539019175ً

12,79رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/01/2000القادر عبدلقرع90639020919

12,79رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة24/11/2000اإلٌمان نورحاش90739020983ً

12,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةوسارة عٌن01/10/2000نوح رامً محمدشوٌحة90839020471

12,79فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة10/12/1999سماحسالم90939017464ً

12,79فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/03/1989علًزعٌتري91039035899

12,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/11/2000نسرٌنفصٌح91139020662

12,78فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن2001-00-00دعاءخٌثر91239026455

12,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/08/1998حنان ماجدةمالك91339042573

12,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/08/1999نهىقرٌش91439043003

12,77تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالقدٌد19/09/2000الهدى نور عربٌةرتٌم91539028081ً

12,77رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن21/12/1999زٌنببقعة91639043306

12,76مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة13/11/2000ولٌدداود91739021277

12,76فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة05/07/1999أشواق عزٌزة نجاةمراد91839018077

12,76رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة03/06/1999ٌاسٌن احمدابسٌسة91939020843

12,76واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى20/06/1998الدٌن صالحدوارة92039025389

12,76واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة17/01/1997الطاهر محمدحٌمٌدة92139019134

12,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/12/1997جمالمخلوف92239041542
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12,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس30/06/1999ًزٌنبتشٌش بن92339041846

12,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة16/05/2001زٌنبأخضري92439019869

12,75واقتصاد تسٌٌرمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد16/06/2000عائشةمسعودي92539022503

12,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة24/10/2000امٌرةابركان92639019550

12,75فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة27/04/2000السعدٌة هاجرقمٌش92739018150

12,75مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةاالبل عٌن07/10/1998الصدٌق بوبكرمرزق92839023221

12,75فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/1997سارةبلقاسم بن92939033651

12,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة17/02/2001دعاء صابرٌنبوراوٌة93039020028

12,74رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/06/2000ٌمٌنةلبٌض93139020992

12,74تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد05/01/2001نفٌسةطٌب93239023056ً

12,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة19/05/2000سعٌدةشرٌط93339019924

12,74فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة24/02/1998محمدزكراوي93439026961

12,74فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/08/1998دهكالةلكحل93539033112

12,73فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض19/06/1996الرحمان عبدغرب93639027437ً

12,73تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن05/12/1999القاسم ابو حمزةحمزاوي93739024008

12,73تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة03/04/2000حبٌبة شٌماءحمودة93839027202

12,73تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس31/01/2001ًالدٌن صالحعسلون93939025735ً

12,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة08/06/2000الفتاح عبد أٌمندودش94039019385

12,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/07/2000صفاء اسماءٌحٌاوي94139019469

12,72كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد25/06/2000الزهراء فاطمةالعٌد94239023177

12,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/02/1998الرؤوف عبد أنوربلخٌري94339041140

12,71واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة25/01/2000خضرةسالم بن94439018846

12,71تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد11/01/1999الخٌر امقانة94539029069

12,71فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالبخارى قصر07/03/2000الزهراء فاطمةتاج94639017761

12,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة08/12/1999سعدالدٌن أٌمنبوروبة94739019382

12,71تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة16/04/2000عبدالحمٌد فضٌلمالك94839028099ً

12,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد05/12/1999الزهراء فاطمةطٌب94939042422ً

12,7تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبوسٌف عٌن07/01/2000زٌنبعزٌزي95039026640

12,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةاالبل عٌن01/11/1999ٌاسٌن لخضراحمد بن95139020388
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12,7فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/06/1996الرحمان عبدمنصور95239035122

12,7واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/05/1999منالرزقة بن95339040929

12,7رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن14/10/1998اسماعٌلطش95439043213

12,69كهربائٌة هندسة الجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة12/07/1999ٌاسٌنرمضان95539021102ً

12,69تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار23/05/2000حلٌمةعالوة95639027162

12,69رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد26/08/2000اسراء خضرةبراهٌم95739023106ً

12,69فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة14/06/2000عوالًعبدالمالك95839027757

12,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/11/1998الدٌن شرفشعٌب95939034310

12,69كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/04/1998مصطفىتوات96039043676ً

12,68تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد12/05/2000الناصر عبد فؤادنوٌجم بن96139022928

12,68تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالرحال سد06/05/1996لخضرغراب96239022960

12,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة19/09/2000رٌمة سهٌرعصب96339019983ً

12,68تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/01/2000ًحنان لٌلىشرٌك96439025837

12,68تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس21/07/1999ًجمالزرقٌن96539025588

12,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/01/1995الصدٌقخٌري96639041320

12,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/11/1999مرٌمفضل96739042808ً

12,68مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة10/06/1998محمدالحفٌظً عبد96839043894

12,67مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة15/02/2000لمٌن محمدبوخاري96939021250

12,67واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة27/03/2001البشٌر محمدبوخلخال97039019132

12,67مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة24/01/1994هشامخٌري97139021273

12,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة13/02/2001بلقٌس زهرةابسٌسة97239019846

12,67أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالبخارى قصر03/02/2001أمالبوزٌدي97339018626

12,67فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة06/11/1998بلقاسمطرهٌوة97439026839

12,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد30/05/1994اٌوبطٌب97539031427ً

12,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/12/1996الحق عبدبكاي97639034978

12,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/04/1994علٌة بنغرب97739041487ً

12,66رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة19/10/1999هاجرثامري97839020984

12,66تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد23/10/2000مفتاححدة بن97939023033

12,66مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس04/05/2000ًالرحمان عبد حذٌفةفشار98039024592
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12,66تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن28/03/2001أمٌنةسدٌرة98139026615

12,66فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/10/1998الهام سحرحسان98239033756ً

12,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة31/07/1999احالمشول98339041206ً

12,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةاالبل عٌن18/02/1999دنٌاسٌلت98439019772

12,65كهربائٌة هندسة الصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالشاللة قصر04/12/1996علًصٌفٌة98539029198

12,65رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن08/02/2001سهامهدروق98639024356

12,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/06/1998خدٌجةعلٌة بن98739041670

12,65مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/03/1998خالدمغرب98839043780ً

12,64رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/05/1999اٌمنجودي98939043234

12,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة07/04/2000سمٌةهرماس99039019955

12,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة15/11/1999اسماعٌلجعٌد99139019475

12,63مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة23/07/1999حورٌةقوادري99239028245

12,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/12/1996صبرٌنةشرٌط99339034455

12,62واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة03/10/2000طه الدٌن عالءحٌدش99439019022

12,62تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن03/04/1999نجاةبورنان بن99539024240

12,62رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار22/04/2000الشرٌفصٌلع بن99639027296

12,62تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة26/07/1999الرحمان عبدبوزٌد بن99739028078

12,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/10/1997الهدى نور نرٌمانطلٌب99839039166ً

12,62واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/12/1998القادر عبدقوٌدر بن99939040745

12,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/08/1997الدٌن جمال خالدحمٌدات100039041664

12,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف14/02/2000مروةطلحة100139042792

12,62مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتلمسان02/02/1996الفتاح عبدخلفاوي100239043819

12,61تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة03/06/2000الهدى نوربلكحل100339028146

12,61رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران03/01/1993محمدبراهٌم100439043445ً

12,61طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة26/11/1998فتٌحةجوال100539044007

12,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة11/06/2000رشال سٌرٌنتومً بن100639019997

12,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة08/06/1999الرحمان عبدبافة100739020118

12,6واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي27/11/1995سفٌانحمامة100839027081

12,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/07/1999شهٌنازنعوم بن100939042013
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12,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد25/03/1995علًصٌلع101039042319

12,6رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة26/01/1991حسٌن صداماالبقع بن101139043343

12,6رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن28/02/1994هجٌرةطمار101239043529

12,6مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن27/04/1999فارس أحمدطعٌمة101339043691

12,59تجرٌبٌة علومالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشاللة قصر19/09/2001نزٌم كمالنورٌن101439043167

12,59طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف07/02/2000مسعودة نورالهدىحادو بن101539028810

12,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/03/1988زكرٌاء الطاهررحمون101639030987

12,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/07/1998 عبد أبو الدٌن ضٌاءالعٌد101739034620

12,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد19/04/1999حٌزٌةعكازي101839041652

12,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/08/1998جازٌة رٌانحسٌن اٌت101939041812

12,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/09/1999العزٌز عبدرقٌق102039042196

12,59رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/08/1999سمٌررعواش102139043326

12,59مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن29/01/2000خلٌدةدردور102239043784

12,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة20/08/2000ٌمٌنةاالقرب102339020801

12,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة10/03/2001حٌاة زهرةالهادي102439019847

12,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/12/1998االم فتٌحةرٌك102539036802ً

12,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةالشاللة قصر01/12/2001سعادوعلً اعمر102639024062

12,57أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر19/04/2000منالصواف102739018453ً

12,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة02/01/2000خولةذباح102839019744

12,57تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار09/09/2000الزهرة فاطمةقطاف102939027243

12,57أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/05/2001ابتسامقٌت103039018253

12,57أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/08/1991الدٌن خٌرعبدي103139040283

12,56تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة20/06/2000الدٌن حسام مصعبمخلط103239020596

12,56فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةوسارة عٌن20/10/1998فاطمةسلٌمان103339025047ً

12,56تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/09/2001أحمدرابح103439019286ً

12,56واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد24/05/1997البشٌرطٌب103539022407ً

12,56تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة30/08/1997اٌمن الدٌن عصامثامر103639020197

12,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/04/1999ًعمرصدٌق103739036180ً
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12,55تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد26/09/1999صباحعٌدي103839022866

12,55أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس09/03/2000ًرانٌاشرٌط بو103939025265

12,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةبرٌكة20/08/1999المهٌمن عبدٌحوي104039020161

12,55أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/11/2000سارةحلٌس104139022303

12,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/04/1973االخضراعمر104239030582

12,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/07/1991موسىخذٌري104339038952

12,55مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرحال سد07/10/1996الدٌن صالحلطرش104439043806

12,54تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة04/03/2001فلايرعٌسى بن104539020325

12,54فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة07/08/1998صابرخالدي104639017529

12,54فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعلمة07/11/1996نورهان الرمٌصاءشبٌرة ابن104739030790

12,53تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةالشاللة قصر18/03/2001هندسالم104839024270ً

12,53تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة27/02/2000نورالدٌنلعجال104939027281

12,53فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/01/1996محمدحلٌمة بن105039037909

12,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد06/11/1998الصدٌق بكر أبوسلمات105139041005

12,52أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/11/1999فٌصلحاج بن105239018413

12,52رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة12/12/2000أسامةبهلول105339020831

12,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة10/04/2000فلاير مرٌمالعاٌب105439020566ً

12,52فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة20/04/1998بشرى سعٌدةالالوي عبد105539017445

12,52تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن05/02/2000مسعودةقاسم105639026674ً

12,52رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة05/09/2000الفتاح عبدشوٌكات105739028179

12,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/09/1985أمباركةنجٌم105839030037ً

12,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/06/1999مروان بلقاسمرمٌثة105939041475

12,51طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالجلفة16/11/2000صورٌةسالم106039028801ً

12,51تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/07/2000نبٌل أحمدبكاي106139019302

12,51تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد05/05/2000أحمدبلخٌري106239022634

12,5تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالرحال سد19/06/1998الخٌر امقرط106339022723ً

12,5تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةمسوس بن07/08/2000ًلٌدٌاعلً ولد106439025834

12,5فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة01/02/2000مرٌمالعٌد106539017988

12,5مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد1998-00-00رابحدٌقش106639029178
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12,5تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة04/08/1999كرٌمةزروق106739027584

12,5واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالمدٌة28/10/1998باللصحراوي106839026576

12,5واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/05/1999زٌنبرزقة بن106939040653

12,49أجنبٌة لغاتمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد13/08/2000جمٌلة خٌرةالعاٌب107039022292

12,49تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد17/10/2000منٌر الحق عبدمسعود بن107139022890

12,49أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/01/2000رحمةعزوزي107239018639

12,49مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة27/02/1999هشامشٌخ107339021274

12,49كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس08/11/2000ًمأمونباطن107439024542

12,48فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشارف13/09/1999محمدشرٌف107539037977ً

12,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة03/04/2001عفافبلعطرة107639020205

12,48فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/11/1990مٌلودصابري107739039011

12,48أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/07/1977ًفرٌدعزوز107839040133

12,48أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/08/1993هاجرالعربً بن107939040414

12,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/12/1998شروق شٌماء خٌرةسعودي108039041731

12,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن01/09/1996محمدأٌوبطش108139042765

12,48مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة01/04/1993عطٌةاألبقع بن108239043840

12,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/09/1998كمال الدٌن محًحمادي108339020513

12,47فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة12/08/2000عائشةقدوري108439017584

12,47تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة06/10/2000ابراهٌمبلكحل108539027968

12,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/09/1999باٌةدقمان108639019582

12,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة06/05/2000أحالمسعٌدي108739019277

12,47رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/06/1996محمدندٌل108839043447

12,46فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة28/03/2000نادٌةقاسم108939039058

12,46تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن26/08/2000الخلٌل بولرباحتوم109039021589ً

12,46تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/01/2001إقبال لٌنةقورٌدة109139020403

12,46رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة10/07/2000الدٌن عالءدٌبس109239024377

12,46كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنالبخارى قصر12/08/2000ٌونسلعون109339024572ً

12,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالتاغٌة واد12/04/1980علًساٌح109439035856

12,46أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/12/1999الزهراء فاطمة ضحىالحدي109539040092
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12,46رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمهدٌة04/08/1999محفوظ محمدسٌفاوي109639043474

12,46مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/09/1998مصطفىشرٌك بن109739043918

12,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة30/07/2000بلقاسم الدٌن صالحجعفر109839020045

12,45تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةوسارة عٌن07/01/2000أمٌنةبوشارب109939025506

12,45فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/06/2000الطاوسصباح110039017032

12,45مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالقدٌد07/09/2000بشٌرعثمان بن110139028236

12,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة17/06/1999ضرار قٌسشتوح110239020356

12,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن29/11/1998نبٌلةبرٌن110339042945ً

12,44فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالبل عٌن20/04/1979مبخوتبوراس110439037409

12,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة29/03/2001اسٌاشوٌكات110539019480

12,44فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن10/01/1999امالمحمودي110639023365

12,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة10/01/1998مسعودة آٌةطٌب110739019273ً

12,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/10/1999فلايرمجاهد110839042465

12,44رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/10/1998خلودعودة بن110939043281

12,43رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن07/05/2000أسماءعٌسان111039024301ً

12,43رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار19/02/2000األمٌن مصطفىزنات111139027321ً

12,43تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس20/04/1999ًأمباركةبوسنة111239025501

12,43أجنبٌة لغاتمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةالروٌسات05/10/2000بشرىقماري111339022285

12,43تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةجامعة17/04/1998عامرنعم111439022887ً

12,43فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن25/11/1997أحالمجلول111539029635ً

12,43أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/09/1996بالل مصطفى اسامةعٌنة111639039986

12,43رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1999-00-00الخٌر أمبعج111739043187ً

12,43مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار17/01/1998الكرٌم عبدزنات111839043828ً

12,42فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف1999-00-00خلٌفة امعابد111939028368

12,42تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة18/09/1998فرٌد احمد لمٌنقطشة112039020395

12,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة22/01/2001فاطنةأمحمدي112139020301

12,42فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة05/06/1999الخلٌل إبراهٌمابسٌسة112239016955

12,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة12/10/1999الدٌن حسام أٌمنعروي112339019381

12,42أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/12/1996لٌنة سارةبرٌهمات112439040060
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12,42مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد17/03/1994األمٌن محمدسعٌد بن112539043897

12,41واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة15/08/1999الشٌخ محمدكاس112639019133

12,41فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة17/07/2001وفاء نهىبوبكراوي112739026288

12,41واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/10/1998اٌمن الرحمان عبدمحمدي112839022511

12,41مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1994-00-00لعموريخمٌخم112939043876

12,4مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالشٌوخ دار05/06/2000اٌمانفرٌد113039021142

12,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة05/04/2000رٌمةاعمر113139019825

12,4كهربائٌة هندسة الجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةوسارة عٌن21/08/1999رٌمبوصبع113239021067

12,4تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةزقاغة تاشتة09/04/2000محمدقبابو113339025853

12,4رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة06/04/2000ٌوسف محمدداللة بن113439020963

12,4فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتولوز19/05/1997بلخٌر الرؤوف عبد نسٌمالحدي113539039186

12,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف26/06/1994لمٌن أبوالقاسمطلحة113639041008

12,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن29/11/1998نسٌمةضٌف113739042972

12,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتماسٌن09/11/1997نصرالدٌنلقبج113839042985

12,39فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة15/01/2000شرٌفناٌل113939034322

12,39أجنبٌة لغاتالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة12/09/1985سهٌرنوري114039040080

12,39فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة13/02/2000نورةعبدالحفٌظ114139018144ً

12,39طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن13/06/2000باللمبسوط114239024665

12,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعثمانٌة وادي04/01/1981الحسٌنعمٌرة بن114339030731

12,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن08/04/1994الٌاسسهٌل114439031274

12,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/10/1998هناءلسبط بن114539043065

12,39مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة11/12/1993إبراهٌم الدٌن سعدبوروبة114639043796

12,38مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن28/12/1996زٌنببخلٌفة114739021714

12,38تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد06/04/2000ٌاسٌن محمدخٌنش114839022996

12,38رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن16/04/2001نسرٌنبهلول114939024406

12,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/03/2000الباتول مرٌماألبقع115039020564

12,38تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس02/02/2000ًمارٌا سمٌةهنان115139025698

12,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد14/06/1995عامرباكرٌة115239042128

12,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن15/07/1998لمٌن محمدحشٌش115339042746
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12,38رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض11/05/1998سماعٌلاالوي عبد115439043322

12,37كهربائٌة هندسة الجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة الشٌوخ دار01/05/1999أٌوب الطاهرخبٌزي115539021055

12,37تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد09/04/2000إٌمانشٌن115639022661

12,37تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس18/09/2000العابدٌن زٌن بلحاجشتوح115739027995ً

12,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/08/1996ًفارس عبدالرحمانمشٌه بن115839035615

12,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبرٌكة02/03/1975فؤادلوهان115939036386ً

12,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/12/1997شهرزاد إٌمانبرٌهمات116039039979

12,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/07/1985حسٌنداشر116139040031

12,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة04/06/2000خدٌجة أمانًمسعود بن116239041114

12,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/05/1999صفاءدقار116339042049

12,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة20/12/1997لخضردحمان116439042543

12,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/12/1995الحكٌم عبد محمدثامر116539042725

12,36مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة18/04/2001الٌاس ثامرعٌساوي116639021155

12,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/09/2000الحفٌظ عبدحجار116739020101

12,36فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةبجاٌة09/05/2000سمٌرزمزوم116839017474

12,35تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن27/03/2000الٌاسالوهاب عبد بن116939023968

12,35تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/01/2001فارسشٌخ بن117039020267

12,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد01/08/1984المسعودشناف117139031166ً

12,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/11/1999ًالسعدٌة حلٌمة رٌحانةجعٌدٌر117239033385

12,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن12/10/1993لخضربدٌرٌنة117339037249

12,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/07/1993أسامة هشامالعقون117439043063

12,34فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة02/04/1997فطوم مرٌم اكرامخالدي117539030563

12,34تجرٌبٌة علومالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس17/02/2001ًاٌة الضاوٌازدام117639041321

12,34مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار18/03/2000سعٌدةبسطام117739027348ً

12,34أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالوادي باب02/04/2000سوهٌلةعصمة117839025277

12,34مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن02/02/2000ٌوسفمقاق117939024658

12,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف04/08/1997فاطمة بشرىدحمان118039031561ً

12,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس16/09/1982ًمحمدقاسم118139042604

12,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد03/08/1998مصطفىأوباح118239042859
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12,34كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةفكة عٌن11/08/1998براهٌمسوٌس118339043618ً

12,34مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة12/02/1991عبدالقادرحمزة118439043835

12,33مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار11/03/1999بوفاتح احمدقاسم118539027336ً

12,33فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد04/10/1994هللا عبدكبٌر118639028922

12,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالملٌلٌحة26/04/2000عائشةزروق118739020075

12,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسٌف عٌن13/03/1988قدورعل118839036990ً

12,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة1999-00-00صباحكٌحل118939042037

12,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف29/01/1996زاد دنٌا فتٌحةكحول119039042457

12,32واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن01/09/1999الرحمان عبد أحمدنٌقرو119139023771

12,32واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة18/09/1999الدٌن ضٌاء أشرفبلخٌرات119239027493

12,32تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةمسعد11/09/1998علًغرب119339027574ً

12,32رٌاضٌاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن29/12/1999معمرقوٌسم119439021691

12,32فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد06/09/1997أسامهمعاش119539021741

12,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة08/05/1998فضٌلةمومن119639020331

12,32تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن27/08/2000عائشةتوم119739026653ً

12,32رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة06/08/1998الرزاق عبدسماعٌل119839020918

12,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/11/1999زٌنبربٌع119939041849ً

12,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/04/1999نادٌةطاهٌري120039042928

12,32رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد04/12/1999محمدسلمات120139043452

12,32مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن17/01/1996محمدحمٌدي120239043584

12,32مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/05/1998أسامةدكان120339043694ً

12,31فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد22/05/2000مباركهسوٌس120439022116ً

12,31تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةالجلفة26/01/2000صفاءبلول120539022870

12,31تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن19/03/2001الفاتح محمدونزار120639024201

12,31أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/07/1996مصطفى الدٌن حسامدحمان120739040030ً

12,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/07/1998الدٌن صالحاالبٌض بن120839042063

12,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس28/01/2000ًفاروق عبدالرحمانلخنش120939042255

12,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار05/06/1996منٌرةغرب121039042897ً

12,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة08/03/2000رقٌة هللا هبةعٌساوي121139020730
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12,3تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/08/2000مازٌةشول121239028111ً

12,3تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة31/12/2000اسماعٌلباكرٌة121339022679

12,3مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/12/2000نسٌمشلف بن121439024646

12,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/12/1999ًهاجر حدةخٌرة بن121539041574

12,29مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة06/09/2000امٌن مهديلحرش121639021041

12,29أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة07/08/2001هبةجدو بن121739018611

12,29مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد31/01/2000إسحاقناٌل121839029211ً

12,29مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة24/01/1999مصطفىبوشقور121939028309

12,29فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن21/09/2000رونقشداد122039023443

12,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة22/02/2001نبٌل هشامعزوز122139020741

12,29رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن16/08/2000ٌسرىزٌان122239026732

12,29فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/05/1975محفوظلحرش122339037441

12,28رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةبنهار18/01/2000نفٌسةشٌحة بن122439024410

12,28رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةتٌمٌمون23/02/2000هادٌلمٌهوب122539024415ً

12,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة15/09/1997أسامة محمدهللا عبد بن122639020446

12,28رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار24/11/2000هاجربراهٌم122739027322ً

12,28فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن17/06/1999زٌنب رٌمةدروٌش122839021385

12,28تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/06/1998ًفرٌحةلخذاري122939025817

12,28أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالمدٌة04/07/2001هاجررقٌة بن123039018656

12,28رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةعٌسى سٌدي04/05/2000أسامةحساوي123139026696

12,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/06/1999جمالبالعباس123239041543

12,28رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/07/1997خذٌرزٌتون123339043280ً

12,27فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن24/06/2000امالعمران123439023367ً

12,27مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن20/12/1999ولٌد أكرمربح123539024435ً

12,27أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة07/10/2000امالدحمان123639018530

12,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة06/09/1998احالمسالم123739019440ً

12,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد18/03/1983محفوظسعدي123839037443

12,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران01/01/1997ٌاسٌن أحمدفضٌل123939041063ً

12,26تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن16/02/2000وئاممقران124039024271ً
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12,26فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض23/05/2000مروة خٌرةعمارة124139027413

12,26مٌكانٌكٌة هندسةالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن29/05/1996الرزاق عبدمراح124239026740

12,26رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن13/10/2000سامٌةغاوي124339024351

12,26فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة21/11/1998القادر عبدطحاح124439017631

12,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/06/1999الدٌن عمادسبع124539020228

12,26رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالمدٌة21/03/2001الرحمان هبةعرباوي124639024416

12,26فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة28/09/1997ٌسرىخذٌري124739018207

12,26رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/05/1997بولنوارجقبوب124839043255

12,26رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/01/1990ٌحًحلٌب124939043538

12,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس05/10/1985ًلخضرزهار125039037217

12,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة17/07/1988ٌوسفبوهال125139039858ً

12,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة11/11/2000نورٌن حلٌمةبكاي125239018543

12,25تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن07/07/2000الرحمان عبدعون125339024111

12,25تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/04/2001أمٌنةعطالوي125439019364

12,25تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة24/06/2000محمدصٌد125539020440

12,25فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة29/04/1994خٌرةهدروق125639027697

12,25مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد01/01/2001الزهراء فاطمة اٌناسطعبة125739023218

12,25كهربائٌة هندسة الجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة28/11/1999كرٌمامحمدي125839021088

12,25تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس30/08/2000ًنجالء أمٌرةلحول125939025505

12,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس24/07/1996ًاحمدمسٌكة126039030402

12,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/01/1998طارقشرٌق126139034642ً

12,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/11/1986ًزكرٌا سلمان محمدسبع126239038152

12,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/10/1999جهادعباس126339040271

12,24تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة01/04/2001مرٌمقطاف126439023018

12,24فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس19/06/2000ًامباركةنواري126539024773

12,24مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة18/08/2000الرحمان عبد محمدشرٌط126639021246

12,24فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس07/01/2001ًروجٌنا المٌسرحمان126739025095ً

12,24تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس01/01/2000ًٌاسمٌنشرٌك126839025944

12,24تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس20/07/1999ًمنصوردمان126939025898ً
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12,24مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/04/2000كسٌلةجودي بن127039024628

12,24فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد13/09/2000حنانقرود127139021855

12,24تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة05/09/1999امٌن محمدزوابلٌة127239028123

12,24تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالجلفة06/06/2000إلهامبوعزي127339025518

12,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/01/1997نصٌرة رشاشنوف127439033264

12,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط04/08/1997الٌاس اٌمنحران127539041410

12,23فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد29/03/1998بثٌنةطاهٌري127639031451

12,23تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن02/08/2000دنٌارقاص127739024033

12,23تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن27/08/1999ٌونس هللا عبدعالق127839024118

12,23تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار15/05/1999نورالدٌنحواس127939027280ً

12,23مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/11/1999مرواننفط128039021035ً

12,23تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةسكٌكدة27/03/1999سلمىجقرٌف128139022843

12,23فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن05/05/2001لٌدٌابوسعد آٌت128239028957

12,22فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة05/02/1991الدٌن صالحخرفان128339034539

12,22رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالبخارى قصر13/07/2000وداد أسٌازٌاٌنٌة128439024303

12,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة18/05/2000عفافكراك128539020204

12,22واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار08/01/2001امنةبلخٌري128639027068

12,22تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاألغواط06/02/2000اشرف محمدخٌش128739028121

12,22تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد11/01/2001ملٌكةجرعوب128839023034

12,22تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة25/10/1996مبروكةدرم128939028113

12,22تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس28/04/1998ًعلًصوار129039024138

12,22فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالشٌوخ دار14/06/1998الزهرةبلخٌري129139027391

12,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس26/09/1999ًخضرةسبع129239025620

12,22أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةأهراس سوق21/07/1993رحمةنابل129339040288ً

12,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد16/06/1993أسامةتوات129439041064ً

12,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار13/06/1987الشرٌفمقري بن129539041316

12,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةزعفران09/09/2000هدٌل عٌشةقنون129639020262

12,21رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبحبح حاس20/05/2000ًنسرٌن امانًقدقاد129739020854

12,21رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/09/1998ًالدٌن عزبوقراف129839026001
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12,21مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالشٌوخ دار09/12/1995مٌهوبحمٌدي129939021263

12,21واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن22/05/2001الجلٌل عبد إلٌاسنوال130039026572ً

12,21تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنسلٌمان بنى16/06/2000نرٌمانرابٌع130139028694

12,21طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن25/11/1997عائشةقاسم130239024667ً

12,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف13/02/1994عبدهللاحمٌدات130339035675

12,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسٌف عٌن27/07/1990حفٌظةعرعار130439041595

12,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة18/05/1999اشواق رٌمةمسعود بن130539041814

12,2تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةباٌزٌد سٌدي04/04/2000نصٌرةزرقة130639027273

12,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبحبح حاس08/09/1999ًالرؤوف عبدلخنش130739020108

12,2فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة04/05/1998حلٌمة مروةشنة130839017978

12,2تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبوسٌف عٌن25/05/2000منارخروب130939026675ً

12,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبخارى قصر04/10/1999آٌةعٌدات131039041002

12,19تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن31/08/1997كنزةحمو بن131139026669

12,19فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة09/01/2000فطٌمةحمٌدي131239017824

12,19أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة07/06/2000هدٌل نفٌسةهللا عبد بن131339018474

12,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة27/10/2000خدٌجة ٌاسمٌنشرٌط131439020780

12,19تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/11/1999ًرفٌدةسبعاوي131539025659

12,19أجنبٌة لغاتمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد09/10/2000زٌنبقراش131639022299

12,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة26/05/2000رٌاض محمدٌوسف131739020476ً

12,19واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةالدوار ثالثة16/12/2000األخضر الدٌن سٌفالفاطم131839026586ً

12,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةتاعظمٌت02/01/1999الرحمان عبدشٌنون131939020115

12,19أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/03/1992هجٌرةمرٌزق132039040418

12,18تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة20/05/2001نائلة مروةقحقوح132139020549

12,18تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس26/04/2001ًلؤي محمدرحامنٌة132239025866

12,18كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/04/2000بومدٌنلوعٌل132339024500

12,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة10/04/1997الرحمان عبدخلٌفة132439020112

12,18تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد12/09/2001خولةزٌان132539029090ً

12,18فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي1973-00-00فطومبوصبع132639036884

12,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة29/04/1999فتٌحةبلكحل132739042454
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12,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف25/01/1999نورالهدىمادن132839043031ً

12,18رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة28/12/1996الدٌن جمالحنٌش132939043264ً

12,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة03/03/1999الطٌبدومة133039019509

12,17طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف11/01/1999سعادقدٌري133139028800

12,17تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة23/10/1998رقٌة اسماءاحمد بن133239027975

12,17تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة01/07/1999زٌنبشول133339028036ً

12,17رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة1999-00-00فارسلمرٌن133439020939ً

12,17تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس27/05/2000ًهدٌلبلخٌري133539025930

12,17رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة13/09/2000الزهرةجحٌش133639024318

12,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة12/01/1999أٌمن حبٌبابسٌسة133739019670

12,17تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةزكار27/06/1999أحمدمحمدي133839022632

12,17مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/09/2000عزوز بنعزار133939024589

12,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد05/07/1992ابراهٌملهزٌل134039030239

12,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/05/1999ًبختةحمٌدي134139031464

12,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنهار1985-00-00فرٌدباسٌن134239036850

12,16أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/02/2000شٌراز رحمةتنوم134339018315

12,16مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة31/03/1999الدٌن نصرعقاقنة134439021267

12,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/03/1996الحق ضٌاء علًعمران134539036028

12,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/02/1998باللأخضري134639041457

12,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/07/1999الزهرة فاطمة سمٌةبلعطرة134739041960

12,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/03/1998بولنوار بن الرحمان عبدعبٌدي134839042179

12,16رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/12/1999ًعبدالرزاقطوٌل134939043386

12,15فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن24/06/2000منالحنٌش135039023597

12,15أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة12/12/2000رؤٌةشارف135139018552

12,15أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة09/10/1999الدٌن ناصر محمدطٌوة135239018597

12,15تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس16/08/1998ًمحمدبوخشبة135339025848

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةغرداٌة15/12/2000بشرىعزوز135439019599

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/08/1996الخلٌل ابراهٌمنعوم بن135539019432

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة10/01/2000الحكٌم عبدكربوعة135639020103
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12,15تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة22/08/2000نسرٌنقومٌش135739020661

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/04/2001نور أمٌنةربٌح135839019366ً

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة31/08/2000الرحمان عبد زٌادٌونس135939019860ً

12,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس11/07/2000ًالدٌن ناصر محمدرٌم بن136039025868

12,15تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة17/03/1998مختاربراهٌم136139027595ً

12,15رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة19/01/2001نجاة امباركةحبٌب بن136239020855

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/04/1999مٌسونهبول136339042913

12,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن01/01/1993أمٌنة نورةاألخنش136439043035

12,14تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض20/08/2000المالك عبدروٌنة136539027570

12,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبحبح حاس18/03/2000ًالناصر عبد الولٌدعله136639019526

12,14تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد20/06/2000سعٌدةالخٌر136739029103

12,14تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد31/12/2000البشٌرربٌع136839022685ً

12,14رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/08/2001عبٌرسعدهللا136939024375

12,14واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةبحبح حاس13/07/1998ًعمارساٌح137039019037

12,14مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد29/10/1999أحمدبالخٌر137139023203

12,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/07/1978ناجًموفق بن137239039032

12,14رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن08/10/1998اٌمانشٌبان137339043232

12,14كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس10/05/1999ًالدراجًالعارف137439043611

12,13تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن28/06/1999أٌمنشربول137539021573

12,13تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس19/09/2000ًبشٌرربوح137639025578

12,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة15/06/2000بشٌر الدٌن بدرمكاوي137739019589

12,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة12/05/1998فاروق محمدبافة137839020496

12,13مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن08/11/2000القادر عبدفطم137939024618

12,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة05/11/2000حمزةمحمدي138039019696

12,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/09/1993زهرةشوٌحة138139033468

12,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةجالل أوالد19/01/1999كرٌمةتوم138239037071ً

12,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةجالل أوالد16/09/1979محمددعدوعة138339037501

12,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/12/1999حنانزٌان بن138439041637

12,13رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة16/11/1999علً محمدزوابلٌة138539043471
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12,12فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد07/08/1981ثلجةسمات138639032077ً

12,12رٌاضٌاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة09/07/1999سفٌانخومٌخم138739027303

12,12تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد16/12/2000سهامقفال138839029106

12,12تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد10/06/2000نسرٌنقزران138939023049

12,12فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد26/11/1998داود بنحمادة139039021824

12,12مدنٌة هندسةلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي10/02/1999زبٌدةحركات139139029579

12,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة22/11/2000الهدى نور اسماءٌونس139239019471ً

12,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/03/2000مرٌهانشعثان139339020568

12,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة02/04/1999الرؤوف عبد محمدجرٌدي139439020490

12,12فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/08/1998صونٌاعم139539023506ً

12,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة08/01/2001إٌناسٌونس139639019424ً

12,12تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس1996ً-00-00فاطمةرحمان139739025800ً

12,12مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/08/1982فرٌدعروي139839043862

12,11فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/02/2000امباركة اٌمانعبدالالوي139939017087

12,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة28/06/2000الهدى نورقباٌل140039020702ً

12,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/10/1999وئامقرسٌس140139043075

12,11رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد29/03/1998عقبهقط140239043391

12,1مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةالشاللة قصر19/01/2001ادرٌس الغنً عبدعراب140339024614

12,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/05/1999الفاتح هٌثمطاهٌري140439020747

12,1تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد11/08/1998القاسم ابو خالدعلوي140539022785

12,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة10/12/2000امنةبقوقة140639019547

12,1أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن06/01/2001الزهراء فاطمة أمٌمةالنبً عبد140739023649

12,09مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةبحبح حاس28/02/1999ًاالمٌن محمدتٌشراحٌن140839024478

12,09رٌاضٌاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن30/08/1997خٌرةشربول140939021685

12,09أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة18/10/2000نصٌرة عزةحاج141039018377ً

12,09تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد01/10/1998إسالمموفقً بن141139022654

12,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالملٌلٌحة12/12/1998محمدزروق141239019123

12,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة08/05/1999فارسلسبط141339020266

12,09تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس21/05/2000ًنخلةالعربً بن141439025909
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12,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/11/1996أحمدأخضر141539029817

12,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/09/1994نسرٌنمحمد ولد141639039170

12,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/12/1992أحمدنوٌجم141739041031

12,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبلٌدة11/07/1995سارةعمران141839041855

12,08تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن29/12/1999اسامةشنوف141939023947

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/02/2001أمانًبرٌن142039019349ً

12,08فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى20/10/2000بختةزروق142139024784ً

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةاالبل عٌن01/03/2001كلثوم اسماءسبخاوي142239019470

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة11/01/2000فرٌحةدلٌوح142339020328

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة04/03/2000الرحمان عبد أٌمنعرٌف142439019384

12,08تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/11/1998ًسهٌة أمٌرةضٌف142539025504

12,08تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن04/04/1999الباقً عبدحارث142639024105ً

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة19/05/2001أٌةمنصور142739019373

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنمسعد28/09/1999عائشةسلٌلٌح بن142839020071

12,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةملٌانة12/01/1991اسماءحادو بن142939030489

12,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشراقة05/02/1977رحالبكاي143039033236

12,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/05/2000نادٌةبلقاسم بن143139042929

12,07فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة06/03/1999ٌمٌنةفضٌل143239018209ً

12,07تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن2000-00-00خٌرةعرابة143339021595

12,07تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن02/04/1997مصطفىشداد143439024225

12,07تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد19/05/1999الطٌبزرقٌن143539022707

12,07رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالقبة01/06/1999زٌادمسعودي143639024349

12,07تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس22/08/2000ًرشٌدةقندوز143739025658

12,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة05/06/1999سعٌدقصري143839019922

12,07تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنسلمانة24/02/2000علًرقٌق143939022916

12,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد31/05/2000رزان فتٌحةبلخٌر بن144039036803

12,06واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن29/10/1998بلخٌرزقرٌري144139023798

12,06تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة15/01/2001الدٌن سٌف محمدشتاتحة144239020483

12,06أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد30/10/1999فتٌحةحمرورش144339022338
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12,06تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد14/05/2000نواردركوش144439023058

12,06كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالوادي باب23/05/2000طه محمدبومنصورة144539024556

12,06تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس04/10/2000ًنسرٌنقارف144639025910

12,06تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة10/05/2001ماجدةلبٌض بن144739020407

12,06تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة08/01/1997حفٌظةزعٌتري144839028009

12,06تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس21/11/2000ًعبدالرحمانعبدالسالم144939025762

12,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران30/12/1990امالالالوي عبد145039031312

12,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/09/1993جمٌلةداودي145139032226

12,06تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة09/03/1998سهامزعٌتري145239041973

12,06تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/06/1997ٌاسٌنسعٌد بن145339043117

12,05أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة19/11/2000خٌرةمبروك بن145439018304

12,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة07/01/1999حنان أمل دنٌازبٌر145539019773

12,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة06/07/2000الغنً عبد زٌانشبٌرة145639019862

12,05تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس16/12/1999ًالقادر عبدجرو145739025756

12,05واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى13/11/1999امالرعاش145839025345

12,05تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةسرقٌن01/02/2000شٌماءزرٌق145939029461

12,05تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد16/08/2000إٌماندحمان146039022662

12,05مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/09/1995الرحمان عبد عامرعٌساوي146139043813

12,05مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةفكة عٌن09/12/1995علًغٌث146239043846ً

12,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبحبح حاس16/03/1999ًهاجرقواس146339020720

12,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة03/06/2000هٌام رانٌاشالل146439019782ً

12,04واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةسلمانة18/08/1996سالمهواري146539022477

12,04مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس08/08/1996العابدٌن زٌن فارسمزوزي146639028285

12,04تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس01/06/2000ًمروةلقرب146739025873

12,04طرائق هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس28/09/2000ًٌاسٌن محمدضٌف146839026171

12,04كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد01/08/2000الحمٌد عبدطٌب146939023170ً

12,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة10/03/1999ٌوسفمكناز147039020806

12,04تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/02/1999عاصم محمدغدٌر147139024203

12,04فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة28/02/1998ٌحًمخلوف147239018205ً
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12,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالهامل11/01/2000الزهراءقوٌن147339030795ً

12,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد16/11/1999سهٌلةمرزق147439034273

12,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/11/1998ندىجوال147539042957

12,04رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس11/11/1999ًحكٌمزاي بن147639043270

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة30/08/1999سارةزروق147739019878

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة05/04/1999سعادغرب147839019905ً

12,03تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة04/01/2000فضٌلةحبٌطة147939020334

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/06/2000الرزاق عبد محمدبوراس148039020491

12,03واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةجامعة23/11/1998بلقاسمطواهرٌة148139022441

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة17/02/1999إلهام الزهراء فاطمةصدارة148239020289

12,03فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس19/09/1996ًمبروكجرو148339025107

12,03رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس17/05/1999ًالنعاس عبدالرحمانقاسم148439026000ً

12,03تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد17/01/2000العزٌز عبدشعاعة بن148539028651

12,03تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس13/01/2001ًاٌمن مصطفىمشٌه بن148639025892

12,03تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالربعاء07/02/2001مارٌةخون148739028110ً

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة18/01/2000عائشة عتٌقةبقة148839020187

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/04/1998مروة آمالقاسم148939040999

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن01/07/1999عامرسعدات149039042130

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد02/08/1999االمٌن محمدقانة149139042700

12,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةدوٌس03/07/1999صابرٌن منالبوحملة149239042888

12,02تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة1997-00-00فطٌمةطحاح149339020338

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبسكرة21/06/2001شٌماءحنف149439020020ً

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/01/2001اٌمان الزهراء فاطمةونوق149539020290ً

12,02مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن1994-00-00بولرباحتناح149639021713

12,02تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس04/03/1999ًعادلدوارة149739025743

12,02تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالعش حاسى06/12/1997عمرمزارة149839025781

12,02تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/01/1999ًمنصورقالم149939025897

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/04/2000سامًاألحرش بن150039019894

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة01/01/2001أٌوبحلٌس150139019391

Djelfa.info 2018 



12,02تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن11/06/2000الخٌر أمدٌر150239023921

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةاالبل عٌن10/06/1998علًاوباح150339020216

12,02أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالملح عٌن06/10/2000مرٌمكٌحول بن150439026556

12,02تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن12/12/2000حسناء منىقاض150539026678ً

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/01/2000الهدى نور مروةنعاس150639020550

12,02تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةعامر سٌدي21/08/2000رزٌقةغٌث150739029094ً

12,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/08/1998الزهراء فاطمةبل150839042419ً

12,01تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة01/01/2000خدٌجة فضٌلةبشوندة150939027251

12,01واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن15/07/1997خلٌلمنصور بن151039026581

12,01تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة26/07/1999عباسٌهقرٌقه151139028076

12,01فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس19/05/1998ًالزهراء فاطمةهللا ضٌف151239025051

12,01مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة17/11/1984عباسكٌحل151339043814

12أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن12/02/2001شٌماءرحمون151439023705ً

12تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس12/04/2000ًهاجربطاش151539025925

12تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/07/2000سهامنفط151639019978ً

12مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالجلفة28/06/2001الرحمان عبد الحاجحنٌش151739028228ً

12فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة12/09/1997ٌوسفدرة151839018218

12تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةمعبد عٌن20/12/2000هاجرشول151939020724ً

12تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةاالبل عٌن1997-00-00محمدبالرحم152039020425

12أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة16/02/2000خدٌجةاالحرش بن152139018637

12تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن28/02/1997عٌسى الحاجبوشٌبة152239023955

12تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة01/01/2000اٌمان ناٌلةشرق152339026394ً

12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة27/06/1998الهدى نورفٌرم152439020694

12تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة18/09/1999سعدالعقون152539019910

12فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنمسعد28/11/1999مرٌمطوٌل152639017987

12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/02/1997الكرٌم عبدعجٌم152739035464ً

12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/06/1991وائلقوٌسم152839039593

12تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن05/08/1998الزهرة فاطمةحر152939042424

11,99فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبحبح حاس19/06/1998ًاألمٌن محمدساهل153039028968
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11,99تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن19/09/2000عمر أٌمناالخنش153139021575

11,99تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس22/06/2000ًالسعدٌةالعطري153239025547

11,99فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف06/12/1999سارةقٌرع153339028405

11,99طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن17/06/1996مباركةغزال153439024670

11,99فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس22/09/1997ًاسماعٌلحمٌدي153539030542

11,99تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/03/1998عبدالرحمان الدٌن ناصرحفاف153639042935

11,99رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس13/09/1999ًٌمٌنةتفاح153739043539

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةاالدرٌسٌة17/01/2000شروق اٌةاسماعٌل153839019561

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة26/09/1999حكٌمحٌجول153939019687

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةداي حسٌن16/11/2000منالفرقان154039020609

11,98رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/11/2000أمانً هالةسعدالدٌن154139020985

11,98مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار19/07/1997ٌحًدرام154239027365

11,98تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةتاعظمٌت08/02/2001اشواق نبٌلةصابري154339021665

11,98تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى03/07/1999اسٌاعماري154439025539

11,98فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس04/11/2000ًأمانً رومٌسةرحمان154539024895ً

11,98أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة12/09/2000الهدى نورهواري154639018655

11,98تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس05/09/2000ًهشام علًالعقاب154739025780

11,98طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةاالبل عٌن26/10/1999اللطٌف عبدعلٌة بن154839021320

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةجٌجل30/08/2001أمٌرلعناصر154939019355

11,98فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد22/12/1980التلًبلول155039030665

11,98أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/03/1999الهدى نورصداره155139040197

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/12/1992البشٌر نذٌرلمبارك155239041274ً

11,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/01/2000ًهناءسداس155339043064

11,98رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/08/1999الهدى نور هاجرزبٌر155439043527

11,98كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/01/1996ًلحسنتفاح155539043660

11,97تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن25/09/2000عمرفطام155639024143

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةاالدرٌسٌة10/08/1999اٌمانحفاف بن155739019563

11,97تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة28/06/2000أمانً كرٌمةعالب155839021644

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة30/03/2000الدٌن شهاب الطٌبقن155939019512
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11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة21/10/1999األمٌن محمدصٌلع بن156039020454

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمسعد28/11/2000ملٌكةماٌدي156139020600

11,97فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد30/11/1993األمٌنعبو156239030580

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف11/11/1996سمربوجملٌن156339041952

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/08/1998توفٌق محمدبوصري156439042709

11,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1990-00-00نجاةٌزٌر156539042948

11,97مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن24/05/1997الخٌر أمسعدة بن156639043700

11,96تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد18/11/1998ابراهٌمسعدهللا156739029060

11,96تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد30/01/2000المبارك أسامةغرٌب156839022641

11,96تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس30/03/2000ًخولةونوق156939025626ً

11,96تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة01/01/2000زكرٌاءٌونس157039019834ً

11,96تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة03/08/2000فرٌحةسوٌح157139020329

11,96فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةجالل أوالد13/01/1990كلثوم أمروٌنة157239029995

11,96تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن14/01/1996الزهراء فاطمةمترٌن157339042418ً

11,95فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالعش حاسى16/06/1996لخضرربٌح157439037271ً

11,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة24/10/2000زٌادحومٌة157539019858

11,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة02/07/2000مبخوتغرب157639020415ً

11,95أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالمسٌلة06/12/1999نسرٌنخٌروانى157739018652

11,95تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن21/03/2001السعدٌة حلٌمةعطاءهللا بن157839026629

11,95فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس11/11/1997ًالغالٌةقاسم157939024755ً

11,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/02/1999الخٌر أمقاسم158039041104

11,94فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن17/07/1998اسالم عٌسىقدٌم158139023529

11,94رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار14/05/2000احالم الخٌر اممعمري158239027298

11,94مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس20/05/2000ًالعزٌز عبدرحمان158339026120ً

11,94رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن05/07/2000شٌماءفرح158439024360

11,94فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد11/04/2000هانً أمجعٌد158539021746

11,94طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة11/02/1999سمٌةسماعٌن158639021312

11,94فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن02/12/1997عائشةنقارة158739023508

11,94أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن02/10/2001سعاد صونٌابوزناق158839026532
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11,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن11/01/1997أحمٌدةمشلفخ158939019303

11,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد23/11/1992جنٌديمسعودي159039032240

11,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن22/04/1983صالحعبٌكش159139034407ً

11,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/02/1993ًصدامحمٌان159239034468ً

11,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/06/1981ًغنٌةالقول بٌض159339036381

11,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/03/2001محمود بكٌر نورسبومعقل159439020715

11,93تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس07/10/1999ًزكرٌاهللا جاب159539025662

11,93أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/12/2000هٌام زٌنةزرقط159639022300

11,93مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة31/12/1999العزٌز عبدشارب159739021207ً

11,93تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةسلمانة03/02/2000احمدشتوح159839022671

11,93تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد20/08/2000ٌمٌنةأوباح159939023087

11,93فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس16/09/1999ًوئام صفٌةالرحٌم عبد160039024952

11,93أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة21/11/2000زٌنبخٌري160139018330

11,93تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد11/09/2000محمدهللا سعد160239029143

11,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة19/09/2000منارزقار160339020604

11,93فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس17/04/1983ًكمالبرٌن160439037094ً

11,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/02/1998شرٌف أحمد مأمونلحرش160539042570

11,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة1995-00-00محمدكٌحل160639042627

11,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة07/07/2000خلٌفةحبٌب160739019736

11,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة27/05/2000الباسط عبد عمادغرب160839020230ً

11,92تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة18/03/1998محمدنعامة160939020429

11,92تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد01/07/1997مروانهواري161039023001

11,92تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة04/02/2000أمباركةكسكس161139022647

11,92واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد21/11/1999الطٌبحوه161239022422

11,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة28/10/1999عٌشةحطاب161339020258

11,92رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/10/1999الرحمان عبدطاهٌري161439024367

11,92تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار30/08/1996الشٌخحرٌشة161539027138

11,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةوسارة عٌن26/01/2000نورهانعراج161639020716

11,92أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1976-00-00قوٌدرطواهرٌة161739040138
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11,91رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة27/05/2000جمٌللعزٌزي161839020871

11,91رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/12/2000ًاالمٌن محمدالعطري161939026018

11,91تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةبرٌان13/03/2001نسرٌنالدبوز162039020664

11,91تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/01/2000وفاء جوهرخٌنش162139022760

11,91فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد11/01/2000فاطمةسعدة بن162239028441

11,91رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالبرواقٌة29/12/1999الزهراء فاطمةصكوش162339024382ً

11,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالشٌوخ دار19/12/2000مروةهواري162439020542

11,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة18/10/1998الزهرة فاطمة مروىسنوسً بن162539020553

11,91فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/01/1989لخضربورقبة162639037227

11,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/05/1999خولةحاج162739041712ً

11,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/05/1999خولةبوطٌبة162839041713

11,91رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن22/08/1999أحمد عمراالشهب162939043407ً

11,91كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/11/1997قوٌدراوباح163039043658

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة07/12/2000حنانكاس163139019705

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/06/2000امالبوعافٌة163239019537

11,9تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف29/01/2000الهدى نور جٌهانقٌرع163339028593

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/01/2001الحكٌم عبد طارقحاش163439020058ً

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة19/04/2001زلٌخة مناررمضان163539020606

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/06/1999إكرام خولةبوزٌد بن163639019751

11,9فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس13/02/1997ًالطٌب محمد الحاججودي163739030722

11,9فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/01/1996ٌعقوبالعرب163839039823ً

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعناصر الحامة17/07/1999رانٌةرحمان163939041771ً

11,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالذهب عٌن17/10/1997محمدنجادي164039042655

11,9رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/06/1993بولنوارأخضري164139043254

11,89فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة08/01/1989صبرٌنةقندوز164239034444

11,89تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالبطمة فٌض31/12/1999خولةعمارة164339019743

11,89واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن11/05/1999داللبوهال164439023818ً

11,89رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة04/02/2000شٌماء اٌمانتوم164539020858ً

11,89تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد05/09/1999عٌاش بنبلمدان164639022745ً
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11,89تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةأفقه عٌن19/12/1998زٌنبطهراوي164739029095

11,89تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس11/07/1999ًهناديونوق164839025937ً

11,89فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد16/06/1998مسعودةباكرٌة164939038614

11,89أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/10/1998جوٌدةموفق165039040026ً

11,88فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالرٌش عٌن15/07/1983سالملشهب بن165139033694

11,88مدنٌة هندسةالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض09/10/1996عبدالرحمانالحفٌظ عبد بن165239027623

11,88تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/10/1999ًاحمدناٌل165339025529

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/07/2000مروة شهٌنازشٌبوط165439020009

11,88تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد31/01/2000ناجًلقرب165539023040

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة16/03/2001طارقمٌلود بن165639020056

11,88فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة20/09/1998كرٌمة خدٌجةبراهٌم165739017242ً

11,88تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن13/06/2001مرٌمعٌسو165839026673

11,88أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة24/10/2000رانٌامٌهوب165939018311ً

11,88فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس27/09/2000ًسمٌةبوزٌدي166039024931

11,88فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف03/02/1997مصطفىحمٌدات166139038758

11,88أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/04/1997شوقً أنٌسبرمان166239039974

11,88أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/07/1999مخلوفلعشب166339040389

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةعمورة1996-00-00أحمدعمارة بن166439041038

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/11/1998مروة سلسبٌلعموري166539041938

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/07/1996مختارمحمدي166639042775

11,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/08/1999الباتول مناربراهٌم166739042882ً

11,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/01/2000الزهراء فاطمةحنة166839020281

11,87تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة25/04/1999ٌسرىقوادري166939028159

11,87رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس01/12/1997ًلخضرجعرون167039026012

11,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة12/01/1996حورٌةرقٌق167139019706

11,87واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن08/08/1999القادر عبدبوفاد167239026589

11,87تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالقدٌد04/12/2000أٌمندحمون167339027966

11,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/12/1993داللقوٌدري167439033096

11,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/10/1977صابرٌنةبوعافٌة167539034388
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11,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/09/1994كمال صالحزرٌعة167639034428

11,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن23/12/1995لمٌن محمدجقلٌل167739038233

11,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن1996-00-00بلخٌرعالوة167839041463

11,86كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن26/11/1998كمالمدوح167939024539

11,86واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/02/2000امباركة صباحداودي168039018945

11,86تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/05/2000الزهرةحمزة168139019498

11,86تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/11/2000هاجرزعٌتري168239020723

11,86مدنٌة هندسةمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد04/09/1999أحالمصٌقع168339023202

11,86تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد20/04/1999مرٌمتوم168439023015ً

11,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/05/1999اكرام خٌرةحمٌدي168539019759

11,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة07/05/1999نورةقباٌل168639020713ً

11,86فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/08/1973رمضاندحمان168739033365

11,86فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/05/1965الدٌن صالححشالف168839034528

11,86أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر28/08/1998سناءرمضان168939040078ً

11,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسكٌكدة17/04/1998سناءجقرٌف169039041966

11,86طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/06/1997خلٌل أحمدلقبج169139043969

11,85واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن04/06/1998هدىعٌاد169239023893

11,85فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض21/06/2000شهرزادزرقٌن169339027429

11,85تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةوسارة عٌن16/04/2000بشرىسحٌم169439026628

11,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة20/11/2000نبٌلةضٌف169539020642ً

11,85مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد27/11/2000حمٌدةبشٌر169639029223

11,85تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة02/09/2000محمد فٌصلطرٌبة169739021642

11,85فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةالجلفة04/04/2000نادٌةقرٌب169839027830

11,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجزائرالوسطى01/07/2000عبدالرحمانبوجاب169939020173ً

11,85واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة13/01/1999مروانقزٌم170039022588

11,85مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن02/01/2000زٌادسالم بن170139024601

11,85فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةمسعد17/07/1999المعٌن الطاهرتوم170239017031ً

11,85واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالشاللة قصر09/10/2000سارةبومهد170339018896

11,85فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالجلفة14/11/1998راشا نادٌةمراح170439026491
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11,85واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالبطمة فٌض01/09/1998ٌاسمٌنزرقٌن بن170539022616

11,85تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار23/04/2000الباسط عبدهواري170639027217

11,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة09/01/2000خولةبوهالل170739019745

11,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة12/06/2000وسام ربٌعةضاوي170839019792

11,84فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن23/11/2000لمٌنضٌف170939026487

11,84تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/12/2000أمالمنزه171039019345

11,84كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/08/1997ولٌدفكان171139024567

11,84طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةبحبح حاس10/12/2000ًالحمٌد عبدبشار171239027379

11,84أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناألغواط19/04/1999مصطفى هشامشرفاوي171339027903

11,84فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن18/08/1998إكرامبوربٌع171439030175

11,84فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس1973ً-00-00عٌسىنوري171539036243

11,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/10/1996الحلٌم عبدسلٌمان171639042151ً

11,83رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن16/01/1998رشٌدةلوعٌل171739024341

11,83تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن30/03/1999زٌنبهللا ضٌف171839026639

11,83تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار01/06/1999الحلٌم عبدزوخ171939027220

11,83فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن01/09/1998عائشةلملومة172039021401

11,83تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/02/2001ًمبروكة هاجرهللا جاب172139020725

11,83تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة28/11/2000سعٌدةزكراوي172239019927

11,83تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة24/12/2000إخالص مروةحمزة172339028128

11,83تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس14/06/1998ًزٌنبخشٌبة بن172439025672

11,83طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس24/10/1999ًامٌنةقسمٌة172539026158

11,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة29/06/1999حفٌضةحواش172639019685

11,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة05/07/1998االمٌن محمدصولح172739020456

11,83مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة02/06/1997نعاسهادي172839021268

11,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار08/12/1991سعادحمٌدي172939041901

11,83كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/09/1999النذٌرربح173039043614ً

11,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة11/03/2000الشٌماءسن173139019503ً

11,82رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة13/05/2000حسٌن أسامةبلعباس173239020832

11,82تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس29/10/2000ًالطاهرصادق173339025548ً
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11,82تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة01/10/1997آسٌةطالب173439027950

11,82تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالجلفة18/11/2000رشٌد محمدسعد بن173539028124

11,82تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالرحال سد30/10/1998عبدالقادرشعٌب173639022905

11,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة09/03/2000الهدى نوربوزٌدي173739020697

11,82أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/02/1981سمٌرةعٌسى بن173839040307

11,82طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس18/04/1999ًاحمدصحارة173939043970

11,81فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشٌوخ دار1979-00-00السعٌدطاوس174039030861ً

11,81واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن15/09/1998ٌوسفمرزوق174139023900

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة14/02/2000احالمعلٌة بن174239019443

11,81تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار09/05/2000شٌخةهرام174339027200

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة05/07/2000أشواقداودي174439019330

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/09/2000جمٌلةدراح174539019655

11,81تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةعامر سٌدي02/04/2001وائلسرسق174639029164

11,81فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران03/05/1997رامً احمدروان174739030425

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة09/12/1995آسٌةمٌساوي174839040997

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/06/1999محمدباكرٌة174939042673

11,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقبة04/08/1987وسامملوكة بن175039043085

11,8فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة06/12/1993بولرباحنوري175139031982

11,8تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةالبخارى قصر25/01/2000سهٌلةناصح175239024078

11,8تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن31/03/1999اللطٌف عبد محمدمعمري175339024204

11,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة20/10/2000ٌوسفصخري175439020808

11,8رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار12/10/1996الباقً عبدهرام175539027307

11,8تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالجلفة15/03/2000الهدى نور سارةجودي175639028632

11,8تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة22/05/2000زكٌةبوهال175739019841ً

11,8تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/08/2000صورٌةنعٌم175839020051ً

11,8تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة24/02/2000خدٌجةقصار175939028018

11,8رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة26/08/2001أمٌن محمداسعٌد176039020955

11,8أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةٌعقوب بنى1982-00-00نوارسواهلٌة176139040192

11,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/07/1999الدٌن شمس أٌمنالشٌخ بن176239041150
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11,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن18/12/1995السالم عبددحمان176339042185ً

11,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس18/02/1996ًالقادر عبدقاسم176439042215ً

11,8مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/09/1999الدٌن بدردشو بن176539043746

11,79فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة03/06/1992لخضرهللا عبد بن176639037242

11,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة29/07/2000الدٌن ضٌاءعبدالوهاب176739020053

11,79تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة04/01/2000حنانعزوز176839019703

11,79فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة09/05/2001سلٌمةسالم بن176939017462

11,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة25/01/2001وسٌلةحمام177039020766

11,79مدنٌة هندسةالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد08/04/2000شهرةخضاري177139028768

11,79تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/02/2000أسامة أحمدزٌن بن177239023913

11,79واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن12/07/1998رفٌق محمدقاسم177339026601

11,79طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي08/02/1998النعاسسلٌمان177439027371ً

11,79أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/08/1985علٌة بنسلمات177539040021

11,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار07/10/1995الدٌن جمالحواس177639041545ً

11,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس26/05/1998ًفتٌحةقرش177739042452ً

11,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزرالدة26/05/1998لٌندةقش177839042569ً

11,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمسعد23/06/2000األمٌن منٌرمخلط177939020621

11,78تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةواضٌة18/08/2000دٌهٌةمكزٌن178039029093

11,78تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن21/06/2000الزهراء فاطمةالتوم178139021629ً

11,78تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس08/03/2000ًاالمٌن محمددرٌس178239025858ً

11,78تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةمهدٌة15/10/1999الزهراء فاطمةفاخر178339029479

11,78تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس06/12/1998ًعطٌةوداد178439025768

11,78تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد24/08/1997سلٌمان أٌمنمرزق178539022651

11,78تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد20/06/2000الحسنحرٌري178639028580

11,78تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس26/12/1999ًالعٌدمزوز178739025554

11,78مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالبطمة فٌض23/09/1998مروانرحمون178839021254

11,78تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار21/08/1999البشٌرحواس178939027132ً

11,78فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/1989داللركٌب179039033093ً
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11,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة15/07/1998احالمشرفاوي179139041205

11,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/10/1999سهٌلةعبدهللا بن179239041982

11,78رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض19/01/1999الٌاسحامدي179339043226

11,78مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة21/03/1998ٌاسٌن أحمدقب179439043692ً

11,77تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالجلفة01/02/2001بشرىخلٌف179539023981

11,77مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن27/02/2001فاروقربح179639024474ً

11,77تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة18/11/2000هدٌل مروةمرطة179739020552

11,77تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة02/05/2000الهدى نورسن179839020699ً

11,77تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن31/07/2001احمداألشهب179939021580ً

11,77تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة14/10/2000رشٌدةلعروس180039019802ً

11,77تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة11/03/2001مروةبراهٌم180139020545ً

11,77تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد05/10/2000الزهراء فاطمةعثمان180239022933

11,77فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/08/1990احمدموفق180339030349ً

11,77فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس07/04/1994ًاألمٌن محمدالعطري180439038023

11,77تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/04/1999عائشةقاسم180539042097

11,76تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض10/05/2000منٌرعمارة180639027599

11,76رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةاالبل عٌن20/08/1998عقبةطٌرش180739024376

11,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة15/08/2000مٌة امالرعاد بن180839019539

11,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة03/09/2000خلٌفةصولح180939019737

11,76تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة04/04/2001الزهراء فاطمةبوخلخال181039020288

11,76فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى21/10/2000شٌماءرحمان181139024942ً

11,76تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةالعطاف27/07/2000وفاءترٌكة181239025942

11,76فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس06/08/1999ًالساٌح ولٌدقوٌسم181339025224

11,76فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/07/1999الزهراء فاطمة كوثربالخٌط181439037160

11,76أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/1993حمزةلعقون181539040035

11,76واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/07/1998ًنوالرحمون181639040947

11,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/01/2000مارٌا وئام درةبومعقل181739041737

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة25/01/1999صلٌحةبلعطرة181839020048

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة24/08/1999فتٌحة صابرٌنداودي181939020029
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11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة12/01/2000عامر الرؤوف عبدروابح182039020110

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد20/04/2000األمٌن الصادقشرٌط182139019505

11,75تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة06/03/2001ساجدة سلسبٌلطوٌل182239028046

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة06/08/1999لٌلٌابلقصة182339020397

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة18/09/2000فلايرالعرب182439020324ً

11,75تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن12/10/2000الحق عبدمشاٌة بن182539024106

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة05/09/1999اٌمانمحمد ولد182639019564

11,75تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/11/2000اسٌابورزق182739023953

11,75تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنالبخارى قصر30/12/1999رمٌسة شٌماءعرٌب182839024092ً

11,75تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنقة الطا وادى02/07/2000أمٌن أحمدبوعكاز182939025482

11,75أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/10/1995الرزاق عبد أسامةنوري183039039970

11,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبسام عٌن30/09/1998اٌمانعلً بن183139041402

11,75رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/05/1999ابتهالزمٌري183239043200

11,74تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار14/12/1996نوالٌزٌر183339027277

11,74واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/03/2001الدٌن حسام لخضرحمزة183439019103

11,74تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن29/06/2001شهٌنازساحل183539024083

11,74فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/12/1990الدٌن برهان الرزاق عبدحوة183639035197

11,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/09/1996كمالجعرون183739042520

11,73تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن16/03/2000انفالطمار183839023973

11,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة11/07/2000األصٌل شمس لٌلٌاهبول183939020399

11,73رٌاضٌاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالشهداء عٌن28/05/2000فاطمةعثمان بن184039028180

11,73فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد11/04/1999لٌلى مباركةكشٌدة184139022114

11,73تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/01/2000هللا آٌة ودادمسعود بن184239028153

11,73رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن24/07/2000الروح هٌام مناربركان184339024401ً

11,73تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس21/01/2000نسرٌن فاطمةبوشمال184439028091

11,73تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/07/2000ًأرٌجاألبٌض184539025487

11,73واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد30/11/1998إٌمانلعاب184639029026

11,73تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن21/09/2000سعدالدٌنعمران184739026641

11,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/08/2000احالمطهراوي184839019444
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11,73مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة24/08/1998الخٌر ابو اٌهاب محمدجرٌبٌع184939021243

11,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف17/02/1992خٌرةلسبط185039033002

11,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/05/1998الهدى نور ابتهالشاٌش185139041185

11,73رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض28/07/1999مباركةغربً بن185239043435

11,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةمحمد سٌدي10/01/2000امٌمة فاطنةلحرش185339020303

11,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة06/12/2000الزهرةمبروك بن185439019500

11,72تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن11/05/2000حٌاة خٌرةبدٌرٌنة185539021596

11,72تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد16/04/2000امٌن محمد سعٌداودٌة185639029102

11,72تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى05/08/2000نجمةربٌح185739025907ً

11,72مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالجلفة30/07/1996رشٌدبوعبدل185839026102ً

11,72تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة22/10/1999شروقغرٌقة بن185939028051

11,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/06/1999ٌحً الدٌن بهاءطوٌل186039019627

11,72تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد13/08/2000علًقٌال186139028656

11,72فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن1999-00-00عائشةمبروك186239023509ً

11,72تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد25/11/1999الدٌن تقً أحمدسالم بن186339022638

11,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/07/1999البشٌرنعٌم186439041271ً

11,72رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/05/2000لمٌن محمد الرؤوف عبدلكحل186539043354

11,71مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة17/09/1999خالدجحا186639021169

11,71فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة1996-00-00محمدقعفازي186739017882

11,71مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد25/07/1998أبوبكررٌك186839021707ً

11,71تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد06/06/1999علًلهزٌل186939022915

11,71كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةالجلفة21/07/2000علًهبري187039026414

11,71تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس11/02/1999ًسندس ربٌعةخلٌفة187139025652

11,71رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة26/02/1999نجاةزٌان187239020978ً

11,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/04/1993سارةساٌح187339033630ً

11,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر04/04/1999إٌمانتمالكت187439041178

11,71تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/01/1999ٌاسمٌنشكاي187539043104

11,7واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمجبر25/04/2000صادقمسعودي187639018943
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11,7تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن19/04/2000نهادبعوش187739024251

11,7فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد08/02/1999مروةحوة187839017971

11,7تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار27/07/1999ابراهٌمرزقة بن187939027123

11,7فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن1998-00-00الزهرة فطٌمةخضراوي188039021427

11,7أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة03/11/2000اٌمان امالناعم188139018265

11,7فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/08/1996جهاد آمالجحٌش188239029608

11,7فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/1985محمودباكرٌة188339038284

11,7أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف12/03/1995مروةٌطو188439040393

11,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/06/1999ًمفتاحعبدالسالم188539042876

11,69فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن03/11/1999الهدى نورلعموري188639023614

11,69فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة29/04/1999ٌاسمٌنابراهٌم188739018194

11,69تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةوسارة عٌن08/04/1999إلٌاسمٌسوم188839019413ً

11,69تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر29/02/2000أمٌنةعبٌدات188939029408

11,69أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي23/03/2000الشٌماءبرن189039029368ً

11,69مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن22/02/1999زكرٌاطوٌري189139024460

11,69تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجدل1996-00-00محمدساٌح189239042641ً

11,68فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة25/09/1999ٌمٌنةسبت189339018212ً

11,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة06/08/2000بثٌنة عفافلحول189439020206

11,68تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالعش حاسى12/12/1999مصطفىربٌح189539025887ً

11,68واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/07/2001وصال هناءعدل189639019240ً

11,68تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/02/1999علًنعٌم189739020218ً

11,68تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/10/2000كلثومشهارة189839020366

11,68أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالعبادلة02/02/2001رجاءخنتر189939018314

11,68تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/11/2000أمال فاطمةالعربً بن190039020272

11,68أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد18/09/2000الدٌن صالحشٌن190139022315

11,68تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالجلفة23/09/2000سفٌانغراب190239022838

11,68تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن06/06/1999مرٌمدربال190339024218ً

11,68تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد1997-00-00الخٌر امبوفرٌقش190439028582

11,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/08/1998صلٌحةحٌرش190539034600
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11,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/11/1996فلايرشول190639036823ً

11,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/04/1996رقٌةبقوقة190739041804

11,67فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن03/06/2000سلٌمانمبروك190839023466ً

11,67مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد03/04/2000الرشٌد هارونطالب190939021272

11,67أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار26/08/2000الزهرة فطٌمةهواري191039027033

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة20/03/1999الزهرةجٌدل191139019497

11,67فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةاالدرٌسٌة24/10/1998ٌثربقاسم191239025231ً

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةتٌارت14/11/1999أنٌسةسجان191339019372

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة18/07/2000أمٌن محمدنعوم بن191439020448

11,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن01/12/1999سعادبوزٌدي191539033782

11,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/03/1983عدنانرابح191639035721ً

11,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1971-00-00الدٌن نصربحري191739039192

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبشار14/06/1999الهدى نور آٌةحام191839041004ً

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن28/06/1997فاٌزةجودي191939042438

11,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة1998-00-00كرٌممحمدي192039042505

11,66فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن03/02/2000مرٌمكوار192139023585

11,66مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/04/1998الدٌن نورمبخوتة192239027363

11,66تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/03/1999زكرٌاءصباح192339019832

11,66تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد04/09/1999فٌروزبرش192439022954ً

11,66تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةاالبل عٌن28/11/2000منٌرفٌرح192539021664

11,66رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالبخارى قصر10/04/2001مختاربوخلخال192639026727

11,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/10/1999أمٌرةعزوز192739041126

11,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/07/1998ًشدى خدٌجةصادق192839041683ً

11,65واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن13/04/1999توفٌق النور عبدشقور192939023850

11,65فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة21/06/2001الخٌر مارٌةامبلعدل193039021441

11,65فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس04/10/1999ًصباحبوعٌشة193139024944

11,65تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة28/10/2000نسٌمة فاطمةتمٌر193239020294

11,65تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة25/08/1997مسعودةشول193339028132ً

11,65تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالرحال سد12/12/1998محمدقرزو193439022978
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11,65تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس10/09/2000ًهدٌلعزالوي193539025931

11,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالبخارى قصر02/06/2000بشرىمساٌل193639019598ً

11,65فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف08/03/1999فرٌحةاوقٌص193739028446ً

11,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/11/1987عمر المختارجلفاوي193839031158

11,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/09/1995عبدالرزاقعثمان193939035620ً

11,65واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن24/01/1999عبدهللامختاري194039040765

11,64أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة13/09/1999نورالهدى حدةكرمة194139018288

11,64تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةفكة عٌن17/04/2000إٌمانربٌع194239029057ً

11,64فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد28/12/2000آمنه هاجرعبدالحفٌظ194339022230ً

11,64تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد15/01/2000حورٌةسرار194439022781

11,64رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/07/2000اٌمان فطٌمةعبدالوهاب194539020944

11,64تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة14/01/2001نوال أمٌرةحلٌمة بن194639019357

11,64أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة04/02/2000هٌام مرٌمضٌف194739018647ً

11,64أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة09/09/1999ٌاسمٌنبلٌح194839018500

11,64مدنٌة هندسةأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن24/08/1999هجٌرةغورٌد194939029236

11,64تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة31/12/1999عائشةشنانة195039028070

11,64أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/06/1992صابرٌنةنعمان195139040084

11,64رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن15/11/2000شٌماءبحري195239043337

11,64رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن03/10/1999مٌادةشٌخاوي195339043501

11,64مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن08/08/1998سلٌم محمدقبشة195439043588

11,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة16/01/2001سارةرحمون195539019883

11,63تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار02/12/1997العقونخبٌزي195639027140

11,63واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس29/07/1998ًأسماءسدات195739025326

11,63تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/03/1998ًسفٌانزنات195839025689ً

11,63تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة09/06/2000مروةعلٌة بن195939020537

11,63مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة29/06/1998علًالعاٌب بن196039028278

11,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/07/2000مصطفى باللعٌسى بن196139019607

11,63فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس16/12/1998مٌرةسلٌمان196239027826ً
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11,63واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد13/12/2000ثابت بنجرٌة بن196339022442

11,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة20/12/2000خولة فطٌمةترجاهلل بن196439020344

11,63مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةأفقه عٌن06/08/1996مرادجغمومة بن196539029181

11,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد23/02/1996وهٌبةلحرش196639039706

11,63أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/01/1996الكرٌم عبدساٌح196739040105ً

11,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/01/1998عمرضرواٌة196839042353

11,62تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن01/06/2000زهٌرةربح196939024047ً

11,62تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس11/10/1999ًجمٌلةفدول197039025594

11,62مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة22/06/2000العزٌز عبدقراشة197139021208

11,62أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن10/11/2000أمالبراهٌم197239021475ً

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/06/2001أسامةسماعٌن197339019309

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/10/2001الهدى نور شٌماءنوٌجم197439020024

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة23/08/2000اٌناس فاٌزةسعدالدٌن197539020311

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةمسوس بن26/10/2000ًنرٌمانالغة197639020656

11,62رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس07/10/2000ًالدٌن صالحتشٌش بن197739025993

11,62أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة26/01/2001الزهراء فاطمة باتولحوة197839018634

11,62تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن08/07/2000نجوىداود بن197939026680

11,62رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة24/08/2000معاذاالبقع198039020974

11,62مدنٌة هندسةأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن11/05/1999براهٌمبوخاطر198139029220

11,62تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد03/10/1997أحمدمشلفخ198239022630

11,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن1993-00-00حكٌمبغدادو198339032450

11,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار16/11/1969محمدمحمدي198439037456

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن09/03/1998جمٌلةرحال198539041550

11,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/06/1995القادر عبدقزٌم198639042212

11,61تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة08/06/2000منال مروةجلٌطة198739020548

11,61رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالجلفة23/03/2000وفاءحمٌدات198839024423

11,61تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة02/06/2001ودادالشٌخ بن198939024273

11,61فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة03/05/1999إكرامداودي199039016958

11,61مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن10/04/1999مرٌمعوج199139026792
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11,61تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة20/12/2000جمانةعودة بن199239028008

11,61تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/10/1998جٌهانعبزوزي199339041558

11,61كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس30/07/1993ًمحمدعسلون بن199439043667

11,6واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس16/12/1998ًغنٌمةعزوز199539025417

11,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة20/02/1999فاطنةقورٌدة199639020295

11,6تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالصحارى حد18/12/2000نوالنورالدٌن199739027278

11,6تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةتٌسمسٌلت14/10/2000بثٌنةساح199839025572ً

11,6فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس26/09/2000ًفطٌمةفتٌلٌنة199939025083

11,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة31/12/2000عزٌزةمٌلود بن200039020196

11,6فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/03/1979كلثومخرنانة200139037076

11,6فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/10/1999الزهراء فاطمة مروةدربال200239038446ً

11,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/07/1992ًحفصةعوٌس200339041593ً

11,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/03/1999أحالم دنٌاٌوسف بن200439041747

11,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمجبر21/06/1999سمٌةربٌح200539019953

11,59واقتصاد تسٌٌرالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف28/03/2000جمٌلةبزٌز200639028534

11,59فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةالجلفة31/05/2000سلٌمحلباوي200739021946

11,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالقرارة26/07/2000ابتسامبوشن200839019426

11,59رٌاضٌاتالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف30/10/2000رقٌةقدٌري200939028711

11,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد14/06/1981مباركةلفٌته201039037389

11,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/12/1998الزهراء فاطمةحمود201139042420

11,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/09/1998ًفرحطالب201239042460

11,59رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/04/1996زٌنبحطاب201339043304

11,58فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة03/07/1982ملٌكةبخت201439038854ً

11,58تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن13/04/2000ٌوسفخمخام201539024288

11,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالبطمة فٌض15/11/1998علًشاوي201639020217

11,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالقبة24/12/2000مروانٌحٌاوي201739020529

11,58تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةاالربعاء13/02/2000أنسبوكاف201839025507

11,58تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةسلمانة18/10/2000بشٌربساٌسة201939022733
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11,58واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن12/08/2000منالعٌشون202039023885

11,58تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة19/07/2000رمزي محمدشرٌف بن202139026390

11,58تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةبحبح حاس16/07/1999ًمحمدشداد202239029140

11,58تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةالروٌبة16/08/2000اٌمانبوعكاز202339026625

11,58تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالملٌلٌحة29/01/1995الحمٌد عبدقباٌل202439027221ً

11,58تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة27/02/2000الزهرةاالبقع بن202539027979

11,58تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنتاعظمٌت27/06/1999عائشةصابري202639028068

11,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى03/05/1997بشرىعماري202739031552

11,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/08/1995ًالنور عبدبراهٌم202839035550ً

11,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/01/2000نسرٌنحرفوش202939042968

11,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن1997-00-00كمالبوعكاز203039024179

11,57تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةالشاللة قصر02/12/2000ٌزٌدالرحٌم عبد203139025950

11,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالعلمة31/05/1998اسالمهدٌبل203239023948

11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة30/09/2000نذٌر محمدرنان203339020504ً

11,57تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة16/03/2000وئامبرٌك203439021674ً

11,57مٌكانٌكٌة هندسةمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد1998-00-00أمٌن محمدبالخٌر203539023145

11,57تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة09/05/2000نعٌمةمسلم203639028144

11,57تجرٌبٌة علومالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران10/03/1999الطاهرصافً بن203739026359

11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة10/11/1998صورٌةخذٌر203839020050

11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة13/06/2000أشرف بشٌرعاٌدي203939019603

11,57تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة24/02/1996هاجر فطٌمةبوخاري204039025823

11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة08/06/1999أسامةجعالب204139019307

11,57تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد17/07/2000سارةخلٌف204239022825

11,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن18/04/2000شٌماءفرٌح204339024087ً

11,57فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة22/03/1998الصدٌق بوبكرشٌخ بن204439027675

11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة14/05/2000بوتفلٌقة العزٌز عبدنوارة204539020138

11,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/07/1998باٌزٌدنفط204639031448ً

11,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد20/03/1998الزهراء فاطمةعٌساوي204739036531

11,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلٌم19/02/1982محمدبوحجة204839037532
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11,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/12/1991الدٌن صالحقعفازي204939042056

11,56أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/01/2000رانٌاطاك205039018310ً

11,56فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/11/2000ًحنانجعفور205139024843

11,56تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/02/2001مروةعٌسى بن205239020544

11,56تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس08/01/1999ًالسعدٌة سهٌلةطعبة205339025702

11,56تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد12/06/2000الدٌن شمس أحمدصداره205439022639

11,56تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة28/06/2000اسماعٌلزباٌر205539019477

11,56تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةسلمانة24/08/2000سرٌن هللا آٌةقاسم205639022628

11,56فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد14/02/1998خٌرةموساوي205739021881

11,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/01/1996إٌمانكحٌل205839030199

11,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس27/03/1990ًزكراويحمزة بن205939033407

11,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر15/05/1996األمٌن محمدلبوخ206039038034

11,56رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/03/1998الدٌن نصربوكرش206139043515

11,56مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/01/1995لخضرشٌنون206239043869

11,55فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن23/12/1999الدٌن عمادخٌر206339023525

11,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة17/04/1999الزهرة فاطمةهورة206439020293

11,55تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة14/09/1998مسعودةسالم بن206539027271

11,55أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس19/04/2000ًمرٌمعلٌوة206639025301

11,55تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد10/09/1996الفداء ابو عمادالدٌنتوات206739022918ً

11,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالعش حاسى14/07/1998حدةشكابة206839019671

11,55واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة03/05/1999ٌوسفدقمان206939019259

11,55طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس1995ً-00-00فتٌحةبقة207039026168

11,55تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن13/05/1999نادٌةلخذاري207139024235

11,55رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن16/11/1999زٌان الدٌن زٌنتومٌات207239026707

11,55تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن01/02/2001سلمىقسمٌة بن207339026644

11,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/12/2000لبنةمشلفخ207439020375

11,55رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن12/05/1998مونٌةحبش207539024403ً

11,55تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس07/02/2000ًمسعودةسبع207639025884

11,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/04/1997حمزةجدو بن207739032574
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11,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقطارة16/01/1997أحمدبرش207839041041ً

11,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض15/06/1999محمدالحفٌظ عبد بن207939042674

11,54طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةاالدرٌسٌة22/01/2000نورةشوٌكات208039028811

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة17/09/2000محمدبولنوار208139020441

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة11/03/2000احمدعطٌة208239019452

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة12/03/2001ناصر سهٌلالرحمان عبد بن208339019984

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/07/1998محمدعلً بن208439020431

11,54فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة08/07/2000حمزةحمامة208539026859

11,54فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1973-00-00الساٌحطوٌل208639030836

11,54أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي14/08/2000نعٌمةجفال208739040190

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنورة27/10/1998الدٌن بهاءقواس208839041492

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/04/1999بالل حمزةجرد208939041628

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/02/1999فتحًصادق209039042443ً

11,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/01/1998نعٌمةالباقً عبد209139042996

11,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةمسعد11/09/2000شٌماءسوٌس209239020018ً

11,53تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس19/05/1999ًأنورخلٌفة209339025509

11,53فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/12/1999محمدطالب209439027799

11,53تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد06/04/2000اللطٌف عبد الخلٌفة محمدقرود209539022988

11,53تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالبواقً أم05/12/2000اسحاقشكاوي209639025531

11,53تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالجلفة25/06/2001سلمىبوكر209739025692

11,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة25/05/1999محمدبدٌرٌنة209839020434

11,53فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/02/1993محمددلول209939037781ً

11,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/06/1996مسعودةعون210039042840

11,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد12/07/1999ٌاسٌنطاهٌري210139043122

11,53مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/07/1999ًالدٌن عالء أكرمبوزٌدي210239043698

11,52فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر31/03/1998سارةماض210339017396ً

11,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة07/06/2000عائشة داللحلفاٌة210439019769

11,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/11/1999خولةموفق بن210539019742

11,52واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/03/2000عماد محمدحمو210639019146
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11,52تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةحمادٌة23/10/2000هاجرقادري210739029508

11,52تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةالعظام أم23/01/2000عمرانصالح210839022925ً

11,52فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة06/08/1997الهامغرب210939017045ً

11,52فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة13/08/1998هٌفاءقوادري211039018174

11,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/01/2000محجوبةحمٌدة211139020417

11,52تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد16/10/2000سهامطٌب211239028640ً

11,52تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس03/04/2001ًالدٌن حسامقاسم211339025600ً

11,52تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة02/08/2001شرقً الدٌن شمس محمدكربوعة211439026391

11,52أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن22/05/2001سارةمحمدي211539026531

11,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/05/1978السالم عبدحمٌدي211639035200

11,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن19/09/1988القادر عبدسحنون211739035309

11,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس23/12/1998ًإكرامجلٌخ211839041162ً

11,52رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/12/1999رٌاض عامرهزرش211939043352ً

11,51واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة16/10/1999خلٌلباكرٌة212039018848

11,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة21/11/2000مرٌم هدٌلنوي212139020735

11,51أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالشارف07/12/2000أمٌرةجعفر212239018242

11,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/06/1999مختار خالد الحً عبدعمران212339020105

11,51واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/08/1996ًالدٌن تقً النعاسرعاش212439025344

11,51واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/04/1998سعدحفاف212539018908

11,51تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةفدول حاسى1999-00-00أحالمقباج212639029400

11,51تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةاالبل عٌن12/03/2000مرٌمطٌبوزة212739021657

11,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبلٌدة24/10/1997حنانالعٌش212839032648ً

11,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس14/11/1988ًسهٌرقٌدة بن212939034258

11,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن24/08/1995كمالالسالم عبد بن213039037136

11,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/12/1997لزهاريمعاش213139037299

11,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةرغاٌة13/05/1999ندٌر محمدقماز213239042755

11,5تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن27/10/2000بشرىتل213339023980ً

11,5تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة24/12/2000البشٌر محمدحاش213439020459ً
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11,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/08/2000اٌةعزوزي213539019557

11,5تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس17/05/1999ًاالمٌن محمدسدات213639025857

11,5فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/06/1998الٌاس محمدالعٌدان213739023571ً

11,5تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/05/1998الدٌن عز القادر عبدنقٌش213839024117

11,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن15/01/1996الهاشمًدروٌش213939019523

11,5فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف18/08/1997مستورةطٌب214039028478ً

11,5تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن13/06/1998كرٌمةسالم214139024175ً

11,5تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة06/11/1999نخلةاالخذاري214239028140

11,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/05/1984كلثوم أمنوري214339029994

11,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/05/1987نورٌةمعمر بن214439039464

11,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/12/1995سارةباسٌن214539041857

11,5رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن1995-00-00منال مسعودةبلقرع214639043484

11,49تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد27/01/2000سهامخنٌش214739022850

11,49تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن15/02/1999مرٌمعٌسو214839026672

11,49مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن02/06/1997نادٌةبداوي214939024644

11,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط05/08/1982سالمحفاف بن215039034031

11,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرٌش عٌن07/03/1995علًثامر بن215139035983

11,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/05/1995فٌروزاحمٌدات215239036976

11,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزكار04/05/1996سلمة نجاةطاهري215339039129

11,49تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة06/09/1999زهرةكحول215439041827

11,49تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد06/04/1996عادلمحمدي215539042115

11,49رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/05/1998سمٌرجنٌدي215639043325

11,48فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة07/01/1996عباس ناجًعزوز215739039044

11,48تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن04/05/1999النور عبدهتاك215839024122

11,48تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة18/12/1998الرحمان عبدقصٌر215939021615

11,48تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس08/11/2000ًشٌماءدنٌدٌنة بن216039025717

11,48تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالصحارى حد15/06/1998فرٌحةصادق216139025818ً
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11,48تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة25/10/1998الزهراءشوٌحة216239019493

11,48تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة29/07/2000ٌاسٌن محمددلٌوح216339020508

11,48تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر09/06/2000إٌمانمساعدي216439029411

11,48تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةبحبح حاس04/12/1998ًنوالذوٌب216539024252

11,48تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةالجلفة07/10/1997سمٌرقٌرش216639022846

11,48فلسفة و آدابالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة06/06/1998زهٌربدراوي216739017367

11,48تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس09/05/1998ًاٌمانعثمان216839025565

11,48تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنعٌسى سٌدي04/11/1999خدٌجةالعشب216939024016ً

11,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/08/1998الطاهرالود217039041323

11,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد11/01/1999جمٌلة سارةحامدي217139041871

11,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد04/12/1999عبدالناصرسمات217239042271ً

11,48طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/01/1998مسعودعزٌزي217339044017

11,47أجنبٌة لغاتالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة04/07/1994خلٌلجدو بن217439040281

11,47تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة28/04/1997حدةروٌبح217539022762

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة09/09/2000الهدى نورحامدي217639020703

11,47أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة30/10/2000مصطفى قاسم مأمونحاش217739018426ً

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة23/04/2001اٌةجوال217839019559

11,47تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد06/06/1999عبدالقادررقاد217939028653

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة16/01/2001المجٌد عبدضٌف218039020160ً

11,47فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/01/1996أحمدجلفاوي218139029810

11,47فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار02/02/1986الشرٌفالحدي218239030900

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد15/11/1998األمٌن أحمدخلفاوي218339041053

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن04/12/1996تركٌةربح218439041511ً

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/08/1995مصطفً توفٌقتوات218539041519ً

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/11/1995سارةالحمرة218639041856

11,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض28/05/1998قبانً نزارداللة بن218739042961

11,47مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن08/04/1999عبدالغنًغرب218839043834ً

11,47طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/04/1998عبدالنورخضٌر218939044001
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11,46واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةوسارة عٌن14/08/2000سلٌمةسعودي219039018922

11,46واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/04/1997باللفاس219139023795ً

11,46تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن15/04/2000صارةروٌنة219239026652

11,46فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي1997-00-00موسىقوٌدر بن219339026981

11,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/10/1990سهامنعامة219439034233

11,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/01/2000منال عٌشةداودي219539042386

11,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن21/02/2000نفٌسةعٌشة بن219639042998

11,46طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس27/05/1994ًبلقاسمصحارة219739043980

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف09/10/2000خرفٌةلسبط219839019726

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة28/06/2000الخٌر ام مروةرابح219939020546ً

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/04/2001ٌاسٌنبشار220039020788

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة12/03/2000االمٌن الصادق محمدعطٌة بن220139020461

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة26/10/1999رضوانغراب220239019804

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة15/11/2000منال زهرةقٌرع220339019848

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/02/2000جٌهان مسعودةحسان220439020576ً

11,45تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس03/07/2000ًفدوىبقة220539025814

11,45فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/07/1981األمٌن أحمد سًسنوسً بن220639034282

11,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوعرٌرج برج27/07/1998إٌناس دنٌامسعودي220739041748

11,45رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/10/1992عادلالهدرة220839043350

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة08/02/1999عائشةعمران220939017580

11,44تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار25/11/2000سمٌةطاوس221039027196ً

11,44أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد20/04/2000ٌاسٌنمٌمون221139022371

11,44رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/09/1998ًابراهٌمبخت221239025966ً

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة13/01/1998فارسالرحمان عبد بن221339017734

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالقبة08/11/2000أرٌجهللا غالم221439016882

11,44فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/08/1996مسعودحمدان221539023588ً

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة18/08/1999نجاةفرنانة221639018073

11,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة06/07/1998الرحمان عبدعزوزي221739020114
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11,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة19/09/1997أحمدصندوق221839019281

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن27/07/1993وداد خضرةبوجعران221939032885

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن1991-00-00عٌسىزروق222039036280ً

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد28/03/1998مباركهحمام222139037407

11,44فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/05/1992نسرٌنلبٌب222239039169

11,44واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمناعة16/04/1996ٌاسٌنالقري222339040975

11,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/12/1998لٌنة مروةالحفٌظً عبد222439042794

11,43تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن02/06/2000عدنانغوٌن222539024132ً

11,43واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن03/04/1998المسعودعدام222639023790

11,43رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن26/03/2000امالعٌسان222739024321ً

11,43تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة03/09/1999شرٌف محمدطعبة222839027261

11,43أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة19/08/2000عبلةحرٌزي222939021499

11,43رٌاضٌاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن02/04/1999إٌمانفرحات223039021681

11,43أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/03/2001رمزي محمدسالت223139018439

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة18/07/2000رشٌدة نادٌةزنات223239020633ً

11,43تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى13/12/1997زهرةصدٌق223339025666ً

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة25/02/2001سندسبوهلة223439019970

11,43أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة20/07/1999دالل منالكس223539018650ً

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة23/09/1998خلودبدٌرٌنة223639019731

11,43تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن09/01/1997لمٌاءالالوي عبد223739024188

11,43فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس30/06/1985ًالمسعودقدقاد223839031167

11,43فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف10/03/1997الحفٌظ عبد اٌمنقول223939031417

11,43فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن12/02/1988نبٌلواف224039039082ً

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/09/1998الرؤوف عبد أسامةهزالوي224139041076

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/09/1996الخلٌل ابراهٌممحفوظ224239041198ً

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/06/1998الدٌن عماد زٌانكٌرد224339041833

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة23/11/1999الزهراء فاطمةغرٌقة بن224439042421

11,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/09/1997مرٌمٌونس224539042801ً

11,42فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة20/03/2000سعدٌة خولةبوعبدل224639017279ً
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11,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة30/07/1999خدٌجة سالفعرٌشة224739019936

11,42تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس07/03/2001ًخولةبوفاتح224839025628

11,42تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن04/08/2000زٌنبمقران224939024052

11,42تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد16/08/2000بولرباحبراهٌم225039022750ً

11,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة03/12/2000سهامكٌدار225139019979

11,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة13/06/2000شاكر الدٌن عمادحطاب225239020229

11,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةمسعد11/02/2000عائشةبوخالفة225339020073

11,42واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن27/09/1998شرٌفكسكس225439023831

11,42مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة03/10/1998حمزةلبنة225539021163

11,42تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس27/06/1999ًأمال ٌسرىأمبارك225639025951ً

11,42فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد19/07/1992اسماعٌلجقلٌل225739030518

11,42أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/12/1994الدٌن جمال محمدنجٌم225839040379ً

11,42كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةفكة عٌن29/03/1998لعموريقندوز225939043663

11,42مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/01/1997عٌسى أٌمنبالخٌط226039043705

11,41أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةتٌارت29/06/1998أمحمدموفق226139018521ً

11,41تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن06/05/2001خدٌجةطٌرش226239024020

11,41أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة09/03/2000وئامدراج226339018495ً

11,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/09/1999روان فلايرحمٌدة226439020327

11,41تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/02/2000فطومشعران226539020337ً

11,41تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةقسنطٌنة05/07/1996الحمٌد عبد بادٌسنصر بن226639027989

11,41واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةوسارة عٌن05/10/1997محمدكٌحول بن226739019118

11,41فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة11/12/1997هجٌرةبرقوق226839018159

11,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/10/2000إبتسام رحابعاٌدي226939019794

11,41تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة10/08/2000عائشةقدوري227039024101

11,41فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/01/1999سامٌةعمارة227139017421

11,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار15/02/1985القادر عبدقاسم227239042202ً

11,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/12/1999عقٌلةدرٌش227339042300

11,4فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة16/05/1969سوالمشرٌف بن227439034279

Djelfa.info 2018 



11,4فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس18/04/1982ًمحمدرعاش227539037535

11,4تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةمسعد31/07/1997مباركهمٌمون227639022968

11,4تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس27/03/2000ًالدٌن سٌف إسالمعسلون227739025516ً

11,4واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار19/09/1998احالمناٌل227839027056

11,4واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/11/1998انجب الدٌن تقً عٌسىحدة بن227939019042

11,4تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد28/03/1998نوارةسبٌحة228039029158

11,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة22/01/2000معاذ الكرٌم عبدجمٌخ228139020153

11,4تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد30/03/1999عادلشرٌك بن228239028649

11,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة20/03/2000القاٌمةملك228339019518ً

11,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة01/04/1999سفٌانحبش228439019932ً

11,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة16/12/1999اسالم محمدربٌعة بن228539020452

11,4تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار15/03/1997الدٌن صالحٌحٌاوي228639027208

11,4أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/09/1964أمٌن أحمدنعاس228739039965

11,39واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة19/06/2001لغوٌنٌة هاجرحمٌدة228839019232

11,39فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن09/04/1995بلقاسمساٌح228939023381

11,39أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةوسارة عٌن15/10/2000منىجناد229039018456

11,39مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد28/10/1998حنانجغمومة بن229139029224

11,39تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/09/2000الصادقكرفاوي229239019504

11,39مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة13/10/1999لمٌن محمدزرٌعة229339021249

11,39فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة11/08/1998وفاء مرٌمٌطو بن229439017997

11,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة07/08/2000توفٌقخذٌر229539019639

11,39فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة07/05/2000شرٌفشرٌط229639017503

11,39أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف14/07/1983محمدقرش229739040366

11,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر20/07/1998أسامةمٌسوم229839041071ً

11,38فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة29/05/1995لخضرقنان229939037265ً

11,38فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس22/12/1999ًأمٌن محمدحمٌدي230039037985

11,38تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبوسٌف عٌن25/04/1998حمزةضٌف230139026630

11,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة09/06/1999هجٌرةعبٌدي230239019236

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة29/01/1999مختارسعٌدي230339020516
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11,38تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار21/06/1994الخٌر أمبعج230439027118ً

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةبرٌان02/10/2000الٌاسالسعودي230539019528

11,38تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةوسارة عٌن09/03/2001صالح المؤمن عبدحمد230639029126

11,38طرائق هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/01/1999الهدى نورعلٌوة230739021341

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة19/09/1999بركاهمجغمة230839019594

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة19/10/2000الستار عبد عالءمٌساوي230939020212

11,38رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةامحمد سٌدي05/03/2002ٌونسبوهزٌلة231039024429

11,38واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة14/09/2000زٌنبغربً بن231139026315

11,38فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالحٌران قصر21/03/1998صابرٌنسعودي231239021962

11,38تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/12/1999الدٌن عز الطٌبلعجال231339022708

11,38طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنبنهار1995-00-00صالحبرداٌة231439024666

11,38تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة28/11/2000سهٌلةحنٌش231539028050ً

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة17/11/1998نبٌلقندوز231639020641

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/05/1992خٌرةسرسق231739033003

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة05/03/1998شٌماءشرٌط231839034375

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1982-00-00الرحمان عبدقوراري231939035061

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة06/03/1983كمالقوادري232039037092

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة01/11/1977مسعودزعٌتري232139038514

11,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد04/07/1979وهٌبةٌحً بن232239039693

11,38أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/09/1999ًآٌة مرٌمقارف232339040170

11,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن13/03/1984عزوز بنشنقاش232439041484

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة12/12/2000مرٌةبوطٌبة232539020554

11,37تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة28/02/2000حنانرحمون232639019704

11,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة02/12/2000ماٌسةعجرود232739018430

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة30/06/2001سندسدلٌوح232839019972

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمجبر06/06/1997كرٌممسعودي232939020360

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة27/10/2001أسماء ناٌلةبوعرصاوي233039020639

11,37تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد09/08/2000نجاةمحمدي233139021666

11,37فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة10/05/1998عمرخلٌفة233239017701
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11,37تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة17/12/2000خلود خضرةحاش233339019730ً

11,37تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي07/11/2000هدٌلمساعدي233439029509

11,37تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة26/03/2000كرٌمةموفق233539028105ً

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمعسكر30/09/2000إٌمانقوادري الطاهر233639019418

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة19/09/1999خدٌجةالعون233739019723

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة18/08/2000ٌحًبراٌس233839020793

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة24/12/2000حبٌبة اٌناسحاش233939019576ً

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالسوقر25/03/2000الدٌن بدربلقصة234039019588

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة18/01/2000الدٌن سٌف علًعراش234139020224ً

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةوسارة عٌن06/02/2000الوهاب عبد محمدعزٌز بن234239020493

11,37فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد19/07/2000صابرٌن سمٌةكشٌدة234339021950

11,37تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن17/12/1998الرحمان هبة فاطمةقدٌم234439024158

11,37تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس27/07/2000ًلمٌن محمدخذٌر234539025867

11,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد30/07/1972المسعودربٌع234639040002ً

11,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/06/1999نوالسعٌد بن234739040194

11,37واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/02/1998الرحمان عبد عالءزوخ234839040770

11,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/02/1997الرحمان عبدمسعود234939042167

11,36فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة09/09/1997مروةزٌتون235039017965ً

11,36مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن20/07/1999رابحخلفاوي235139029226

11,36أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة05/01/2001شكٌب الدٌن سٌفرمضان بن235239018355

11,36مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس30/06/1998زٌاناألطرش235339028249ً

11,36رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس04/10/2000ًرٌمةموهاب اٌت235439025987

11,36مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةالجلفة07/11/1997ٌامنةقرمٌط235539026149ً

11,36تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةزناتً وادي11/05/1999عبدالمؤمنبوبردعة235639024130

11,36طرائق هندسةالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة13/07/2000الفاروق عمرطهراوي235739021324

11,36تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة30/04/2000فاطنةزوابلٌة235839028094

11,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/05/1996إبراهٌمبوزٌدي235939030137

11,36أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة07/06/1999نبٌلةطاهري236039040404

11,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة09/02/1999الحسٌنسلٌمان بن236139041292
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11,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/04/1999ًخدٌجةالطاهر بن236239041675

11,35أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة17/01/1998الهدى نور حبٌبةعزوزي236339018542

11,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة08/01/2001الدٌن صالح أٌمنالعارٌة236439019383

11,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة17/04/2000مروةبرق236539020535

11,35فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةقرنٌن20/03/1994ًٌامنةجعفور236639025230

11,35أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد25/11/1998عبٌرقبلة236739022327

11,35كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةاألبٌار30/06/2000ولٌدبوعشور236839024568

11,35تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/05/2000الصمد عبد عمادروابح236939028083

11,35رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس19/09/2000ًأحمد سالمجدو بن237039025989

11,35فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد26/12/1999جمٌلةطاهٌري237139021833

11,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة21/12/1999فتٌحةبوزٌدي237239020321

11,35رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر03/03/2001الدٌن نصرخٌر237339024408

11,35كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن24/04/1997صالح بنسبع237439026408

11,35مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنزعفران05/10/1997ٌسٌنشراك237539021285

11,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/11/1988أمالعلٌة بن237639030010

11,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/02/1993ًجمالربٌح237739032157

11,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن13/03/1983كمالشرٌك237839037093

11,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/01/1996ًمختارمختاري237939038341

11,35أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس23/09/1999ًأسامةبكاي238039039969

11,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض12/11/1997زوبٌدةرحمون238139041830

11,34تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض02/07/1996الكرٌم عبدثامر بن238239027567

11,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة02/09/2000عائشةبراهٌم238339020078ً

11,34أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد29/04/1997فطٌمةتوٌرٌك238439029019ً

11,34أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/05/2001اٌمنبولرباح بن238539018270

11,34تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة16/09/2000عفراءمنصور بن238639020209

11,34رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس13/12/1999ًحكٌموحش238739025980ً

11,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة09/06/2000جمٌلةسعٌد238839019654

11,34تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد27/12/2000حورٌةطواهرٌة238939022782

11,34فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن12/05/1998صلٌحةرزٌق239039023503
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11,34تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنقرنٌن03/01/1999ًنفٌسةدٌبس239139024250

11,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتاعظمٌت19/05/1985الرؤوف عبداألبٌض بن239239035046

11,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن03/05/1997فٌروزالشٌخ239339036979

11,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/12/1997لطفًالعسال239439037304ً

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالدرٌسٌة13/03/1998بولرباحبدراوي239539041504

11,33تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن27/04/2000بشرىرزاوي239639023979

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة28/02/2000خولةخلٌفة239739019747

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة10/06/2000سفٌان ولٌدموفق239839020774ً

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة12/05/1999الرزاق عبدداسة239939017615

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة31/07/1998لزهرء ا فاطمةبلقاسم240039020273ً

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمسعد15/04/2000نصٌرةبوذٌنة240139020669

11,33تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر26/06/1999سوالفعبٌب240239029456

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةوسارة عٌن06/06/2000هاجرأكحل240339020722

11,33مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد01/03/1999عاشورقانة240439029179

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة10/03/2000آسٌاصادق240539019267ً

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة10/07/1999جمانةربٌع240639019651

11,33مدنٌة هندسةأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن26/02/2000أحمدضرواٌة240739029210

11,33واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن16/12/1999إٌماندرٌفل240839023778

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة16/09/1999زٌنب لبنى وئامسوٌس240939018179ً

11,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنبوعٌش26/09/1998زوبٌدةمسعودي241039019856

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر14/10/1994رضوانتوات241139033320ً

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن19/12/1989سفٌاندهمون241239033977

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجدل04/06/1982فرٌدةدقفل بن241339036858

11,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/11/1999إٌمان ناٌلةاالبٌض بن241439039078

11,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/12/2000لٌنا شنازداود بن241539020005

11,32تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار06/01/2001شٌماءجنٌدي241639027201

11,32تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار05/07/1999امٌرةقطاف241739027147

11,32تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف07/09/1999زٌنببركات241839028625

11,32تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد14/06/1999الشٌماءغوٌن241939022697ً
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11,32طرائق هندسةمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد17/04/1999وهٌبةرقٌق242039023305

11,32تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة04/01/2000بوثٌنةشرٌف242139028001ً

11,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة07/04/2001منذرساعد بن242239020614

11,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة01/01/2000هاجر منىفكرون242339020618

11,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة27/10/2000مروةأمحمدي242439020541

11,32تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس11/07/1997ًعٌشةبخت242539025791ً

11,32فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنقرنٌن21/12/1997ًحٌاةجماع242639023412

11,32رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن18/10/2000القادر عبدبوعكاز242739024370

11,32تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة19/02/1999عائشةحرواش242839028067

11,32تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس27/08/2000ًالصادق محمدخٌرة بن242939025859

11,32فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد09/06/1996اٌمانمدان243039031395ً

11,32فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/07/1999عبٌربربورة243139035700

11,32فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/09/1998ٌاسٌنعطاهلل243239039761

11,32أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/09/1999وردة بلقٌسلبٌض243339040019

11,31فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة09/10/2000صابركٌبش243439034383

11,31مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار13/02/1999فتٌحةطرهٌوة243539027359

11,31تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةفكة عٌن02/05/1999كلتوم امربٌع243639023970ً

11,31فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس23/01/1995ًجلولوٌس243739024819

11,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة09/11/2000عادلحفاف بن243839020091

11,31رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن25/04/2001ٌوسفعساس243939026733

11,31رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن14/08/2000عبدهللااالشهب244039020927ً

11,31مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالجلفة02/12/1999توفٌق محمدموساوي244139023256

11,31تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس21/11/1998ًشٌماءحمزة بن244239025712

11,31تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة23/12/1996ربٌحةشنانة244339028029

11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/10/1993أحمدمشري244439029759

11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالوادي راس29/08/1993خولةشالل244539032936ً

11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/11/1992ربٌعةاألحرش بن244639033220

11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/10/1987هللا عبدضاوي244739035481

11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/08/1988القادر عبد عمادعٌساوي244839036051
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11,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/07/1973لخضراألخذاري244939037194

11,31أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرٌش عٌن12/03/1998ٌحٌىروان245039040215

11,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/01/2000الدٌن صالحسبع245139042067

11,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجبارة19/03/1998فطٌمةباكرٌة245239042487

11,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن05/10/1999وئامبوكر245339043074

11,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/12/1997إسماعٌلسلٌم بن245439019406

11,3أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة18/12/1997عبدالرحمانبراهٌم245539021498ً

11,3تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن24/11/2000أحمد خلٌلتوم245639021593ً

11,3أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/07/2000ًهدٌل إٌمانخالدي245739025246

11,3تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى1999-00-00أحمدمزارة245839025480

11,3فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد22/10/2000حمزةدروٌش245939021850

11,3فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد04/12/1999زٌنبمنصور246039021915

11,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالمجبارة19/07/1999نعمانةبرمان246139020674

11,3فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد20/09/2000االغوٌنًحلباوي246239028361

11,3أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة28/01/2001خٌرة رانٌاٌونس246339018638ً

11,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/03/2000الدٌن شمس فهدمحمدي246439020346

11,3تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس06/12/1997ًصوراٌا صابرٌنةإزمران246539025724

11,3مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن21/09/2000إسالمسدٌرة بن246639026768

11,3فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس02/10/1996ًخدٌجةعرٌق246739024848

11,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد03/07/1977جمٌلةنوٌجم246839032215

11,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتمنراست02/01/1985الفتاح عبدكتٌت246939035241

11,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةفراح عٌن08/02/1986القادر عبدشرٌف محمد247039035293

11,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/04/1995نرٌمانعٌشة بن247139042959

11,29فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن05/01/1997فاروقبومانة247239036432

11,29تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن06/11/2000القادر عبدكحٌلش247339024116

11,29أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةتاعظمٌت05/03/2000ٌوسفشبٌرة247439018506

11,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة05/06/1998الدٌن بدر محمدربٌح247539020466

11,29فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس13/01/1997ًالخلٌل ابراهٌمقوٌن247639024714ً

11,29رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/09/1999الدٌن صالح سلٌمانزعٌتري247739020896
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11,29تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس31/05/1999ًامباركةلبوخ247839025561

11,29رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس16/05/2000ًمحمد الدٌن شمستشٌش بن247939025991

11,29تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد05/12/1997شرٌفةعباس248039022857

11,29تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةالجلفة01/02/1999رشا الزهرةسالم248139021583ً

11,29أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/02/2001الشٌماء هدٌلعٌسى بن248239018489

11,29واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة23/04/2000خدٌجةقٌوة248339018841

11,29فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/09/1989عٌسىزٌزن248439036274

11,29أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/07/1998عائشهغلٌسات248539040099

11,28تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة23/04/2000نورةزرقٌن248639027605

11,28فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة07/04/1997خالدالصادق بن248739017225

11,28فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/03/1999ًامالدرفلو248839024768

11,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة01/12/1997سهامبوصباري248939019975

11,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة03/03/2001حساممعٌزة249039019676

11,28أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس23/03/1999ًزٌان بنسٌدي بن249139040020

11,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس1996ً-00-00رحمةبكاي249239041784

11,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/06/1998هاجر سارةسلمات249339041875

11,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/06/1998ًالفضٌل الوهاب عبدضٌف249439042246

11,27فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالبل عٌن25/11/1985النخلةعوٌلة249539031220

11,27تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن15/04/1997وسامسداس249639026687

11,27أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةبحبح حاس06/02/2001ًزٌنبطهٌر249739023691

11,27تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةملٌانة خمٌس03/04/1998فائزةحمداد249839024153

11,27تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة16/12/2000خدٌجةطوٌر249939019725

11,27مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة06/06/1999عبدالعزٌزٌطو250039028270

11,27فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة26/07/1997فتٌحةعلوقة250139017790

11,27تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد18/04/1999جمٌلةحدٌب250239022758ً

11,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة30/04/2000الرحمان عبدبلخٌرات250339020126

11,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن29/08/1995ولٌدنرزٌو250439039662

11,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتمالوس22/06/1999سماحموسى عل250539041951ً

11,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد30/08/1999عبلةرقاب250639042272
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11,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/12/1999حبٌبة لمٌسزبٌر250739042555

11,27طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/06/2000هبةزٌان250839044019ً

11,26أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد08/06/2000خدٌجةحامد بن250939022291

11,26تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن26/09/2000أحالملكحل251039029401

11,26رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن25/05/1999الباسط عبدنوار251139026714

11,26فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي08/08/2000رزٌقةزرقة251239026882

11,26تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن02/07/1999حفصةغورٌد251339024003

11,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة03/02/2001خلودقطاف251439019734

11,26فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن28/08/1994علًهللا ضٌف بن251539035967

11,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن10/11/1998ٌاسٌنبعٌرة251639043118

11,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة02/03/1995اٌمانطاهٌري251739031391

11,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة24/07/1984محمدزروق251839037569ً

11,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالملٌلٌحة03/10/1988ٌوسفحمٌدة251939039859

11,25فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبحبح حاس14/12/1998ًعائشةفلقومة252039017578

11,25تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةوسارة عٌن23/02/2000أسٌاسهٌل بن252139025494

11,25فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن12/09/2000سعٌدةقٌشوبة252239021394

11,25فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالعش حاسى1999-00-00عبٌرزروق252339025015ً

11,25فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة15/05/1999فاطمةحفاف بن252439027763

11,25تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار08/02/2000الغنً عبدصباح252539027224

11,25تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن02/10/2000هٌثم محمدمرباح252639024207

11,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/06/1993الزٌن محمد سالمقاسم252739033725

11,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/10/1995ابراهٌم عبدهللاعسال252839040108ً

11,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة02/09/1995لخضرزبدة252939042537

11,24تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة17/05/2000رحمةدحمان253039019798

11,24فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة20/04/2000فرٌحةفٌرم253139017814

11,24رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةزرالدة21/07/2000عبلةخالدي253239020928

11,24تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن12/07/2000نجوىصالح253339021667ً

11,24واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/09/1999مسعودةخنشاش253439019172

11,24تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد01/02/1998العٌد أسامةحمٌدة253539022640
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11,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالخمٌس07/10/1996اسامةعٌاد253639030463

11,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار23/02/1976لعموريقطاف253739037316

11,24أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار06/03/1993المسعودربٌح253839040004

11,24أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/01/1999فاطمةالحدي253939040125

11,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةجالل أوالد10/03/1996الحق عبدغٌابة254039042143

11,24تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار21/04/1998فؤادلعرب254139042394ً

11,23فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالقادر األمٌرعبد زمالة15/01/1977جمٌلةحاج254239032214ً

11,23تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن23/01/2000نجاةساح254339024241ً

11,23مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن24/01/1996مختارجفال254439024481

11,23كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن21/06/1998عٌسىمرزوق254539024532ً

11,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمسعد12/09/1996عبدالباسطمخلط254639020167

11,23تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة18/05/1996احمٌدةبلخٌري254739027526

11,23فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة02/07/1999هاجرٌعٌش254839018148

11,23طرائق هندسةالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالعش حاسى27/06/1998نجاةبروان254939021339

11,23فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد27/03/1998خولةمبروك255039021877ً

11,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن30/03/1999اٌمنبوجعران255139041409

11,22رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن04/06/2000ملك الزهرةزٌد بن255239024319

11,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبحبح حاس28/11/1998ًسندسقاسم255339019968

11,22مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة24/08/2001ٌاسٌنلغواط255439021045ً

11,22رٌاضٌاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي06/04/2000هدىسهٌل255539029529

11,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس13/06/2001ًأسماءبرق255639025493

11,22مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس25/02/1998ًمحمدقندوز255739026134

11,22فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة16/07/1998مرٌم نرٌمانشوٌحة255839018085

11,22كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن08/08/2000سارةالعمراوي255939024518

11,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالعٌون01/03/2000رٌمطوٌل256039019822

11,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة04/06/1998رٌمدلٌوح256139019821

11,22تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن26/04/2000محمدشٌخ256239029142ً

11,22فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/02/1991حسٌن صدامزرٌق256339034481

11,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنهار29/03/1996الجبار عبدبوزٌداوي256439042138
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11,22رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/05/1999معمرالساٌح256539043494

11,21واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن11/02/1996الحسن ابفوضٌل256639023779

11,21تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس22/03/1998الزهراء فاطمةموٌسة256739028088

11,21رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة29/09/1997زهرةشرفاوي256839028176

11,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار30/05/1987هللا عبد بنقطاف256939031828

11,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/08/1997نرٌمان شهٌنازقٌرش257039034364

11,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/06/1991النعاس الرحمن عبدقومٌش257139035160

11,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/07/1997بلقاسمسرٌح257239041473

11,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/05/1999حدةسعدي257339041572

11,21رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1999-00-00نجاةباب257439043508

11,21مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/09/1999أمٌنقرٌنع257539043703ً

11,2كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن26/11/2000إنتصار دعاءغان257639024513ً

11,2فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد28/07/2000مروهتوات257739017980ً

11,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر05/08/2000حكٌمةخطوف257839019689

11,2رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/07/2000زهرةالحفٌظً عبد257939020889

11,2طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالجلفة11/11/2000خولة سندسٌونس258039028334ً

11,2تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالقدٌد22/03/1998امباركةدحمان258139027984ً

11,2تجرٌبٌة علومالرحال سد ثانوٌةمسعد10/12/1999فتحًزرٌق258239022942

11,2تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد09/02/2000رحاب امٌرةحماٌدي258339028584

11,2تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد23/09/1995عمربورنان258439028657

11,2مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة22/03/1998علًطهراوي258539021218

11,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةزعفران02/11/1997فضٌلةسعدون258639020330

11,2تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن29/04/2001بثٌنةساعد258739026627

11,2فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي1999-00-00خٌرةموفق258839026874ً

11,2مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس06/12/2000ًخالدالسالم عبد258939026099

11,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة12/05/1999الهدى نورزٌغم259039043022

11,19مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار1993-00-00المسعودصادق259139027341ً

11,19فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد12/02/1997زٌنبٌحٌاوي259239021388

11,19فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة28/01/2000نسرٌن مروةهللا عبد بن259339017979
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11,19أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/10/2000لٌنا ماجدةقوٌدري259439018427

11,19مدنٌة هندسةمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد10/02/2000ٌاسٌن احمدقصاب259539023213

11,19فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس10/03/1999عشورةبوشمال259639027747

11,19فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة23/09/1999وئام أمٌنةحاش259739016936ً

11,19تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت20/07/2000مباركةسلٌمان259839021647ً

11,19تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف06/01/2001ضٌاءالدٌنبوعٌسى259939028645

11,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة22/01/1999ولٌدماض260039020772ً

11,19فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس17/06/1996ًفرٌحةبونعمة260139025074

11,19فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد28/01/1986ٌمٌنةمومن260239039831

11,18فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن02/07/1997إسمهانحٌمورة بن260339023330

11,18تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن15/05/1999ابراهٌمونزار260439023944

11,18تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة10/02/2000زهرةموٌس260539022814ً

11,18أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار19/02/2001صفاءبهلول260639027026

11,18واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى19/06/2000سارةربٌح260739025375

11,18تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة28/10/1999نسرٌنسعدي260839028142

11,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالوادي باب30/08/1999رمٌساءمكاس260939019813ً

11,18تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس17/04/2000ًبدرالدٌن أحمدساٌح261039025484

11,18تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس26/03/2000ًهاجرساٌح261139025923

11,18واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة18/02/1997حدةشرٌط261239018818

11,18مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن18/09/1996فرٌدبلغٌث261339026789

11,18أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةزموري28/05/2000رٌان مرٌمقماز261439026557

11,18تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن20/12/2000أسماءمسعود261539029053

11,18واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد15/02/1998الحمٌد عبدرحمون بن261639022507

11,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالروٌبة15/04/1999الرحمان عبدحاج261739019669ً

11,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/09/1999ٌونسقراش261839043163

11,17فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة09/01/1986محمدسلٌمان261939037590ً

11,17رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن11/12/2000امٌنةمعمري262039024323

11,17رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن23/03/2001وصالمعمري262139024422

11,17فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبٌرٌن19/10/1995الزهرة فاطمةدباب262239028937
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11,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/03/1997لبنىبوصوار262339020376

11,17فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران01/05/1999جعفرتوماتٌة262439026208

11,17واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد09/11/1998حناناوباح262539022455

11,17تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد06/09/1999فاطمةاحمٌدات262639028663

11,17تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة17/02/1999المختار عمرعكازي262739020239

11,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/05/1998الدٌن بدرحمٌدة بن262839031483

11,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة06/12/2000زٌنب آمنةحمٌدة262939019270

11,16واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس31/08/1998ًرمزيطهرور263039025367

11,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةمسعد18/10/1999نورالدٌنزرنوح263139020708

11,16فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالجلفة21/04/1999خدٌجةمائدي بن263239021869

11,16تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي20/06/1995عٌسىقوٌدر بن263339027238

11,16تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس18/05/1997ًهناء عمرةسوٌح263439025784

11,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد20/05/1997صالحخرادل263539034423

11,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد17/07/1995الرحٌم عبدطوال263639035164

11,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض08/03/1984قوٌدرابراهٌم بن263739037005

11,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن30/06/1997أمٌن محمدغرب263839037984ً

11,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/04/1993ٌوسفشقران263939039881ً

11,16أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط29/04/1994سمٌةخلوف264039040075ً

11,16تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/12/1998رمزي مصطفىقٌدة بن264139042863

11,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة28/03/2000الهدى نورنوري264239020698

11,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس13/04/1999ًبوعالمبوشان264339025584

11,15فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد27/08/1999جهادعثمان264439021837

11,15مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة08/01/1999موسىدراج264539028313ً

11,15فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة26/06/1999هبةزهار264639018157

11,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس22/02/2000ًهللا عبدنواري264739025757

11,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس21/02/1997ًالسعدٌة حلٌمةالشٌخ بن264839025606

11,15مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة27/02/1999خدٌجةزٌتون264939021172ً

11,15أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة04/01/2001خلود امباركةرعاش265039018633

11,15رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةاألبٌار25/07/2000احمدحشالف265139024314
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11,15مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن20/11/2000مرٌمقاسم265239024640

11,15تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن20/02/1999ٌمٌنةبرابح265339026690

11,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة18/10/2000محمدكس265439020443ً

11,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/06/1998عبدالرحمان طهعبدالحفٌظ265539034681ً

11,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن30/09/1985محمدمطمور265639037585

11,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس05/02/1999ًربٌعةبوفاتح265739041779

11,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/12/1995سهامشٌنون265839041972

11,14تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة17/01/2000صافٌةقطاف265939022865

11,14تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس21/12/1998ًعبٌرعزالوي266039025763

11,14مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس24/03/1999ًالهدى نورطالب266139026144

11,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة31/10/1998الدٌن نصركٌحول266239020666

11,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/01/1986سارةعٌسى بن266339041852

11,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبسام عٌن11/12/1999فٌروزطٌب266439042492ً

11,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/07/1994نرٌمانبرمان266539042958

11,14رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/01/2000رضا محمدسالمة بن266639043464

11,13فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن03/11/1996أشواقسبع266739026426

11,13فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة13/04/1999فرٌحةناٌل266839025075

11,13مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار20/12/1997رضوانلوٌبدة266939027347

11,13تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد21/12/2000الكرٌم عبدرحمون بن267039022901

11,13فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة28/11/2000السعدٌة فضٌلةشرفاوي267139027775

11,13مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة07/08/1997عبدالعزٌزعربون267239028269

11,13تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس21/02/2000ًحورٌةبودانة267339025612

11,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةاألغواط17/09/2000محمدالوهاب عبد267439020442

11,13رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/05/2000الفاتح محمدثامر267539024392

11,13مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة03/02/2001اٌناس نصٌرةعروة267639024647

11,13تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن20/11/1999بالللرجم267739023987

11,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/07/1998االسالم ناصر أحمدبرادع267839029888ً

11,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1988-00-00محمدصٌد267939037628

11,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/10/1999مسعودةحرٌري268039038615
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11,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/02/1990موسىعلوان268139038949

11,12فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة15/11/1992متعمشٌش بن268239037428

11,12مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة09/07/2000اٌمن احمدزٌزن268339021129

11,12تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن06/11/2000لخضرشقران268439024185ً

11,12تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار09/04/1998عشورةراقد268539027231

11,12فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة13/08/2000سارةبرٌك268639021390ً

11,12رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالحراش19/08/1999أكرمحمرون268739020834ً

11,12تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة05/07/2000أمٌنةثامري268839027964

11,12مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة15/04/1996إسماعٌلشوٌكات268939028220

11,12مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة29/02/2000الصادقبوشقور269039028229

11,12فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس06/01/1999سعدجدو بن269139027710

11,12واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة20/08/1999خدٌجةدحمان269239022460

11,12فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةوسارة عٌن09/06/1998فؤادحراكٌة269339017730

11,12واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالحمام عٌن29/07/1998تٌزٌريمحمد ولد269439018797

11,12تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/12/1998ساعدلمٌري269539024058

11,12تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن12/10/1997االمٌن محمدبرادي269639024199

11,12أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة24/02/2000صافٌة جهاد مرٌمالعٌش269739018449

11,12كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةزعفران1998-00-00معطار بنسعدون269839026409

11,12واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن29/12/1999االمٌن ٌوسفمراح269939026607

11,12تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن02/08/1998أٌمنملٌان270039026617ً

11,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالملٌلٌحة1987-00-00االخضراعمر270139030588

11,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن13/09/1987فارسشنوف270239036413

11,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/08/1989هواريقرزو270339039583

11,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/08/1999ًالمٌلودعرعور270439041358

11,11فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/05/1997كرٌمةبلمدان270539017832ً

11,11رٌاضٌاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي25/06/1999القادر عبدجفال270639029526

11,11فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةمسعد01/01/1999أحمدمرزق270739021735

11,11واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن21/09/1998حمزةعرعار270839023807

11,11تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن02/02/2002السالم عبدسرسق270939029121
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11,11فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد05/04/1999الخٌر أمرنان271039021744ً

11,11واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة08/03/2000خدٌجةبرحمان271139018768ً

11,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد14/11/1995ولٌدمنصور271239039666

11,11كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/08/1999أمٌرةرقادة271339043604

11,1تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن1997-00-00المختارقرباوي271439023965

11,1تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن24/09/1999الدٌن عزمعمري271539024135

11,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/10/1998هللا فتح الرحمان عبدقاسم271639020125

11,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة02/05/1999ٌسرىشالل271739020796ً

11,1تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالعش حاسى03/01/1998مرٌةعمراوي271839025875

11,1فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد06/02/1995محمدزرقط271939022122

11,1تجرٌبٌة علومالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران12/06/1997صارة ربٌعةالالوي عبد272039026371

11,1تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد14/08/1999البشٌرزٌان272139022684

11,1تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد01/04/2000زٌنةرمضان272239028626ً

11,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة06/04/2000الدٌن جمالبوزٌدي272339018807

11,1واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/11/1999العربًحجاوي272439023789

11,1تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن10/12/2000هللا منةزهٌة بن272539024232

11,1تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالحمام عٌن06/09/2000وزنةعباسن272639024274

11,1رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن31/01/2000نجود لٌندةربح272739024389ً

11,1مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة24/02/1999خلٌفةباب272839021175

11,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/12/1988أسامةبخوش272939029895

11,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران01/05/1995العزٌز عبدعزوزي273039034932

11,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/07/1995انصار مارٌةنوري273139037376

11,09فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالرمل حاسى23/05/1997شرٌفةبوطٌبة273239027428

11,09فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةمسعد1999-00-00سعادثلب273339017425

11,09فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة19/07/1999الشٌماء هالةخلٌف273439018151

11,09مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة12/01/1999قوٌدرامعمرة273539021232

11,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة22/12/1999خالدعاٌدي273639019715

11,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةتكوت13/04/1999إبتسامعاشوري273739019399

11,09مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار29/06/1996عقبةالخد273839027357
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11,09فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/02/2001الرؤوف عبد عٌسىعثمان273939017715ً

11,09أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/10/2000الهامطلحة274039018262

11,09كهربائٌة هندسة الجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالشٌوخ دار13/07/1999اسامة النعاسبلخٌري274139021056

11,09تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/05/1999سعٌدةبشٌري274239022833

11,09فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن28/12/2000عربٌةمطروش274339023521

11,09فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد26/08/1996محمدشنٌبة274439022130

11,09فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن10/12/1996جمٌلةمبروك274539023393ً

11,09مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس10/05/1998ًشٌماءدعلوس274639026109

11,09واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد06/12/1997الطاهر محمدأوباح274739022583

11,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة13/07/1999مجدة الخٌر أمبدٌرٌنة274839018688

11,09كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن17/03/1996كرٌموعٌاد274939024538

11,09مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد01/03/1999العٌدفضة275039029176

11,09تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس14/05/2000ًعبدالوهاب محمدشرٌك275139025863

11,09رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنالمدٌة20/04/2000بختً نصروباسٌن275239024409

11,09كهربائٌة هندسة الجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة25/03/1998زبٌدةربٌزي275339021068

11,09تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس27/08/2000ًشٌماءبلعدل275439025716

11,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/09/1997الفٌصل حاتمقزران275539041561

11,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/01/1999سارةبلفرد275639041864

11,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد19/01/1999ٌعقوبمحمدي275739043140

11,09رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/08/1993أسامةبعٌطٌش275839043183

11,09مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/05/1998ًلزهاريلحول275939043873

11,08فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن20/02/1999علًضاٌة276039023524

11,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبوسعادة22/01/1998نهاد ذكرىلقلٌط276139019775ً

11,08تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار23/05/2000مروةهواري276239027266

11,08أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/05/2000تركٌة هاجردحمان276339018482ً

11,08فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد11/06/2001بشرىفكان276439028853

11,08أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد27/05/1997ٌسرىبربوره276539022372

11,08تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةملٌانة12/04/2001رشا نرمٌنحواء بن276639024243

11,08تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة29/01/2000صباحالعاٌب بن276739028058
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11,08كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةالجلفة18/09/2000علًحمزة بن276839026415

11,08مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد1997-00-00آسٌاجرمون276939029174

11,08واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن04/06/2000إٌمانقشٌدة277039026573

11,08فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن25/02/2001اسحاقربح277139023345ً

11,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة13/03/1999هانً أمزرنوح277239019339

11,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/10/1990ًاسامةحنة بن277339030457

11,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد23/07/1993سمٌة خولةنوي277439032960

11,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/05/1997فضٌلةٌعقوب277539036878

11,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس21/10/1993ًمحمدسعٌدي277639037811

11,07واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة02/02/2000امٌنةحفاف277739018759

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة14/03/2000أسماءشنوف277839019319

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد09/10/2000دالللخنش277939019768

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/06/2000ناصر هشامطوٌس278039020740ً

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة06/02/2001نسرٌنسٌدي بن278139020663

11,07مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار26/08/1997المسعودعطالوي278239027342

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة30/06/2000القادر عبدسعٌد278339020146

11,07فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة06/12/1996عادلجوال278439027730

11,07فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران09/08/2000كرٌمةزٌان278539026269ً

11,07واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة05/01/1999عائشةمهدي278639018968

11,07أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن31/12/1997الٌاسعٌسو278739026517

11,07أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن22/07/1999شهٌنازمراح278839026536

11,07تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن14/05/2000أسامةلكحل278939023919

11,07أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة22/06/2000ضحىقدوري279039027888

11,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/11/1991حناندحمان279139032618

11,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/01/2000الدٌن شمس أكرمبوعبدل279239041096ً

11,06فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانامحمد سٌدي30/06/1979لخضرمدانً بن279339037202

11,06فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة31/08/1992 الدٌن بدر باهلل معتزبورقبة279439038798

11,06واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن12/05/1997بلقاسممبروك279539023800ً

11,06تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار20/06/1998خالد الحاجسنقرة279639027133
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11,06تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/01/2000فاطنةعسال279739022938ً

11,06تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت01/04/1999أشواق سهٌلةشٌنون279839021612

11,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/02/1993احمدالحفٌظً عبد279939030362

11,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف30/01/1995ولٌدشرٌط280039039657

11,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى06/12/1992ٌحًزروق280139039791ً

11,06أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف20/03/1995مرٌمعبدالالوي280239040395

11,06مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة11/11/1998اكرمخلوف280339043720ً

11,05فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس03/09/1996ًٌاسٌنشٌبوط280439039754

11,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة08/03/2001نادٌن لٌناتوات280539020401ً

11,05فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة16/11/1997فرٌحةملك280639017810ً

11,05واقتصاد تسٌٌرمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد18/08/1999هللا عبدوٌرق280739022517

11,05تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد22/01/1999هندبربوره280839023076

11,05تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةبحبح حاس27/12/2000ًالعٌد امحمدغرٌب280939022726

11,05رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن20/06/1998صافٌةالعربً بن281039026712

11,05فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/10/1993ًرامً احمدبهناس281139030424

11,05فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد24/04/1995علً محمدمحمدي281239038204

11,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/09/1999وهٌبةمحمدي281339043102

11,05رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/01/1999الوهاب عبدتنوم281439043378

11,05مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/04/1999ًالفاروق عمرمقران281539043855ً

11,04مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالقلٌعة17/11/2000الرحٌم عبدمسعود بن281639021206

11,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة10/01/2000أسماءوشفون281739018237

11,04واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن30/03/1996براهٌمدروٌش281839021522

11,04أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/01/2001مسعودة ضحىبوخاري281939018371

11,04فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران17/06/1998الزهرةمكاوي282039026189

11,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة18/06/2000التلً العزٌز عبدلبقع282139020135

11,04رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةسطٌف28/09/1999ٌاسمٌنبرباش282239024424

11,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتاعظمٌت01/03/1994الخٌر امبراهٌم282339031286ً

11,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/10/1997ًالهام عٌشةسٌدي بن282439036376

11,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد17/12/1998العابدٌن زٌنبورنان282539041835
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11,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/02/1999مرٌم شهرزاد الرةبالخٌط282639042527

11,04رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/12/1992نصرالدٌن ثابتقدوري282739043260

11,04رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس05/03/1995ًولٌددنٌدٌنة بن282839043534

11,03فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن31/03/2000وصال زٌنبدروٌش282939023454

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة31/01/2000الدٌن سٌف صهٌبالسالم عبد بن283039020049

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/08/2000ٌاسٌن علًقسمٌة283139020225

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة12/10/2000خولةطٌب283239019748ً

11,03تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن11/03/1998رزقًدحمان283339019799ً

11,03واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن08/11/2000سعدٌةمختاري283439026584

11,03فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد22/08/1997دحماننوي283539033076

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف30/05/1999حسناءقرٌقر283639041585

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/09/1997محمدخدومة283739042653

11,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/09/1999ٌاسٌنزاهٌة بن283839043123

11,02فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة20/03/1999عٌشةروابح283939017723

11,02فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار02/03/1999خضرةمقري بن284039026868

11,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة14/04/1998علًناوي284139020215

11,02أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة24/05/1997علًمسٌكٌن284239027893

11,02تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن04/10/2000عوالًرقٌعة284339024144

11,02تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن13/03/1996الطٌببلجهم284439023961

11,02تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة15/01/2000وردةشوٌكات284539028155

11,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة20/01/1999سفٌانغورٌد284639019931

11,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة27/01/2000لمٌاءزٌوان284739020392ً

11,02تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة06/08/1996النوريدٌقش284839027533

11,02فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/10/1993ًزوبٌرالسالم عبد284939033508

11,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/03/2000آسٌاالرحمان عبد بن285039040996

11,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر19/07/1999داللزٌتون285139041742ً

11,01كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد12/06/1994أحمدتوات285239023153ً

11,01واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار27/12/1994أحمدبوقراف285339027049

11,01كهربائٌة هندسة أفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن10/06/1997رقٌةقرنوط285439029194

Djelfa.info 2018 



11,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/10/1995كمالالطاهر بن285539037138

11,01تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس18/12/1998ًسعٌدة رحمةتشٌش بن285639041785

11,01رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/02/1999رضوان قاسمزاهٌة بن285739043421

11فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد18/09/1997فطومغلٌسات285839036900

11فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس15/06/1999ًهللا هبةشٌخ285939025209

11فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن10/07/2000عفافشرطان286039023522

11تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار04/01/2000بشرىشٌخ بن286139027152

11تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةباٌزٌد سٌدي10/12/1994السدات نورعالوة286239027279

11تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس03/01/1997ًمحمدالهادي286339025843

11تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة27/11/2000الصدٌق ابوبكربوزٌدي286439019439

11تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد18/01/1998فتٌحةبالرحم286539022943

11مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن27/03/1999عٌسى بندحان286639024590ً

11واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس22/06/1999ًعطٌةهبول286739019018

11فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة31/01/1997مصطفىقاسم286839018019

11فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/09/1999فتٌحةناعم286939017796

11واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن30/12/2000أمٌنةتل287039023774ً

11تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت12/10/1998فتٌحةعبدالرحمان287139021638ً

11واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن17/04/1999حنانقباٌل287239026579ً

11فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار06/10/1998زخروفةحمامة287339026884

11فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنمسكٌانة11/04/1999أٌمنبوقرعة287439024702

11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى1992-00-00حمدي احمدرعاش287539030423

11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/05/1999زٌنبعمران287639041844

11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس13/07/1999ًزٌنبنهار287739041847

11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/05/1999الدٌن عمادشداد287839042336

10,99مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة11/03/2001جابر محمودبورقبة287939021252

10,99تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة29/12/2000إكرام رانٌازعٌمٌن288039019780ً

10,99فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/03/1994بلقاسمزٌوش288139031736

10,99تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/11/1999ًالزهراء فاطمة جٌهانصالح288239041560ً
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10,99تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/09/1999آثار حضارةالدٌن سعد288339041591

10,99تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/03/1996نسرٌنماال288439042963

10,99طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعوٌنات27/11/1999عٌسىلكحل288539044005

10,98أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة28/10/1999النعاس أحمدحمٌدة288639018512

10,98تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة03/08/1999ٌاسٌن محمدخلٌف بن288739027593

10,98فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة1998-00-00محمدعجٌم288839022139ً

10,98فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن08/04/1995ٌاسٌنشاٌب288939023633

10,98مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةوهران05/07/2000الدٌن شمسباشا289039021194

10,98واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة28/11/1997احمدناعم289139018720

10,98أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار05/12/1995فطٌمةعمراوي289239027032

10,98مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى23/08/1999دلٌلةجلٌخ289339026101ً

10,98تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة27/04/2000فتٌحةشول289439028096ً

10,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة16/03/1997محمدكٌحل289539020427

10,98مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس10/08/1997الزهراء فطٌمةشتوح بن289639028289

10,98تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة22/01/2001الدٌن ضٌاء محمداعمر289739020485

10,98فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن14/09/1998سندسفلقومة289839023471

10,98فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي08/12/1995بوبكرقرد289939026844

10,98فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف17/05/1999منال مرٌمشوٌحة290039028477

10,98فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد09/10/1998أسامةالسالم عبد290139021740

10,98فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن01/12/2000سندسجباري290239023472

10,98فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/04/1999منالمزهود290339038889

10,98أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/02/1999سلطانةحاش290439040072ً

10,98كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/10/1994زٌنبجموع290539043633ً

10,97تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبوسٌف عٌن09/07/1999أٌةقراشة290639026616

10,97كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن01/02/1999صالح محمدملٌح290739024555ً

10,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة23/02/2000صبرٌن بثٌنةعموري290839019584

10,97رٌاضٌاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالمنٌعة08/10/2000النور عبدعالوة290939027310

10,97مدنٌة هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف26/07/1999اٌوبمقدم291039028756

10,97تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالجلفة01/09/2000اكرام خولةبلخٌري291139025629
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10,97تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/05/1999ًملٌكةشواطح291239025895

10,97مٌكانٌكٌة هندسةفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةفدول حاسى20/02/1999بوداودجابر291339029538

10,97واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة15/04/2000فاٌزةحبٌطة291439019070

10,97كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبوسٌف عٌن09/02/2000نبٌلةقطاش291539026759

10,97تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد01/06/1999سعد مروانعلً بن291639023004

10,97كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنالعالٌق وادى23/05/1999شرٌفخٌذر بن291739024522

10,97مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة02/05/1997ٌاسٌنشداد291839021282

10,97فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/04/1989فتٌحةاألحول291939036756

10,97فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعثمانٌة وادي12/02/1987ٌوسفزراري292039039857

10,97تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر12/12/1993ابراهٌمرزاب292139041192

10,96فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة19/10/1998الزهراء فاطمةجواف292239017750

10,96أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة03/03/2001أصالةعمر بن292339018516

10,96واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض18/02/1999عائشةبوهال292439027504ً

10,96فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة15/05/1999المختارطٌب بن292539024757

10,96مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/12/1999صبرٌن الزهرةزبٌر292639027338

10,96تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة26/07/2000احمداألبٌض بن292739021579

10,96فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس15/02/1999ًسارةشوٌحة292839024908

10,96فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةزعفران1998-00-00فرٌحةمسعودي292939017812

10,96واقتصاد تسٌٌرالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران07/03/2000ٌاسٌن طاهرعرٌب293039026320ً

10,96فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد01/04/1996خدٌجهدراج293139021871ً

10,96فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس06/10/1997ًالقادر عبدوسخ293239024995

10,96فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة09/04/2000أشواقمحمد بن293339016898

10,96فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة01/09/1998وهٌبةقلٌل293439027486

10,96أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن28/06/1999صباحعثمان293539026537

10,96فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار08/04/2000محمدمدانً بن293639026964

10,96أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة03/11/1998أٌوببلخٌري293739018247

10,96فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/06/1996توفٌق احمدلعجالت293839030419

10,96أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزرالدة13/11/1996مروىبراهٌم293939040168ً
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10,96رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد08/07/1998التواب عبد علًصدارة294039043398

10,95فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةوسارة عٌن15/12/2000سامٌةفورار294139026462

10,95أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد11/07/1997فاطنةربٌزي294239018391

10,95واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة28/07/1999خٌرةخلٌل294339018857

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةمازونة28/12/1999سوسنشبٌرة294439019993

10,95كهربائٌة هندسة الجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة21/09/1999بادٌسعالوة294539021057

10,95فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةدلدول25/10/2000بسمةرمٌثة294639021812

10,95فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد10/12/1995اسماعٌلصالح294739021768ً

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس19/10/2000ًهناء خولةبراهٌم294839019756ً

10,95فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس05/04/2000ًسٌلٌاحرب294939024937ً

10,95أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/08/1997فتٌحةندٌل295039023725

10,95واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد21/10/1996فتٌحةفراح295139029043ً

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة19/07/1999محمد خالدتمزور295239019718

10,95مدنٌة هندسةأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن01/07/1999اسامةبوزٌدي295339029213

10,95تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة01/02/1994عائشةمادري295439028062

10,95واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/06/1994لزهاريقاسم295539040839

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف08/06/1998اسماءحمٌدات295639041248

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/09/1999حمزةبافة295739041625

10,95تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقطارة29/04/1997فاطنةموسى بن295839042432

10,95مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/07/1996ٌوسفمبخوتة295939043960

10,94فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالقدٌد21/09/1997االخضرأحمٌدات296039030598

10,94مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة01/06/1999ٌوسفمبدوعة296139021286

10,94فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس22/02/1999ًالخٌر امبقة296239024766

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة17/12/1998شهٌنازخدٌوي296339017513

10,94مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة15/07/2000محمدامحمدي296439021240

10,94فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار08/03/1994األخضرلهمٌس296539026816ً

10,94مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد26/03/2000النون امفرٌد296639029217

10,94فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/01/2000هاجرحفاف بن296739018149

10,94تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/11/2000الزهراءدلولة296839019494
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10,94فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة09/06/1999هجٌرةغربً بن296939018160

10,94أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد09/09/2000مصطفىمكناز297039022357

10,94فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن26/12/1999أحالمخٌنش297139023313

10,94فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن03/03/1998ٌسرىعطٌة297239023636

10,94رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن22/11/1998حمٌدبراجع297339024333

10,94واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة31/03/2000مصطفىالعود297439022594

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/11/1997أمالالمالك عبد297539016908

10,94طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةمسوس بن20/07/1999ًرمٌساءسداس297639026163

10,94تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن04/09/1999مصاروانٌس297739024223

10,94كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةزعفران10/07/1996الدٌن نورشوٌحة بن297839026418

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة17/10/1995بلقاسمغرب297939017130ً

10,94أجنبٌة لغاتالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة03/03/1998أمٌنة رانٌابلخٌري298039018313

10,94واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن05/07/2000إشراقبوخنٌفر298139026571

10,94فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة29/09/1999محمدبسباس298239026963ً

10,94فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةبحبح حاس23/01/1999ًهاجرالعربً بن298339026993

10,94فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار28/11/1999وردةعرعار298439026996

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةباٌزٌد سٌدي16/01/1986االخضرزوخ298539030587

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/08/1993زهٌةزرقعوٌنة298639033487

10,94فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن22/11/1964محمدعٌسو298739037451

10,94تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة16/04/1998مروةطلحة298839042788

10,93مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة25/06/1999لمٌن محمدموساوي298939021248

10,93فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةوسارة عٌن18/05/1998أصالةبوخاري299039026427

10,93فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن08/06/1998رانٌامحمدي299139026460

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة23/08/1997الدٌن نورتٌو299239018126

10,93أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد21/02/2000أحالمصٌقع299339029002

10,93رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/10/1999ًالعزٌز عبدعباس299439025998ً

10,93فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة20/08/1998أحالمصالح299539016866ً

10,93فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة24/12/1999فاطنةقرمٌط299639017779ً

10,93أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد06/06/2000هشامدركوش بن299739022367
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10,93فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةالعظام أم07/02/1993هللا عبد بنصالح299839021826ً

10,93واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد24/01/1996علًالرحٌم عبد299939022529

10,93تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةبحبح حاس16/07/2000ًموفقموفقً بن300039023038

10,93فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن11/10/1997امٌنبركة300139023368

10,93أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي11/03/2001مرٌمبلحسٌن300239029379

10,93تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي12/03/2001أحالملكحل300339029402

10,93رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة16/02/2000اٌمانٌونس300439020857ً

10,93تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةامحمد سٌدي28/06/2000سعادقارف300539025683

10,93رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة1997-00-00مرواناعلٌة300639020965

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة15/11/2000رٌمقف300739017341ً

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبحبح حاس01/11/1999ًرٌاض محمدسبع300839017926

10,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةداي حسٌن01/08/2000مرٌمحسان300939020562ً

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة13/04/1999طاهر عطٌةقاسم301039017676

10,93تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/10/1999الدٌن بهاء حسامعلٌة بن301139024001

10,93فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن21/11/2000حٌاةخٌر301239023414

10,93واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار11/09/1999مدانًمعمري301339027103

10,93فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة15/10/1997فوزي اٌمنبٌدة301439027665

10,93رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة28/12/1999الطاهرعروس301539020850ً

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن12/03/1996ابتسامعمٌار301639030212

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/09/1997فطومحمٌدة301739036899

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس11/03/1992ًفوازبوساحة301839036959

10,93فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران19/09/1995لخضرصادق301939037267ً

10,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/09/1996ٌاسٌن أحمدتوم302039041062ً

10,93تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد25/07/1997مٌلودعقاقنة302139042918

10,92فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن03/02/1986لمٌن أحمد محمدعٌاد302239037978

10,92أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة16/07/2000السعدٌة حلٌمة الهدى نورنوي302339018609

10,92مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة17/08/2000شرٌفلمرٌن302439021192ً

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/07/2000صابرٌنأحمٌدة302539020027

10,92مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/05/1999أحالم آٌةحاج302639020999ً
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10,92تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة24/07/2000فطٌمةقرد302739020340

10,92فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةاألخضرٌة04/04/2000حنانعٌسان302839023410ً

10,92فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن29/08/1999عبٌرربوزي302939023519

10,92أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد10/09/2000قوٌدرسلٌلٌح بن303039022342

10,92واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس01/01/2000ًسهامعسلون بن303139025383

10,92فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالشٌوخ دار04/04/1998داللبلخٌري303239017297

10,92فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةالرحال سد1997-00-00الطٌبسوٌح303339021790

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالحمام عٌن11/05/2000لٌنٌسةقاس303439020405ً

10,92فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن14/09/2000الصدٌق أبوبكردٌر303539023311

10,92فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن28/12/1996نجاةمصطفى303639026492

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة08/10/1998األمٌن مصطفىبوراس303739020588

10,92مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/01/2000مرٌمسواف بن303839023262

10,92كهربائٌة هندسة أفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةبحبح حاس26/06/1995ًبختًغرب303939029190ً

10,92مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة04/05/1999الدٌن شرف اٌمنالعرب304039021143ً

10,92فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/06/1994صفٌة جوهرالشٌخ بن304139032261

10,92فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/07/1997شهرزادطٌب304239034353ً

10,92فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/09/1992عادلحانط304339034782ً

10,92فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد27/05/1991الفتاح عبدعكار304439035243

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/09/2000الٌاسالعقون304539041372

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي02/08/1999رنجةجفال304639041807

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/08/1999ًالعزٌز عبدبوزٌدي304739042195

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/10/1999حلٌمه فلايررٌح304839042466

10,92تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس11/08/1993ًمحمدجعرون304939042622

10,91فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةالبٌض02/04/2000صابرٌنشٌحة بن305039026468

10,91تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن28/02/1998العزٌز عبدعمران305139026656

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة22/02/1999نجاح زٌنبمسعودي305239017392

10,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةبوسعادة06/11/1998طاهرلقرٌشً بن305339020059

10,91أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار03/04/2000رحٌلةناٌل305439027019

10,91مدنٌة هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف09/11/1998فتٌحةبزٌز305539028780
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10,91طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف16/10/2000عمركرمة305639028802

10,91واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/03/1997ًمصطفىالحدي305739025451

10,91أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة03/11/1999شٌماءشالل305839018362ً

10,91أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة01/08/2001لٌنةشٌل305939018423ً

10,91تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد01/07/1998دنٌاهبال306039022806

10,91فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن16/12/1998الزهراء فاطمةعزار306139023538

10,91واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/09/1999زهوةسراي306239023823

10,91واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالبواقً أم12/06/1999هوارٌة روزةقضاب306339018877ً

10,91رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبوسعادة22/09/1997زكرٌاءناجوي306439020886

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/04/1998مرٌم جٌهانبوخالفة306539017184

10,91أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة10/05/2000بشرىعلٌة بن306639018635

10,91أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس07/10/2000ًسهامعلٌة بن306739025276

10,91تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/12/1999ٌونسحمو بن306839024291

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة10/12/1999عٌشةشرٌط بن306939017725

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة03/11/1999مسعودةشوٌة307039018008

10,91فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة29/01/2000الزهراء فاطمة جٌهانشداد307139026211

10,91فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد13/09/1998مرٌمربٌع307239028976ً

10,91فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن11/08/1996سمٌرةمٌلس307339026463

10,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة09/05/2001إسحاقغٌبش307439019401

10,91طرائق هندسةالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة29/04/1997خٌرةقرٌش307539021304ً

10,91فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن03/06/1995السالم عبدٌونس307639028918

10,91فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس27/12/1998ًسمٌةوٌس بن307739024929

10,91طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن13/04/1999فرٌحةقاسم307839024669ً

10,91فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة19/10/1998عائشةحاج307939027727ً

10,91تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالماء رأس01/04/2001سماحلعطوي308039025696

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/11/1995اسامةغزال308139030461

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار19/04/1993ربٌعةقرارة308239033222

10,91فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/10/1991ولٌدقدور بن308339039634
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10,91فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/02/1997ٌمٌنةشوٌخة308439039847

10,91أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد25/09/1998المختارطواش308539040001

10,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/11/1998كرٌم بلحسنقدٌري308639041460

10,91تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/11/1998لمٌن محمدسعٌدي308739042747

10,91مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/12/1998لمٌسمخلوف308839043878ً

10,91مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/09/1996منادمحمدي308939043937

10,9فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالبخارى قصر11/02/1985نادٌةغزال309039039046

10,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة10/12/1998خلودالغفار عبد309139019732

10,9مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةسلمانة1998-00-00سعدٌةباكرٌة309239021184

10,9واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/01/1999هللا عبد محمدقوراري309339019144

10,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/01/1999سلٌمانلبنة309439019944

10,9واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/11/1997ًشرٌفجخنٌن309539025386

10,9أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة18/04/2001ٌاسمٌن مارٌةزبٌر309639018429

10,9رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة14/11/2000معمرتركٌة بن309739020975

10,9فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى24/12/1995الغنً عبدمغرب309839024991ً

10,9مٌكانٌكٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس20/10/1998ًأسامةرعاش309939026034

10,9فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد29/08/2000شرٌفهبلخٌري310039021959

10,9فلسفة و آدابمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد15/02/1999بثٌنة فاطنةعمري310139022074

10,9فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي27/11/1997زوبٌدةصبار310239029298

10,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة25/06/2000خدٌجة الٌقٌن نورجعٌو310339020707

10,9تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة28/03/1999عبدالرحمانرقاد310439020172

10,9أجنبٌة لغاتالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة08/09/1998فلايرقصري310539018396

10,9واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن14/01/1998المٌلودلرجم310639026574

10,9رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن17/09/1995القادر عبدسعدي310739026717

10,9رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن30/06/1999فلايربخوش310839026721

10,9أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد28/11/1999منال كوثردن310939022344

10,9فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/04/1992ًالدٌن بهاءمغرب311039031906ً

10,9فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس07/06/1995ًهللا جابتفاح311139032081
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10,9فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/02/1996ٌمٌنةساٌح311239039845ً

10,89رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن11/05/2000الهدى نورلزرق311339024412

10,89فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة10/07/1998ولٌدعجٌم311439022246ً

10,89مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة07/02/2000خالد الدٌن شمسهرس311539021195

10,89فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةاألغواط28/12/2000كنزة هناءسلٌمان311639018171ً

10,89مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/08/1999هدٌل سعٌدةالعربً بن311739021013

10,89مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى20/09/1998جمالقنونة311839026092

10,89تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد23/12/1999المسعودغزال311939022717

10,89مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة01/11/1997عمرشارف312039028281

10,89فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة10/02/2001مروةخوٌلد312139017976

10,89فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة14/08/1998فاطنةحبٌب بن312239017775

10,89تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة16/03/2001ناٌلة رؤٌةرزوق312339019777

10,89مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن17/03/1999أٌوبعٌشة بن312439024580

10,89طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة20/01/1999االمٌن فارسبراهٌم312539021326ً

10,89كهربائٌة هندسة الجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةزعفران27/05/1997محبوبةالالوي عبد312639021091

10,89فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالشٌوخ دار12/08/2000مسعودةقدران312739027473ً

10,89أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن23/05/1998بشرىقوٌدري312839026520

10,89رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن28/03/1998سهٌل رٌحانةرحمان312939024346ً

10,89أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة25/09/2000هشام طارقبوزٌد بن313039027889

10,89فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/09/1993حمزةعباس313139032542

10,89فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسرقٌن1984-00-00علًزرٌق313239035867

10,89تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/01/1999عائشةبلخٌري313339042096

10,89تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/08/1999العارم هدٌلبوزكري313439043055

10,88فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة20/02/2000فاطنةشنوف313539036639

10,88تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن15/01/2000الهدى نورشوٌطة بن313639024259

10,88مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة10/03/2001شكٌب الدٌن ساعدرقٌق313739021182

10,88كهربائٌة هندسة بحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةمعبد عٌن03/01/1998بشٌرعسلون بن313839026060

10,88فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد30/03/1999سهٌلةمحاد313939028905

10,88فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن22/04/1998فاطمةبنكوس314039028935
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10,88تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن2000-00-00أحمدبخلٌفة314139021567

10,88مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةزكار01/08/1997الخٌر فالقرمٌط314239021718

10,88فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/02/1999سعدطٌب314339017430ً

10,88أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة17/06/2001نورةبراهٌم314439018479ً

10,88فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد23/10/1998ٌعقوبعٌسى بن314539028997

10,88تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة08/08/1999طارق عامرقرمٌط314639020097ً

10,88تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة10/08/1998لمٌنحمادي314739020394

10,88فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد23/03/1995الرؤوف عبدزرقٌن بن314839021995

10,88تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن14/02/2000خولةجفال314939029442

10,88فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن10/11/1999رٌمشعثان315039023445

10,88مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةالحٌران قصر18/12/1999مرٌمعٌداوي315139028308

10,88رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالجلفة13/09/2000أحالمجحٌش315239024298

10,88مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/11/1998اسماعٌلخٌر315339024585

10,88طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة17/08/2000خلود هٌفاءحواش315439021342

10,88تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن17/04/2000محمدعابد315539026389

10,88واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد28/02/2000عربٌةبوعقون315639029042

10,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة21/05/2000مراد الغنً عبدشداد315739020140

10,88واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد23/09/1998لخضرقط315839022558

10,88تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد09/03/2000مروانداشر315939023003

10,88فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/02/1989العروسًشوٌحة316039031072

10,88فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف26/09/1994فاروقالصادق بن316139036430

10,88فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن28/02/1988محمدكحٌلش316239037634

10,88فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/06/1999محمدبوغالم316339037976

10,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/06/1998زكرٌاءخشٌبة بن316439041819

10,88تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتاعظمٌت15/10/1993سالمشٌنون316539041884

10,87واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةوسارة عٌن13/03/1998أحمدسرسوب316639027492

10,87فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة27/12/1998ٌوسفشداد316739018219

10,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة13/08/2001اٌناساعمر316839019575

10,87فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن17/01/1998مرٌمجعٌو316939021442
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10,87فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن12/01/2000فاطٌمةفضٌل317039023545

10,87تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد02/08/1999السالم عبدزرقٌن بن317139022895

10,87تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالخمٌس25/10/1999موسىربٌع317239029503ً

10,87واقتصاد تسٌٌراالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة01/12/1998ولٌد بن خالدزبدة317339027924

10,87واقتصاد تسٌٌراالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة21/06/1999الزهراء فاطمةٌحٌاوي317439027933

10,87مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن19/09/1998القادر عبدالعٌدان317539024615ً

10,87تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس26/12/1999ًشهرزادعسلون317639025709ً

10,87كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد25/10/1998عمرمٌمون317739023176

10,87واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة04/01/2000الرحمان عبدلخضري317839018990

10,87تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار04/02/1998أمالمحمدي317939027119

10,87تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار20/05/1998سمٌرحرٌشة318039027197

10,87فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةالحجل عٌن29/03/2000علًشاوي318139028930

10,87واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/03/1998محمدبوقرة318239023867

10,87أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنبٌرٌن01/11/1998فطومترك318339018401ً

10,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالسوقر20/10/1993لٌلٌاكبٌر318439037361

10,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/05/1993ملٌكةدراح318539038863

10,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن31/01/1981منٌرةحمٌدٌة318639038918

10,87فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/05/1997سلٌم ٌوسفهادي بن318739039940

10,87أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد14/07/1998الطٌب إلٌاسسوٌس318839040241ً

10,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/08/1995خدٌجةعزوز318939041667

10,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/02/1999خدٌجةربوح بن319039041674

10,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/03/1999خولة سرٌنبلعباس319139041899

10,87تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/06/1999أسامة محمدفٌطس319239042682

10,87مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمعبد عٌن18/12/1997النور عبدهبول319339043830

10,87طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف06/12/1999بشرةقاسم319439043976

10,86أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة13/02/2000الزهراء فاطمةفخٌت319539018388

10,86واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/03/1999الحكٌم عبدباكرٌة319639018984

10,86أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار18/04/1998سمٌةمبخوتة319739027022

10,86أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/11/2000الزٌن سالمطوٌس319839018563ً
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10,86أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالشارف12/02/2000حنانقدٌري319939018293

10,86أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة20/11/1999محمد الدٌن عماد وائلطحش320039018497ً

10,86فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس03/06/2000ًالتالٌةربٌح320139024735ً

10,86واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس02/03/1998ًالمجٌد عبدمزارة320239025403

10,86أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن26/06/1998أمٌنةرزٌق320339023651

10,86رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة25/10/2000الباري عبدعسلون بن320439020913

10,86تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة13/04/2000إٌمانترجاهلل بن320539019416

10,86واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد16/05/1999نجاةقطاف320639022600

10,86كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد30/11/1998اٌمان فتٌحةحوة320739023178

10,86فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة26/07/2000وائل أمٌرمالك320839016921ً

10,86فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة08/04/2000سفٌانبورقبة320939017450

10,86أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة02/10/1999محمدحوى321039018645

10,86مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة12/01/1997الدٌن صالحكٌدار321139021198

10,86تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف19/03/2000اٌمنشرٌط321239028586

10,86فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة08/04/1995الخٌر اماالبقع بن321339027660

10,86رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/08/1992نائلعالوي321439043503

10,85أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةسفٌزف01/07/1999اسماعٌلبلحشان321539018525ً

10,85مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن11/07/1999العادبٌن زٌن خالدستالة بن321639024451

10,85فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالبلٌدة31/05/2000مرٌمحمداد321739023586

10,85تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن20/06/1998نورالهدىعزوق بن321839024261

10,85واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةالجلفة05/08/2000عائشةغربً بن321939025394

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمسعد08/06/1998صباححٌدش322039017535

10,85مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار01/07/2000حمديقارف322139027345

10,85واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن25/01/1997ٌحىاالشهب322239021556ً

10,85فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةوسارة عٌن26/04/1996اسامةالعٌدان322339024721ً

10,85فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس17/09/1996ًفتٌحةجقبوب322439025066

10,85فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/05/2001الزهراء فاطمةبوشاقور322539017763

10,85واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةامحمد سٌدي11/08/1998سعٌدنوي322639022483
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10,85واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد01/05/1999خولهمزوز322739022464

10,85فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة09/09/1996أمالسعدي322839027643

10,85فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن10/02/1999رقٌةدكون بن322939023441

10,85فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن25/03/1998ٌوسفمركانتٌة323039023638

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبوسعادة01/05/2000صباحشرٌط323139017539

10,85فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس03/12/1999ًامالفتٌلٌنة323239024769

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةمسعد17/04/1996نورالدٌنقرود323339018136

10,85فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد2000-00-00حسٌن بنحوة323439021823

10,85تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةمهدٌة30/04/2000فتٌحةجعرون323539028665

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/04/1998الهدى نور مرٌمبدٌرٌنة323639017995

10,85فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس09/12/1994ًالعٌدنقبٌل323739024754

10,85فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس10/05/1997ًفتٌحةدومة323839025069

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة04/06/1999دلٌلةجعفر323939017301

10,85واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد15/06/2000مروانزرقٌن324039022589

10,85فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنالشاللة قصر01/08/1999البهجةبدران324139023354

10,85فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/11/1974ٌاسٌةمكاوي324239039716

10,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/05/2000الرؤوف عبد حسامقراشة324339041580

10,85تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةآفلو27/12/1995إشراق خٌرةلعوط324439041729ً

10,84رٌاضٌاتبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس18/12/1998ًجمٌلةصحارة324539025976

10,84أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة22/02/1999تركٌةعلً بن324639018278

10,84أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار11/07/1998خرفٌةبوزٌان324739027015

10,84كهربائٌة هندسة الصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةٌعٌش اوالد23/02/2000فارسبوسالم324839029201

10,84فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف11/08/1997سالمحمٌدات324939028407

10,84واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد25/12/1997الزهراء فطٌمةجرٌبٌع325039022553

10,84فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي15/11/1997خدٌجةحركات325139029281

10,84أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة03/10/2000ٌاسمٌن صارةقٌرع325239018569

10,84فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس01/04/2000ًفضٌلةحنة بن325339025078

10,84فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/03/2001لمٌاءجرٌو325439023563

10,84واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن14/07/2000علًتفاح325539026324
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10,84أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن05/01/1998حفصةقشٌدة325639026526

10,84فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن02/02/1998بوفاتحبخلٌفة325739017145

10,84أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة15/11/1999فطومهان325839018403ً

10,84واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنالجلفة25/03/1999سفٌاناوباح325939022486

10,84فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن12/08/1989عبدهللاكٌبٌش326039035673

10,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/07/1989دلٌلةباكرٌة326139041743

10,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد12/01/1998هشام لخضراالحول326239042547

10,84تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/07/1996ًنصرالدٌنتلٌج326339042984ً

10,83فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالدرٌسٌة14/05/1982محمدخضاري326439037536

10,83رٌاضٌاتبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس03/02/2001ًفطٌمةعٌساوي326539026007

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة03/12/2000ٌمٌنة جهٌنةسالم326639017179ً

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف22/04/2000عبدالعزٌزجعرون بن326739017650

10,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة24/07/1999هٌام دنٌاٌوسف بن326839019774

10,83أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار13/12/2000شٌماءهزٌل326939027024

10,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة23/06/1999سهٌلةسلٌم بن327039019988

10,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة06/02/1999عٌشةمعمري327139020257

10,83رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة19/11/1999غٌث طهمعمرٌة327239020909

10,83رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس16/12/1995ًحسنغرب327339025978ً

10,83رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/02/2001منار رانٌة اشواقطحش327439020848ً

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمجبارة03/08/1998خولةملوكة بن327539017268

10,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبوسعادة17/07/2000زٌنبالدٌن عز327639019868

10,83مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة14/08/1998اسامة سعدزرنوح327739021012

10,83تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس14/07/2000خالدقحمان327839028014ً

10,83تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس30/07/1998ًالهدى نور شرٌفةفتٌلٌنة327939025707

10,83مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/05/2000ًرٌتاج صفاءتفاح328039026112

10,83فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةالجلفة01/05/1998سالمقرٌش328139026228

10,83تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالملح عٌن24/09/1999خلٌللشهب بن328239019739

10,83رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة06/07/1999منٌر ٌوسفخٌران328339020994ً

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة11/07/2000الباسط عبد حمةسعد بن328439017206
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10,83فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة09/11/1999الزهرة فاطمةدحمان328539017767ً

10,83واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة16/08/1998أحمدقزو328639018673

10,83مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالشٌوخ دار13/10/1998المختارلقرع328739021137

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة05/05/2000سارة خدٌجةمحفوظ328839017240ً

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة23/02/1996الدٌن سٌف مٌلود محمدطٌب328939017941ً

10,83فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنتاعظمٌت24/08/1999نسرٌنطعٌبة329039022212

10,83فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن05/11/2000اٌناسبوط329139023373ً

10,83واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن23/01/1996سعٌدةقاسم329239023826ً

10,83مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن13/06/1998حمٌدةرعاد329339024595

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/04/1991ًأنٌس قوٌدربلعدل329439037030

10,83فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةنزلة1996-00-00الدٌن نصرخلٌفة329539039218

10,82كهربائٌة هندسة وسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن03/07/2000حٌاةحٌمورة بن329639024509

10,82مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة28/11/1998حدةالدٌن نور329739021161

10,82فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة02/09/1998رقٌةشٌخ بن329839027415

10,82فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةالبخارى قصر29/07/1998هاجرهللا عطاء بن329939026497

10,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر13/03/1999نهال نسٌمةدركوش330039020665

10,82مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة28/07/2000شٌماءدوف330139021196ً

10,82تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة21/06/2000محمدرتٌم330239020439ً

10,82فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد01/09/1997الدٌن عالءخلفاوي330339028928

10,82فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة21/05/1999نوالحمٌدة330439018115

10,82تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةدلس28/07/2000اٌهابضرواٌة330539019578

10,82تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةفكة عٌن14/09/1999ابراهٌمجرموم330639029061

10,82فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد15/10/1999الزهرةمهدي330739021782

10,82واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد30/11/1998أسامةتوات330839022391ً

10,82أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي24/12/2000كلتومحدو330939029378

10,82واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/01/2000وئام فرحعمور331039019075

10,82تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة1998-00-00شٌخةدحمان331139022860

10,82تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد01/07/2000أمٌنةسعٌدي331239022648

10,82كهربائٌة هندسة القدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد12/05/1997سلٌم حبٌبحٌرش331339028738
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10,82مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةغرداٌة25/10/2000موسىموسى الحاج331439021262

10,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة22/07/2000الخلٌل ابراهٌمنعاس331539019434

10,82تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن30/09/2000الدٌن صالح نائلبودوح331639026679

10,82أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/11/2000هاجرالعون331739018481

10,82تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد25/09/2000رقٌةضبع331839022811

10,82تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد23/11/1997الصغٌر محمددحمان331939022989

10,82رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة08/09/1998فاروق بلخٌردحمان332039020862

10,82فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/07/1997عبدالوهابٌطو بن332139035686

10,82فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس14/12/1995ًاسامة محمدزعٌتري332239037999

10,82واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن18/06/1996أسامةحنٌش332339040462

10,82تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوقرة15/06/1998العربًزنات332439041333ً

10,82رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد22/01/1998الرحمان عبد الدٌن بدرمٌلودي332539043235

10,82مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/04/1997محمدبوجعران332639043891

10,81رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالجلفة10/07/2000الدٌن عماددٌبس332739024378

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة25/05/2000الزهراء فاطمةقصري332839017762

10,81واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/04/1997الدٌن سعددشو بن332939018909

10,81رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة29/04/2000عزالدٌنبوزكري333039020931

10,81فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن29/04/1999خضرةجابري333139021378

10,81فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى22/06/1999فتٌحةعمر بن333239027770

10,81مٌكانٌكٌة هندسةفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةفدول حاسى2000-00-00باللصول333339029536ً

10,81فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد15/02/2000حمٌدةهواري333439021851

10,81واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد08/01/2000سلمىحدة بن333539022489

10,81واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/05/1998علً سٌددباب333639023830

10,81مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس06/03/2000ًراضٌةوداد333739026041

10,81رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة12/01/2000زكرٌا القادر عبداألخضر بن333839020920

10,81واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة27/02/1999النور عبد امجدبلفرد333939018755

10,81واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة01/05/2000اسالم محمد نوفلحرٌزي334039019230

10,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالقصر01/03/2001ٌسرىحرزهللا بن334139020797

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/06/1998ٌاسٌن زكرٌاءنجٌم334239017349ً
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10,81فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/03/1996محمدتناح334339017884

10,81واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة31/07/1999بلقاسممحمدي334439018780

10,81فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس08/11/1999ًلبنىضٌف334539025096

10,81واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن25/01/2000عائشةعدام334639023841

10,81مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة09/09/1998الحمٌد عبدرحمون334739021203

10,81فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن06/07/2000دنٌاعمري334839026456

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة30/04/1998أحالم دلٌلةراخ334939017302

10,81واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةاالبل عٌن01/03/1997عمرطوٌر335039022535

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة07/02/1998صبرٌنة زولٌخةسواهلٌة335139017370

10,81واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد09/08/1998احمدبلخٌر335239022405

10,81واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن18/04/1999الدٌن عماد االخضرزاٌدي335339023787

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة27/04/1997سارة نوالالوعٌل335439018122

10,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة26/01/2000حسٌنهللا ضٌف335539019681

10,81فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنوسارة عٌن01/03/1999اسالمالعٌدان335639024728ً

10,81فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس15/03/1999ًدقمانبشٌري335739024879

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/03/1994المسعودالسالم عبد335839031184

10,81فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس08/01/1988ًفطٌمةرحمان335939036919ً

10,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة08/08/1997الحاجبوزٌد336039041283

10,81تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/12/1998نسرٌنقزٌم336139042966

10,8فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة09/12/2000مرٌمصادق336239025147ً

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/07/1999وصال شٌماءربٌع336339017528ً

10,8أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة25/09/2000سعٌدة رٌانالعٌدي336439018323

10,8أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة15/05/2000أنٌس محمدامحمدي336539018437

10,8تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار05/08/2000سمٌةعالوة336639027233

10,8أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد01/09/1998فضٌلةشوكة336739029018

10,8تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن24/05/1999محمدقوٌسم336839021648

10,8فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس04/01/1997ًاألمٌن محمدالسالم عبد336939025117

10,8أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/08/2000ًملٌكةالقول بٌض337039025305

10,8تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةباتنة14/06/2000شهٌنازتاغرٌست337139020006
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10,8أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةاالحد ثنٌة29/08/1999شٌماءصرموم337239023702

10,8أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي01/05/1999جهادجنان337339029369

10,8أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن19/05/1999لطرشدهٌلٌس337439023736

10,8تجرٌبٌة علومالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران01/09/2000أمالقلٌل337539026350

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة30/01/2000منار بسمةتوم337639017112ً

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة27/03/1998عزٌزة شٌماءشنوف337739017527ً

10,8أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن30/04/2000ودادعلً بن337839023759

10,8كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر18/11/1997محمدساحة بن337939024544

10,8فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد13/02/2000إسمهانبوعزٌز338039028830

10,8فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةالجلفة23/02/2000صابرٌن سمٌةالصادق بن338139021395

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/12/1999الزهراء فاطمةشٌنون338239017757

10,8فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن19/12/2000هدٌلزٌن بن338339023623

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة11/02/1999شٌماءعالم338439017523

10,8فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس05/08/2000ًنجوىشلٌم338539025185

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةامحمد سٌدي11/06/1996جعٌفر الحمٌد عبد وائلتوماتٌة338639032045

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/01/1994رانٌاٌحٌاوي338739033178

10,8فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمدرٌسة16/08/1995أمٌن محمدجاري بن338839037981

10,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/11/1999خلٌل ذواديبلقماري338939041750

10,8تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد23/01/1995هشامصدارة339039043059

10,8رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد11/03/1995باللسفران339139043239ً

10,79فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة25/12/1996لبنةراقد339239037166

10,79كهربائٌة هندسة وسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن1999-00-00ٌحًعٌساوي339339024569

10,79فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض20/10/1998سمٌرةغرب339439027425ً

10,79رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن08/06/2000عائشةفروج339539024365

10,79أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة28/09/2000بشرىحاج339639018272ً

10,79فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة03/05/1999الزهراء فاطمةشرٌك339739017754

10,79فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد17/04/2000خولةرزقاوي339839028876

10,79طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف29/01/2001فتٌحةاخضري339939028806

10,79فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس21/03/1994ًالطٌبعبدالوهاب340039024750
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10,79تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد28/09/1998نورةبوسالم340139029160

10,79أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن22/05/1999ادمرحمان340239023654ً

10,79كهربائٌة هندسة الزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران07/03/1999خدٌجةسعدون340339026410

10,79فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةامحمد سٌدي18/01/1998محمودقش340439017950

10,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةوسارة عٌن07/05/1999احمد سٌدتقار340539019994

10,79مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/02/2000الكرٌم عبد انورداودي340639021141

10,79فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةتودرت آٌت22/01/1998مرٌمعبً اٌت340739023584

10,79واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن12/10/2000الفاروق عمرربٌعة بن340839026327

10,79فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةبحبح حاس10/07/1995ًابراهٌمشٌبوط340939028831

10,79فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد12/01/1998رضاسبٌحة341039028888

10,79طرائق هندسةالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن25/02/1996صبرٌن مباركةقوٌسم341139021330

10,79فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن1997-00-00نوارةغٌث341239028986ً

10,79واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد26/11/2000خالدمعاش341339022458

10,79فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي31/05/1997أحالمحوت341439029634ً

10,79فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/04/1996سالمبنكوس341539033716

10,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى23/02/1998بثٌنةهللا جاب341639041411

10,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/04/1999سٌرٌندومة341739041989

10,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن08/08/1998عٌسىغٌوب341839042378

10,79تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/02/2000هدىطاهري341939043052

10,78رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن20/11/2000الخلٌل إبراهٌمبوبكور342039024308

10,78تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةعمورة04/01/1999وردةعمارة بن342139027610

10,78فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن25/03/2000الخٌر أمحجٌلة342239026428

10,78واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة07/11/2000جهٌدةقنون342339018814

10,78تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة14/07/2000مارٌةبودانة342439027258

10,78واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار26/09/1998كلثوم امزبٌر342539027067

10,78تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/02/1998فطٌمةعروي342639027254

10,78تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة07/07/2000الرحمان عبدغرب342739021617ً

10,78رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس04/08/1998ًإسماعٌلالطاهر بن342839025965

10,78تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة23/03/1998سالمةبوعافٌة342939019891
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10,78فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى30/03/1999ثامرٌوسف343039027678ً

10,78أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن23/12/2000صورٌةربوزي343139023709

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة24/02/2000فاطنةنوري343239017780

10,78تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة30/01/2000منصف محمدزرٌعة343339020502

10,78فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس03/12/1999ًأمالبحري343439024697

10,78فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس26/08/1994ًجوهرلحرش343539024825

10,78فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس18/06/1997ًامباركة لمٌسعسل343639025102ً

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة25/09/1996الدٌن زٌنسعدي343739017373

10,78واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة23/11/1996سعدرقٌق343839018907

10,78فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةأفقه عٌن28/11/1995فارحةشاوي343939028934

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة27/08/1999ماجدة امٌرةضٌف344039017068ً

10,78فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي20/01/1999ٌمٌنةعالوة344139027002

10,78مدنٌة هندسةالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقناالدرٌسٌة26/11/1999مروة خدٌجةبالخٌط344239028762

10,78فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن27/09/1999سعادمحمدي344339023460

10,78أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة22/03/1998الدٌن سعدبشٌري344439027881

10,78فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس19/03/2000ًالشٌماءالمولى عبد344539024748

10,78فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس10/11/1998ًخلٌلشوٌطر344639024863

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/02/1991حسٌن صدامالشٌخ بن344739034480

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/02/1987القادر عبدقاسم344839035302ً

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/02/1995الزندانً المجٌد عبدبكراوي344939035529

10,78فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألحدب بوٌرة1984-00-00محمدبوخاري345039037561

10,77فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة05/10/1992ولٌددباب345139039641

10,77كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن21/06/1999محمدسمٌدة345239024546

10,77أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/10/2000أمٌنةزروق345339018523

10,77فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبوروبة01/02/1998إبراهٌم أحمداللهوم عبد345439028820

10,77فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةاألغواط19/06/1999هندصوٌلح345539018172

10,77واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/02/1999بلقاسمطٌب345639018779ً

10,77تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالملح عٌن28/02/2001روفٌدة مرٌمعبدالوهاب345739020565

10,77فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس09/06/1998ًفاٌزةبطاش345839025062
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10,77فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةالشارف11/03/2000فتٌحةعٌوازي345939027771

10,77تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةالجلفة01/12/2000حورٌةبوزٌد346039025613

10,77كهربائٌة هندسة الزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران16/03/1998الخٌر أمصادق346139026402ً

10,77فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن02/02/2001فاتن بهٌةرحمان346239023383ً

10,77فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن06/05/1997شٌماءكلٌوات346339023484

10,77فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةاالبل عٌن25/10/1996مسعودتوم346439021444ً

10,77كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن06/02/1998زٌنبدلماج346539026751ً

10,77تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار2000-00-00سارةقرد346639027187

10,77فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس04/12/1998ًنورةبوكراوي346739025202

10,77مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالدشٌرة لعٌون18/02/1995كالمةالحنافً محمد346839028291

10,77فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس30/05/1995ًرشٌدبوزمالل346939024891

10,77فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/10/1995عمربقع347039036156

10,76فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة18/09/1993الحكٌم عبدسعدة بن347139034989

10,76رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن06/03/1999شٌماءغوٌسم347239024359

10,76فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن06/01/2001اشراقشقرون347339023350

10,76تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار06/04/1999رشٌدةزنزان347439027183

10,76رٌاضٌاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة28/07/2000سارةمكاوي347539028177

10,76مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة16/09/1999انسشرفاوي347639028231

10,76واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد1996-00-00بوزٌدحناف347739022446ً

10,76فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة07/08/1997عمرسدٌرة بن347839017699

10,76واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة25/10/1996عبدالفتاحملك347939019010ً

10,76واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة11/01/1995فؤاد محمدحلٌمة بن348039019147

10,76طرائق هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس1999ً-00-00دعاءهللا جاب348139026162

10,76واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةاالبل عٌن26/06/1997محمدتاوت348239019117ً

10,76واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد21/09/1997مصطفىقماري348339022593

10,76واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد09/06/1997الدٌن نورمبارك348439022606ً

10,76فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة15/01/1999باٌةترمول348539017097

10,76مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة15/09/1999سهاماألبٌض بن348639021189

10,76فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن29/03/1997لمٌاءعل348739023562ً
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10,76فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/04/2000محمودكٌبٌش348839023576

10,76فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن20/06/1999مروةطعبة348939026276

10,76فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة06/11/1998نسرٌن رشاحرٌري349039017326

10,76أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن06/10/2000لتٌسٌةباسعٌد349139026551

10,76فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي05/11/1995سعدي بننورالدٌن349239026841

10,76طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي06/01/1996خالدهرام349339027376

10,76فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة27/02/1996هجٌرةقوادري349439027843

10,76فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة28/05/1998الدٌن صفسعدي349539034496

10,76تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة14/09/1998فاطمةالجبار عبد349639042407

10,75تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن03/07/2000عبدالحقعالن349739024127

10,75أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة05/03/2000إسماعٌلقنون349839018248

10,75مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة09/02/2000الدٌن صالح أكرمهللا جاب349939021001

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/05/1999سمٌةبلخٌري350039019952

10,75أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس09/08/1998ًسمٌةالطاهر بن350139025275

10,75فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس14/07/1999ًرٌاضزروق350239024896ً

10,75تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةتاعظمٌت13/12/2000الدٌن صالحطعٌبة350339022874

10,75رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن16/12/2000إلٌاسمالك350439024311ً

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس24/04/1998ًعائشةطعبة350539020068

10,75فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة05/06/1997سماهر هانٌةزروق350639018154

10,75أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة05/07/1997الحق عبد هشامعطٌة بن350739018659

10,75واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة08/04/1998ابراهٌم مصطفىداودي350839019179

10,75فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن10/01/2000وسامصول350939023625ً

10,75أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة12/06/2000نهال الهدى نورورقلة بن351039018478

10,75أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة08/09/2001إكرامعجوز351139018249

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة1999-00-00مروة جٌهانالرحٌم عبد351239019664

10,75فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن06/04/1993حنانبخلٌفة351339032623

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/12/1992إٌمانزرٌق351439041172

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/04/1997عٌدةربٌح351539042366

10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس08/12/1999ًمروىوٌس بن351639042796
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10,75تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/06/1997ًنسرٌنادرٌس351739042965ً

10,74فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة11/08/1996إسالم محمدٌعقوب351839037995

10,74فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن30/11/1999وهٌبةدهٌلٌس351939023631

10,74واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن09/09/1997باللجبار352039023796

10,74كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن19/03/2001نسرٌنمختاري352139024561

10,74واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس07/11/1999ًسعد بنطاوس352239025352ً

10,74واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس06/02/1997ًاألمٌن محمداالوعٌل352339025441

10,74فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة19/10/1999نوالبوزرقوطة352439018116

10,74فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة02/08/1999الدٌن ضٌاء وائلنوري352539018182

10,74رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/01/2001امٌرةقدوري352639020856

10,74رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/12/1999ًعلًهللا ضٌف352739026002

10,74فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة17/11/2000السالم عبدشداد352839017616

10,74طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة09/08/1999مسعودةطعٌبة352939028342

10,74كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن10/09/1999الشرٌفقطفاوي353039024496

10,74تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد09/05/1998الخلٌل ابراهٌمزٌطوط353139022664

10,74فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد09/03/1996سهامسعودي353239021955

10,74رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالعش حاسى03/02/2001حٌاةمزاري353339020876

10,74واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد03/08/1998زٌنبعبٌكش353439022472ً

10,74كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد25/12/2000محمدحوه353539023182

10,74أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالحمام عٌن01/07/2000زكارٌامهدي353639023689

10,74فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة28/06/1997سالف مسعودةبسطام353739018013ً

10,74تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس17/01/2001ًخدٌجةطهرور353839025617

10,74فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد27/05/1999صابرٌنقزٌم353939021965

10,74فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالجلفة21/07/2000امٌرة بثٌنةمحمدي354039027666

10,74فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقناألغواط27/06/1997الدٌن صالح منادبرٌك354139018039ً

10,74فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/08/1963باٌةطاهٌري354239031439

10,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةغرداٌة20/05/1992سعدٌة خٌرةزنان354339041730ً

10,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف28/12/1981هللا عبدزعاك354439042230

10,74تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/02/1999عٌشةرابح354539042384ً
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10,74رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر20/03/1991طارقفاٌد354639043347

10,74مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/02/2000أٌوب أسامةسعٌد354739043696

10,73فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانسلٌم18/05/1991ادرٌسجداوي354839030448

10,73تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن24/07/2000عٌسىمساعل354939024149

10,73واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن14/11/1997رشٌدةهتاك355039023822

10,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف05/02/2000النور عبد أٌوبعابد355139019396

10,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةمعبد عٌن24/01/2000العطرةزكموط355239019516

10,73أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/03/2001بشرىحمادو355339018273

10,73تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار26/05/2001نادٌن اسماءقوٌدري355439027131

10,73تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة24/10/1999العطرةباب355539027139

10,73فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد16/09/1997عائشةدباب355639028914

10,73رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةالجلفة14/07/2000فؤادمختاري355739023119

10,73فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي05/02/1999سمٌرةمساعدي355839029307

10,73واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن05/03/1999الكرٌم عبدطوٌري355939023846

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة17/09/2001خٌرة سهاماألبٌض بن356039017493

10,73مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة19/06/1999دقمانعمري356139021177

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة31/05/1999سارةبراهٌم356239017403ً

10,73واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة18/07/1995عطٌةحماٌدي356339019016

10,73أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة21/04/2000إلهامنارة356439018250

10,73مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنقرنٌن10/12/1995ًمحمدحسان356539024633ً

10,73تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة12/07/1998سهٌلةقعمز بن356639019986

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/04/1999ًعبدالغنًبوكر356739035628

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/12/1997اسماعٌل علًعلوط356839036021

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن12/06/1996فاروقمسكة356939036431

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس17/09/1999ًلندةفرحة357039037350

10,73فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/01/1996نسرٌنغٌبش357139039173

10,72فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة21/11/2000إٌمانلسبط357239016967

10,72واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد28/11/1999سفٌانحامدي357339018918

10,72فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةسلٌم30/09/2000مرٌممفتاح357439026974
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10,72فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة18/06/1999أمٌمة وافٌةمٌهوب357539018183

10,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبسكرة04/01/1997لمٌسعباس357639020393ً

10,72فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف23/12/1997خولةحمٌن357739028391

10,72تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد16/11/2000لخضرمٌاح357839021645

10,72فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد05/01/1998آمنةقزران357939021727

10,72فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد19/05/1997السالم عبدقدٌم358039022001

10,72تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد2000-00-00عباسعرٌف بن358139022888

10,72رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن01/03/1999أسامةموٌلح358239024299ً

10,72رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن27/07/2000نزٌهةزبار358339024405

10,72كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةعٌسى سٌدي11/01/1998موفق الدٌن قمربوراج358439024537ً

10,72تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر09/09/2000منارعماري358539029500

10,72رٌاضٌاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر24/07/2000علً سٌديحر358639029524

10,72فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمسعد12/11/2000أٌمن أسامةبلخٌر358739016888

10,72مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةزعفران19/08/1998عٌسىعلٌلٌش358839026044

10,72تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالجلفة26/02/1999حمزةبدٌرٌنة358939028603

10,72فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس26/10/1999ًسمٌةبٌرش359039024930

10,72فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس04/12/1996ًالقادر عبدبخت359139024993ً

10,72فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة31/01/2000فطٌمةقلٌل359239027459

10,72تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن25/07/1994المختاركربوعة359339026623

10,72تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالجلفة04/12/1999علً هشامالعسال359439023074ً

10,72تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف02/11/1998كرٌمةزعاك359539028670

10,72أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة08/03/2000هللا هبة هناءخضاري359639027904

10,72فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن16/05/1989ٌونسوهاب359739039948

10,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/12/1997خولةعٌسى بن359839041709

10,72تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةباتنة27/04/1999روفٌدةقاسم359939041809ً

10,71فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس09/02/1999ًوفاءدعلوس360039039621

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبوسعادة07/02/1998األمٌن محمدزٌان بن360139017911

10,71واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن29/03/1996أسامةبوشارب360239023772

10,71واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةبحبح حاس24/05/1998ًأٌمنغول360339023776
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10,71مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن14/11/1999إسالمبوط360439024436ً

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة18/08/1999خدٌجةبوعبدل360539017234ً

10,71تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة11/08/2000حكٌمة سعادرٌنوبة360639021608

10,71فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/09/1996ًعلًضٌف360739025025

10,71فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة26/11/2000منارقٌرع360839018040

10,71فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد12/02/1998إٌماننارة360939021757

10,71فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن18/10/1999وهٌبةبقعة361039023630

10,71تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن16/07/2000اكرامبسٌسة361139023954

10,71أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبنورة12/05/2000رشٌدةقراشة361239018557

10,71واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/09/1998محمدشداد361339019120

10,71أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس22/03/2000ًخدٌجةطالب361439025261

10,71طرائق هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة10/04/1998ٌاسٌن أحمدبلواضح361539021293

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن26/08/1995لمٌن أحمدمالك361639029884

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن03/07/1991ساعدغرب361739033670ً

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن04/07/1994حسٌن صدامصفران361839034490ً

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن18/02/1975الناصر عبدلعجال361939035535

10,71فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةحمٌدو الراٌس13/06/1989ولٌد أمٌن محمدبومزبر362039037986

10,71مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/10/1996سلٌم احمدحمٌدة362139043714

10,71مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/06/1997هللا عبد بندربال362239043760ً

10,71مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن22/11/1999الدٌن كمالخلفون362339043867

10,7تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن09/01/2001رزٌقةقرنوق362439024040

10,7مٌكانٌكٌة هندسةالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن09/03/1997الباسط عبدحمٌدة362539026739

10,7فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة01/08/1997لخضرمخلوف362639017859

10,7تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة24/04/2000وردةصالح بن362739019623

10,7فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةمسعد15/12/1998حنانجرموم362839028867

10,7رٌاضٌاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن28/08/2000خلٌفةبخلٌفة362939021684

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس13/08/1996ًسعدةخلٌفة363039024920

10,7فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد19/01/1997اٌمانغوٌن363139021806ً

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس25/07/1999ًصالح محمد الواحد عبدقوق363239025002
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10,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة24/04/1995مصطفىخمخام363339020579

10,7فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة22/01/1999أٌمن أٌوبأحمد بن363439016949

10,7فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةجالل أوالد04/12/1999العابدٌن زٌنزنودة363539017374

10,7فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةدوٌس26/01/1999نائل محمدنوران363639017942ً

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس12/12/1998ًمروىتلعٌش363739025139

10,7فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/08/1998مروىبوشارب363839023582

10,7أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة2000-00-00جٌهانثوامرٌة363939018283

10,7فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة18/02/2000ٌاسمٌن ربٌحةالرحٌم عبد364039026220

10,7أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن09/11/1999رفٌقبوربٌع364139026530

10,7أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن16/11/1997لمٌاءربٌع364239026553ً

10,7فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد08/10/1998سارةعرٌشة364339021919

10,7فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار06/01/1995ٌاسٌنخمٌخم364439026997

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس25/07/1999ًالقادر عبدبوعفاس364539024996

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس02/01/2000ًنصٌرةطالب364639025192

10,7تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن08/04/2000أسامةواعر364739023918

10,7فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة23/09/2000منالعودة بن364839027823

10,7تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة30/10/2000هٌفاء أمٌنةمسعودي364939027965

10,7فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس04/02/1998ًفاطنةبشٌري365039025057

10,7فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن16/06/1983امباركةقصاب365139031326

10,7تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةٌعقوب بنى21/08/1998هجٌرةسعٌدي365239043050

10,69فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة17/01/1987الٌاسمٌسوم365339031269

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة22/02/1998وفاء مرٌمدوٌدي365439017996

10,69فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة15/04/1999باٌةقطاف365539021810

10,69رٌاضٌاتبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس18/07/1999ًالخٌر أمموفق365639025962ً

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة27/11/2000بلقاسمحمودة365739017132

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف15/03/1999ساعدهورة365839017414

10,69مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة24/07/1998أمٌنبروري365939021003

10,69رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة09/06/2000مروانبعٌطٌش366039020966

10,69فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن15/10/1999أحمدلعسل366139028819ً
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10,69واقتصاد تسٌٌرالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف27/01/1997طارقعلٌوات366239028543

10,69فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/09/1996ًباللشوٌحة366339024799

10,69فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس01/12/1999ًشٌماءبوعٌشة366439024941

10,69تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي23/04/2000خولةحركات366539029443

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة21/02/1998منالزوٌنة بن366639018041

10,69فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد27/10/1998فاطمةعقاقنة366739028440

10,69فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس27/02/2000ًخولةسعٌدي366839024868

10,69مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة01/09/1996ثامرباب366939021154

10,69رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن27/01/2000رمٌسةبرابح367039026705

10,69واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةمسعد27/04/1999خدٌجهدبشق367139018845

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة12/01/2000نهالفٌرم367239018110

10,69أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن09/03/1995ساعدفتوح367339023692ً

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/08/1995أمٌن أحمدحرواش367439029833

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسدراتة28/07/1996شهابجبار بن367539034340

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالملح عٌن10/12/1990عبدالرحٌمفنطازي367639035618

10,69فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/1981فرٌحةطٌباوي367739036828

10,69تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد27/07/1997الخٌر أمبلول367839041102

10,69تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةتٌارت02/02/1997كرامةساٌح367939042504ً

10,69رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن15/07/1999كرٌم محمدسعدهللا368039043472

10,68فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة07/09/1987أمٌن محمدالصادق بن368139037980

10,68أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن20/05/2000بشرىعٌاد368239023661

10,68تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن14/06/1999النور عبدبنكوس368339024123

10,68واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن14/05/1996اسماعٌلمطٌار368439023786

10,68واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن21/07/1998باللطوٌري368539023797

10,68واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةبحبح حاس14/04/1999ًعدالن محمدحقاص368639023873

10,68تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن20/06/1999بشرىفرفر368739023978

10,68أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة03/08/2001ٌاسمٌنامجكوح368839018501

10,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/10/1999مروانبلخٌري368939020528

10,68تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار09/06/1995براهٌمقطاف369039027149
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10,68أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن29/02/2000أٌمن محمداألشهب369139021506ً

10,68تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/08/1998ًسعادالعقاب369239025682

10,68مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة13/01/1996محمدزعٌتري369339028293

10,68أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة03/05/1999صبرٌنصٌد369439018570

10,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة27/07/1996شفٌق أكرم محمدمعمر بن369539020447

10,68رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة23/07/1998عزٌزابسٌسة369639020932

10,68مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس21/03/1999ًمسعودةتفاح369739026051

10,68واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة19/10/1997نجالءحسان369839019199ً

10,68طرائق هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة21/01/2000بادٌس إبن الحمٌد عبدالالوي عبد369939021317

10,68واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالقصٌر عٌن21/01/1996بسمةلبلوبة370039026575

10,68مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبوسٌف عٌن08/07/2000خالدسبع370139026779

10,68واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن09/02/1999الدٌن ضٌاء أحمدشوٌحة370239026570

10,68واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن07/12/1999الباسط عبدعرعار370339026587

10,68واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن19/03/1999هدٌلالشاوي بن370439026605

10,68أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد20/07/1998حلٌمهبلخٌري370539022289

10,68تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن27/10/1998سعادحمادي370639029097

10,68أجنبٌة لغاتالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف30/08/1999زبٌدةالعاٌب370739028514ً

10,68فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن10/02/2000حٌاةتل370839023413ً

10,68فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة23/01/1999زٌنبماٌدي370939017385

10,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/07/1985أٌوبجقلٌل بن371039030110

10,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/08/1998شٌماءجواف371139034377

10,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/03/1993رتٌبة فاٌزةفصٌح371239036683

10,68فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/07/1995ٌزٌدمحمد371339039811

10,68واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/11/1995هانً أمسعود371439040469

10,68تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس28/10/1992ًخولةبخٌت371539041704ً

10,68رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة15/06/1999المجٌد عبدمسعود بن371639043375

10,68رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن1994-00-00لمقدمبزٌز371739043433

10,67فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة19/05/2000أحالم خٌرةدنٌدٌنة371839017292

10,67واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة27/07/1999الهدى نورصدٌق371939019219

Djelfa.info 2018 



10,67واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة17/11/1999ٌسرىهرس372039019255

10,67فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة1999-00-00نورةقلٌل372139018141

10,67واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة20/09/1999عبدهللاحلٌس372239019013

10,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالرومانٌة الحمامات03/04/1999كاتٌاعشاب372339020357

10,67أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار23/10/1999أسامةطٌباوي372439018515

10,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالملٌلٌحة16/10/2000أحالمأعمر372539019278

10,67فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة03/08/1999سهامشوف372639021397

10,67فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/06/1998ًبلقاسمجرو372739024803

10,67تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/03/2000ًخٌرةعلٌة بن372839025636

10,67فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/08/1999سعادٌوسف اٌت372939017426

10,67فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة25/07/1998سهٌلةبوهال373039017496ً

10,67أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة1998-00-00رمونة عائشةمرجان373139018372ً

10,67فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد07/07/1999الفاروق عمرعثمان373239022046

10,67تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن04/11/1999اٌةمصباح373339023974

10,67تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة14/03/1996عائشةحوة بن373439028064

10,67مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة12/04/1996محمدسلٌمان373539021030ً

10,67مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس24/06/2000ًاٌوب محمدرحمان373639026138ً

10,67تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة28/05/1997محمدطاهٌري373739022976

10,67أجنبٌة لغاتمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد12/05/2000سعدساس373839022305ً

10,67فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد23/05/2000شهنازصالح373939028417ً

10,67تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد20/06/2000الحسٌنحرٌري374039028581

10,67مدنٌة هندسةالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد03/09/1994احمدالعور374139028753

10,67أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة17/07/1998منالخالدي374239018649

10,67مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة23/04/1999الرحمان عبدلباز374339021205

10,67فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس16/01/1996ًسارةبوعٌشة بن374439024906

10,67تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس29/11/2000ًالخلٌل ابراهٌملعروس374539025526ً

10,67فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة15/05/1997علًالالوي عبد374639017683

10,67واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن08/02/1999احمٌدةبنٌنة374739023783

10,67مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/10/1999هشامدربال374839024650ً
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10,67واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة25/08/1998الباسط عبدشوٌحة374939018982

10,67فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة06/06/2000شهرزادبوزٌدي375039026237

10,67فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد06/01/1997أحمدطوٌبق375139028818

10,67تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار23/11/1999ساعدقرنة375239024059

10,67تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة09/02/2000لخضرحٌرش375339020386

10,67كهربائٌة هندسة أفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن1996-00-00هللا عطاءضرواٌة375439029197

10,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن25/07/1989خدٌجةغرب375539032806ً

10,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةورقلة25/09/1993صبرٌنكبٌر375639034440

10,67فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض07/04/1994محمدسرسوب375739037833

10,67أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/01/1989اٌمانزٌغم375839040007

10,67رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن01/12/1999حسٌنكحٌلش375939043267

10,67مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن09/10/1992مسعودةبغدادي376039043591

10,66واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن03/02/1996صهٌبشوٌطة بن376139023839

10,66فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةجالل أوالد16/02/1999كوثر سلمىجباري376239017458

10,66فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/11/1997سلٌمانزعٌتري376339027715

10,66فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن18/05/1998سهامالعاٌدي376439023475

10,66واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةبنهار06/05/1997جمٌلةضاٌة376539023803

10,66تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة04/12/2000أمٌن محمدعزي376639020449

10,66أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس09/05/2000ًفاطنةشوٌحة376739025287

10,66واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد29/12/1997التالٌةمحاد376839029028

10,66تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد04/11/1999بختةالخٌر376939029071

10,66فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد03/03/1999جهادلهزٌل377039021836

10,66تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/01/2000لٌنه الهدى نورقندوز377139023061

10,66رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة21/05/1998السعود امجوال377239028169

10,66مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس1996ً-00-00الدٌن صالحتفاح377339026042

10,66مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس01/10/1996ًشولً بنفتٌلٌنة377439026090

10,66فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد29/01/1994البشٌرباكرٌة377539030636

10,66فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف01/01/1983العٌدقصري377639031102

10,66أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/04/1998الدٌن أشرف أحمدصاحب377739039964
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10,66مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار23/12/1997ادرٌسبلخٌري377839043716

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة31/10/1997سهامعباس377939017483ً

10,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة05/12/2000كنزة رانٌاعقاقنة378039019781

10,65واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة31/05/2000نجودشٌبوط378139019200

10,65مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةامحمد سٌدي15/05/2000أنفالبودوح378239021121

10,65فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة10/09/1999عائشةقدٌد378339017581

10,65واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة26/10/1996فرٌحةهادي378439019079

10,65تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة01/08/1996سعادالرٌم بن378539027191

10,65تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمجدل10/02/1998ٌوسفقٌاش378639027289

10,65تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف15/07/1996الهدى نوربوشارب378739028696

10,65فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى14/11/1996زهٌرشتوح378839027704

10,65تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد01/09/2000نادٌةعثمان378939023043

10,65واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد27/01/1998سلمىبلمدان379039022488ً

10,65فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد01/11/1997حمزةجعٌد379139021847

10,65واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن05/08/1995النور عبدكرٌفٌف379239023849

10,65واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد26/07/1999الحاجاألحول379339022410

10,65رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمسعد09/03/1999سهام صابرٌنشٌن379439020904

10,65فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس29/06/1999ًعبدالجلٌل عزالدٌنخلدون379539025017

10,65فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس08/10/1999ًعمرعرعور379639025031

10,65فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةالبلٌدة27/07/2000أٌمنمبرك379739026430

10,65تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن22/06/1999النور عبدبوهال379839024124ً

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد24/03/1997البشٌرقاسم379939030652

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/10/1992زٌنببوشرة380039033578

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةراٌس مراد بئر27/10/1984سارةمعزة380139033614

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/06/1996سعدسلٌم380239033840

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/08/1996صفاء مرٌمجرد380339038505

10,65فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف24/10/1993ٌوسفقٌرع380439039885

10,65واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/07/1999الهدى نورقراشة380539040951

10,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران07/01/1998هانً امعٌنة380639041379
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10,65تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/04/1999أٌمن محمدعلً بن380739042686

10,65مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/12/1999أنس إبراهٌمحمزة380839043706

10,64فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض19/07/2000نصٌرةقسمٌة380939027479

10,64فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن14/09/1997إٌمانعزٌري381039026434

10,64فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة28/02/1997فاطمةبلمدان381139017743ً

10,64واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالملٌلٌحة29/07/1997رزق امٌنةسماعٌن381239018760

10,64تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/03/2000خالدقالم381339027167

10,64فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالجلفة20/05/1997الحفٌظ عبدمحاد381439028917

10,64أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة12/07/2000فؤاد القادر عبد شرٌفبلفرد381539018356

10,64تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةنزلة21/11/1997حاجةشنقاش381639022761

10,64أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن27/12/2000الزهراء فاطمةتراي381739023722

10,64واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد27/04/1998الحمٌد عبدرزازقة381839022508

10,64أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي28/02/1999الزهراء فاطمةجبوري381939029375

10,64أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر27/06/2000الزهراء فاطمةجبوري382039029376

10,64كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد23/11/1999محمدزٌطوط382139023181

10,64فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبحبح حاس14/11/1997ًالدٌن صالحثوامرٌة382239017558

10,64فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة02/12/2000نوالسلٌمان382339018121ً

10,64فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن18/11/1997الزهراء فاطمةخشبة بن382439023535

10,64فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر05/07/1999المجٌد عبد محمدرٌاح382539023573

10,64رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن07/10/1999عبدالحق أٌمندراج382639024307ً

10,64واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة01/08/2000محمدقباٌل382739019127ً

10,64تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةاالربعاء17/12/1997الطٌببوسالم382839029066

10,64واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة23/06/2000جمعةبوقطاٌة382939018809

10,64رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن30/07/2000شٌماءعباس383039026710

10,64تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد15/11/2000جمانةدحمان383139022757

10,64تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنمعبد عٌن11/12/1999جمال ساعد بنسلت383239019621

10,64فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد30/05/1993أحمدسعودي383339029751

10,64تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/09/1998خلٌلمٌلود بن383439041700

10,64تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوفارٌك29/06/1983علًمرابط عثمان383539042307ً
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10,64رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس05/12/1993ًاللطٌف عبدعالوة383639043373

10,64كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن26/03/1997مصطفىمداح383739043675

10,64مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف24/01/2000الدٌن نورقاسم383839043947

10,63فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة08/03/1990سالم الرحمان عبدخشٌبة بن383939035149

10,63واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض08/12/1998قائمةعمارة384039027508

10,63واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن26/02/1998اٌمنالعٌاش384139023791ً

10,63واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس24/06/1998ًفطٌمةراقد384239025428

10,63مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةفكة عٌن25/07/1995هشامغرب384339029237ً

10,63فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالقادر عبد االمٌر برج12/11/1995فاطٌمةكحلوش384439025059

10,63تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس29/09/1999ًامٌنةقرش384539025564ً

10,63فلسفة و آدابفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر24/02/1996زاهٌةمسعودي384639029296

10,63مدنٌة هندسةمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد13/10/2000محمدتوات384739023254ً

10,63فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةالصحارى حد20/01/1997نجاةفضة384839023602

10,63مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةبنهار19/01/1996بوبكركعبوش384939024447

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة31/05/1999سهامشنوف385039017486

10,63تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس17/03/1999ًعٌشةسٌدي بن385139025793

10,63واقتصاد تسٌٌرالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران28/04/1998الرحمان عبدلكحل385239026321

10,63تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةنقاوس28/08/2000مصعبزرٌف385339020595

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالمسٌلة01/06/1998نورالهدىقندوزي385439018139

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة15/03/1995القادر عبدحبٌطة385539017621

10,63واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة10/12/1997مسعودةصادق385639019170ً

10,63فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن21/11/2000األمٌن محمد طهزٌان385739026474

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة25/01/1999نجاةهللا جاب385839018070

10,63فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة21/10/1998منالحجاج385939026980ً

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة25/12/2000فاٌزةبلخٌري386039017786

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجزائرالوسطى18/06/2000مرزاقنهائل386139017960ً

10,63فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس10/02/2000ًالٌاس فارسحنة بن386239025044

10,63فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنتٌنكٌر الداخلة16/06/1996لمٌنة سٌدي تتاح386339027783

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة03/05/1998سالفبلحوت386439017452
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10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/06/1998المجٌد عبد العربًحبش386539031071ً

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/09/1990حسٌنرمٌثة386639032386

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجبر26/04/2000خولةمسعودي386739032956

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/07/1993ًالمهدي رضوانزروق386839033327ً

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس19/03/1982ًالرحمان عبدقدقاد386939035062

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/10/1992الرزاق عبدربح387039035184ً

10,63فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/08/1996هللا عبدمبخوت387139035499ً

10,63أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةخالد سٌدي04/09/1997سارةشامخ387239040297

10,63رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/01/1996النعاس الرحمان عبدحنة387339043360

10,62تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة20/09/1997سمٌرحبٌطة387439019963

10,62أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/05/1998سعٌدةقبلة387539018564

10,62فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس26/11/1996ًٌاسربوسنة387639025225

10,62تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس18/12/2000ًرفٌقكٌدار387739025660

10,62فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/01/2000رمٌسةبروك387839017339

10,62تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة22/10/2000سمٌرةبقة387939019967

10,62فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى22/07/2000الخٌر أمربٌح388039024693ً

10,62واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةسلمانة1999-00-00محمدباكرٌة388139022572

10,62أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن20/04/2000الهدى نورالالوي عبد388239023755

10,62واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد08/05/2000عادلبراهٌم388339022505ً

10,62فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن16/12/1999آسٌامداح388439023310

10,62تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن21/01/1999رمٌسةحفناوي388539024043

10,62واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة09/11/1997لٌلٌاهواري388639019106

10,62فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس01/03/1999ًأٌوبكٌحول388739024706

10,62مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة19/10/2000ابراهٌم عمرناعم388839021224

10,62فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد03/10/1994حنانزٌطوط388939021852

10,62أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن29/10/1999تسعدٌتوعراب389039023665

10,62مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن26/11/1997محمدزواوي389139026790

10,62مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن15/10/1999مروانلبلوبة389239026791

10,62تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةبشار14/11/1998حسٌنسنقرة389339027160
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10,62طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي24/12/1995سلٌمانالشٌوخ بن389439027377

10,62فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن03/07/1999شٌماءسالم389539023489ً

10,62كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/10/1998فرحاتشرشوك389639024535

10,62كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن08/08/2000الهدى نورطوٌري389739024562

10,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/06/1995فارسسعٌد389839036417

10,62فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن01/01/1987محمدمقدم389939037608

10,62تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/04/1999جهادزحزاح390039041554

10,62مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة05/09/1998لزهاريعدٌلة390139043874

10,61مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة16/09/1999هدٌل سوسنٌعقوب390239021191ً

10,61مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالمدٌة02/05/1999فؤادبركات390339021023

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة05/01/2001عامرورشان390439017599

10,61أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمسعد24/08/1999امٌمة رحابفرج390539018555

10,61فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار05/03/2000سعد أمسنقرة390639026802

10,61فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد26/01/1998القادر عبدسبٌحة390739028920

10,61فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/05/1998ًالحسٌنشول390839024739ً

10,61تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد07/08/1999نزٌهةموفق390939023048

10,61كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن01/01/1999الدٌن عالءحمٌدان391039024531ً

10,61فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد05/05/1997مفتاحعقاقنة391139028486

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة02/09/1998القادر عبداعلٌة391239017630

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة16/08/1996مرادناجً بن391339017959

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة08/03/1998مروانشالل391439017961ً

10,61أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/02/2001فلايرخالدي391539023727

10,61كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن04/11/1999اسحاق محمدمختاري391639024550

10,61فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة05/08/2000أحالم خضرةحمزة بن391739026216

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/12/2000خولةزاهٌة391839017275

10,61أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة13/06/2000صفاء الندى قطركٌرد391939018414

10,61تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة12/01/1999الدٌن شرف لطفًقٌرع392039020391

10,61مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد08/06/1999القادر عبدكعباش392139023244

10,61فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة25/02/1998الزهراء فاطمةجباري392239017749
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10,61أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/08/1999صابرٌنةطاهر بن392339040085

10,61تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/11/1997إكرامبل392439041161ً

10,61مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/10/1994ًعمرزنات392539043576ً

10,6فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبٌرٌن06/06/1999فتٌحةبخوش392639036801

10,6فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن05/12/2000صهٌربرادي392739023504

10,6واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةبٌرٌن05/04/1999سمٌردحٌة392839023829

10,6واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض20/04/1999ٌوسفبوهال392939027514ً

10,6فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةسلمانة02/03/1998علًرزازقة393039022038

10,6رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن13/12/2000شٌماءمباركة393139024361

10,6فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس26/05/1997ًجولٌةالطاهر بن393239024824

10,6واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/10/1998أحمدمالط393339018674ً

10,6واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة2000-00-00توفٌقطٌب393439018796ً

10,6تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة29/07/2001عائشةمخلوف393539020080ً

10,6رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةتاعظمٌت14/02/2000ٌاسٌن اسالمطعٌبة393639020846

10,6فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن04/09/1998خدٌجةبرداٌة393739023419

10,6فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد21/10/1999داللصالح393839021890ً

10,6فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةالجلفة20/08/2000صالحزرٌق393939021966

10,6واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد1997-00-00زهرةعبٌكش394039022471ً

10,6واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد10/01/1998الرحمان عبدبلمدان394139022510ً

10,6واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد13/10/1996هللا عبدغرٌب394239022516

10,6تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة23/12/1995فاطنةحفاف بن394339028092

10,6واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة28/02/1999إبتسام حسٌبةحبش394439018819ً

10,6تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس05/05/2000ًفٌصلربوح394539025824

10,6واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة05/11/1996زهرةمسعود بن394639018884

10,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة2000-00-00فٌروزرقٌق394739020351

10,6فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/12/1999مارٌةرزٌق394839023564

10,6واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن18/11/1998الدٌن زٌن أحمدبوراس394939023770

10,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةمسعد18/01/1994عائشةطحاح395039020065
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10,6تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن09/03/1999عبٌرعٌسو395139026660

10,6فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/01/1996طارققاسم395239021974

10,6واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةالرحال سد25/04/1998معمرحبٌش395339022597

10,6تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار16/08/1997أحمدنوارة395439027115

10,6تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار21/09/1999علًقمٌش395539027236

10,6تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةالقدٌد23/04/1999عائشةصالح395639025740ً

10,6أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالشهداء عٌن20/12/2000زٌنبمادن395739027878ً

10,6فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/09/1995ًالحسٌنزنات395839030748ً

10,6فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/03/1993النور عبدبلعٌنٌن395939035546

10,6فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر06/05/1999كرٌمةعكار396039037073

10,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر22/09/1997شٌماءشنوف396139042018

10,6تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/08/1999هبةبورزقة396239043047

10,6مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/12/1998مواليقٌت396339043939

10,59واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالقطارة31/12/1999نوالشٌبوط396439019212

10,59مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة15/03/2000خدٌجةبوروبة396539021173

10,59واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة21/11/2000نورةقلول396639019229ً

10,59مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار23/06/1998عبدالقادر الحاجسراي396739027337

10,59مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار10/02/1999علًعرعار396839027358

10,59مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد19/07/1997ونٌسةشبٌرة396939029238

10,59فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس31/12/1995ًعبدالكرٌمشوٌحة397039025013

10,59فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة17/04/2000زهرةراقد397139017362

10,59تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةعطٌة أوالد منعة05/11/1998سعادسعداوي397239019903

10,59فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن23/02/1999إكراممالك397339023331

10,59واقتصاد تسٌٌرمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد17/06/1999اٌماننوري397439022432

10,59فلسفة و آدابمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد06/11/1997عائشةلعٌاض397539021984ً

10,59فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر13/05/2001اكرامطهاري397639029253

10,59رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن05/03/2000المدانً اسحاقالرٌش أم397739024316

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة13/06/2000مروةزٌان397839017975ً
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10,59فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة02/05/1997خٌرةبوزٌد397939021879

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةعٌسى سٌدي16/05/1999سلمىثامري بن398039017455

10,59فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد04/01/1999الدٌن صالح محمدحرٌري398139028470

10,59فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس22/05/1998ًالهامغربً بن398239024762

10,59فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد09/07/1996خضرةبوعمامة398339028871

10,59أجنبٌة لغاتالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة30/10/2000سعٌدةمروان398439018339

10,59فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن05/11/1994حمزةحجٌلة398539023406

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة07/04/1996شٌماءطوٌس398639017519ً

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار29/09/1985الطٌببوعالم398739031008

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/07/1995الطاهر حامةحٌرش398839032293

10,59فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد25/07/1993عطٌةقراش398939035792

10,59تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/07/1999عادلبوسٌالة399039042119

10,59رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/09/1992الرحمان عبدقرٌنة بن399139043355

10,59رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن01/03/1999الحسٌن نبٌلحساٌن399239043507

10,59مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة21/12/1998الدٌن حسام محمددهبازي399339043905

10,58كهربائٌة هندسة بحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس24/01/1999ًالعابدٌن زٌنجلبان399439026063

10,58أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة18/10/2000نسرٌنسلٌمان399539018470ً

10,58فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار1996-00-00أحالمزهاج399639026798

10,58فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةوسارة عٌن04/01/1995سمٌشةرقدة399739026899

10,58أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار04/04/1998اٌمانقرارة399839027013

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة30/07/1999مرٌملقرب399939017985

10,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة21/05/2000امال جٌهانحمٌدي400039019662

10,58فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس09/10/1998ًالدٌن بهاءهللا جاب400139024808

10,58مٌكانٌكٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى04/01/2000أحمدبوعبدل400239026033ً

10,58أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد18/01/1999هبةلخنش400339022366

10,58أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةالبلٌدة07/09/2000منٌرحسان محمد400439023748

10,58تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/07/1998أحمدمبسوط400539023909

10,58أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/10/2000مٌسان الزهراء فاطمةزوابلٌة400639023723

10,58أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة05/12/2000صورٌةطٌوة400739018370
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10,58تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن22/01/2000أحالمبوزٌدي400839026347

10,58كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن01/02/1999زكٌةنوار400939026750

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/11/1994الخنساءحراق401039030773

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنهار01/03/1984العربًمقاق401139031060

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار21/06/1983ربٌحةلملومة401239033196

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/07/1991سمٌرةقباٌل401339034209ً

10,58فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد11/11/1987مختارعلٌة بن401439038309

10,58واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن25/09/1991عٌسىنظور401539040791

10,58تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس11/05/1999ًلٌنا شهٌناززروق401639042015ً

10,57فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد10/04/1996مروان محمدبوشعاله401739038243

10,57مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة18/02/2000هشاماحمٌدات401839021276

10,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن27/06/2000نسرٌنساٌح401939024246

10,57تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن07/04/1999الرحمان عبدبوشٌبة402039024110

10,57واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس04/03/1998ًزكرٌاءبقة402139025369

10,57أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةزلفانة14/04/2000جمٌلةكفٌف402239018282

10,57تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةغرداٌة05/12/2000طهبٌتور بن402339027211

10,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة05/09/2000الرزاق عبدثامري402439020129

10,57أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبوسعادة02/02/1999شٌماءمخنن402539029009

10,57تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة02/10/2000نزٌم الحاجبوشمال402639019490

10,57واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد29/11/1997المسعودطاهٌري402739022427

10,57تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالبخارى قصر03/03/2001الرحمان عبد بوداودعنٌبة402839029426

10,57واقتصاد تسٌٌراالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة03/03/1998سلٌمانثامري402939027927

10,57واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبحبح حاس27/09/1998ًصفٌةعالوة403039018950

10,57تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس29/08/2000ًرانٌاخرنانة403139025643

10,57فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد10/12/1999الوهاب عبدحبش403239022013ً

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة14/04/2000فطومةبراهٌم403339017819ً

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةتٌسمسٌلت28/10/1999زهٌة وئامقوٌدري403439018177

10,57فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/07/1997ًالهامعسلون403539024761ً

10,57فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس25/06/1998ًابراهٌم عادلبهناس403639024962
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10,57فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/09/1998بشرىمختاري403739023378

10,57فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن29/08/1998ٌونسشاٌب403839023640

10,57فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة27/09/1997العارمصولح403939027392

10,57فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد15/05/1999ٌاسمٌنجعٌد404039022249

10,57تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/02/1999الزهراء فاطمةعٌساوي404139022931

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة12/01/2000ٌحرٌة سوسنزٌرق404239017498

10,57فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةأفقة عٌن1998-00-00رابحخون404339028883ً

10,57فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة04/09/1998إبتسامعمر بن404439027649

10,57تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس21/11/1999ًاألمٌن أحمدبقة404539025483

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد12/02/1992الرزاق عبدمحمدي404639035181

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس30/06/1995ًكمالسالم بن404739037134

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/05/1987لٌلىحاج بن404839037355

10,57فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/02/1997محمدبوراس404939037944

10,57تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/02/1994إلٌاسهالل405039041166ً

10,56فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن31/01/1997لحسنفضة405139037181

10,56فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة01/08/1999بشٌرةبوزٌدي405239024798

10,56كهربائٌة هندسة بحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس17/02/1998ًزكرٌا القاسمربٌح405339026058ً

10,56واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة20/09/1996قدورسعٌدان405439019087ً

10,56فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن04/10/1999نخلةجعبة405539021457

10,56واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن15/01/1994عوالًمقلوث405639021543

10,56مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن06/05/2000الحكٌم عبد اسالمالود405739021711

10,56فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس06/12/1997ًبثٌنةالرحٌم عبد405839024782

10,56فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالجلفة09/06/1997عٌسى خلٌلعٌساوي405939024864

10,56فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةبحبح حاس02/10/1999ًأمٌنةلبٌض406039016932

10,56مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةطاٌة عٌن01/09/2000شٌماءعالل406139024607ً

10,56فلسفة و آدابمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد24/02/1997الخٌر أمقرود406239021743

10,56فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة09/12/1996سلٌمانمادن406339027714ً

10,56فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة21/01/2000عمرةقول406439027756

10,56تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة05/11/2000حٌاةقصري406539028012
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10,56مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة11/08/1998جمالدرم406639028242

10,56واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة10/12/1999ٌسرىسعدة بن406739019256

10,56تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس1999-00-00زٌنبرقاز406839028035

10,56تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس15/11/1998ًهجٌرةاكحل406939025927

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة24/07/1999سعدطوٌر407039017431

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةعطٌة أوالد17/05/1998مرٌمحصباٌة407139017984

10,56واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن09/02/1999أسامةنظور407239023773

10,56فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن31/03/2001أسماءالطاهر بن407339028823

10,56فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن26/02/2001بختةعزٌري407439026445

10,56واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار14/08/2000ٌاسٌنعرعار407539027108

10,56فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةبحبح حاس17/01/1996ًعطاهللاحرٌب407639028927ً

10,56كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن05/06/1999الطٌب محمدحباش407739024553

10,56مٌكانٌكٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة13/06/1998عبدالعزٌزمسعود بن407839028196

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة16/01/1996صدٌقجرٌبٌع407939017545

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار26/10/1981الحاجٌحٌاوي408039030679

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1992-00-00رتٌبةشرٌط بن408139033229

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس16/08/1993ًكرٌمةهزرش408239037058ً

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/05/1995الحاج بن محمدزروق408339038115ً

10,56فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/07/1998مهديلطرش408439038928ً

10,56أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/12/1999المأمون محمدمصطفاي408539040378

10,56مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/10/1998مجدةزٌدي408639043583

10,55فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبٌرٌن02/08/1996نسرٌن سالًقاض408739033733ً

10,55فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن28/01/1997سهامعزار408839023474

10,55مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن22/08/1997خولةنظور408939024454

10,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة21/08/1999حاتمزرنوح409039019666

10,55تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن14/02/2000فتحٌةالود409139021637

10,55فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس29/01/1997ًالدٌن عزصادق409239025016

10,55رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةالجلفة02/09/1998الدٌن ضٌاء خالدقواس409339025983

10,55أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة29/08/2000ٌاسمٌن لٌنا مجدةصٌد409439018431
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10,55تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/07/2000الحكٌم عبد عطٌةرحال409539020203

10,55مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/08/1999محمدعدٌلة409639021032

10,55فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةاألغواط16/12/2000المختار محمدنعوم بن409739027802

10,55فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس04/09/1998ًخدٌجةالالوي عبد409839024850

10,55تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/01/1999ًدحمانخذٌر409939025638

10,55تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة22/05/1998مختارباكرٌة410039022998

10,55رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة09/07/1999اسماءسبع410139020847

10,55فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةبحبح حاس26/04/1997ًعبدالرحمان وحٌدلباز410239018185

10,55أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس06/04/2000ًسارةحشالف410339025272

10,55طرائق هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالشاللة قصر05/11/2000إكرامعٌسى بن410439026157

10,55تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن05/02/2000أحمدالعٌدان410539023911ً

10,55تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالجلفة01/04/1998خولةسماعٌن410639027552

10,55تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن18/04/2001منالبوثوب410739026676

10,55فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبحبح حاس10/06/2001ًسندسدلماج410839026464ً

10,55أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة11/04/1999مروةحمو410939018447

10,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة07/01/2000الرؤوف عبد اسماعٌلحاش411039019479ً

10,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة04/03/2000سهٌلةقٌجار411139019989

10,55مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد15/06/1998مسعودسوٌح411239023263

10,55فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةأفقة عٌن1997-00-00األخضرربٌع411339028833ً

10,55فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف01/07/2000مرٌةذباح411439028476

10,55فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن28/08/1999زكرٌاطوٌري411539023447

10,55رٌاضٌاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالشارف13/11/2000روآنحمٌدات411639028174

10,55تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالقادر األمٌرعبد زمالة17/01/2001مباركةسفٌان411739025841

10,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/11/1980شهرزاداالحرش بن411839034347

10,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن21/01/1989عٌسىقوٌسم411939036268

10,55فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي02/08/1993مجٌدةبوعرصاوي412039037430

10,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/11/1999مسعودة خولة أمانًلوراك412139041115ً

10,55تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد29/05/1999نعٌمةحمام412239042997

10,55رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد26/07/1992ناجًسوٌس412339043505ً
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10,54فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن01/05/1997جموعًبشٌر412439023392

10,54واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض01/03/2000سمٌرةالعرب412539027503ً

10,54فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةبحبح حاس01/01/1998ًأحمدهللا ضٌف412639024681

10,54واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن27/03/2001هاجرشعوان412739023892

10,54فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةقرنٌن1994ً-00-00فاطنةدردور412839025052

10,54أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/11/1998زوٌنةبوصري412939018327

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة09/11/1998الحق عبد فارستوم413039017737ً

10,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة01/03/1999محمداٌمنحلباوي413139020511

10,54أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمسعد01/05/2000ٌزٌدقط413239018619

10,54فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة08/01/2001سماحقراشة413339026896

10,54واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار1996-00-00لخضرالخد413439027101

10,54رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة04/01/1997الدٌن شرفبوكرش413539027304

10,54واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن27/01/1997محمدزهار413639021549

10,54أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/01/2000نجاةخضرون413739018464

10,54فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد13/09/1999مختارةزٌان413839028970ً

10,54فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالشهداء عٌن14/03/1995المطلب عبدمحفوظ413939027742ً

10,54فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن18/06/2000ٌوسفحوتة414039023639

10,54مٌكانٌكٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس21/08/1999ًاألمٌن محمدزنات414139026048ً

10,54رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد12/02/2001الزهراء فاطمةزٌان414239023121

10,54فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد07/02/1997الرزاق عبدجعٌد414339022000

10,54أجنبٌة لغاتمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد14/03/2000سائحمعمري414439022301

10,54أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن28/05/1998الزهرةبرادع414539023658ً

10,54مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن27/05/2000ولٌددٌر414639024655

10,54فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/03/1998منٌرةبوزٌد بن414739027824

10,54فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد10/09/1994عٌسىعسال414839022048ً

10,54فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةالجلفة08/09/2000شٌماءنقٌش414939023491

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةبٌرٌن27/01/1998زبٌدةمهدي415039017344

10,54واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة17/02/2000خولة عائشةبدٌرٌنة415139018970
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10,54تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس13/11/1998ًبشٌرعرعور415239025577

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةنقاوس14/03/1997االسالم نورمنصورٌة415339018124

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة04/06/2000منالداودي415439018044

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةزكار22/05/1994ولٌدعٌسى بن415539018191

10,54واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة01/06/2000دٌدٌن ٌوسفالقول بٌض415639019261

10,54فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس12/07/1997ًخلٌلدقبوجة415739024862

10,54أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس05/12/1999ًندىهورة بن415839025308

10,54واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/07/1997خالدصوٌلح415939023812ً

10,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة23/01/2000ودادطب416039020759ً

10,54أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن22/07/2000رشٌدة نجٌةمراح416139026561

10,54فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن26/10/2001اشواقضٌف416239026439

10,54واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/01/2001الصغٌر محمدبهلول416339026599

10,54واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن17/01/1998خضرةفتوح416439023814ً

10,54أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة01/05/2000هدٌلالمالك عبد416539027902

10,54رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة01/07/1999خلٌل ابراهٌمخشٌبة بن416639020841

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/03/1990عامرجلبان416739034876

10,54فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد17/01/1992مسعودقندوز416839038529

10,54أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/06/1991ٌوسفٌونس416939040427ً

10,54تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/03/1997هاجر الهامالحفٌظً عبد417039041367

10,53تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض16/10/1999عمرنائل417139027577

10,53تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة02/09/2000مصطفى المالك عبدبلعطرة417239020159

10,53أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار02/06/1999ماجدةعزٌز417339027035

10,53تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة10/04/1999صبرٌنةعالوة417439027204

10,53أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد24/01/1999الزهراء فاطمةحمٌدي417539029016

10,53فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف15/05/2000مالكدهبازي417639028488

10,53واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس15/07/1999ًنصرالدٌنونزار417739025457

10,53واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/07/1999علًسعدالدٌن417839019032

10,53تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد26/06/1998احمدفجقال417939022669

10,53رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس15/12/1999ًإبراهٌمعسلون418039025964ً
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10,53رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/04/1999ًمفتاحزٌان418139026021ً

10,53فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس05/09/1999ًملحةبلعباس418239025162

10,53كهربائٌة هندسة الزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران16/12/2000نجٌب احمدنوري418339026406

10,53تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد28/12/1999الدٌن نصرنعامة418439023051

10,53رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالوادي21/01/2000زكرٌاءلعوٌد418539020887

10,53أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالوادي باب28/06/2000بشرىشرف418639023662ً

10,53فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة11/04/2000دالل أمٌنةصٌد418739016935

10,53تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار15/06/2000نصٌرةمعمر بن418839024249

10,53واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن05/12/1999مارٌةدلماج418939026595ً

10,53واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة11/11/1999إسماعٌل محمدعبدالرحٌم419039019130

10,53واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد08/03/1999سهام إٌمانبلخٌري419139022403

10,53طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةبحبح حاس18/07/1999ًملٌكةقطاف419239027383

10,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة28/02/1998ملٌكة إكرامالعربً بن419339019409

10,53تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالشارف08/03/1999ودادعٌدة419439020757

10,53فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن23/06/1994المؤمن عبدكٌحول419539035505

10,53طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن31/07/1999مروىعبدل419639044014ً

10,52فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن05/07/1999فاطمةبومانة419739023531

10,52واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن24/08/1997االمٌن محمدبورٌاح419839023871ً

10,52تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة21/06/1995مسعودةموسى بن419939023021

10,52فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار01/08/1998عتٌقةسالم بن420039026919

10,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة09/05/2000صفٌةزرقعوٌنة420139020041

10,52فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس19/07/1996ًٌوسفرقٌق420239025233

10,52تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس11/01/1999ًمسعودبوكر420339025879

10,52أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/05/1999خلود خدٌجةشتوح420439018298

10,52تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة21/02/2000هشامفصٌح420539020739

10,52أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة07/07/2000حلٌمة سهٌلةملٌكة420639018351

10,52تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة23/05/1999ٌوسفكرٌم420739028160ً

10,52تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد10/03/1999كوثرشٌهب420839022958

10,52كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن20/11/1998الناصر عبدعبزوزي420939024530
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10,52مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالجلفة29/07/1995السالم عبدلعطوي421039024613

10,52فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة1994-00-00ربٌحةنواوي421139027699

10,52فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران31/01/1999فضٌلةالالوي عبد421239026266

10,52فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد23/02/1996عائشةخنٌش421339021976

10,52فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد26/09/1997حنانذٌاب421439021854

10,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةحٌدرة17/06/1999فاروق عمرخطابت421539020243

10,52فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/11/1998ًحمزةبوشمال421639024834

10,52تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس27/02/1998ًسبع محمدقاسم421739025860ً

10,52أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر13/01/2000زهرة سمٌرةخٌار421839023696

10,52كهربائٌة هندسة وسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن15/05/2000هدٌلدباب421939024563

10,52فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة01/09/1999عائشة شهٌنازلحول422039026238

10,52واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةبوفارٌك26/02/1999الحسانالخٌر422139029030

10,52فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة09/01/2000فلايربسعود422239017806

10,52تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن17/06/2000احالمقاوي422339026621

10,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/11/2000سلٌمةبوصري422439019948

10,52فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة11/01/2000أنٌسةكٌحل422539016940

10,52فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن26/12/1995عٌسىعثمان بن422639028932

10,52مدنٌة هندسةأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةبٌرٌن06/03/1997رابحبخرشة422739029225

10,52فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف1999-00-00خٌرةطاهري422839028394

10,52تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة10/03/1999امباركةاالبقع بن422939027985

10,52تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة01/06/1998حرزهللا بنبوزٌد بن423039027998

10,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/09/1998نصٌرة خولةالالوي عبد423139032962

10,52فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/10/1997صباحطٌب423239034434ً

10,52تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس02/11/1998ًحكٌمالعطري423339041596

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة23/03/2000العزٌز عبدحلباوي423439017619

10,51واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة20/12/1996فتحًمرٌزق423539019071

10,51فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة10/09/1997عٌدةحبٌطة423639017707

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة23/11/1999الحكٌم عبد أشرفعٌسى بن423739016896

10,51طرائق هندسةمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد06/07/1996إسحاقصداره423839023287
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10,51فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس09/02/2000ًخٌرةشول423939024876ً

10,51رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة18/12/1999مسعودةمسعودي424039020970

10,51فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس16/08/1997ًفاروق محمددٌبس424139023575

10,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة21/01/1996احمدتلعوم424239019447

10,51فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت29/07/1998ساعد بنحرٌزي424339021368

10,51تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/01/2000عبدالقادر امحمدعبدالعال424439019545ً

10,51تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن22/02/1997سلٌمسالم424539024068ً

10,51أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة20/12/2000نجاةقرارة424639018465

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى01/05/1994حسٌنبوعلٌة424739032405

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/10/1989محمدصبور424839037669

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس03/11/1998ًمروىقارف424939038450

10,51فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن31/10/1994ٌاسٌنفضٌل بن425039039744

10,51أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/05/1997محمدقرٌنع425139040444ً

10,5فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن28/10/1988هجٌرةجدال425239039501

10,5فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة25/04/1998الدٌن صالح ٌوسفبشٌري425339039928

10,5فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن30/01/2000سعادعقون425439023461

10,5واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة26/09/2000صالححسان425539018953ً

10,5فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقرارة01/11/2000سعادطٌباوي425639021926

10,5تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة1996-00-00العٌدرماضنٌة425739022710

10,5تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالبلٌدة02/08/2000عٌسىساحة بن425839024150

10,5فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس14/10/1996ًالوهاب عبدرعاش425939025003

10,5تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس16/09/1998ًعائشةفدول426039025739

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة26/04/2000هند صابرٌنشراك426139017531

10,5مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/04/1998محمدشول426239021236ً

10,5أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة29/06/2000رمٌسة رهامضٌف بن426339018321

10,5أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة07/10/1999امال زهرة هنٌةشرف426439018493ً

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة25/07/1998عادلطحاح426539017591

10,5فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار02/09/1995احمٌدةعزٌز426639026811

10,5فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةعامر سٌدي04/06/2001حفٌظةشاوي426739028863
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10,5تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف27/03/2000رقٌةعابد426839028618

10,5فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن08/09/2000سهٌلةشقران426939023479ً

10,5أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالدفلى عٌن03/11/1999نسرٌندربال427039023753ً

10,5فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي2000-00-00الهدى نورحوة427139029353

10,5مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة16/06/1998ٌسرىعلٌوات427239028322

10,5تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن08/12/1997عائشةعالم427339024100

10,5رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن25/05/1999إٌمانمسعودي427439024312

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةتٌغنٌف23/09/2000كوثرعبادي427539017851

10,5واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة12/07/1999لمٌن محمدسلٌمان427639019150ً

10,5مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس18/09/1998ًمسعودةتشٌش بن427739026050

10,5واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة25/04/1996سعدزٌدان427839018904

10,5تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن12/05/1997فاطنةقدقاد427939026383

10,5تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةالجلفة27/06/1996أحمدقامس428039021566

10,5واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة16/09/1999إسالمحسٌن428139018708ً

10,5تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن21/09/1997توفٌقكعبوش428239023994

10,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة06/09/1999الزهراء فاطمةداودي428339020280

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة02/05/1996النذٌر علًدقمان428439017691

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/09/1998أٌمنشٌبوط428539030097

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد08/02/1994الحبٌبرحمون428639030727

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبوسعادة10/06/1994الزهرةالجبار عبد428739030822

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/09/1998طارق توفٌقمومن428839032044

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/02/1991حسٌن صدامجنبة428939034477

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد25/06/1998فضٌلهسمات429039036882ً

10,5فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/10/1989ٌوسفقصري429139039863

10,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد04/01/1999الخٌر أم بشرىلقرب429239041442

10,5تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشاللة قصر12/02/1998باللروان429339041456

10,5كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف25/12/1988ابراهٌمحمٌدات429439043605

10,49واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةالشاللة قصر08/12/1998احالمقرزو429539023781

10,49فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة27/01/1998حدةطواهرٌة429639017192
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10,49فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة23/09/1999مٌرةالباي429739018052

10,49تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار09/11/1996النعاسمرٌص429839027143ً

10,49مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن16/12/2000فتٌحةربٌع429939029231ً

10,49أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/02/2000آمنة سالفهان430039018341ً

10,49تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/04/1999سارةقرٌنة بن430139019877

10,49تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/01/2000عبدالحقزاهٌة بن430239020169

10,49أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد13/03/1999خدٌجةخلٌفة بن430339022290

10,49فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة21/07/1998ٌاسٌن فؤادنوي430439027759

10,49تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس22/02/1996ًغالٌةشوٌطر430539025795

10,49فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة20/01/1997علًخلٌل430639017681

10,49واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد16/07/1999األمٌن محمدقزٌم430739022580

10,49أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةوهران31/10/1997إلٌاسخالدي430839018630

10,49واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة21/01/2000ناٌل الرحمان عبد زٌادعقون430939018893

10,49فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن30/11/2000إسماعٌلربٌع431039028829ً

10,49فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد10/08/1996هاجر حنانبلمدان431139021857ً

10,49طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي23/11/1996امباركالشٌوخ بن431239027372

10,49فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن01/06/1999كلتومقرنوط431339028948

10,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/08/1990داللكاس431439033094

10,49فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنورة01/10/1992علًشوٌكات431539035933

10,49تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/09/1999وئاممختاري431639043073

10,49رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/06/1999الهدى نورنعاس431739043521

10,48فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن02/10/1995خلٌل محمدكاك431839038132ً

10,48واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن30/01/1996الدٌن جمالسحنون431939023802

10,48أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة14/08/1998امٌمةلحرش بن432039018266

10,48مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة11/05/1999ٌاسٌنعٌنة432139021283

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة06/02/1996نويمعاش432239018146

10,48رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار13/01/2000السالم نور عامرهورة بن432339027306

10,48فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف15/09/1997الطٌبعبدالسالم بن432439028365

10,48فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس18/08/1995ًعصامبكاي432539025018
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10,48طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةطولقة06/02/2000الدٌن عالء عمرزبدة432639028338

10,48فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن15/05/2000إكرامتشٌش432739023332

10,48فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس18/10/1996ًعادلمغرب432839024961ً

10,48فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد28/07/2000هاجرنوري432939022229

10,48أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي15/01/2001ودادأمبارك433039029380ً

10,48فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة27/06/1998ٌسرىتوماتٌة433139027851

10,48مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة07/11/1997ٌوسفٌطو433239028324

10,48فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد28/06/1999محمدسعودي433339022144

10,48فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد16/01/2000محمدشداد433439022146

10,48فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد24/01/1994الخٌر أمبلخٌر433539021742

10,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبوسعادة02/02/1998أمٌنةعنٌبة433639019359

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة26/05/2000مروة صفاءعلٌة بن433739017550

10,48فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/01/2001عمرمناد433839023526

10,48واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن09/02/1998بسمةنظور433939023794

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة12/11/1997عمرهان434039017700ً

10,48فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن11/05/1999زاد دنٌاغرب434139026457ً

10,48واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة23/04/1998آمالمحمودي434239018666

10,48فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار28/10/1997الحاجحمامة434339026819

10,48فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس16/03/1998ًطعبةزرقٌن434439024955

10,48واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/07/2000مناربحٌري434539023884

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة10/03/1997نصٌرةفصٌح434639018100

10,48أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنزعفران2000-00-00فتٌحةشاٌب434739018395

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن12/08/1997احالمجعٌو434839030304

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن14/06/1989رقٌةفضل434939033343ً

10,48فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/06/1987نجاةبعٌطٌش435039039106

10,48تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/07/1999هللا هبة ربابعطاف435139041772ً

10,48رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد15/05/1998األمٌن أحمدداشر435239043179

10,47أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة28/02/1999عامراالقرب435339018573

10,47مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة21/06/2000اسالم علًحامدي435439021220
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10,47تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةموزاٌة29/04/2000اسٌاعٌرش435539023951

10,47تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالرمل حاسى16/03/1999أحمدموفق435639027520

10,47كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن21/05/2000مرٌمغزال435739024558

10,47واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةفرندة03/11/2000الدٌن عمادسالم435839019036

10,47تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار24/01/1995مسعودةالخد435939027268

10,47فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن17/01/1996الخٌر أمصالح436039021351ً

10,47تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالشارف22/01/2001شٌماءالالوي عبد436139020019

10,47تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة23/01/1999الخٌر ام هبةحفاف436239020731

10,47أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد13/06/1997ولٌد المٌلودصدارة436339022277

10,47تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن29/01/1999مروةعالم436439024209

10,47رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن26/12/1997هاجرسعدي436539024414

10,47فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس09/11/1998أحمدملٌك436639027637

10,47مدنٌة هندسةالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد08/11/1998أحمدعبو436739028752

10,47تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/10/1999هدى أسماءعٌساوي436839019328

10,47واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة26/04/2000الفاروق عمرطالب436939026326

10,47واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن07/07/1998نسرٌنخلٌف437039026340ً

10,47مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد24/04/1995النور عبدبوسالم437139029180

10,47تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة07/05/1998رضوانسالم437239027555ً

10,47تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد11/01/2000مسعودةشتاتحة437339023023

10,47تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار06/01/1998محجوبةربوح437439027259

10,47رٌاضٌاتالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف24/07/2000لمٌن محمدبورقدة437539028720

10,47رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن07/03/1998أمٌنةسراٌري437639024306

10,47أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالشهداء عٌن28/10/1997عٌشةعثمان بن437739027895

10,47تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس04/04/1998ًنجاةزٌان437839025905ً

10,47مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد30/09/1996لخضربوعمامة437939043871

10,46فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةالبلٌدة09/09/1998أمٌرةٌوسف438039023322ً

10,46أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبوسعادة10/07/1999أمٌرةبخوش438139018522

10,46مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة28/08/2000مرٌمباكرٌة438239021257

10,46فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن22/06/1996الزهراء فاطمةناجً بن438339026484
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10,46فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس10/10/1995ًالحق عبد أٌوببكاي438439024707

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة08/07/1999الدٌن عمادلبٌض438539017693

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبٌرٌن29/11/1998نسرٌنساعد438639018092

10,46فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار27/07/1999خٌرةبراهٌم438739026875ً

10,46أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبحبح حاس06/08/1999ًفاٌزةملك438839029017ً

10,46تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف07/04/1997عفافمروان438939028655

10,46فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس10/03/1999ًالدٌن بهاءقعمز439039024809

10,46واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/02/1999تركٌةسائح439139018794ً

10,46واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة05/08/1999الدٌن سٌف خالدالعاٌب439239018836ً

10,46تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة27/07/2000الٌاسرقٌعة439339019527

10,46فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة12/08/1997العلمً محمدهدروق439439027801

10,46فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد03/02/2000زٌنبنعٌم439539021916ً

10,46مٌكانٌكٌة هندسةمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد23/05/1999عبداللطٌفطوال439639023143

10,46واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد08/02/1997محمدبراهٌم439739022567ً

10,46كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن14/09/1996عٌسى بنسلٌمان439839024498ً

10,46رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس12/12/1998ًباٌزٌدقدقاد439939025973

10,46كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد14/06/1998الحمٌد عبدطاهٌري440039023169

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة19/12/2000زاد دنٌا ثرٌةعمران440139017158

10,46واقتصاد تسٌٌرالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد07/08/1998مسعودبدٌرٌنة440239028551

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة11/10/2000هدٌلجحٌش440339018166

10,46فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس04/05/1998ًرٌمةدنٌدٌنة بن440439024899

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةمسعد28/09/1998هبةجرٌبٌع440539018156

10,46واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة18/04/1996الحاجتنان440639018737ً

10,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة31/08/2000الدٌن سٌف سعديقنٌسة بن440739019916

10,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة25/10/1999الهدى نور الزهراء فاطمةجرٌدي440839020292

10,46واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن07/11/1999جٌاللًٌاح440939026578ً

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة01/08/1999مسعودةقسمٌة441039018006

10,46تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد12/10/1999مروانخرخاش441139023002

10,46فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار18/07/2000نعٌمةسالم بن441239026988

Djelfa.info 2018 



10,46تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار28/05/1995مسعودةصباٌح441339027269ً

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة20/11/1999العزٌز عبدبسعود441439017618

10,46فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف04/01/1999جنٌديذباح441539028383

10,46أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن14/03/2000اسٌافوناس441639023656

10,46مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن04/09/1995زٌنبعمران441739024602ً

10,46تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالجلفة29/07/2000محمدحران441839028120

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد02/07/1995سهاممزوز بن441939034240

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/02/1987القادر عبدقٌرش442039035301

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى09/03/1985عبدالقادرزنات442139035643ً

10,46فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن04/01/1996غنٌةمطروش442239036384

10,46أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/06/1998الرحمان عبد باللحمزة442339040016

10,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن09/04/1991فتحًخاثة بن442439042441

10,46تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة12/11/1999محمدغوٌنً بن442539042679

10,45مدنٌة هندسةوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن04/10/1999القادر عبدلقلٌب442639024617

10,45أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة22/11/1999خٌرةجعالب442739018303

10,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة14/09/1999أمالمنزه442839019344

10,45أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة12/09/2000مختارعرباوي442939018444

10,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد07/01/1999انصافروٌبح443039019555

10,45فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد27/09/1999شهٌنازجٌرب443139028909

10,45تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن01/07/1996المالك عبدالود443239021621

10,45أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس22/02/1995ًمصطفى دحمانضٌف443339025263

10,45مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/02/1999أحمدشكشاك443439021000

10,45مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس11/02/1999ًالبشٌرقزو443539026083

10,45واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد25/05/1996نوالدحمان443639022605

10,45فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي25/07/1999أحالملكحل443739029246

10,45تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةالجلفة21/10/1999محمدالعطري443839025851

10,45تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةجامعة29/11/2000محمدبوذٌنة443939020445

10,45أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس19/07/1997ًالدٌن نصررحمان444039025309ً

10,45تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس16/06/1998ًعزالدٌن محمدتفاح444139025864

Djelfa.info 2018 



10,45تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةبحبح حاس04/06/2000ًأمانًأمحمدي444239026351

10,45كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةالجلفة05/10/1998بلقاسمعزوزي444339026407

10,45فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة22/07/1997شٌماءعزوزي444439017520

10,45رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار26/03/1999أٌوبدمان444539043192ً

10,44فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن12/03/1996الدٌن محًشرٌف444639038296

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبوسعادة26/02/2001أمانًسعدي444739016917

10,44واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن26/07/1999محمدصفران444839023869ً

10,44واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن05/04/1999رزقًمحمدي444939023821

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة06/02/2001شٌماءقرٌنة بن445039017524

10,44فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار03/10/1998القاٌمةطاوس445139026828ً

10,44رٌاضٌاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار19/04/1997عمربلخٌري445239027313

10,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة03/09/1998سهامبوزٌدي445339019977

10,44فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار01/11/1997جمعةزرقة445439026851

10,44فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة23/10/1999إٌماندروٌش445539021358

10,44فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/07/1999سارةزعفران445639017404

10,44فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة10/06/1998سلٌمةبشٌري445739017460

10,44فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى04/04/1997أمالداودي445839027644

10,44مٌكانٌكٌة هندسةفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر04/09/1999الدٌن نورقرٌفٌد445939029548

10,44فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةبٌرٌن11/07/1997الحاجهدروق446039023355

10,44فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةمسعد09/04/1995سهامناجً بن446139021953

10,44أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن21/02/2000شٌماءخٌر446239023703

10,44فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران04/11/2000ربحٌة سهٌرصادق446339026235ً

10,44تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة07/10/2000مرٌمقنٌسة بن446439020563

10,44واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد06/01/1997أحمدعباس446539022382

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة20/01/2000نائلة توبةبلعباس446639017151

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة11/07/2000فاطنة شهٌنازجرٌبٌع446739017514

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة26/11/1998فاطنةقرقٌط446839017776

10,44فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/09/1998ٌاسٌنمدقدم446939023634

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة31/01/1999شرٌفةمخلوف447039017505
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10,44فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة29/09/2000عامرسلٌم447139017598

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة29/07/1999الزهراء فاطمةقنٌسة بن447239017756

10,44فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن26/04/1998القادر عبدنهائل447339026479ً

10,44تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد12/11/1999بلقاسم عمرسوٌس447439022924ً

10,44فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة19/05/1999الباقً عبدحمامة447539026910

10,44فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن31/10/1995التالٌةقانة447639028835

10,44فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن04/02/1998فاطنةلعماري447739028938

10,44تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف12/07/1999الزهرة فطٌمةالعاٌب447839028669ً

10,44فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة19/08/1998وهٌبةروابح447939027848

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة29/09/1998عزٌز محمدمسعود بن448039017931

10,44فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/08/1995أحمدجنٌدي448139029797

10,43تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن26/08/1999الصدٌق محمدالعبزوزي448239024200

10,43فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبسام عٌن07/07/1997شٌماء حنٌنبوشاقور448339026447

10,43تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن27/01/2000سهامالعكة448439024077

10,43فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةالجلفة28/07/2000البوطً السعٌدشونان448539024744

10,43تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةباٌزٌد سٌدي02/12/1995القادر عبدموفق448639027225ً

10,43رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالخروب03/12/1997أسامةمقنش448739020830

10,43واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار17/06/1997البشٌر بلقاسممبدوعة448839027071

10,43فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن29/05/2000حورٌةبلخٌري448939021375

10,43واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةاألحدب بوٌرة23/12/1995نصرٌةشناف449039025458ً

10,43فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/05/2000وردة الزهراء فاطمةقنٌسة بن449139017766

10,43أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةماسرة18/05/2000الهامبلمٌسوم449239027865

10,43تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالجلفة12/12/1999محمداالخذاري449339028118

10,43طرائق هندسةمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد07/08/2000نوالزٌطوط449439023303

10,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمسعد06/11/2000بكر ابوسلمات449539019437

10,43تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس28/07/2000ًآٌة إٌمانعوٌسات449639025522

10,43فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة26/11/1998نذٌر عادلزٌرق449739017592

10,43فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة05/04/1999خدٌجة ٌاسمٌنحفاص449839018196ً

10,43فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة11/05/2000حٌاةطٌباوي449939017223
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10,43مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن14/07/2000كنزةلحاج ولد450039024629

10,43واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن28/07/1996سلٌموعٌل450139026585

10,43فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن01/09/1996نجاةالزاوي450239028982

10,43تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةبحبح حاس10/04/2000ًفاتحناٌل450339029130

10,43واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالشهداء عٌن1998-00-00لزهاريعرارم450439019105

10,43مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس27/03/1999ًحمزةبرٌن450539026096ً

10,43فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس24/01/1994ًشرٌفزروق450639034319ً

10,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف27/01/1997بٌزٌد احمدشرٌط450739041228

10,43تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/06/1993سالمضامن450839041883

10,43رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/07/1998شٌماءفتٌحةدحمان450939043338

10,42مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالبوٌرة13/03/1999جمالحنٌف451039021157ً

10,42مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة11/08/1997محمدطٌب451139021235ً

10,42تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة24/04/1999الهدى نور عائشةناعم451239020083

10,42أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة31/03/2000امالشبٌرة451339018264

10,42أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالشلف04/09/1999اٌمانذرٌع بو451439018268

10,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة10/06/2000خٌرة ابتسامحمٌدة بن451539019427

10,42تجرٌبٌة علومالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف31/08/1998لوٌزةقف451639028673ً

10,42مٌكانٌكٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس29/06/1997ًمحمدسبع451739026047

10,42أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةالحٌران قصر23/12/1999عائشةكرٌوع451839022320

10,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة18/08/2000زهرة رحابمحمدي451939019795

10,42تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة05/04/1997الخٌر أمخلٌل بن452039019335

10,42تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة31/10/1997فاطنةكسكس452139022935

10,42أجنبٌة لغاتمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد30/06/2000اٌمانضبع452239022280

10,42تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةاالدرٌسٌة15/04/1995ابراهٌمعمران بن452339028568

10,42فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن30/01/1997شٌماءشلٌح452439023483ً

10,42تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة01/11/1998الدٌن عالءغربً بن452539026381

10,42فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن10/10/2000الدٌن عالءزواوي452639026483

10,42طرائق هندسةالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة02/07/1997أٌوبجٌدول452739021295
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10,42تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس02/03/1999ًاٌوبتوات452839025570ً

10,42تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن16/04/1996أسامةقرزو452939023917

10,42فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/12/1979جماللطرش453039032127

10,42فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن08/05/1994الزهرة فطٌمةقوٌسم453139036944

10,42فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة19/01/1998األمٌن محمدسالم453239038038ً

10,41فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة15/04/1994الدٌن جمالفراجل453339032185

10,41فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة12/09/2000شهٌناز خلودلملومة453439017258

10,41فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة05/06/1997عائشةقطاف453539021979

10,41واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةتٌسمسٌلت26/09/1996مدٌحةبنٌنة453639023878

10,41فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة الجلفة19/06/1997وهٌبةسراي453739018193

10,41واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة23/07/2000الدٌن جمالخلٌف بن453839018808

10,41أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةمسعد06/03/1995السعٌدمقن453939018258ً

10,41أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن07/12/2000فاطنةحمادة454039021501

10,41فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس14/09/1999ًسماحمبخوتة454139024926

10,41أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة17/07/1999أمانً هبةالشرٌف بن454239018485

10,41واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة03/02/1999ٌوسفدنٌدٌنة بن454339019258

10,41فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالشهداء عٌن15/10/1998المسعودحومٌة454439027657

10,41فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد12/04/1998الرحمان عبدداشر454539021998

10,41رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن06/07/1999أمٌرةقاسم بن454639024304

10,41واقتصاد تسٌٌراالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة16/07/1999عزٌزبٌقع454739027929

10,41أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن07/04/1998مروةعمارة454839023743

10,41تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن27/02/1999مروىسالطن454939024215ً

10,41تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن31/01/2000ملٌكةعلً بن455039024229

10,41واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةوسارة عٌن05/08/1997الدٌن نصر اسامةغرباوي455139018729

10,41فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة22/08/1997عزالدٌن أٌمن محمدبورقبة455239017907

10,41فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد01/10/1998الكرٌم عبد مفتاحمعٌزات455339028487

10,41واقتصاد تسٌٌرالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد03/04/2000حسٌنخرادل455439028536

10,41فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةالعش حاسى1997-00-00لخضرشكابة455539025098
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10,41واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/05/1998إٌمانخٌذر455639023777

10,41فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت18/10/1997مصطفىعبدالرحمان455739021447ً

10,41تجرٌبٌة علومتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت02/01/1999عبدالحق محمدحرٌزي455839021650

10,41فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/02/2000أٌوبمبروك455939026431ً

10,41رٌاضٌاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة02/03/2000الهدى نور نصٌرةٌعقوب بن456039020981

10,41فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة25/07/1997أمٌنقرٌول456139026804

10,41فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار04/01/2000فضٌلةمحجوب456239026941

10,41فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن29/09/1993نمارق تركٌةزائر456339032012

10,41فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي25/06/1993رابحسٌاح456439033148ً

10,41أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن07/07/1998لمٌن محمدزاٌدي456539040383

10,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/07/1998خدٌجةحمٌن456639041671

10,41تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد25/03/1996عبدالرحمانالعور456739042252

10,41مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة03/11/1999أمباركةقصاب456839043701

10,4فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشٌوخ دار22/07/1997بلخٌر فاتحبلخٌري456939036408

10,4مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن14/04/1999سندسشاوش457039024464

10,4فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض01/10/1999الزهرة فاطٌمةعمارة457139027457

10,4فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة01/12/1997كرٌمقدٌد457239017831

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة17/10/1998مروةحاج بن457339017968

10,4فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن21/07/2000فاطنةعرابة457439021420

10,4فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةدلس04/08/1999الدٌن صالحزرقط457539021973

10,4أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةاالشٌاخ عٌن11/12/1999حسٌنزٌتون457639029371

10,4واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة10/08/1999حفٌضةبلقاسم بن457739018823

10,4أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس02/09/2000ًسعاد زٌنبفٌطس457839025271

10,4رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس25/06/2000ًأسامةحسٌن457939025959ً

10,4تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/10/1998ًحنانمزات458039025610ً

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة30/01/1998مسعودةعكاشة458139018004

10,4تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد18/03/2000الفتاح عبدحرٌري458239028652

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/08/1997أٌوبقرٌنع458339016947ً

10,4واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/12/1997محمودشوٌة458439023877
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10,4فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة10/08/2000ٌمٌنةعزوزي458539018213

10,4واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة21/07/1999عبٌرالسٌلت بن458639019014

10,4واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةبحبح حاس21/11/1999ًهانً أمقوٌسم458739026303

10,4واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد03/11/1997مباركةبوسالم458839029044

10,4تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة04/05/1993بلقاسمبلخٌري458939027537

10,4فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن14/07/2000ٌاسٌندراج459039026500ً

10,4فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةأفقة عٌن24/06/1997عربٌةقرنوط459139028923

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/11/1994رانٌا سارةطعبة459239033657

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/06/1998أٌمن النور عبدبوهلة459339035553

10,4فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/03/1997مارٌةغرٌب بن459439037374

10,4تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي07/03/1995ناصرسلطان459539042932ً

10,39أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة19/11/2000شفاءلكحل459639018567

10,39أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةبحبح حاس17/12/1999ًفتٌحةغرب459739023726ً

10,39مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن02/07/1995زكرٌابسعود459839024459

10,39فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس18/09/1998ًالرحمان عبدتلعٌش459939024984

10,39فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةمسعد18/02/1997ربٌعةبوزٌد460039017317

10,39فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار20/10/1998سماحقاسم460139026894ً

10,39أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة10/03/2000األمٌن محمدالعاٌب460239027036

10,39مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن15/08/1998عفافبغدادي460339021716

10,39فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد12/10/1998كمالهللا سعد460439028949

10,39فلسفة و آدابفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر04/03/2000صارةزرقاوي460539029312

10,39فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد08/02/1998سعدبربورة460639021931

10,39فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةبحبح حاس14/01/1999ًابراهٌمزٌان460739023339ً

10,39مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس18/06/2000ًأحالماألوعٌل460839026032

10,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة06/06/1999وفاء فادٌةبوزٌدي460939020265

10,39فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمسعد02/09/2000صابرٌنحبش461039017530ً

10,39مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/03/2000عمرسلم461139021223ً

10,39فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةزعفران20/09/1995أحمدزٌان461239024679ً

10,39فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس13/04/1999ًاحالمدقمان461339024718
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10,39رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةآرٌس مستشفى29/07/2001نورسبوعام461439024413

10,39مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/11/1999اٌةشراب461539024587

10,39فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة16/07/1998كرٌمةفخٌت461639017835

10,39أجنبٌة لغاتالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة24/07/2000وردةقابوش461739018498

10,39فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار12/02/1997خٌرةمكٌمن461839023432

10,39أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةالرومانٌة الحمامات02/07/2000الرزاق عبد فاتحدلماج461939026545ً

10,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف15/04/1996خولةقصري462039032941

10,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن13/03/1991الرزاق عبدشرٌط462139035177

10,39فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد03/06/1988ٌاسٌنغراب462239039719

10,39تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/04/1999خضرةفٌالل462339041687ً

10,39رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/05/1999أٌمن أمٌن محمددردور462439043454

10,38فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس20/08/1996ًمحمدقدقاد462539037926

10,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة18/10/2000أمالصولح462639018690

10,38فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة18/05/1997خالدبجقٌنة462739017226

10,38فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة13/08/1999أمٌنةعزوز462839016931

10,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/12/2000الدٌن سٌف ناٌلقاسم462939019194

10,38فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد02/01/2000هاجرشمن463039022228ً

10,38واقتصاد تسٌٌرمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةدلدول22/04/1999صارةجقلٌل463139022499

10,38فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد05/09/1998حمزةطواش463239021849

10,38فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن17/03/1999سندسرباح463339029309ً

10,38واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن22/09/1998شٌماءقهواج463439023836ً

10,38مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن24/04/1999إٌمانٌحً بن463539024437

10,38أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمسعد13/06/1998بسمةبسعود463639018533

10,38فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس26/07/2000ًعاشورةشوٌطر463739024963

10,38مدنٌة هندسةبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس23/09/1998ًولٌدزٌان463839026146ً

10,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة21/07/1997عٌسى بنغرب463939018786ً

10,38أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/04/1999الزهراء فاطمة امالساٌح464039018632ً

10,38أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/12/1999خدٌجةرحمان464139023673ً

10,38رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن07/10/2000بتول فطٌمةكلٌوات464239024386
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10,38واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةبحبح حاس01/08/1999ًسمٌرةعسل464339026317ً

10,38واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد13/03/1995البشٌربوعٌشة464439029027

10,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة04/10/1998ثامرخلفاوي464539018802

10,38تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن16/05/2000رندةحٌمورة بن464639024044

10,38رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن05/04/1999كرٌمةنهائل464739026724ً

10,38أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةالحراش20/01/2000فاطمةزكراوي464839026547

10,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة04/04/2000سعدٌة شهٌنازجكال464939020008

10,38فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد14/07/1996عثمانلمبارك465039022023ً

10,38فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن08/02/1999حٌاةغٌث465139028869ً

10,38تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةوسارة عٌن08/08/2001الدٌن شرف أمجدالزاوي465239029054

10,38رٌاضٌاتمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد10/02/1999آمال فتٌحةحامدي465339023126

10,38فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن05/05/1999اكرامسالم465439023351ً

10,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة24/07/1999جهان خدٌجةالعاٌب بن465539032842

10,38فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد19/03/1997صالحدراح بن465639034526

10,38واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالطاهٌر04/07/1998زٌاد اٌمنلبٌض465739040546

10,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة03/08/1998الهدى نور إٌمانأحمد بن465839041181

10,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/1997حدةملك465939041570ً

10,38تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن02/08/1996خدٌجةخلٌل466039041668

10,38رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/12/1999طارقلوعٌل466139043348

10,38كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس13/01/1992ًالطاهرمٌرة بن466239043612

10,37فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد24/11/1991غنٌةبلخضر466339036383

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة25/07/1998منالشلٌقم466439018042

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة24/10/1999وسٌمبعزٌز اٌت466539018190

10,37فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن04/04/1998فاطنةبدٌرٌنة466639021419

10,37واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/08/1997ًأٌمنهللا ضٌف466739025328

10,37فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة23/06/1997ٌوسفمختارٌة466839018217

10,37تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي07/11/1999فطومسهٌل466939029484

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/01/2001خدٌجة خلودزرنوح467039017257

10,37رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس25/11/1997ًتركٌةبوشنافة467139025975
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10,37رٌاضٌاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس18/12/2000ًالهدى نور خٌرةتفاح467239025984

10,37واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة24/02/2000أحمدرقٌق467339022387

10,37تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة26/04/2001سهامقٌرش467439019980

10,37تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد13/08/1996زٌنبعمران بن467539028623

10,37فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس07/08/1999ًأمجدبكاي467639024700

10,37فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن19/10/2000صورٌةقحدون467739023505

10,37أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة06/02/2000فاطنةجقاط467839018393ً

10,37فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبوسٌف عٌن30/09/2000شٌماءبوعكاز467939026467

10,37فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةعٌسى سٌدي24/05/1999عاٌدةمخلط468039026477

10,37واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن11/04/1997زكرٌاءزنٌخري468139026582

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة07/02/2000الزهراء فاطمةحبٌب بن468239017760

10,37فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار14/08/1999زوٌنةحمامة468339026886

10,37تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار06/05/1996براهٌمدرام468439027151

10,37فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس07/06/1999ًمسعودةمجبري468539025158

10,37واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد03/04/1999نسٌمةضبٌب468639022601

10,37أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالشهداء عٌن08/08/1999مسعودةهوٌشر468739027898

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/10/1991عفافحبٌب بن468839035806

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/04/1991كرٌمةدلول468939037053ً

10,37فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن26/09/1998مباركةصالح469039037405ً

10,36فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالملٌلٌحة02/09/1992لمٌن محمدخلٌل469139038224

10,36مدنٌة هندسةوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةبنهار20/04/2000لخضربوزٌداوي469239024630

10,36رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن27/04/1999الٌاسمراكش469339024320ً

10,36أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة02/02/2000رضوانحمٌدات469439018318

10,36أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة14/01/1999نجاةبوصبٌع469539018462

10,36مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةمهدٌة18/08/1997حكٌمسعدة بن469639021162

10,36فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة11/08/1998البشٌرحبٌطة469739017014

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة01/11/1999صفاءغوٌن469839017547ً

10,36تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد05/12/1998آسٌاشوٌحة469939029051

10,36طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف08/11/1999زٌنببوصبٌعات470039028798
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10,36فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن13/01/1999دٌةبخلٌفة470139021380

10,36فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن17/06/1995عائشةبراهٌم470239021400ً

10,36واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/03/1996ًالغزالً محمدكالل470339025442

10,36فلسفة و آدابفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر14/01/1998ابتسامفاخر470439029250

10,36واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى28/08/1999زٌنبمزارة470539025373

10,36تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد18/12/1998محمددرباك470639022979

10,36فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن09/06/2001بشرىنقٌش470739023379

10,36كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن24/02/1999شٌماءسودان470839024523ً

10,36تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس04/08/2000ًخٌرةسٌدي بن470939025637

10,36فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن17/06/1997اسامةالعكة471039023344

10,36فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةتاعظمٌت23/09/1998زهرةحرٌزي471139021386

10,36أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبوسٌف عٌن07/07/2000فلايرتوتً بن471239026550

10,36كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/04/2001هللا عبد عصامزنٌخري471339026757

10,36فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةبوسعادة16/08/1999الرحمانًكسنة471439028839

10,36واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن10/11/1998المالك عبدكرٌفٌف471539023848

10,36أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة07/12/1999الدٌن سعدعلٌة بن471639027882

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة06/07/1999نجاةمكاوي471739018072

10,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة07/11/1999الزهراء فاطمة أسماءمحفوظ471839019327ً

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة30/04/1989األمٌن أحمدغرب471939029837ً

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/11/1996الدٌن ضٌاء أكرمبلعباس472039029957

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس04/05/1994ًعبدالصمدبوعمارة472139035621

10,36فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن23/03/1974محمدطوال472239037468

10,36تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/09/1994عمرزٌتون472339042348ً

10,35فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة07/11/1987ٌمٌنةجداوي472439039833

10,35أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة31/01/1999إٌمان خدٌجةدحمان472539018548ً

10,35فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن03/01/1996احالمبططاش472639026437

10,35فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن15/03/1996محمدجدي472739026488

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف21/06/1999بشرةاخضري472839017114

10,35مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة07/01/1999هاجر حٌاةموفق472939021168
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10,35تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةمسعد2000-00-00وردةتوات473039020760ً

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/09/1997سهامصدٌق473139017482

10,35رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةباٌزٌد سٌدي16/10/1996عٌشةمبارك473239027314

10,35فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف29/11/1999نادٌةقصري473339028494

10,35فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةتاعظمٌت15/09/1997هاجربوبكراوي473439021464

10,35فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/01/2000ًامباركةجعرون473539024772

10,35فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس16/10/1995ًخولةهرماس473639024865

10,35واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس20/06/1998ًامال منىحشالف473739025453

10,35فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة03/03/1999الزهراء فاطمةعرٌف473839017753

10,35فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة23/01/2000صلٌحةالود473939017565

10,35فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة21/09/1996عائشةعمر بن474039027725

10,35فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن01/04/1998سمٌرةببوش474139023468

10,35فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد06/12/1995المحفوظمبارك474239021793ً

10,35تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن12/04/1997فطومبوسدرة474339024167

10,35أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن05/06/1999سارةشنان474439029374

10,35فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة02/04/1999عزٌز حمودةمسعود بن474539027689

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/01/1998احالمصدٌق474639016983

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالقلٌعة02/02/1997الدٌن صالح مصطفىحمٌدات474739018028

10,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة02/08/1999مرٌم أحالمترٌعة474839019280

10,35مدنٌة هندسةالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد03/03/2000معمرخلوف474939028783ً

10,35أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة05/09/1999هاجر مرٌمزروق475039018646

10,35تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس22/12/1998ًالخلٌل إبراهٌمصٌلع475139025515

10,35واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة29/09/1995ثلٌجةبوزٌدي475239018803

10,35فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةالجلفة13/06/1998نصرالدٌنزكموط475339026286

10,35فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن13/01/2000عبدالرؤوفخضراوي475439026480

10,35فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن16/02/2001حسناء هدٌلجلول475539026498ً

10,35أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة14/02/2000سارةنوري475639018332

10,35مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/10/1998السعدٌة لٌلىجرعوب475739023251

10,35طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار05/09/2000محمدنوارة475839027381
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10,35فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةالصحارى حد07/05/2000رشٌدةبلخٌر475939028887

10,35طرائق هندسةمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد21/01/2000القادر عبد قوٌدرأحمٌة476039023295

10,35تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن21/12/1999زهرةقان476139024045ً

10,35مٌكانٌكٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة05/04/1998فتحً الدٌن نجمسمات476239028198ً

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف24/01/1987البشٌرشوٌشة476339030617

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن25/08/1986بوبكرقشٌدة476439031918

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد24/01/1998خولةطش476539032952

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس21/06/1983ًسالمًقوق476639034032

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن27/05/2000خولة الزهرة فاطمةهللا جاب476739036554

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةامحمد سٌدي04/09/1998محمدبشٌري476839037970

10,35فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة27/06/1994نادٌةشٌنون476939039054

10,35تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف07/12/1998فرحاتكرمة477039042461

10,34رٌاضٌاتالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن07/06/1999رٌاضطوٌل477139026706

10,34فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالجلفة12/01/2000صفٌةالالوي عبد477239017556

10,34أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة31/12/1998نعاسمغرب477339027041ً

10,34فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف07/03/2000الشٌماءبشٌري477439028364

10,34مدنٌة هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف01/08/1999صباحقٌرع477539028769

10,34واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس20/04/2000ًاسامة عبدالكرٌمشوٌطر477639025406

10,34أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة23/11/2000رانٌاغول477739018312

10,34تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة30/12/2000هاجر رفٌدةبلخٌري477839019805

10,34أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة03/07/2000الهدى شمس دنٌابوزٌد بن477939027875

10,34أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة10/11/2000براهٌمأحمٌدي478039018532

10,34تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس03/01/2000ًزكرٌااألبٌض478139025663

10,34تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن17/04/2001الرحمان عبدسبخاوي478239024112

10,34فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة30/11/1999سعادبوقرٌن478339017427

10,34تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد09/02/1998حناندٌقش478439029086

10,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة30/05/1999سفٌانمسعودي478539019933

10,34فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد24/02/1997سهام سعادعرٌشة478639021927

10,34واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد14/01/2000الرحمان عبد مصطفىسوٌس478739022596ً
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10,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة19/04/1997بركات علًلوعٌل478839036009

10,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/11/1981فاطنةمالك478939036572

10,34فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/09/1994ٌاسٌنمخلوف479039039743ً

10,34تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/01/1998محمدٌحٌاوي479139042659

10,33فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبسكرة12/09/1982خالدفاضل479239032696

10,33كهربائٌة هندسة وسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن08/08/2000األمٌن محمدستالة بن479339024552

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبحبح حاس23/10/1999ًشهرزاد فرحبكاي479439017800

10,33فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس19/03/1999ًالدٌن سٌفجعرون479539024936

10,33تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس13/10/1999ًأمالبقة479639025500

10,33أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة19/12/1998الدٌن شهاب عمرلحول479739018382

10,33فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار24/06/2000رحمةدمان479839026881ً

10,33فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالعش حاس21/08/1999ًامباركةلحول479939028849

10,33فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالجلفة30/04/1997عزٌزعرٌب480039028435ً

10,33تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةمهدٌة08/10/2000صابرٌنغان480139025720ً

10,33فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةمساعد جبل26/08/1999حنانبكاي480239017215

10,33رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد08/08/2000العربً محمدالود480339023128

10,33تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن24/06/1999هللا عبد ناٌلالعرب480439024238ً

10,33فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةمسعد15/09/1997فاطمة حناننعامة480539021856

10,33فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن09/06/2000أحالممالك480639023314ً

10,33فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن27/09/1998فاطٌمةبورحلة480739023544

10,33تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن03/06/1999أحمد ٌوسفصحراوي480839024289

10,33رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةاالدرٌسٌة11/07/2000السعدٌة آٌةمسعود بن480939020825

10,33أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةالجلفة20/12/2000هدٌل وصالتٌقزال481139025313

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة14/08/1996ملٌكةٌوسف481239018034ً

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة05/07/1995ٌحًحفاف بن481339018202

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة15/10/2000زهرةبوهلة481439017363

10,33فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن21/12/2000الخلٌل ابراهٌمملٌح481539023340ً

10,33فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن29/10/1997فاتح عمرزكرٌفة481639023527

10,33فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد25/10/1998حدةطوٌبق481739028861
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10,33فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد29/05/1999خٌرةزٌان481839028878ً

10,33أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد20/02/2001جٌاللً الحكٌم عبدجرعوب481939022322

10,33طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار13/02/1999أحالمبسطام482039027370ً

10,33رٌاضٌاتمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد20/01/2000سندسبلخٌري482139023114

10,33فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة31/08/1998تركٌةروابح482239027677

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن10/01/1988اٌمانشوك482339031382ً

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/01/1998اٌمانالالوي عبد482439031399

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/10/1998سالمعدل482539033720ً

10,33فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/10/1995وفاءقوادرٌة482639039619

10,33أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف01/05/1984الباقً عبدالصادق بن482739040318

10,33أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن17/02/2000مرٌمهتاك482839040396

10,33تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/2000وئامسن482939043077ً

10,33رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن13/07/1997صارةسعدي483039043341

10,33كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/09/1998الدٌن بدرطباخ483139043617

10,32رٌاضٌاتوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن21/04/2000سهامبلبٌوض483239024354

10,32واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة24/04/2000حنانبراهٌم483339018828ً

10,32مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة31/01/2000الخٌر أمقوٌسم483439021120

10,32مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن27/02/1997خٌرةشوك483539024456ً

10,32تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن25/04/2000سارةذٌب483639024054

10,32واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس01/04/1996ًعلٌة بنفٌطس483739025354

10,32أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة08/12/2000أحالم لٌلىلٌلح483839018418

05/03/2001محمدشراك483939018436

 لندن هاملت تاور

10,32أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبرٌطانٌا

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةأهراس سوق09/08/1998ماٌسهسواٌعٌة484039020412

10,32أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار02/09/2000سلمىخبٌزي484139027021

10,32أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة04/08/1998توفٌقبكاي484239021482

10,32واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/03/1996ًمرٌمعدة484339025449

10,32واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس16/03/1997ًهندالطاهر بن484439025463

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/08/2000مروةزكراوي484539020538

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة21/12/2000زكرٌاء ٌحٌىحفاف484639020794
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10,32تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالبخارى قصر02/08/2000وفاءغرب484739029165ً

10,32فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد16/04/1998ٌاسٌننارة484839022251

10,32واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد08/07/1999باللالباقً عبد484939022436

10,32كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن31/12/1997القادر عبدعٌاش485039024529

10,32فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن30/01/1999شٌماءحمٌدي485139023486

10,32فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس23/04/1999ًإبراهٌمزبٌر485239024709

10,32أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس03/04/1997ًوفاءمصطفاوي485339025314

10,32فلسفة و آداببحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس24/10/2000ًالهدى نورشلٌم485439025199

10,32كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد29/12/1996الطاهرغرٌب485539023158

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة02/02/1997سهامروان485639019974

10,32أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس20/07/1998ًمرٌم عفافٌعقوب485739025285ً

10,32تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس19/02/1999ًالرحمان عبد حسٌناقزوح بن485839025601

10,32فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد12/03/2001مروةبوزٌدي485939028972

10,32واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة03/03/2000فاطنةبشٌري486039019063

10,32أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن11/09/1998السعدٌة حلٌمةبخوش486139026528

10,32مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن25/06/1998نوحدٌبس486239024648

10,32تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة20/04/1999حٌاة خدٌجةبشوط486339028019ً

10,32فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف22/02/1984أحمدحبٌب بن486439029671

10,32فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألغواط10/06/1995فوزي كمالساعد بن486539037154

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/02/1995إلٌاسسالم486639041167ً

10,32تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/10/1994هٌبىالدٌن بن486739043070

10,31فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة22/08/1996نجاةلحرش486839039117

10,31تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن26/04/2000مروةصوٌلح486939024211ً

10,31واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن24/11/1997الفتاح عبدبوعكاز487039023843

10,31فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض01/07/1998سارةسعد بن487139027419

10,31فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةوسارة عٌن16/05/2000الندى قطر ابتهالمحمدي487239026436

10,31واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن25/12/1998شهرزادبومانة487339023833

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة24/09/1999أصٌلةجرعوب487439016901

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة21/09/1998جمعة أمالسالم487539016914ً
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10,31فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/02/1997فرحات ناٌلبوجاجة487639018065

10,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة18/11/2000ٌوسفبلخٌري487739020810

10,31تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد24/08/1999أٌوبناٌل487839029056ً

10,31فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف04/09/2000شٌماءعابد487939028419

10,31رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة25/10/1999فاٌزةجوال488039020943

10,31مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/01/1998كرٌمةعلٌة488139021027

10,31فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة26/01/1997فاطنةرقٌق488239017772

10,31رٌاضٌاتاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى21/08/2000مسعودةشتوح488339028186

10,31فلسفة و آدابفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةحمادٌة25/05/1999منالتقار488439029347

10,31فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن02/04/2000فتٌحةقطفاوي488539023547

10,31فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر11/03/1996بوداودفراج488639029268

10,31فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي01/07/2000شٌماءدكان488739029311ً

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/10/1999فاطمةجرسً بن488839017745

10,31فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/11/2000حلٌمةبوشارب488939023405

10,31رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةقسنطٌنة21/05/2000مهدي محمدعٌدون489039024394ً

10,31مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالشاللة قصر26/05/1997صباحبشٌري489139021197

10,31فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن20/12/2000أمهانًغربً بن489239026181

10,31فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةزعفران25/02/1999نصٌرةصالح489339026287ً

10,31فلسفة و آدابتعظمٌت-  الحاج قرسٌس ثانوٌةالجلفة23/02/2000الزهراء فاطمةالصادق بن489439021417

10,31فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةأفقة عٌن13/07/1998النخلةغٌث489539028848ً

10,31فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن25/03/1997زٌنبغٌث489639028896ً

10,31فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف16/02/1998قوٌدرالصادق بن489739028448

10,31رٌاضٌاتمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد25/12/1997شهرزاد هنٌةخرخاش489839023131

10,31فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنباٌزٌد سٌدي05/07/1996بحرٌةعٌسى بن489939024783

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/01/1995أمانًمٌمون490039030028

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبابار14/09/1994خالدنصراوي490139032749

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد09/09/1996خٌرةناصر490239033024

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/12/1992ًامال زهرةوسخ490339033483

10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد16/11/1996علًسوٌسً بن490439036006
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10,31فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف13/07/1993ٌمٌنةالصادق بن490539039837

10,31أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/04/1997اسماعٌللحول490639039991

10,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/01/1999سارةبرقوث490739041865

10,31تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد28/09/1996عبدالرحمان محمدمعاش490839042733

10,3واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن17/05/1998لبنةطمار490939023860

10,3فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة15/12/1997ٌاسٌن محمدبوزٌدي491039025130

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة26/05/1997امباركةجرٌدي491139017063

10,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/01/2000سلٌم اسامةقرقٌط491239019462

10,3واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةبوسعادة02/03/2001سلٌمان محمدلشهب بن491339019140

10,3فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةبحبح حاس19/10/1999ًخولةقفال491439028875

10,3فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالحجٌرة17/04/1997السالم عبدشبوب491539028425

10,3فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن18/07/1999نعٌمةزهار491639021462

10,3فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/08/2000عبدالوهابحمٌدة بن491739017654

10,3أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة03/12/1998الرحٌم عبد عمارحماٌدي491839018380

10,3تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة29/01/1999كرٌمةناٌل491939020362

10,3أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن06/12/1997علً حاجبلحسٌن492039023669

10,3مدنٌة هندسةمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد18/07/2000نعٌمةبراهٌم492139023274ً

10,3فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن08/04/2000سعٌدةبحٌح492239029304

10,3طرائق هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة12/02/1999سمٌةمن492339021313ً

10,3تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس05/02/2000ًجمٌلةكالل492439025595

10,3فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد09/12/1999فتٌحةنارة492539022085

10,3رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة16/09/2000ادمخرشف492639020844

10,3رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة09/10/2000لٌندةغٌبش492739020950

10,3أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة13/12/2000أمٌن خالدترٌك492839018636ً

10,3فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس10/12/2000ًخولةواصل492939024869

10,3مٌكانٌكٌة هندسةالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد28/01/1993رابحرزٌق493039029177ً

10,3أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن13/07/1996الحفٌظ عبدقصٌر493139026539

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة24/01/1998نورالدٌنبسعود493239018137

10,3تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقناألحداب بوٌرة10/10/2000مسعودة اٌمانصالح493339023975
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10,3فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة01/01/1999الخٌر أمعربون493439027641

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة17/12/1998سارةقرماش493539017399

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض04/09/1988القادر عبدالعربً بن493639035308

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةامحمد سٌدي21/09/1991اكلً محمدشراق493739038004ً

10,3فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن22/05/1988ٌحً محمودعوٌسات493839038293

10,3تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة26/02/1999الدٌن نصرمسلم493939042980

10,29واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة05/01/1999جلولسواعدٌة494039018805

10,29تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن11/06/1999الهدى نورتل494139024258ً

10,29تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض30/03/1997هللا عبدباالكحل494239027568

10,29رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن16/01/2000منالبشٌر494339024402

10,29واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة13/03/2000فاطنةسنوس494439019064ً

10,29كهربائٌة هندسة الجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة14/03/1999الحق عبد بشٌرسالم494539021060ً

10,29تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار05/03/2000الناصر عبدقطاف494639027229

10,29رٌاضٌاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن01/06/1997أحالم سمٌةتوم494739021686ً

10,29مدنٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةزكار05/03/1998مصطفىقرمٌط494839021719

10,29واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى14/11/1998محمدزقعاري494939025436

10,29مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن12/02/1999القادر عبدعلً بن495039024616

10,29أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن03/11/1999سعٌدةحمزة495139023694

10,29واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة03/10/1998نسرٌن حسٌبةمدان495239018820ً

10,29تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس25/04/2001ًابتسامزٌان495339025524ً

10,29واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة26/01/1998إسالم أشرفعمران495439018685ً

10,29واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/09/1999زٌنبسرسو495539023824

10,29فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةبحبح حاس07/02/2000ًأٌمنشارف495639016943

10,29أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن09/07/1999اٌمنبوداود495739026518

10,29مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن13/10/1998أمٌرةحرٌزة495839026766

10,29واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن18/09/1996خلٌلبخوش495939026580

10,29واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن01/03/2001منالغوٌن496039026602ً

10,29كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/08/2000صارةلعجال496139026753

10,29واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد05/11/1995عمرحدة بن496239022534
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10,29تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد10/09/2000دردورةلهزٌل496339022805

10,29طرائق هندسةالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي17/06/1998فتٌحةقطاٌة496439027380

10,29طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن21/02/1997الهدى نورجباري496539024671

10,29فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد13/07/1999عزالدٌنالخٌر496639035751

10,29فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبخارى قصر03/04/1978فتٌحةغرب496739036732ً

10,29فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس25/07/1993ًمحمدقماري496839037799

10,29أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس28/08/1999ًاٌوبعرٌق496939040011

10,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن03/06/1991انوراالخنش497039041393

10,29تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد24/02/1997ثامربهلول497139041525ً

10,28فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالبطمة فٌض1987-00-00القادر عبدبلواز497239035298

10,28فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد25/01/1998عزالدٌنمحمدي497339035750

10,28رٌاضٌاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن02/09/1999حسنىقرزو497439024329

10,28تجرٌبٌة علوماالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةاألحدب بوٌرة05/03/2000حفٌظةشٌخ497539025603

10,28واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس28/12/1994ًمخلوفشعبان497639025446

10,28واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس14/01/2001ًاألزهاري ٌوسفموفق497739025470ً

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة05/02/2001أمٌرةهراوة497839016924

10,28أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة16/01/2000نجالء صفاءعلٌة بن497939018365

10,28مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة28/02/1999الهادي عبدمحمد498039021018

10,28أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار03/06/2000مرٌمحواس498139027038ً

10,28واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/12/1999فتٌحةسنقرة498239027099

10,28فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس28/05/1995ًهشامالشٌوخ بن498339025214

10,28رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/02/2001ًلخضرهللا جاب498439026013

10,28فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة27/07/1999انورقرٌنة بن498539017072

10,28فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة11/02/1998احالمقنٌسة بن498639016984

10,28فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة09/04/2000الزهراء فاطمةشوٌحات498739027766

10,28فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة27/11/1995مٌلودقاسم498839027827

10,28فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةدلدول26/01/1999مرٌممدوحة498939022173

10,28رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد02/02/1998خولةسالم بن499039023107

10,28أجنبٌة لغاتمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد04/11/1999وئامبراهٌم بن499139022369
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10,28فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي16/05/1999الزهراءلوحش499239029255

10,28فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالجلفة20/10/1996فلاير امالخلوف499339029262ً

10,28فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي21/07/2000صورٌةبوطوٌجٌن499439029316

10,28فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد21/12/1996الصدٌق ابوبكرعمراوي499539021763

10,28رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن13/03/1998نوالفرندي499639024411

10,28واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة12/06/1997فتحً القادر عبدلحرش499739019000

10,28واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة13/09/1998علًعبٌر499839019030

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة08/12/1999لٌلىقجنان499939017865

10,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة09/12/2000أحمدنعوم بن500039019285

10,28تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/02/2001علًجودي500139020220

10,28تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس24/10/1998ًعبدالغنً ماهرشوٌحة500239025840

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةمسعد19/02/1996حسٌن وائلحلٌس500339018181

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة11/07/1999صفٌةزلوف500439017555

10,28واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن07/03/1997النعاسخلفاوي500539029032

10,28تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالجلفة02/11/1995ناجًهرقول500639027602

10,28واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن10/12/1995سامًرماق500739026583

10,28رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةوسارة عٌن07/01/1999حبٌب محمدالعمري500839026726

10,28كهربائٌة هندسة البٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن26/03/1998نصٌرةعلً بن500939026760

10,28فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار07/12/1996مسعودةدمان501039026975ً

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة02/10/1996أمٌنةحبش501139016928ً

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة05/10/1996خولةصٌلع501239017264

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة22/09/1998سعٌدصولح501339017436

10,28تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس07/02/1999ًربٌعةعسلون بن501439025650

10,28تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن06/02/1998راضٌةخلٌفات501539024037ً

10,28فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنبوكراع01/01/1998الحسٌنةخونا اهل501639027655ً

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة14/02/1998علًقدٌم501739017684

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس29/05/1987ًلعٌدخالدي501839037322

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض06/12/1987مختارالحفٌظ عبد بن501939038310

10,28فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبطمة فٌض22/07/1995مفتاحالعربً بن502039038837
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10,27فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانزعفران14/10/1995الجواد عبد احمدفكرون502139030430

10,27فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة10/08/1990األخضرعرباوي502239030572

10,27فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالشارف19/11/1971معمررحمان502339038801ً

10,27أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة14/05/1999بلقٌسخٌذري502439018537

10,27واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة12/01/1996الرزاق عبدباكرٌة502539018992

10,27واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض08/11/2000احالمحاج بن502639027494

10,27تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن26/06/1999خولةصوار502739024023

10,27مدنٌة هندسةالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةبشار15/04/2001أٌمنصاف502839021122ً

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة1994-00-00علًقضاب502939017678ً

10,27رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة11/08/1999شروقعٌشة بن503039020902

10,27مدنٌة هندسةالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن19/08/1994اسماعٌلغرب503139029214ً

10,27فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةمسعد15/01/2001باتولمزوز بن503239017095

10,27فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/10/1998الزهراء فاطمةعباس503339017751

10,27تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/09/2000دالل منىهواري503439020617

10,27فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد20/04/1996زٌنبمحمدي503539021911

10,27فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد25/08/1999مباركةحشان503639022113ً

10,27فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد11/01/1999خالدلمبارك503739021863ً

10,27واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد09/03/2000مباركةقوٌدر بن503839022561

10,27أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن04/03/2000اسماءمرباح503939023655

10,27تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالجلفة22/08/2000المؤمن عبد محمددٌبس504039024205

10,27فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن15/01/1998مروةدرٌفل504139023579

10,27أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة31/01/2000وئامحمدان504239018613ً

10,27تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس10/11/1998ًلٌلىرحمان504339025835ً

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة17/08/2000أحمدبوخاري504439016874

10,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة28/01/1999الباسط عبد محمدقرش504539020489

10,27أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس28/07/2000ًلخضرصٌلع504639025293

10,27واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةاألبٌار13/03/1996راغببودورة504739023820

10,27تجرٌبٌة علومأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن2000-00-00حمزةمسعود504839029084
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10,27فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف19/04/1999مسعودةلسبط504939028481

10,27تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنبحبح حاس06/08/1996ًرشٌدةمصطفاي505039024041

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد28/07/1991الزهرةقوٌدري505139030815

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/04/1994عائشة اٌمانفكرون505239031405

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشهبونٌة02/03/1977حفٌظةلعرب505339032432ً

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن01/10/1985خالدباسٌن505439032703

10,27فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/12/1990خالدعلٌة بن505539032717

10,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد21/04/1995احمد لخضردحمان505639042546

10,27تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/01/2000الخلٌل محمدخذٌر505739042703

10,26فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن11/06/2000امالجبار505839023366

10,26واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة22/08/1997تواتًكٌحل505939018795

10,26فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن16/03/1997مرٌمسعٌدي506039023583

10,26واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالشاللة قصر31/08/1996اسامةسبخاوي506139023784

10,26مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن14/08/1998هشاممعمر بن506239024485

10,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة14/09/1998سفٌان محمدنبل506339020481ً

10,26فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة25/12/2000سماحقادري506439026895

10,26فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن07/08/2000أمٌنةسعادة506539021355

10,26فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن02/09/2000هشام الرحمان عبداألشهب506639021402ً

10,26فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن10/07/1999منٌراحمد بن506739021451

10,26فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس18/09/2000ًالعزٌز عبدعمار بن506839024990

10,26فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس04/10/1997ًفاطنةكٌدار506939025056

10,26واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة20/12/2000امباركة نوالعقون507039019213

10,26واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد20/07/1999هشامبغدادي507139022613

10,26فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة27/01/1999فارسزروق507239017735

10,26تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد31/05/1997خضرةذٌاب507339022789

10,26فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالبطمة فٌض23/01/1997رابحالعرب507439017306ً

10,26فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة06/11/1998مروةأوقٌص507539017969ً

10,26فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/04/1997إٌمان الهدى نورصوار507639023615

10,26تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد11/12/1999العزٌز عبدبوسالم507739029123
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10,26فلسفة و آدابالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة27/01/2000ٌوسفسعدي507839018222

10,26أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/06/1997القادر عبدبلعباس507939026541

10,26فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار01/02/1997محمدبلخٌري508039026960

10,26فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف09/09/1996العزٌز عبدلسبط508139028428

10,26فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد17/06/1999عائشةحلٌس508239021987

10,26فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد27/05/1999مسعودةسفران508339022180ً

10,26واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة11/11/1998نصٌرة الخٌر أم نورسالت508439019214

10,26فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس05/01/1996ًلخضرخلوف508539037270ً

10,26فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد09/05/1994ولٌدمحمدي508639039652

10,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/04/1996الدٌن حسامكربوعة508739041579

10,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/01/1999زٌنبجرادة508839041843

10,26تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/08/1998خولة هاجرهان508939043043ً

10,25فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوسارة عٌن25/11/1992ٌاسمٌنةجواب509039039715

10,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة27/02/2000هانً أمبخت509139018517ً

10,25فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض11/11/1997المؤمن عبدجوبر509239027440

10,25تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض17/05/2000خدٌجةصٌد509339027550

10,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة03/04/2000خضرةحمٌدان509439018301ً

10,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة22/07/2000الصغٌر محمدالهان509539020462ً

10,25مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار1996-00-00قوٌدرمصطفى بن509639027360

10,25فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف25/12/2000الحق ضٌاء محمددهبازي509739028471

10,25أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة10/08/2000لٌناهواري509839018422

10,25تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالعطف10/09/2000عٌسىعٌسى حاج509939020252

10,25فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد10/10/1997تواتًرحمون بن510039021830

10,25فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةدلدول16/06/1998فلايردراح بن510139022087

10,25فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة30/03/1999جٌهادغالم510239027683

10,25واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن18/05/1999حلٌمةحٌمورة بن510339023806

10,25مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن30/04/2001سعادمالك510439024461ً

10,25فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس17/04/1999ًعصامعلٌلٌش510539025019

10,25أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/01/1999باللعراج510639023663
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10,25واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن25/12/1999عمرالكر510739026325

10,25فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالجلفة21/07/1999نصٌر عبدالمالككراك510839028432

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة12/02/1998حمزة الرحمان عبدعٌدي510939017611

10,25فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس24/10/1996ًالوهاب عبدقوق511039025004

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة28/05/1992دراجًزقائق511139033083

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/12/1995الحق عبدصوٌفة511239034977

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةعٌسى سٌدي11/03/1994عبدالحًبوداود511339035591

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/04/1992فرٌحةفتاشة بن511439036835

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس24/01/1998ًكمالتتة511539037143

10,25فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/08/1996أنور محمدمسعودي511639037987

10,25أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة29/01/1995حسٌنسلٌم بن511739040032

10,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/04/2000سارةهادي بن511839041870

10,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/01/1996كلثومخنشاش511939042511

10,25تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس10/01/2000ًمسعودسنوة512039042825

10,25مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/11/1999زكرٌاء بلقاسمدلولة512139043757

10,25مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعش حاسى01/01/1996القادر عبدقرار512239043822

10,24فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن18/07/1999القادر عبدصوٌفة512339023512

10,24واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن10/02/1997الدٌن نورعرافة بن512439023889

10,24واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة03/06/1998أكرم محمدعكازي512539019129

10,24واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة20/11/1998نسرٌن خدٌجةشٌنون512639018842

10,24أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة20/02/2001شهٌنازبقة512739027023

10,24فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد03/08/1998نصٌرةطش512839021460

10,24فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة01/04/1999الهدى نورثامري512939027842

10,24فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد13/04/1996فاطمةدلٌوح513039022058

10,24فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة25/05/1999ملٌكةقوٌل513139027819ً

10,24واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن23/07/1999صالحسعداوي513239023837

10,24تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  عمر صادق ثانوٌةبحبح حاس28/01/1996ًعٌشةعزالوي513339025790

10,24كهربائٌة هندسة الزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران23/05/2000خلٌللباز513439026411

10,24فلسفة و آدابمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمسعد19/04/1995الرؤوف عبدطاهٌري513539021996
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10,24فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة17/01/1997بلقاسم المالك عبدجرد513639017641

10,24فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد28/07/1998نعاس الرحمان عبدصٌلع513739028424

10,24مدنٌة هندسةالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد02/10/1998زٌانداودي513839028766

10,24أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن19/10/2000بشرىزٌان513939026521

10,24فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة05/05/1999عٌشةصٌلع514039017724

10,24واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاألغواط04/04/2000الدٌن سراج محمدقٌوة514139019138

10,24فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن02/04/2000نجاةمحمدي514239023604

10,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/09/1997حذٌفةزروق514339032333ً

10,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةادرٌس أوالد01/05/1979سهامرقام514439034222

10,24فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس31/12/1988ًمحمدلبوخ514539037651

10,24واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/03/1991االمٌن الطاهرجعرون514639040525

10,24رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/10/1997عالءالدٌنبوتفاحة514739043394

10,23فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس06/05/1994ًالطاهر رٌاضبوعبدل514839033383ً

10,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة31/03/1998القادر عبدنجٌم514939018575ً

10,23مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن12/07/2000حٌاةبوزهار515039024450

10,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة10/11/2000سلمى عائشةقف515139018373ً

10,23تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة08/07/1997سمرةبواالنوار515239019950

10,23فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةباٌزٌد سٌدي30/03/1996تركٌةجٌوخ515339026847

10,23كهربائٌة هندسة الشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار04/09/2001القادر عبدزكراوي515439027328

10,23فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة18/11/1999سارة مرٌمحطاب515539017992

10,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالبوٌرة15/11/1997امٌنةسعودي515639018531

10,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/01/1996البتول عفافقرادي515739018578

10,23مدنٌة هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف25/12/2000عمرعٌواز515839028777

10,23أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن08/11/1997نبٌلطوٌر515939021511

10,23تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة01/01/1998سناءجعالب516039021611

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس14/08/1997ًابراهٌمفٌطس516139024712

10,23فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة16/05/1998مرٌم وسامقٌز516239018188

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةنزلة17/03/1998فطٌمةخٌنش516339020339

10,23تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة12/12/1997خدٌجةمسعود بن516439028016
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10,23فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس23/05/1999ًسعٌدشراك516539024922

10,23أجنبٌة لغاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد04/01/2000الشاٌب محمدنوري516639022353

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةمخلوف سٌدي01/07/2000خدٌجة بلقٌسبالخٌط516739019617

10,23طرائق هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/12/1999عائشةبراهٌم516839021316ً

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس09/10/2000ًهانً أمالسالم عبد516939024694

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس08/03/1999ًتنهنان فلايررقٌق517039025073

10,23تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةالمسٌلة16/02/1999لٌلٌانوٌوة517139025838

10,23طرائق هندسةبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةالبخارى قصر22/10/1999خدٌجةوٌس517239026161

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةمسعد07/03/1998حدهجاباهلل517339019674

10,23فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد04/09/1998عمربلمدان517439022045ً

10,23واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة25/09/1998شهٌنازبودانة517539018937

10,23فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة09/09/1998نجاةصكصك517639018069

10,23فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد23/10/1995موسىغرب517739028981ً

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس06/03/2000ًجمٌلةفٌطس517839024822

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس27/05/1999ًخضرةبوخاري517939024858

10,23مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن26/12/1999مصطفىبوزٌداوي518039024642

10,23أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة06/12/1999فطٌمةملوكة بن518139018407

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة25/09/1995حنانقدٌري518239019698

10,23فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالجلفة11/03/1997أماللحول518339024695

10,23فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد04/01/1982سمٌرٌحً بن518439034184

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/07/1991الباقً عبدقوٌدري518539042135

10,23تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/11/1998محمدشرٌط518639042667

10,23مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة12/05/1998سفٌان مصطفىمسعود بن518739043931

10,22واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن12/03/1999فاطنةشٌبوط518839023857

10,22تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن18/03/1999انتصارربح518939023972ً

10,22فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةقرنٌن1996ً-00-00النخلةدردور519039024760

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة2000-00-00خدٌجةبراهٌم519139017236ً

10,22تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار07/02/1998مسعودةخبٌزي519239027270

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمسعد03/01/1999جهان امٌرهبرمان519339017067
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10,22فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالملٌلٌحة16/11/1996فاٌزةسبع519439017784

10,22فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار10/04/1999خولةقاسم519539026872

10,22تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة20/01/1996حدةصٌلع519639027158

10,22فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن01/12/1999رانٌاعرابة519739021382

10,22فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاألغواط10/06/1997الزهرة فاطٌمةخرش519839021422ً

10,22تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن03/01/2001نورة نرٌمانتنوم519939021668

10,22تجرٌبٌة علوماالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن01/07/1996ٌاسٌنالود520039021675

10,22فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس23/02/1996ًحدةلبٌض520139024793

10,22فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس03/12/1997ًسمٌةالرحٌم عبد520239024927

10,22واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس23/08/1999ًالهدى نورزروق520339025461ً

10,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس22/03/2001ًالخٌر ام صباحبوشمال520439025728

10,22رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس21/03/1997ًكمالعلٌة بن520539026010

10,22فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد21/04/1998شٌماءباشا بن520639028910

10,22فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة21/02/1998لبنةمقري520739017854

10,22فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى13/02/1997إٌمانعوٌس520839027650ً

10,22تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن28/11/1998الدٌن نصرخٌر520939024248

10,22تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد14/09/2000صفاءغوٌن521039022869ً

10,22رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن16/05/1996ٌاسٌننونة بن521139024426

10,22أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد30/07/1997الدٌن نجم العظٌم عبدعلوي521239022324

10,22فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد28/09/1996سلٌمةقرط521339021949ً

10,22فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد22/06/1997معطاهللسعودي521439022190

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة23/09/1999راشدةجودي521539017308

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/12/1997خولةمسعود بن521639017266

10,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس14/12/1999ًعزالدٌنهللا جاب521739025767

10,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةتقرت30/10/1999أٌمنطالب521839019375ً

10,22فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن27/10/1998زكرٌاحبش521939023446ً

10,22فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن22/07/1999الدٌن شرف رابحشنوف522039026459

10,22فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار07/02/2000خٌرةمحجوبة بن522139026876

10,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةتقرت29/10/1997عادلشابة522239020086
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10,22تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس29/05/1996ًفتٌحةمعمري522339025810

10,22مدنٌة هندسةالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف29/11/1999جابرغزال522439028760

10,22فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد28/02/2000لمٌاءقزٌم522539022107

10,22فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس16/06/1997ًلمٌاءموهاب آٌت522639025101

10,22فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس14/06/1999ًالهدى نورالعقون522739025198

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/03/1994الدٌن حسام الحاجقراش522839030713

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن27/11/1995دولةصحراء522939033114

10,22فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/10/1998البال زهر فاطنةبولنوار523039036643

10,22أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس06/08/1989ًباللضٌف523139040014

10,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاألحدب بوٌرة28/01/1997سالم بنبوخاري523239041481

10,22تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/01/1999الباقً عبدجودي523339042137

10,21فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد14/02/1996ٌمٌنهعماره523439039850

10,21تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةفكة عٌن28/07/1998الطٌببنكوس523539023963

10,21واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن22/01/2000مروةنزرق523639023881ً

10,21مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن08/06/1999سمٌررحال بن523739024463

10,21مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة02/03/1999مسعودةرحمان523839021259ً

10,21واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةمعبد عٌن01/03/1998عطٌةمختاري523939019017

10,21مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة04/09/2000محمددرام524039021033

10,21فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةبحبح حاس01/07/1999ًبشرى اٌمانناج524139026833ً

10,21واقتصاد تسٌٌرالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف16/08/1999الخٌر امعابد524239028530

10,21واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن28/11/1996مسعودسماعٌل524339021551ً

10,21تجرٌبٌة علومفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةالشاللة قصر19/02/1999فتحًرٌاح524439029482

10,21واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد17/02/1995محمدبومٌدونة524539022563

10,21أجنبٌة لغاتمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد28/12/1999سعٌدةاالعجال524639022307

10,21أجنبٌة لغاتلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي20/01/1998دنٌابوشان524739029373

10,21تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي21/02/1999هشاملكحل524839029510

10,21رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن19/01/2000صفٌةخمخام524939024363

10,21فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس09/11/2000ًصباحبوراس525039024945

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة31/10/2000أمٌنةبعٌطٌش525139016934
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10,21أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة07/11/1997الدٌن صالح أٌوبجنٌدي525239018629

10,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/03/2001عٌشة وسامعزوز525339020765

10,21أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس26/11/1999ًوئام بختةصالح525439025255

10,21واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة23/02/1998هدى ٌسراعطٌة525539019254

10,21مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن06/05/2001محمدخٌر525639024636

10,21مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/11/1997وفاءمخلوف525739024654

10,21واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن25/09/1999عٌاش بن محمدنوري525839026335

10,21مدنٌة هندسةمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد08/09/1999أمٌرةدراح بن525939023207

10,21فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن11/04/1999بوبكرغرب526039028857ً

10,21واقتصاد تسٌٌرمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد26/03/1998عمٌرة بولرباحدراح بن526139022449

10,21رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن21/09/1998مسعودةمبروك526239024399ً

10,21أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة03/04/1999عادلماض526339027891ً

10,21واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة29/11/1998أحالمبلخضر526439018669

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/11/1978ًالزهرةتل526539030800ً

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/10/1995لخضرملٌح526639037268ً

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة31/07/1995سلٌم بن رضوان محمدخٌر526739038137

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/04/1999منال نعٌمةقوراري526839039298

10,21فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن28/10/1994ٌوسفشعبان526939039894

10,21أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/08/1996حورٌةموفق527039040277ً

10,21تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلمانة02/08/1996فاطنةدحمان527139042430

10,21رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس12/01/1996ًكمالشرٌف بن527239043428

10,2واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة09/02/1999بومدٌن طاللعالل527339018961

10,2فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار21/03/1999تركٌةمزوز527439026849

10,2فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار19/07/1999هللا منة مروةهواري527539026972

10,2أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوزو تٌزي27/12/1997رشٌدةحرٌب527639029007ً

10,2فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن21/03/1998نجوىبورزق527739021455

10,2أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن12/05/2000سهٌلةسعادة527839021496

10,2أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن03/07/1999مسعودةدروٌش527939021508

10,2فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس08/10/1999ًهشام محمدضٌف528039025129
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10,2فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة26/01/1999نورةسواهلٌة528139018142

10,2فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى11/06/2000فطٌمةثامري528239025082

10,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة01/03/1999محمدسعٌد528339020432

10,2تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد07/03/2000مروةقندوز528439023008

10,2فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةقوقة القرارم01/06/2000إٌمانبوراس528539016966

10,2تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد06/09/2000نجاةخضاري528639028692

10,2فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة23/11/1999صباحناعم528739017538

10,2واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةمسعد13/05/1994جموعًمشٌش بن528839018810

10,2مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس09/06/2001ًهدٌل نسٌبةعالق528939024645

10,2فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالملٌلٌحة28/09/1997نصٌرةعطالوي529039018103

10,2أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة02/05/1998نصٌرةمسعود بن529139018472

10,2كهربائٌة هندسة معبد عٌن ثانوٌةبحبح حاس27/10/1999ًالدٌن حسام احمدزكموط529239026405

10,2فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالجلفة05/01/1997مأمونمسعود529339028962

10,2واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد24/05/2000بسمةفضة529439029033

10,2فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة14/07/1998نصٌرةعمٌرات529539027478

10,2أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن13/03/1999عصامبوضٌاف529639026544

10,2فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد16/02/1998االمٌن محمدموفقً بن529739022152

10,2فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار11/12/1999النعاسمبدوعة529839026831

10,2فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي2000-00-00عٌشةخمٌخم529939026929

10,2تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة12/07/1997ٌوسفملة530039027288

10,2تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة19/09/1999فاٌزةقرٌقة530139020309

10,2طرائق هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنبنهار22/01/1994عٌسىحارث530239024668ً

10,2فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس24/11/1999ًالحاجفٌطس530339024737

10,2فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس16/01/2000ًهللا منة رٌمانبهناس530439024898

10,2فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/12/1995زٌنبشوٌة530539033590

10,2فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزكار01/07/1997الدٌن جمال لخضربوعالقة530639037289

10,2رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن06/02/1999انوار الهدى نورقاض530739043524ً

10,19فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد26/01/1995السعدٌةقاسم530839030855
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10,19فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة19/04/1993الدٌن شمس لخضراخضر530939037291

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة23/07/2000زهرة شٌماءمعط531039017525ً

10,19أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة18/03/1999شٌراز نرٌمانغربً بن531139018468

10,19تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة17/09/2000االمٌن محمدلحرش بن531239020458

10,19أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة09/11/1997سهام مروةٌزٌر531339027037

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة26/02/1996زهوانٌةشول531439017366ً

10,19فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/07/1998هاجربلخٌري531539026992

10,19كهربائٌة هندسة الصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن02/08/1994رشٌدمقران531639029193ً

10,19فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن2001-00-00فاٌزةدودو531739021424

10,19رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس21/02/2000ًسفٌانقاسٌم531839025990ً

10,19تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد25/10/1999محمدجرموم531939029141

10,19واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد17/03/1995فاطمهالعٌوج532039022543

10,19فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالبخارى قصر26/08/1998حدةشقران532139023399ً

10,19فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة03/09/1996أحمدأحمد بن532239027635

10,19فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/05/1999مروةدهٌلٌس532339023580

10,19مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن07/04/1998ابراهٌملطاسة532439024582

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةمسعد28/01/1999سلٌمةخمخام532539017461

10,19فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن24/12/1997الباتول مرٌم سلسبٌلحرٌزة532639023463

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة18/07/1997جٌهان رانٌارحمون532739017346

10,19رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن04/03/2000حمٌدةبرابح532839026703

10,19أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةمسعد10/02/2000الشٌماءجقلٌل بن532939018259

10,19واقتصاد تسٌٌرمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد08/06/1998شهٌناز سارهناجم533039022476

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة21/08/2000كلتومحمٌدة533139017842

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة16/04/1982احمدصالح533239030324ً

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/11/1992حسنحمٌدة533339032362

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةٌعقوب بنى28/07/1994الباقً عبدحفاف بن533439034949

10,19فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد08/12/1997الزهراء فاطمةمرزق533539036530

10,18فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالبل عٌن10/09/1994أسامة محمدقرٌش533639037979ً

10,18أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن01/10/1999وئامشاوي533739023758
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10,18واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض1997-00-00جمٌلةملك533839027499ً

10,18تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةمسعد1997-00-00أحمدجٌدل533939022629

10,18أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن23/11/2000خٌرةزقرٌري534039023680

10,18واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةمسعد19/02/1999حمزهتواتً بن534139018827

10,18فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة02/02/2000مسعودةمخلوف534239018010

10,18أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة25/11/1999وئام دنٌابراهٌم534339018308ً

10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة26/06/2000لمٌن أسامةشتوح534439019312

10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة14/04/2000وردةبقة534539020761

10,18تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالجلفة10/10/1998ٌاسٌنقوٌدري534639027284

10,18أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالجلفة20/09/2000أشواقخلٌفة534739029004

10,18واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد25/01/1997نعٌمةغوٌن534839022602ً

10,18فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر25/08/2000احالمقاسم534939029251ً

10,18فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي09/01/1999خضرةجنان535039029283

10,18أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة03/01/2001تركٌة مرٌةسلٌمان بن535139018602

10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/08/1998القادر عبد محمدحاج بن535239020492

10,18فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس03/10/2000ًفاٌزةبوراس535339025064

10,18فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةعمورة16/02/1994الدٌن نورغورٌس535439018125ً

10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة10/02/1998الرزاق عبدغرب535539020128ً

10,18واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة03/04/2000منٌر عامرشوٌشة535639018980

10,18تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد23/03/1997سارةبراهٌم535739028627ً

10,18تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد13/09/1998مبخوتبوفرٌقش535839028674

10,18أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/12/2000ٌسرىمرٌخ535939023763ً

10,18فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن14/03/1998الدٌن حسامالخٌر536039028862

10,18تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن17/03/2000خضرةزٌن بن536139024021

10,18مدنٌة هندسةالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن01/12/1995ٌوسفنٌة536239026793

10,18واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة1996-00-00ٌاسٌنعمارة بن536339019250

10,18رٌاضٌاتالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف17/03/1997رٌاضالعاٌب536439028712ً

10,18رٌاضٌاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن23/10/1999عبٌرمساعدي536539024373

10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة20/11/1999سمٌةجرٌبٌع بن536639019954
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10,18تجرٌبٌة علومالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنمسعد06/08/2000مارٌةحفاف536739020409

10,18كهربائٌة هندسة الجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنمعبد عٌن01/05/1997الخذٌر سلٌمانحمٌان536839021071ً

10,18طرائق هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالشارف07/07/1998بوعالم محمدالصادق بن536939021333

10,18فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة09/07/1993الصادقعمراوي537039030923

10,18فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةأوقروت1967-00-00بوجمعةتواله537139031941ً

10,18فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/11/1991جهادخضرواي537239032244

10,18فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/07/1994اسماعٌل علًعٌساوي537339036020

10,17رٌاضٌاتالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن14/02/1998إٌماننهاٌل537439026697ً

10,17فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن07/07/1999حكٌمةخٌنش بن537539023403

10,17رٌاضٌاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن12/01/1999مروانبرادع537639024396ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة26/04/1996زاويبراهٌم537739017343ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالبخارى قصر19/07/1998هدىعٌادي537839018161

10,17واقتصاد تسٌٌرالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة16/12/1997زوٌنةمن537939018892ً

10,17فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار17/03/2000بلخٌرينجوى538039026836

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة17/11/1999مفتاححدة بن538139018031

10,17مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةمجدل14/02/1997الفضٌلقٌاش538239027340

10,17مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار12/12/1995عادلصباح538339027350

10,17أجنبٌة لغاتالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد09/04/2000عمارخالدي538439029013

10,17فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة04/03/1998سارةتنوم538539021389

10,17فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبلعباس سٌدي20/03/1998إبراهٌمرحمان538639024708ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةبحبح حاس09/02/1999ًسعدٌة المٌةرٌم بن538739017853

10,17واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد02/09/1996بلقاسمموساوي538839022439

10,17فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن02/09/1999القادر عبدذٌب538939023513

10,17مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالصحارى حد22/03/1999رٌاضالصٌقع بن539039021009

10,17طرائق هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة09/10/1997عبدالقادرشٌنون539139021322

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة06/09/1999احالمصٌد539239016987

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة04/05/1999نادٌةلقرب539339018059

10,17تجرٌبٌة علوممسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد09/01/2000خولةحوة539439022796

10,17تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد04/12/1999الدٌن نور محمدحٌرش539539028677
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10,17فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس17/10/1996ًفتٌحةطالب539639025068

10,17تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس17/01/1995ًالحفٌظ عبدسلت539739025748

10,17فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن23/12/1996الرحمان عبد إلٌاسخرٌف539839023333

10,17فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن05/06/1995سلٌممسعودي539939023465

10,17فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالشاللة قصر2000-00-00هدٌلبونٌف540039023622

10,17واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن12/12/1997محمدكركب540139023866

10,17فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن15/05/2000سعادحضراوي540239026232

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة31/07/1998أحالم ماريشالل540339017872ً

10,17فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقننشلة اوسرد13/06/1998فاطمتوالسالك احمد540439027767

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/07/1998الخٌر أمبراهٌم540539029984ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي02/10/1996الجٌاللًجعدي540639030672

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/01/1995الخلٌفةقاسم540739030770ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالملح عٌن04/03/1987جمالخلٌل540839032134ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس22/03/1996ًسمٌرةصٌقع بن540939034213

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةزعفران11/10/1994مبروكامبارك541039037426ً

10,17فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة21/02/1996الدٌن عماد محمدلحرش بن541139038208

10,17أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة22/04/1998أٌمنقادري541239039975

10,17مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف18/11/1996بسمةبراهٌم541339043561ً

10,16فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌواناالبل عٌن10/05/2000زٌنبتوم541439033602ً

10,16فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالغنى عبد سٌدي08/11/1981محمدمطمور541539037523

10,16فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة16/03/1999الخلٌل ابراهٌمعزوز541639016981

10,16مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار04/04/2000القادر عبدقحطانً بن541739027356

10,16طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف08/02/1999الهدى نور حورٌةحطاب541839028796

10,16فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة26/02/1998أشواقسالم بن541939016897

10,16تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد15/01/1998عكازرزٌق542039029128ً

10,16أجنبٌة لغاتالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة19/01/1998حنانطهراوي542139018292

10,16تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد11/11/1999البشٌر محمدموفقً بن542239022986

10,16فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/11/1997صارةالرٌش أم542339023493

10,16واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة02/01/1999ٌعقوب بن أحمدزرنوح542439018679
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10,16واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/07/1997شٌماءعباس542539023834

10,16تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبحبح حاس29/12/1998ًأرٌجعزٌز بن542639023916

10,16تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف06/03/2000رٌاضشوٌحة542739028619

10,16مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن20/06/1999فضٌلمحمدي542839024625

10,16مدنٌة هندسةالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة26/10/1996بلقاسم بوعالممدوح542939021150

10,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/11/1992خالدعبزوزي543039032729

10,16فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/07/1995ٌاسمٌنعراب543139039711ً

10,15فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانوزو تٌزي17/09/1989رزاقناوي543239033253

10,15واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة01/01/1999الزهراء فاطمةٌونس543339019053ً

10,15تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالعظام أم13/01/2000محمدرزٌق بن543439022980

10,15فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن18/05/1998إلهام وفاءلبزة543539026499

10,15فلسفة و آدابوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن24/08/2000الرحٌم عبد أٌمنتل543639023327ً

10,15مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةالمدٌة11/06/1996رؤوفزولٌخة543739024458

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف14/10/1996فتٌحةقف543839017789ً

10,15واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة19/06/2000الباتول عفافبالخٌط543939018754

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة10/09/1997بوعالمصالح544039017144ً

10,15فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/01/1997نرٌماندمان544139026982ً

10,15فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالجلفة08/12/1998اصالةسالم544239028359ً

10,15فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس03/01/1999ًحٌاةحمد544339024845

10,15واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس06/09/1998ًدنٌدٌنة بنعمر544439025351

10,15فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد02/11/1998القادر عبدجٌرب544539028921

10,15فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة27/04/1998نائلة الهدى سراجعزٌزي544639017423

10,15واقتصاد تسٌٌراالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة25/07/2000فٌروزنواوي544739027934

10,15كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالشلف15/03/2000زٌادشرشار544839024517

10,15تجرٌبٌة علوممسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةالجلفة04/01/1997الزهراءحلفاٌة544939022691

10,15واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن14/03/1998سفٌانبوشارب545039023827

10,15فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةبحبح حاس15/11/1999ًشٌماءكربوعة545139026239

10,15تجرٌبٌة علومالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران05/08/1998دنٌاسعدون545239026370

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة29/11/2000سارةلوكه545339017406
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10,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالشٌوخ دار18/09/1999هٌاممزوز545439020746

10,15فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس31/01/1997ًسعدحبوٌة545539024918

10,15فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس15/11/1997ًنوالبوسالم545639025195

10,15تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس16/05/1999ًنوالدوارة545739025916

10,15واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/04/2000عبدالرحمانشلفاوي545839023851

10,15تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار01/12/1999نورةدرٌسً بن545939024263

10,15فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالشٌوخ دار06/05/1997حبٌبةمرٌزق546039027403

10,15تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة02/01/1999عبدالقادرمهدي546139027571

10,15تجرٌبٌة علومالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة27/04/1995مختاركرش546239027594

10,15واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة07/03/1998أٌوبربٌع546339018704

10,15تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي21/07/1997فرٌحةطرهٌوة546439027248

10,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة21/04/1998عٌسىرحمون546539020248

10,15فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس13/09/1997ًبلقاسمبوسنة546639024802

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن30/10/1986سعدزٌان546739033806ً

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/03/1991حسٌن صدامالرحمانً عبد546839034485

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/01/1996عمرمزوز بن546939036161

10,15فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/01/1997إناس نبٌلةراقع547039039101

10,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/12/1996نجاةبونعمة547139042950

10,15تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد01/02/1999نسرٌنحوة547239042967

10,14كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن19/11/1997احمد سٌدقوٌن547339024521ً

10,14مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشٌوخ دار01/10/1997عطٌةعروي547439021215

10,14أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة12/04/1999صورٌةسلت547539018369

10,14تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةوسارة عٌن28/09/1999نائلكسنة547639029155

10,14رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس16/07/1998ًعومارصادق547739026003

10,14رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد24/02/2000زٌانسرار547839023108

10,14فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد27/06/1999غنٌةنوٌجم بن547939022053

10,14فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالقدٌد08/11/2000فاروقمسعود بن548039027760

10,14رٌاضٌاتوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن07/06/1998أحالمطرفاٌة548139024297

10,14مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن15/02/1998مسعودجدٌالت548239024483
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10,14فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةالجلفة22/11/2000جمالبوكرش548339027680

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةتندوف19/12/1998شٌماءاألحول548439017522

10,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةجالل أوالد17/03/1999هشامروٌنة548539020738

10,14فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد04/02/1999خٌرةغرٌب548639021883

10,14فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف27/10/1997كرٌمةعابد548739028451

10,14تجرٌبٌة علومالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف15/03/1999فٌالة حبٌبةبعرة548839028597

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمجبر04/05/1994العابدٌن زٌنعزوز548939033551

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس25/01/1997ًالعزٌز عبدبلخٌري549039035232

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة26/06/1993قدوركرمة549139036993

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/11/1999مروةعمور549239038443

10,14فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالرٌش عٌن01/01/1990ٌوسفالهامج549339039865

10,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن08/12/1999سهٌلة عبٌرسبخاوي549439042277

10,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد14/11/1998علًنفط549539042325ً

10,14تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالعفرون09/04/1998عامر ٌاسٌنعمران549639043124

10,13فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة11/07/1998الزهراء فاطمةسرسوب549739036536

10,13فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانغلٌزان10/11/1995ٌاسٌنبوزكري549839039751

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةاالبل عٌن17/08/1999لمٌن محمدعبٌر549939017939

10,13واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةبوقاعة16/12/1999إٌمانالزٌن بن550039018712

10,13تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن26/02/2001شٌماءعزٌز550139024091

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالشاللة قصر01/09/1998خلٌل جاسرأوطٌب550239017161

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة23/03/1998صحراويجواف550339017544

10,13فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار04/05/1996فتٌحةقطاف550439026934

10,13تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار02/04/1996الحمٌد عبدزكراوي550539027222

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة07/10/1999الهانًعٌساوي550639019524

10,13فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد21/06/1996علًكحٌل550739022032

10,13تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي15/02/1999صارةلوحش550839029463

10,13فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة21/04/1997سمٌةزبدة550939027718

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة16/10/2000سعدٌةقزٌم551039017435

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة01/06/2000سهٌلة وئامعٌسى بن551139018178
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10,13تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةعمورة08/02/1996بلقاسمرقٌعة551239022737

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة05/04/1998عطٌةكٌرد551339017674

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة16/11/1999سمٌة عٌشةسن551439020261ً

10,13فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار08/12/1999المٌةضاٌة551539023560

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة25/12/1999خضرةقمان551639017255

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة19/12/2000الباتول مرٌمدراح بن551739017991

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة29/10/1998زهرةبونوة551839019843

10,13فلسفة و آدابمسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد09/09/1996سفٌانقشٌدة551939021940

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس17/12/1993ًأحمدحاج552039029763ً

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد19/12/1984بلخٌرطٌوة552139031641

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن25/10/1979رابحطٌب552239033123ً

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن24/05/1984سمٌركرفاش552339034185

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/05/1997الدٌن صالحغرب552439034570ً

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس29/09/1994ًعباستلعٌش552539034928

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن22/11/1997الزهرة فاطمةدلماج552639036553ً

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/09/1986محمدالقٌزي552739037599

10,13فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد10/05/1988مٌلودسعدي552839039008

10,13أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن20/11/1999سارةعلٌة بن552939040298

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار20/03/1996المختارسالم بن553039041347

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد25/04/1997سفٌانشتاتحه553139041931

10,13تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/02/1996الحلٌم عبدملوكة بن553239042150

10,13كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة10/02/1996المسعودٌعقوب553339043613

10,12مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة23/01/1998بومدٌندباب553439021153

10,12كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن08/08/1997صالحمزي553539024524

10,12واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس22/06/2000ًعبدهللالقرب553639025407

10,12واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالشارف09/11/1998اٌمانكٌرد553739018762

10,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/08/2000إكرامشارب553839019408ً

10,12تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة29/10/2000خولةعزوز553939019749

10,12فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار01/07/1997خٌرةالعٌد554039026873
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10,12أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالقدٌد16/04/2000شهٌناز رزٌقةبوروبة554139018556

10,12فلسفة و آدابالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف09/03/1998حبٌبةقف554239028384ً

10,12أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن08/06/1996زكٌةفرنانة554339021489

10,12واقتصاد تسٌٌراالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن04/12/2000الدٌن سعد رامًمختاري554439021531

10,12أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالغزالن سور23/12/1999قوٌدر سًمنصوري554539018352

10,12أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة01/08/1999لمٌن محمدلباز554639018441

10,12أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/06/2000هنٌةقاسم554739018492ً

10,12واقتصاد تسٌٌرالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى09/03/1996الطٌبزروق554839025338ً

10,12مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن04/01/1998صهٌبحوتة554939024608

10,12أجنبٌة لغاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة14/08/1996عبدالقادراألقرب555039018577

10,12رٌاضٌاتالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالقدٌد19/05/1998شٌماءالعاٌش555139020903ً

10,12مدنٌة هندسةالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة03/12/1997الخٌر أمرقٌق555239021119

10,12كهربائٌة هندسة القدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد03/04/2000القادر عبدمعٌزات555339028741

10,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة18/04/1999الزهراء فطٌمةرابح555439020341ً

10,12أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن16/12/2000الرؤوف عبد ٌونسكعوان555539023765

10,12تجرٌبٌة علوممعبد عٌن ثانوٌةالجلفة18/04/1998جمالعبدالالوي555639026365

10,12تجرٌبٌة علومالجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة08/10/2000الناصر عبد أٌمنبوزكري555739019378

10,12تجرٌبٌة علومبنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن11/12/1999ٌوسفذوٌب555839024287

10,12تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن24/10/2000الرؤوف عبد عامربرابح555939026655

10,12تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن09/01/2000رضا محمودلعجال556039026671

10,12مدنٌة هندسةالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف01/03/1999خٌرةزهم556139028763ً

10,12واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن21/01/1998سمٌةحالس556239023828

10,12فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة30/09/1998اسالم مصطفىحلباوي556339018024

10,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة05/08/1997عبدالعزٌزشوٌكات556439035625

10,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد05/04/1988عٌسىنوري556539036263

10,12فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/08/1995مختارماض556639038339ً

10,12رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة28/05/1997الحق ضٌاءخالدي556739043346

10,11فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة28/07/1995الزهرة فطٌمةقاسم556839036949

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة07/01/1999سهٌلة زكٌةمعمرٌة556939017352
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10,11فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة23/02/1999كمٌلٌارعاش557039017849

10,11فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار28/08/1999حورٌةمعموري557139026862

10,11فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس08/12/1997ًبشرىمشٌه بن557239024795

10,11فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس14/07/1996ًالرؤوف عبدعسلون557339024977ً

10,11أجنبٌة لغاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة19/07/2000الباتول هدٌلكاس557439018488

10,11تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمرارة09/12/2000مصطفىعالوة557539023027

10,11فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن07/12/2000مٌساءذٌباوي557639023601

10,11واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن22/10/1997بختًقطاف بن557739023792

10,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة10/11/1999أملخٌرعمران557839019354ً

10,11فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد19/12/1999الدٌن نصر المباركاألحول557939021792

10,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة25/01/2000جماللباز558039019647

10,11مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس05/05/1998ًأمٌنةبورقبة558139026035

10,11واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةبحبح حاس1997ً-00-00فرٌحةنواري558239019080

10,11واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة30/07/1996وفاءبرغوث558339019245

10,11واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد17/02/1997زٌانصٌقع558439029038

10,11فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالجلفة14/03/1999بلقاسمقلٌل558539027400

10,11رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةوسارة عٌن16/10/2000خدٌجةزناق558639026704ً

10,11فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةباٌزٌد سٌدي01/09/2000عٌسىالشٌوخ بن558739026928

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةمسعد07/08/1998الحسنبلول558839017017

10,11فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن08/03/1994ٌحًدحان558939028996ً

10,11تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس25/04/1998ًٌاسٌنبقة559039025945

10,11مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة21/09/2000السعٌد اٌهابموفق559139028232ً

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن22/06/1997أمٌنةناٌب559239030078

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس1990ً-00-00الطاهربراهٌم559339030950ً

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة28/09/1996جنٌديمرٌدد559439032241

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة02/12/1995رشاد زٌنبمسعودي559539033606

10,11فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس27/08/1992ًالعزٌز عبدساٌح559639035222

10,11تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد06/01/1999زٌنببراهٌم559739041842ً

10,11رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد13/03/1999نذٌرخرخاش559839043512
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10,1فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة06/03/1998بثٌنةمعمرٌة559939017101

10,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالبطمة فٌض10/01/1999فلايرباألكحل560039019077

10,1تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة30/07/1999مرٌم شرٌفةقطشة560139027560

10,1تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة1999-00-00بلقاسمدلس560239022738

10,1واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن01/01/2000الدٌن صالحشرٌف560339023838

10,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة19/08/1998خضرةخنشاش560439019727

10,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة27/09/1997نرٌمان فاطنةجخٌو560539019065

10,1فلسفة و آدابالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة02/04/2000السعدٌةبوزرقوطة560639017026

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة15/12/1997الهدى نور سهاممسعود بن560739017494

10,1رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار01/01/2000زكرٌاء الدٌن بدرناٌل560839027299

10,1تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس07/03/1996ًاحمدبخت560939025527ً

10,1مدنٌة هندسةالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس25/08/2000ًالشاويصٌلع561039026084

10,1فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد06/06/1997محمدعالب561139022135

10,1أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس30/10/2000ًمرٌمولدمحمد561239025302

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةبحبح حاس24/12/2000ًالهدى نور ملٌكةالعطري561339018038

10,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة23/02/2001الدٌن بهاءخوٌلد561439019626

10,1تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد23/09/2000خولةسعودي561539028610

10,1أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالبٌضاء الدار18/07/2000هشامبركات561639018658

10,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةبرٌان16/10/1999الهدى نورعسلون بن561739019222

10,1مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/09/2000عبدهللا احمد أسامةعزوزي561839021116

10,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة11/01/1998القادر عبدعطالوي561939018998

10,1واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةمسعد23/07/1994محمدغورٌس562039019109ً

10,1رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةعمان سلطنة مسقط04/05/1999ٌاسٌنمردوخ أحمد562139024427

10,1واقتصاد تسٌٌرمعبد عٌن ثانوٌةالشٌوخ دار23/05/2000وهٌبةٌزٌر562239026341

10,1فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةوسارة عٌن14/09/1993أمٌنبنكوس562339028826

10,1رٌاضٌاتالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن21/03/2000فاطنةعاشور562439026720

10,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةمسعد20/02/2000الزهراء فطٌمةقرود562539020342

10,1تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد05/09/1998عبدالمالكطٌب562639022908ً

10,1فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن22/09/2000وصالجماع562739023626
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10,1رٌاضٌاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة22/01/1999زٌنبزرٌعة562839020892

10,1فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس23/09/1999ًاٌوببعٌو562939024781

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/04/1996أمٌنةرحمون563039030075

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/09/1990احالمفكرون563139030298

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس10/03/1981ًبلقاسمعرٌب563239031694ً

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد07/05/1994عمراوباح563339036148

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس24/02/1993ًلخضرحمادي563439037245

10,1فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة07/02/1988هجٌرةالحفٌظً عبد563539039500

10,1تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوزو تٌزي20/02/2000رٌهامعبداوي563639041815

10,1رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن14/03/2000مصطفىلعجال563739043489

10,09تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض19/04/2000بلخٌرالعٌش563839027536

10,09فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن25/12/1996وردةوعدهللا563939039608

10,09مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن07/08/1998بلقاسمالعٌدان564039024446ً

10,09فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس28/05/1998ًابراهٌمالرحٌم عبد564139024713

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة18/11/2000مسعودةعٌسى بن564239018011

10,09أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة08/12/2000اٌمان خدٌجةرابح564339018297ً

10,09فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار16/08/1996صفٌةلملومة564439026904

10,09مدنٌة هندسةالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة28/10/1995محمدزنزان564539027361

10,09فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس23/04/1998ًفوزٌة نجوىالرحٌم عبد564639025186

10,09تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس27/02/1996ًوداد كرٌمةدنٌدٌنة بن564739025828

10,09فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة11/01/2000الزهرة حبٌبةعزوزي564839017187

10,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة06/03/2000نجوى أمٌرةترك564939018696ً

10,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة29/01/2000الرحمان عبد همامعسال565039019238ً

10,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة09/02/1999أحمد ٌوسفتناح565139019260

10,09فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة26/02/1999فاطنةشوٌحة565239017778

10,09تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد21/02/1999ٌوسفدحمان565339023088ً

10,09فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةلعجال سٌدي23/07/1997جٌهانخلٌد565439023396

10,09فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةوسارة عٌن24/02/1996هشامسٌاح565539029358ً

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/11/2000أسماءالعمرانً بن565639016894
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10,09فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/01/1998الحق عبد أشرفسالم بن565739016895

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة29/03/2000عٌشةمعطار بن565839017727

10,09رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة20/03/2000معاذٌونس565939020973ً

10,09مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة13/11/1998أمجدزرٌق566039021002

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةمهدٌة31/12/1997مدٌحةقوٌدري566139017958

10,09فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد01/08/2000نجاة بشرىقصاب566239028377

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة31/10/1998عدال بشٌرعمران566339017125ً

10,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة09/01/2000رامً أحمدخاضر566439019292

10,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة25/10/1999بولرباحشتوح566539019633

10,09فلسفة و آدابمعبد عٌن ثانوٌةمعبد عٌن19/07/1999سمٌةغربً بن566639026234

10,09فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالجلفة02/11/2000بشار عمرمرطة566739027449

10,09رٌاضٌاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن21/12/2000أحالمعرعار566839026695

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة05/06/1999سعٌدةتوم566939017442ً

10,09أجنبٌة لغاتالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/10/2000امٌر رٌاضهللا ضٌف567039018322

10,09تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة28/08/1998مهند أحمدحسن567139019300

10,09واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار10/09/1996عٌشةالهادي567239027094

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة23/07/2000نجاةبالعباس567339018076

10,09فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس25/12/1999ًملٌكةعسلون بن567439025165

10,09واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالشاللة قصر14/12/1999بشرىركرك567539018771

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةحبٌبى بنى الجمعة31/03/1996راشدةشطروب567639033168

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/01/1994ًشرٌفزٌان567739034318

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس27/08/1990ًفردوسخلٌفة567839036821

10,09فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةآفلو22/02/1992ٌحًزعٌتري567939039789

10,09طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس22/11/1996ًمختاربلخٌري568039044013

10,08فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمسعد26/02/1985سهاملحرش568139034225

10,08أجنبٌة لغاتالشٌوخ دار-  النور ثانوٌةالشٌوخ دار30/03/1996صباحجاٌل568239027025ً

10,08فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس02/12/1999ًكرٌمقرش568339025090ً

10,08مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةالسوقر29/06/1999عبدالقادرطلحة568439028273

10,08تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى16/08/1997زهرةبوعبدل568539025665ً
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10,08فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد11/12/2000رٌمسوٌس568639021901ً

10,08فلسفة و آدابلعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةلعجال سٌدي06/05/2000رزٌقةسٌاح568739029294ً

10,08فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة13/06/1998الهامالعاٌب بن568839027658

10,08واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن08/01/1998الولٌد بن خالدحسناوي568939023813

10,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة04/01/2000توفٌقضاوي569039019638

10,08مدنٌة هندسةالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس16/09/1999ناٌل محمدعٌداوي569139028306

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةملٌانة08/09/1997مروةلفراس569239017964

10,08أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن14/03/2000سهامطوٌل569339023698

10,08مدنٌة هندسةوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةالبخارى قصر30/03/2000اٌةمرباح569439024588

10,08أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة22/10/1996حدةقمان569539018285

10,08واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة15/01/1999شهرزاد جهادبشار569639018813

10,08تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد19/12/1995شرٌفةرباح569739029108ً

10,08فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن11/05/2000عبٌرزواوي569839026481

10,08تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة29/03/2000حٌاةهادي569939019708

10,08فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةالجلفة15/03/1999نعٌمةالزاوي570039028985

10,08فلسفة و آدابالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف22/01/2000سلمىحٌدب570139028412

10,08تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد07/01/1999اٌماناحمد بن570239022727

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن18/03/1992حمزة الحاجعٌسو570339030714

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن26/04/1990الشٌخزبار570439030911

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار1965-00-00ربٌحربٌح570539033193

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن11/09/1992العابدٌن زٌنفاس570639033549ً

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس17/09/1982ًمحمدهللا جاب570739037542

10,08فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس23/07/1993ًمحمدملك570839037797ً

10,08أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار04/11/1990ٌوسفغشة570939040217

10,07فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبوسعادة21/12/1997صباحبلعباس571039034435

10,07فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانالجلفة09/03/1980مٌاللماض571139038994ً

10,07مدنٌة هندسةالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةاالبل عٌن17/05/1999عمرحالسة571239021222

10,07فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض02/06/1995الدٌن عزالعرب571339027442ً

10,07فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالمغٌر16/09/1999ٌمٌنةبوخلط بن571439027487
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10,07فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن18/11/2000اٌماندنٌدن571539026444ً

10,07أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن21/12/1998تهانًنوال571639023666

10,07فلسفة و آداببحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس02/01/1999ًنورهانالسالم عبد571739025204

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة04/06/1999الزهرةسالم571839017020ً

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة19/09/1998حٌاةنائل571939017219

10,07واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة28/12/1998نعٌمةسراي572039019208

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة01/01/1998عٌسىربٌح572139017713

10,07أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةوسارة عٌن29/12/1999انفاللبٌض572239018267

10,07رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة19/09/2000السعدٌة حلٌمة سحرنفط572339020894ً

10,07أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن13/02/1998حدةنجٌم572439021484ً

10,07أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن24/07/1998سعدٌةزهار572539021491

10,07تجرٌبٌة علومالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/06/2000المجٌد عبد أكرمعمري572639019332

10,07رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة10/09/2000سالف مروةمحفوظ572739020968ً

10,07فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة20/07/1999رقٌةتوم572839017336ً

10,07فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةدوٌس24/12/1999عائشةبوشمال572939027729

10,07فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن27/07/1997عبدةرحمان573039023517ً

10,07واقتصاد تسٌٌرمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد24/09/1999علًتوات573139022532ً

10,07رٌاضٌاتمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد29/06/1998الخلٌل إبراهٌممعٌلب573239023099

10,07فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد14/05/1999الخٌر أمنعم573339021745ً

10,07تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد17/09/1999نورةمرٌخ573439023063

10,07فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةوسارة عٌن06/09/2000منالخمخام573539023598

10,07فلسفة و آدابمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد23/02/1999صابرٌنطاهٌري573639021964

10,07فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة17/12/1995حفٌظةمسعود بن573739027687

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة12/06/1997شرٌفةصٌلع573839017504

10,07رٌاضٌاتالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة05/05/1999الحلٌم عبدعطٌة بن573939020915

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة17/08/1998فرحاتبولرباح بن574039017801

10,07تجرٌبٌة علومالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد26/04/1998عوالًصالح574139028659ً

10,07مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة22/05/1999محمدمٌلود بن574239021238

10,07واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن03/03/2001مصطفىقٌت574339023883
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10,07مدنٌة هندسةالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةالجلفة17/10/1999الطاهرعبدالرحٌم574439021212

10,07فلسفة و آدابالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن28/05/2000الزهرةشنٌف574539026440

10,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة14/04/1999الخٌر امنواري574639019532

10,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة03/08/2000السعدٌة حلٌمة امالنوري574739019538

10,07أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد28/10/1999أمٌمةأوباح574839022270

10,07أجنبٌة لغاتمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد22/12/1998الدٌن نصر محمدطوٌر574939022355

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  اسرار عٌن حً بلقاسم نواري ثانوٌةالجلفة26/04/1998خٌرانًهواري575039017282

10,07تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد03/09/1998احمد سٌدجالل575139022854

10,07تجرٌبٌة علوماالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة31/07/1997فاطنةكٌحل575239028093

10,07فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس12/04/1998ًنورةشرماط575339025201

10,07تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنالجلفة15/06/2001صابرٌنمبخوتة575439025721

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/08/1997الدٌن شمس جلولالوهاب عبد575539032122

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة23/03/1994فضٌلةقرٌنة بن575639036874

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة20/01/1996الرزاق عبد معاوٌةقطو575739038796

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشٌوخ دار30/12/1995مفتاحبكاي575839038839

10,07فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/02/1997ٌوسفشهابة575939039913

10,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد30/05/1999القادر عبدغزال576039042223

10,07تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة1997-00-00مفتاحطحاح576139042875

10,06فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانبحبح حاس27/11/1995ًحافظقرش576239032291ً

10,06كهربائٌة هندسة وسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن25/11/1998هشامشاٌب576339024564ً

10,06واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن09/08/1997شفٌقباسٌن576439023832

10,06فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض20/08/1999دنٌاالعربً بن576539027414

10,06واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض1999-00-00نجوىسلم576639027512ً

10,06فلسفة و آدابقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة27/11/2000خٌرةزٌان576739021886

10,06فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةوسارة عٌن18/03/1999سعادغرباوي576839024915

10,06مدنٌة هندسةالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة01/08/1999رجاء بشرىحبٌب بن576939021145

10,06فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة29/05/1998اسمهانقٌاش577039026815

10,06واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار22/09/1999عائشةبلبول577139027087

10,06فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة31/05/1997نصٌرةبرٌك577239021458ً
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10,06فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس20/06/1998ًاٌمانراقع577339024777

10,06تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةوسارة عٌن08/05/2001شرٌهانقانة577439029110

10,06فلسفة و آدابالجلفة - (النجاح) العربً بن محمد سلٌمان بن ثانوٌةالجلفة26/05/1997فاطنةبوعافٌة577539017773

10,06فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد07/10/2000الزهرةسعٌد بن577639021783

10,06فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد09/09/1998الدراجًسوٌسً بن577739021778

10,06فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد01/03/1999منىحوه577839022198

10,06أجنبٌة لغاتمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد2000-00-00عادلحورٌة بن577939022321

10,06فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة02/09/1997لمٌن محمدخٌش578039027808

10,06واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة02/04/1999ناصر بنباشا بن578139018787

10,06واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالقدٌد27/08/1994عادلعبو578239018972

10,06تجرٌبٌة علومالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس20/01/2000هاجربوشمال578339028150

10,06كهربائٌة هندسة الزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران04/07/1999الخٌر أمثامري578439026403

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  أسرار عٌن حً نوري صدٌقً ثانوٌةالجلفة15/07/1997إٌمان خولةغرب578539017278ً

10,06واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد22/06/1995قوٌدرفجقال578639022555

10,06واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةوسارة عٌن23/04/1999هالةغرب578739019233ً

10,06فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس02/05/1995ًخلٌلتتة578839024861

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة16/10/1997الرحمان عبدبوهال578939017606ً

10,06فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن28/06/2000القادر عبددربال579039023515ً

10,06فلسفة و آدابوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/03/2001وفاءجرٌو579139023628

10,06فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالجلفة1998-00-00ٌاسٌنٌونس579239028995

10,06تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد03/07/1995محمدمحاد579339029138

10,06فلسفة و آدابالملٌلٌحة- محمد ماضً ثانوٌةالملٌلٌحة04/03/2000فاطنةتوات579439027454ً

10,06تجرٌبٌة علوممسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد24/03/1999مرٌمبراهٌم579539023014ً

10,06فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن04/09/2000خولةحالس579639023431

10,06تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنبحبح حاس12/05/1998ًزٌنبسمٌدة579739024049

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةدلدول17/07/1993احمدعثمان579839030364

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/06/1983البشٌرعدٌلة579939030611

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة25/12/1997الحاجسعدي580039030710

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبخارى قصر23/11/1988حواء بنمعمور580139031793
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10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةشالل05/06/1966عمٌروشدٌلم580239036220ً

10,06فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس01/03/1994ًفرٌحةعسلون بن580339036836

10,06أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس25/08/1999ًزٌنبخذٌر580439040059

10,06أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالبلٌدة18/07/2000أمٌنةحنٌش580539040238

10,06رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن10/01/1999اللطٌف عبد قصًرٌنوبة580639043423

10,06مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس07/09/1994ًاالمٌن محمدطاهٌري580739043586

10,05فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانتٌارت19/01/1991حسٌن محمدقاسم580839038131

10,05فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن12/01/1998حنانكرٌفٌف580939023409

10,05واقتصاد تسٌٌرالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض23/01/1996احمدعبدالحفٌظ بن581039027495

10,05رٌاضٌاتبحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةبحبح حاس25/10/1998ًكمالزرقٌن581139026011

10,05أجنبٌة لغاتالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة15/12/1997زٌنب اكرامبجقٌنة581239018255

10,05تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةالمجبارة23/03/1999محمدفصٌح581339020433

10,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/05/1998مروانشارب581439020527ً

10,05طرائق هندسةالشارف-  الطٌب باقً ثانوٌةالشارف28/08/2000سارةحمٌدات581539028799

10,05فلسفة و آدابالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة08/04/1999فطٌمةزعموك581639017823ً

10,05مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالعطف07/06/1999زهٌرحمو دادي581739021010

10,05تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد27/11/2000محمودنوري581839022997

10,05واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد18/05/1999الحاجمسعودي581939022409

10,05واقتصاد تسٌٌرمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد30/10/1995رحمةبومٌدونة582039022469

10,05مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة10/02/1996احمددرم582139028222

10,05تجرٌبٌة علوممسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة22/03/1998حلٌمةطاهٌري582239022769

10,05فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد12/12/1998الدٌن صالح ٌوسفقرود582339022256

10,05تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة11/11/2000عبدالرحمانرحمون582439020174

10,05مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة02/05/1999هاجر ٌاسمٌنهللا عبد بو582539021280

10,05تجرٌبٌة علوموسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةبٌرٌن22/05/2000الدٌن حسام محمدالوهاب عبد582639024202

10,05أجنبٌة لغاتالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن29/06/1997الدٌن جمالباٌزٌد582739026523

10,05تجرٌبٌة علوممسعد-  عاشور زٌان متقنمسعد31/08/1998نسرٌن سعٌدةحدٌب582839022835ً

10,05فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن25/12/1996شٌماءجبار582939023482

10,05تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن27/09/1997حفٌظةلوناس583039024004
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10,05مٌكانٌكٌة هندسةبحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس13/02/1998ًٌوسفتشٌش بن583139026053

10,05رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشهداء عٌن20/02/1990عثمانطعٌبة583239043389

10,05طرائق هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس26/03/1998ًمارٌازهار583339044009

10,04فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالطٌور أم28/12/1997بشرةقوٌدري583439027397

10,04فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض18/05/1999مصطفىالسالم عبد بن583539027475

10,04واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن05/04/1997الٌاس الكرٌم عبدبوشكوة583639023847

10,04واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  الفصحى حً أحمد عدٌلة المجاهد ثانوٌةالجلفة13/03/2000شٌماءشوٌشة583739018940

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة12/04/1999البال زهر حفٌظةكٌدار583839018289

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة07/08/1999صفٌةقطاف583939018366

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةحجوط25/01/2001مٌسةنابً بن584039018458

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة29/06/2000نجٌةمدوح584139018081

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة13/07/2000تالٌةخضراوي584239018539

10,04واقتصاد تسٌٌرالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة25/11/1999حٌاةشٌوخ بن584339027074

10,04تجرٌبٌة علومالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد16/03/1998براهٌممعمري584439029075

10,04أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةسلمانة19/06/1996زٌنبمنصور584539021490

10,04فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس12/04/1999ًالرحمان عبد أٌمنغرٌب584639024704

10,04فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/10/1996ًاٌوبقوٌدر بن584739024780

10,04فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس27/12/1996ًفٌروزبقة584839025085

10,04رٌاضٌاتالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة15/02/2000مروةحامدي584939020967

10,04فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى18/03/2000امباركجلٌخ585039024771ً

10,04فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد31/10/1996سارهملك585139021921ً

10,04فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةالجلفة03/09/1998الرحمان عبدرافع585239027735

10,04فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن18/09/2000إدرٌسحمزة585339023329

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة21/04/1997عامرشرٌط بن585439017597

10,04فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران11/07/2000بركاهمحلٌت585539026200ً

10,04واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةمجبر20/03/1999فاطنةربٌح585639022549

10,04واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد10/07/1996بلقاسمأوباح585739022438

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة17/04/2000خولةبوخلخال585839017273

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة25/04/2000نورة ٌمٌنةمحمدي585939018214
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10,04أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن18/02/1999صهٌبحفرات586039023708

10,04فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد26/01/1998الدٌن عزصٌقع586139028925

10,04فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةوسارة عٌن26/07/1998كرٌمةلعٌاش586239023557ً

10,04واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبوسٌف عٌن24/09/2000نجاةمنصور586339026603

10,04واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن25/06/1998الحق عبدعرٌب586439026588ً

10,04فلسفة و آدابمسعد-  بولعٌد بن مصطفى ثانوٌةمسعد13/11/1999خٌرةخٌران586539021885ً

10,04فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار20/12/1997عامرةقاسم586639026908ً

10,04فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالجلفة24/01/2000المجٌد عبد مروانٌحٌاوي586739026970

10,04فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنالتقارٌتً السمارة07/08/1996الواعرة محمد بشاري586839027659

10,04مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة14/03/1997بشٌرقاسم586939028235

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة14/11/1996رائدقوراري587039033117

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد02/10/1995سعٌدبلفرد587139033929

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة13/12/1993القادر عبدٌوسف بن587239035372

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة16/06/1988محمدسراي587339037639

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/08/1996ًأمٌن محمدبوقراف587439037982

10,04فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد18/02/1996ٌوسفسوٌس587539039907ً

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة01/04/2000الهدى نور اٌمانمرزوق587639040010ً

10,04أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة17/07/1997محمدقادري587739040152

10,04تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالصحارى حد04/11/1989محمدفضة587839042615

10,04رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة30/01/1994مٌلوداالبقع بن587939043502

10,04مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة03/03/1994القادر عبدفرنانة588039043573

10,03أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن18/01/2001وسناءدحٌة588139023760

10,03تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن23/12/2000الزهراء فاطمةبوبكور588239024157

10,03رٌاضٌاتالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار27/10/1999محمدشاٌش588339027316

10,03فلسفة و آداباالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةمسعد30/03/1999مباركهجرعوب588439021433

10,03مٌكانٌكٌة هندسةاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةالجلفة12/06/1997ٌوسفشخوم588539021702

10,03تجرٌبٌة علومبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس05/08/2000ًاٌناسموهاب اٌت588639025568

10,03طرائق هندسةاالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةاالدرٌسٌة25/08/2000الخٌر امعرابه588739028332

10,03فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةالعش حاسى10/04/2000برٌكةزنات588839024789ً
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10,03فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةجامعة12/02/1998سعٌدةزرقٌن588939021938

10,03فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةالعابدٌة الزاوٌة17/02/1996محمدالعاٌب589039022126

10,03فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد09/01/2000نجوىساٌح589139022210ً

10,03تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد02/05/1999سماحزٌن589239022844

10,03تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد15/05/1995محمدسفران589339022970ً

10,03فلسفة و آداباالدرٌسٌة-  جلول زاغز ثانوٌةاالدرٌسٌة27/05/1997اسٌةطاهري589439027653

10,03فلسفة و آدابالدوٌس سالم شتوحً ثانوٌةدوٌس27/11/1998نعٌمةصدٌقة589539027838

10,03كهربائٌة هندسة مسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد07/11/1999الكرٌم عبدقاسم589639023174

10,03مدنٌة هندسةالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة23/11/1997توفٌق محمدبوحملة589739021244

10,03أجنبٌة لغاتالجلفة-  بحرارة طرٌق القادر عبد عمور ثانوٌةعمورة19/10/1998أسماءجرٌبٌع589839018236

10,03كهربائٌة هندسة الجلفة-  الٌاقوت علً حً شهرة بن كٌحل ثانوٌةالجلفة03/10/1997نصٌرةبوقطاٌة589939021099

10,03مدنٌة هندسةاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة11/10/2000حسٌنعربون590039028243

10,03فلسفة و آدابالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة26/03/1998احمد اسامةالعائب590139016999

10,03فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/09/1996المسعوددرقاوي590239031189

10,03فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن17/12/1985سمٌرةحمٌدان590339034201ً

10,03فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالبل عٌن31/12/1985عطٌةعكروط590439035782

10,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد16/01/1996القادر عبدحوه590539042214

10,03تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/02/1996فؤادسداس590639042392

10,03مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/09/1995عبدالرزاق محمدشولة بن590739043907

10,02تجرٌبٌة علوموسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن19/01/1999أحمدعلوان590839023910

10,02أجنبٌة لغاتالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة مسعد13/03/1999خضرهبقوقة590939018549

10,02فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن29/05/1999أسماءقحدون591039023318

10,02تجرٌبٌة علوموسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن21/05/2000شهٌنازساٌح591139024081

10,02تجرٌبٌة علومقطارة عامر محفوظً اإلمام ثانوٌةالقطارة20/11/1997زلٌخةطاهٌري591239022813

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة12/07/1999سهامحاج بن591339017487

10,02تجرٌبٌة علومالجدٌدة المجبارة ثانوٌةمسعد08/01/2000الرحمان عبدباكرٌة591439020121

10,02أجنبٌة لغاتالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة13/07/2000مصطفى أحمدخوجة591539018235

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة25/12/1999امٌنةروان591639017069

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة19/02/2000العزٌز عبدعابد591739020132
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10,02رٌاضٌاتالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة31/07/1999المبخوت احمد سًحرفوش591839020899

10,02تجرٌبٌة علومالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةباٌزٌد سٌدي17/07/1993عٌل اسماربوح591939027129

10,02فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس29/01/1998ًمروة صفاءعسلون592039024949ً

10,02فلسفة و آداباالدرٌسٌة- ثامر عمران بن ثانوٌةٌعقوب بنى23/10/1999الدٌن نورعوٌس592139027841ً

10,02فلسفة و آدابوسارة عٌن-  عٌسى حاجً ثانوٌةوسارة عٌن17/10/1997الخٌر امامٌر592239023361

10,02تجرٌبٌة علومالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس31/07/1999ًزٌنببوقراف592339025674

10,02فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةدلدول22/03/1996بلخٌردبشق592439021816

10,02تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةنزلة26/01/1999نهلةشنقاش592539023057

10,02فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد23/07/1996العزٌز عبدرٌدة592639022002

10,02فلسفة و آدابمسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمهدٌة20/02/1997عبدهللاسوٌح592739022019ً

10,02واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد06/03/1999المختارربٌح592839022424

10,02تجرٌبٌة علوملعجال سٌدي- أحمد رمضانً ثانوٌةالشاللة قصر02/07/2000عائشةعلٌم592939029467

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة08/06/2000العزٌز عبدبلعطرة593039020134

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالدروع أم01/09/1998هللا عبدبسكري593139020155

10,02فلسفة و آدابالزعفران- أحمد صادقً ثانوٌةزعفران25/09/1998احالممكاوي593239026187

10,02واقتصاد تسٌٌرمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةالجلفة23/05/2000أحالمبركات593339022381

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة11/08/1998عزٌزة جازٌةشٌالل593439017160ً

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة22/09/2000لٌنة عبٌرساهل593539017665

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة07/02/1999إكرام ٌسرىقوزام593639020798

10,02أجنبٌة لغاتالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة12/03/1999حلٌمة نجاةصدوق593739018651

10,02واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةتاعظمٌت21/09/1996أٌوبسٌة593839018703

10,02واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  حمودة بن الحق عبد ثانوٌةالجلفة03/10/1999جهادبكاي593939018812

10,02فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس10/05/1998ًتوفٌقمزوز594039024814

10,02فلسفة و آداببحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس01/04/1995ًرٌممداح594139024897

10,02أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  بادٌس بن الحمٌد عبد ثانوٌةبحبح حاس25/12/2000ًعائشة الهامخذٌر594239025251

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة13/12/2000إٌماننمٌر594339019420

10,02فلسفة و آدابالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن03/12/2000عبٌركومٌمة594439026482

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةاالبل عٌن06/02/1999رزٌقة زهرةالعقون594539017365ً

10,02تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةزكار20/05/2000عائشةقوادري594639020076
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10,02فلسفة و آدابالشٌوخ دار-  حسن نعاس ثانوٌةالشٌوخ دار08/05/1997السالم عبد محمدعروي594739026968

10,02فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن09/11/1998سعٌدنوف بن594839028900

10,02كهربائٌة هندسة أفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةفكة عٌن24/09/1996صبرٌنةحمادي594939029195

10,02فلسفة و آداببحبح حاسً-  سعد بن همٌل ثانوٌةبحبح حاس21/02/1994ًعبدالحقحمٌدي595039025007

10,02أجنبٌة لغاتوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن1999-00-00منالمخلوف595139023746

10,02واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن07/12/1998خولةشنوف595239023816ً

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس20/10/1989ًعلًسلٌمان595339035906ً

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبٌرٌن08/09/1982محمدبوزٌد595439037541

10,02فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد05/01/1985نبٌلرقٌق595539039081

10,02رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/12/1990كاملةبرٌكة بن595639043424

10,01فلسفة و آدابوسارة عٌن - 1945 ماي 08 ثانوٌةوسارة عٌن03/02/1998أمٌنةعطاءهللا595739023324

10,01واقتصاد تسٌٌربحبح حاسً-  نورالدٌن الحسانً القاسمً ثانوٌةأفقه عٌن17/11/1998نوارةجرموم بن595839025459

10,01فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةبٌرٌن18/03/1997رشٌدمحاد595939028885

10,01فلسفة و آدابفدول حاسً-  حسٌن جوابً ثانوٌةفدول حاسى01/02/1998عمرلجدل596039029321

10,01تجرٌبٌة علوممسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد30/12/2000زٌنبسلٌلٌح بن596139022821

10,01واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن30/06/1997رابحشحم596239023819ً

10,01أجنبٌة لغاتبحبح حاسً-  محمد شونان ثانوٌةبحبح حاس04/12/2000ًعبدهللا اٌهابالقول بٌض596339025254

10,01واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة21/09/2000الٌاس مروانجنٌدي596439019161

10,01واقتصاد تسٌٌرمسعد-  القاهرة المختار طاهٌري ثانوٌةسلمانة11/07/1997سلٌمانلكحل596539022490

10,01واقتصاد تسٌٌرالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةاالدرٌسٌة09/03/2000مدنًخلوف596639028550ً

10,01أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن01/05/2000رشٌدةلوناس596739023688

10,01واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن07/12/1996محمدخمخام596839023864

10,01واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد30/03/1999المسعودجغموم بن596939029031

10,01واقتصاد تسٌٌرالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد27/04/1999نورةالصٌقع بن597039029046

10,01فلسفة و آداببحبح حاسً-  محمد موفقً متقنبحبح حاس13/08/1996ًعودةرحمان597139025035ً

10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد03/04/1994العابدٌن زٌنرتٌم597239033550ً

10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس23/12/1991ًرحمة منىجرو597339038910

10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة24/05/1990موسىٌوسف بن597439038950
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10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن02/08/1990وحٌدخمخام597539039603

10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس11/01/1989ًٌاسٌنبراهٌم597639039721

10,01فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالشارف14/10/1995ٌوسفعٌدة597739039904

10فلسفة و آدابالجلفة- بعد عن التكوٌن و للتعلٌم الوطنً الدٌوانمفتاحة23/02/1994سمٌرقرفة597839034191

10فلسفة و آدابالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة1998-00-00الخٌر امموفق597939017054ً

10واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  خلدون ابن ثانوٌةالجلفة24/10/2000رٌاض محمدبورقبة598039019137

10فلسفة و آدابوسارة عٌن-  الرزاق عبد بن احمد ثانوٌةوسارة عٌن18/05/1999فضٌلةطوٌري598139023551

10فلسفة و آدابالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالجلفة06/11/1998اٌوب محمدقسمٌة598239027469

10تجرٌبٌة علومالبطمة فٌض ـ زبدة احمد ثانوٌةالبطمة فٌض05/04/2000الرحمان عبد احمدسرسوب598339027524

10فلسفة و آدابالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن06/12/2000إكرامباٌزٌد598439026433

10تجرٌبٌة علومالجدٌدة البٌرٌن ثانوٌةبٌرٌن13/12/2000سلمىقاسً آٌت598539026643

10فلسفة و آداباالحداب بوٌرة-  قوٌدر طٌبً الشهٌد ثانوٌةوسارة عٌن07/08/1996الرؤوف عبدعمار بن598639024978

10كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  بوعمامة الشٌخ ثانوٌةوسارة عٌن10/07/1995خالدنقارة598739024510

10فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة28/11/2000أٌمنصٌلع598839016944

10فلسفة و آدابالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة06/05/2000نجاةسعٌدي598939018074

10أجنبٌة لغاتالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالمسٌلة27/07/2000هبةغفصً عل599039018484ً

10واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  مصطفى نورانً المجاهد ثانوٌةالجلفة25/09/1999فطٌمةمختاري599139019085

10واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  النعٌمً النعٌم ثانوٌةالجلفة25/08/1999بولنوارعطٌة بن599239018792

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  بوترٌفٌس ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالجلفة16/05/2001القادر عبدهللا حرز599339020149

10فلسفة و آدابالشٌوخ دار ـ 54 نوفمبر اول ثانوٌةالشٌوخ دار16/03/1999ملٌكةصادق599439026979ً

10فلسفة و آدابالصحاري حد-  السعٌد مسعودان اٌت ثانوٌةالصحارى حد25/11/1996الفضة بن أحمدمقران599539028821ً

10أجنبٌة لغاتاالبل عٌن-قوٌدر االبٌض بن ثانوٌةاالبل عٌن26/07/1997فتٌحةبورزق599639021503

10فلسفة و آداببحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس01/03/1996ًرضوان الحق عبدشتوح599739024969

10رٌاضٌاتبحبح حاسً-  البشٌر األحرش بن ثانوٌةبحبح حاس30/08/1999ًأنسشوشاوي599839025963

10واقتصاد تسٌٌرالجلفة- السعٌد االحرش بن ثانوٌةالجلفة02/09/2000فلاير نصٌرةشرٌك599939019206ً

10فلسفة و آدابالصحاري حد-  قدور الطاهر بن ثانوٌةالصحارى حد10/06/1996بلقاسمتوٌرٌك600039028855ً

10فلسفة و آدابالعش حاسً-  العش حاسً ثانوٌةبحبح حاس12/07/2000ًالبشٌررنان600139024734

10فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةالجلفة09/09/2000خلود حٌاةاالبٌض600239021861

10فلسفة و آدابمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد18/05/2000خدٌجةهرٌمك600339021870
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10مدنٌة هندسةمسعد-  الرحمان عبد حاشً ثانوٌةمسعد22/11/1997حمزةبشٌر بن600439023225

10تجرٌبٌة علوممسعد-  رمضان حسونً ثانوٌةمسعد14/02/2001نارٌمانصحراء600539023044

10فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالبرواقٌة19/02/1999رانٌادباغة600639023438

10كهربائٌة هندسة وسارة عٌن-  سلٌمان دربال ثانوٌةالجلفة12/03/1999ٌوسفزقان600739024571

10فلسفة و آدابمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد08/06/1999عزٌزةناجً بن600839022028

10واقتصاد تسٌٌرمسعد-  سعٌفً حركاتً رزازقة ثانوٌةمسعد10/10/1999عٌسىمسعود بن600939022539

10فلسفة و آدابالرحال سد ثانوٌةالرحال سد29/04/1994ٌوسفقناي601039022254

10فلسفة و آدابوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن18/12/1997االمٌن محمدمقاق601139023570

10مٌكانٌكٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن11/03/1999شٌماءخاثة بن601239024465

10مدنٌة هندسةوسارة عٌن-  سلٌمان سلٌمانً ثانوٌةوسارة عٌن28/08/1997أٌوببوشارب601339024579

10فلسفة و آدابالجلفة-  بلحرش الشرٌف سً ثانوٌةالجلفة08/01/1997عطٌةقالم601439017673

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  عبٌدهللا اوالد قرٌة مبروك صٌلع ثانوٌةالجلفة22/02/2001حسناءجنٌدي601539019678

10فلسفة و آدابمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد08/11/1998البشٌر أحمدنوري601639021738

10أجنبٌة لغاتمسعد-  امحمد بن دحمان طهٌري ثانوٌةمسعد05/10/1998سارةبركات601739022302

10رٌاضٌاتالجلفة-  الرحمن عبد طهٌري ثانوٌةالجلفة09/03/2001فطٌمة أسماءرمضان بن601839020833

10فلسفة و آدابالقدٌد-  مسعود طٌبً ثانوٌةالقدٌد14/10/1997سعدبوفرٌقش601939028409

10واقتصاد تسٌٌرالجلفة-  بلعباس دلولة حً عمر عرٌوة ثانوٌةالجلفة28/10/2000حنانقدٌري602039018829

10أجنبٌة لغاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةوسارة عٌن22/05/1999سهٌلةمصباح اٌت602139023700

10رٌاضٌاتوسارة عٌن- ادرٌس عمر ثانوٌةغلٌزان24/07/2000نذٌر محمدصالح602239024395ً

10فلسفة و آدابالصحاري حد-  الوكال غربً ثانوٌةالصحارى حد02/01/2001لٌلىجٌرب602339028959

10فلسفة و آداببنهار-  باسٌن لطرش ثانوٌةبنهار1997-00-00العٌدالرٌش أم602439023358

10واقتصاد تسٌٌرالبٌرٌن-  عطاهلل بن محاد ثانوٌةبٌرٌن22/03/1997بوبكرخاثٌر602539026577

10تجرٌبٌة علومالبٌرٌن-  ٌحً بن الصدٌق محمد ثانوٌةبٌرٌن25/08/1999نسرٌنزواوي602639026681

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة21/08/2000شٌماءشبٌرة602739020016

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة19/03/2001نجود فضٌلةبرٌك602839020335ً

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  عطٌة مسعودي ثانوٌةالجلفة23/12/1999محمدمغرب602939020437ً

10فلسفة و آدابأفقه عٌن الهادي بن هانً ثانوٌةوسارة عٌن09/06/2000فضٌلةهجرس603039028943ً

10مدنٌة هندسةالشارف-  اإلبراهٌمً البشٌر الشٌخ متقنالشارف10/12/1999عبدالخالقعبدالالوي603139028773

10فلسفة و آدابوسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن29/03/2000خولةمقدم603239023429
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10واقتصاد تسٌٌروسارة عٌن-  حسٌن السالم عبد متقنوسارة عٌن21/08/2000خٌرةسعداوي603339023817

10أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقنآفلو21/06/1999عٌسى بنأسماء603439027870

10أجنبٌة لغاتاالدرٌسٌة-  علً بن المؤمن عبد متقناالدرٌسٌة04/01/1999الشٌماء خدٌجةالمالك عبد603539027872

10أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة06/06/1998أحمدحنة بن603639018231

10أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة29/07/1998مروة زٌنبهراوة603739018331

10أجنبٌة لغاتالجلفة-  العالً عبد لغرٌسً متقنالجلفة18/04/1999فاطنةبالخٌط603839018392

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/11/1996باٌزٌدجقال603939031447

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة08/06/1996ثامر سلٌمغربً بن604039034069

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةسلٌم28/04/1991فائزةلعٌش بن604139036401

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة18/08/1971فاطنةهواري604239036561

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةاالدرٌسٌة25/11/1995قوٌدراحمد بن604339037026

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة05/06/1986كرٌمةنوي604439037048

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة04/03/1990محمدعزوزي604539037678

10فلسفة و آدابالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةمسعد22/04/1996ٌمٌنةقزٌم604639039846

10أجنبٌة لغاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةلعجال سٌدي16/10/1999وئاملكحل604739040209

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبنهار1998-00-00العلجةمدقدم604839041335

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد1994-00-00الخٌر امباكرٌة604939041376

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالماء رأس06/09/1999خولةبوراوي605039041716

10تجرٌبٌة علومالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةبحبح حاس15/06/1997ًمرادربوح605139042781

10رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة06/06/1999رٌاض محمدشنوف605239043466

10رٌاضٌاتالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةوسارة عٌن06/06/1999الهدى نورمركانتٌة605339043522

10مٌكانٌكٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة11/07/1996عامرشالل605439043572ً

10كهربائٌة هندسة الجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالقدٌد15/09/1998عادلحماٌدي605539043641

10مدنٌة هندسةالجلفة-  التربٌة مدٌرٌةالجلفة15/06/1996أٌوب محمدعاٌدي605639043896
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