
2012/10/15: المسٌلة فً 

(ة)ناجحبورحلً دلٌلة1

(ة)ناجح14,5012,2513,60سعاد ولدمحً الدٌن 2

(ة)ناجح16,2509,0013,35روبٌبً حبٌبة3

(ة)ناجح13,5009,2511,80ٌحٌى احالم4

(ة)ناجح14,2507,5011,55فرج هللا سعاد5

(ة)ناجح10,5013,0011,50مرزوق محمد6

(ة)ناجح11,7510,7511,35ذبٌحً لحسن 7

(ة)ناجح11,8809,7511,03بابش عتٌقة 8

(ة)ناجح16,0003,2510,90عزة صلٌحة9

(ة)ناجح11,0009,6310,45فرٌجة هنٌدة 10

(ة)ناجح12,5007,0010,30حالب خضرة11

(ة)ناجح10,0010,5010,20بوبعاٌة ٌمٌنة12

احتٌاط12,5006,5010,10بن التومً منى 13

احتٌاط13,5004,7510,00عكسة حسٌن14

احتٌاط13,0005,5010,00بن فحٌمة شهٌرة15

احتٌاط15,0002,5010,00فنٌش حنان16

احتٌاط09,0011,5010,00بزقراري نوال17

احتٌاط14,5002,8809,85قوٌسم نجوى18

احتٌاط11,2507,5009,75سوٌب ٌمٌنة19

احتٌاط12,0006,3809,75بلواضح دالل 20

احتٌاط13,0004,7509,70بن نوٌوة سعاد21

احتٌاط12,7505,0009,65سعٌدي سارة22

احتٌاط09,2510,2509,65شرٌط اٌمان23

احتٌاط14,5002,0009,50شرٌد نجوى24

جـــامعة المسٌلة
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راسب14,5002,0009,50لمٌش سمٌحة25

راسب12,5005,0009,50دحمانً وفاء 26

راسب11,5006,5009,50بن علً دنٌا زاد27

راسب11,2506,7509,45مزوز الزهرة28

راسب13,7503,0009,45زغالش سارة29

راسب08,7510,5009,45منصور احالم30

راسب12,6304,2509,28قادري ابراهٌم31

راسب12,7504,0009,25نقبٌل نجاة32

راسب08,0011,0009,20بن الطاهر جمٌلة33

راسب07,2511,7509,05مزراق نوال34

راسب10,2507,2509,05قرة نور الدٌن35

راسب10,5006,7509,00قاضً حنان36

راسب10,0007,5009,00مزاعاش زٌنب 37

راسب10,5006,5008,90حبتة سارة38

راسب09,5008,0008,90توم هجٌرة39

راسب10,2506,7508,85نش حدة40

راسب11,7504,5008,85زوالً سهام 41

راسب11,0005,5008,80طهٌر لٌلى 42

راسب11,5004,7508,80لكحالً زٌنب 43

راسب09,2508,0008,75هذلً حكٌمة44

راسب13,0002,2508,70بوطبٌق زٌنب45

راسب13,2501,7508,65منانً صباح 46

راسب10,0006,2508,50سعد فطٌمة47

راسب13,7500,5008,45مزٌانً الزهراء48

راسب12,2502,7508,45حسانً السعٌد49

راسب12,2502,7508,45ونوغً حبٌبة50

راسب10,3805,2508,33ملٌانً بلقاسم51

راسب10,5005,0008,30بوخالفة مبروكة52

راسب11,5003,5008,30سماعٌلً صونٌة 53

راسب13,0001,2508,30سعٌدي حكٌمة54

راسب09,5006,5008,30روباش نعٌمة55

راسب10,7504,5008,25شٌتور زٌنب56

راسب12,0002,5008,20مرزوق سمٌة57

راسب11,5003,2508,20السبع عامر58

راسب10,7504,2508,15بوكردوح عثمان 59

راسب11,7502,6308,10لونٌس رزٌقة60

راسب10,0005,2508,10بورغداد نجٌب 61

راسب11,5003,0008,10البار نور الدٌن62

راسب11,7502,5008,05شرٌف نزٌهة63
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راسب10,0005,0008,00مشري خضرة64

راسب11,5002,7508,00مكٌدش منال65

راسب12,2501,5007,95بودراف سعٌدة66

راسب11,5002,6307,95بن علٌةهاجر 67

راسب08,2507,5007,95طٌوب بوجمعة68

راسب08,5007,0007,90سهٌل لٌلى69

راسب10,5004,0007,90حنافً إٌمان70

راسب11,5002,5007,90برٌقل نوال 71

راسب11,7502,0007,85خلف هللا سامٌة72

راسب12,5000,7507,80بازة هناء73

راسب12,0001,5007,80عروسً فاطمة الزهراء74

راسب07,2508,5007,75دوشة  حنان75

راسب08,7506,2507,75قٌمر سهام 76

راسب12,0001,2507,70جعفر زٌنٌة 77

راسب10,0004,2507,70خوجة اسماء 78

راسب11,7501,5007,65رحمونً سهام 79

راسب11,2502,2507,65اوصٌف فضٌلة80

راسب10,5003,2507,60سلٌمانً مرٌم 81

راسب06,0010,0007,60عاشور خدٌجة 82

راسب10,5003,2507,60نقاش تركٌة83

راسب11,7501,2507,55لعماري كرٌمة84

راسب10,2503,5007,55علً عرٌوة عائشة85

راسب11,2502,0007,55عوٌجى حدة86

راسب09,2505,0007,55زاٌدي رزٌقة87

راسب10,8802,5007,53قاسمً الحسنً علٌاء88

راسب11,0002,2507,50بوعثمان فضٌلة89

راسب08,6305,7507,48بغدادي حلٌمة90

راسب11,5001,3807,45بلباي صابر91

راسب10,0003,5007,40بلباشة عماد92

راسب10,5002,7507,40زٌانً علجٌة93

راسب10,0003,5007,40مٌلً محمد الٌزٌد94

راسب10,0003,5007,40قشً دلٌلة95

راسب10,2503,0007,35رنجً كرٌمة96

راسب10,2503,0007,35معمري عبلة97

راسب10,8802,0007,33مزٌانً سارة 98

راسب09,2504,2507,25بن صوشة جهاد99

راسب09,2504,2507,25عزري ابتسام100

راسب10,0003,0007,20مرسٌس فرٌدة101

راسب10,5002,2507,20لبقع محمد102
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راسب10,0003,0007,20عطا هللا مرٌم103

راسب07,5006,7507,20تٌطراوي رضوان104

راسب07,7506,2507,15بن طالب عائشة105

راسب10,7501,6307,10صحراوي عمر106

راسب10,5001,7507,00بركات حمزة107

راسب08,7504,2506,95بغدادي سهام108

راسب09,3803,2506,93نوٌبات وفاء 109

راسب09,5003,0006,90شخابة امال110

راسب10,7501,1306,90حجاب اٌمان111

راسب10,0002,2506,90تناح زهٌة112

راسب08,7504,0006,85عبد الكبٌر حنان113

راسب08,5004,2506,80خالدي نبٌلة114

راسب09,0003,5006,80دوٌدة اسٌا115

راسب04,2510,5006,75بلعقون منٌرة116

راسب09,5002,6306,75بوذراع خالد117

راسب10,2501,5006,75بوختالة رٌاض 118

راسب08,5004,0006,70بن اعمر زلٌخة119

راسب05,5008,5006,70تركً  جالل120

راسب09,5002,5006,70صالدي زبٌدة121

راسب09,0003,2506,70حجاب حفٌضة 122

راسب07,5005,5006,70صغور سعٌدة123

راسب09,2502,7506,65بوقرن وهٌبة124

راسب08,7503,5006,65بوقرة حلٌمة125

راسب07,7505,0006,65عباسً فاطنة126

راسب07,2505,7506,65بن ناٌلً نصٌرة 127

راسب08,7503,5006,65نواصري الزهراء128

راسب08,7503,5006,65تاهمً  نزٌهة 129

راسب06,7506,5006,65فٌجل زهرة130

راسب08,2504,1306,60شالبً ولٌد131

راسب09,5002,2506,60قرساس حنان132

راسب07,5005,2506,60غرباوي فاطمة133

راسب09,7501,7506,55بوضٌاف عبد الكرٌم 134

راسب09,7501,6306,50زمٌت نزٌهة135

راسب10,0001,2506,50دالً مرٌم 136

راسب09,0002,7506,50ضٌف صورٌاء 137

راسب09,5002,0006,50نقبٌل عبد الملٌح138

راسب09,5001,8806,45مهلل زٌنة 139

راسب09,2502,2506,45موساوي أم السعد140

راسب05,0008,5006,40بوزٌدي أنٌسة141

 4 / 47



راسب09,5001,7506,40بوزٌان مسعودة142

راسب09,0002,5006,40دوسن غانٌة143

راسب09,5001,7506,40نجام الٌاس144

راسب07,0005,5006,40عبدلً زلٌخة 145

راسب09,7501,2506,35قٌرش فاطمة146

راسب07,7504,2506,35شموري كمٌلٌة147

راسب08,0003,7506,30غضبان امنة148

راسب07,5004,5006,30بوحملة عادل149

راسب05,5007,5006,30سالمً مرٌم 150

راسب08,5003,0006,30حاج حفصً اسماء151

راسب06,0006,7506,30قشً اورٌدة152

راسب08,1303,5006,28بورنان سعدٌة153

راسب09,0002,1306,25خرشً خالد154

راسب07,0005,1306,25حمالوي عقٌلة155

راسب09,5001,3806,25خلف هللا اٌمان 156

راسب07,7504,0006,25خلٌفً سماح157

راسب08,7502,5006,25زٌتونً فوزٌة158

راسب04,7508,5006,25بحاش أمال159

راسب09,0002,0006,20بن سالم حلٌمة160

راسب09,5001,2506,20بوبقرة مرٌم161

راسب09,0002,0006,20مرزوق الطٌب162

راسب08,5002,6306,15الهابً سمٌحة 163

راسب09,5001,1306,15لعراٌب عبد الحفٌظ164

راسب09,3801,2506,13بن الطاهر محمد 165

راسب07,8803,5006,13جمٌات عبد الكرٌم166

راسب07,5004,0006,10جبالحً فرٌدة167

راسب05,5007,0006,10دهٌلً امال168

راسب07,5004,0006,10شٌكر عادل169

راسب06,7505,0006,05بلواضح سارة170

راسب07,7503,5006,05شٌراك نسٌبة171

راسب06,7505,0006,05غزال رحمة172

راسب08,7501,8806,00عوامر نورة173

راسب07,5003,7506,00الدام كوثر 174

راسب10,0000,0006,00بن ٌمٌنة توفٌق175

راسب07,5003,7506,00شعبً دالل 176

راسب06,7504,7505,95قلقول حورٌة 177

راسب08,5002,0005,90فٌجل خضرة178

راسب09,0001,2505,90غاصب نور الدٌن 179

راسب08,0002,7505,90مرزوقً سمٌحة180

 5 / 47



راسب08,0002,7505,90غضبان مرٌم العذراء181

راسب07,5003,5005,90سبتً نفٌسة182

راسب07,5003,5005,90مٌهوبً جهٌدة 183

راسب08,5002,0005,90فلوسٌة رحٌمة184

راسب07,0004,2505,90حمو زلٌخة185

راسب08,5002,0005,90قرساس السعدٌة 186

راسب07,7503,0005,85بن ٌوسف ملٌكة187

راسب07,7503,0005,85بن غانم فائزة188

راسب07,3803,5005,83بوطمٌنة آمال189

راسب07,3803,5005,83بركاتً وفاء190

راسب08,8801,2505,83رفان سارة191

راسب07,5003,2505,80شارف خدٌجة192

راسب08,2502,1305,80دحمانً مرٌم193

راسب08,5001,7505,80واعر اسماء194

راسب07,5003,2505,80بركاتً عبد الكرٌم195

راسب07,2503,5005,75قاسة بغدوش فوزٌة196

راسب07,7502,7505,75موسى عبٌر197

راسب07,7502,7505,75كودري امٌنة198

راسب08,2502,0005,75رداوي وحٌد199

راسب06,5004,5005,70بن باٌزٌد زٌنب200

راسب09,0000,7505,70برابح وردة201

راسب08,0002,2505,70جمعً فرٌدة 202

راسب08,0002,2505,70خشاب جمال 203

راسب07,5002,8805,65عٌش لٌلى 204

راسب08,0002,1305,65معمري  ناصر205

راسب08,5001,2505,60سواعدٌة سعاد206

راسب07,5002,7505,60فضة سعاد207

راسب08,2501,6305,60قدٌمً خدٌجة208

راسب08,2501,6305,60قوٌدري زهرة 209

راسب07,5002,7505,60بوزٌد نصٌر210

راسب08,0001,8805,55بن نخلة شرٌفة211

راسب08,2501,5005,55عوٌنة عادل 212

راسب08,2501,3805,50حمالوي فطٌمة213

راسب07,2502,8805,50محروق حكٌمة214

راسب04,7506,5005,45دحمان الحفصً 215

راسب06,7503,5005,45حجاجً عبد هللا216

راسب06,2504,2505,45حرٌزي امال 217

راسب08,0001,6305,45زبدة امال 218

راسب07,0003,1305,45بن قاسمً سمٌة219
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راسب06,7503,5005,45خالصً هنٌة220

راسب07,7502,0005,45معتوق عبد الحلٌم221

راسب06,8803,2505,43بورنً سارة222

راسب07,0003,0005,40ساردو حسان223

راسب08,0001,5005,40عزٌز احمد224

راسب08,0001,5005,40اعشب خلٌصة225

راسب07,0003,0005,40طالب حسٌن نور الهدى226

راسب06,6303,5005,38ربٌع حلٌمة السعدٌة227

راسب07,5002,1305,35معتوقً مرٌم 228

راسب05,2505,5005,35قشاو خولة229

راسب06,2504,0005,35صغٌري لٌلى230

راسب06,2504,0005,35وهابً امال 231

راسب06,7503,2505,35فرزولً فرٌحة232

راسب06,2504,0005,35مكً حمو233

راسب07,2502,3805,30دحمانً لٌلى234

راسب07,0002,7505,30لعوٌجً  خولة235

راسب07,0002,7505,30بلفلول هاشمٌة236

راسب08,2500,7505,25عاشورنادٌة237

راسب04,7506,0005,25مختاري عامر238

راسب07,0002,5005,20ناٌت محمد محمد شرٌف239

راسب07,0002,5005,20دربالً سمٌة240

راسب06,5003,2505,20خلفة كرٌمة241

راسب07,5001,7505,20بوترعة امٌن242

راسب05,0005,5005,20بن مقري وردة243

راسب06,5003,2505,20بورقبة فواز244

راسب06,5003,2505,20مكٌدش سعدٌة 245

راسب06,2503,5005,15مسهل سهام 246

راسب07,2502,0005,15بوزٌدي لخضر247

راسب08,0000,8805,15علواش سارة248

راسب05,2505,0005,15عمرون آسٌا249

راسب06,5003,1305,15سفٌان ابتسام250

راسب06,7502,7505,15نعٌمً فائزة251

راسب06,7502,7505,15ٌوسفً سناء252

راسب04,0006,8805,15رقٌق سعدى 253

راسب06,8802,5005,13ادرسً مصطفى 254

راسب06,0003,7505,10قمراس نصٌرة255

راسب06,0003,7505,10برابح سمٌر256

راسب07,5001,5005,10تقٌة فاطمة257

راسب05,0005,2505,10حاج مهدي امنة258
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راسب07,2501,7505,05بن ننً اسٌا259

راسب03,2507,7505,05سالمً حفصة 260

راسب08,0000,6305,05شردود حكٌمة261

راسب04,7505,5005,05بلباي آسٌة262

راسب07,5001,2505,00شعبانً هدى263

راسب06,0003,5005,00زوازة صلٌحة264

راسب05,5004,2505,00حمادي السعٌد265

راسب07,5001,1304,95شتٌح عبلة266

راسب07,2501,5004,95جحٌش هبة267

راسب06,2503,0004,95حجاب لمٌاء268

راسب08,0000,3804,95تركً امال269

راسب06,7502,2504,95بتقة مراد270

راسب06,2503,0004,95برباش مراد271

راسب06,7502,2504,95سالمً فوزٌة272

راسب06,2503,0004,95سلطانً سهام273

راسب06,2503,0004,95مناد عفاف274

راسب03,7506,6304,90سبع سلٌمة275

راسب06,2502,8804,90عطابً عدٌلة276

راسب06,5002,5004,90شاكً امال 277

راسب06,5002,5004,90سعود فاطمة278

راسب06,7502,1304,90عزوز هجٌرة 279

راسب05,5004,0004,90سالم راضٌة280

راسب07,2501,2504,85علً محمد281

راسب05,7503,5004,85دعٌدش نسٌمة282

راسب06,7502,0004,85عبد الحفٌظ فاطمة الزهرة283

راسب07,0001,6304,85جرٌدة فاروق284

راسب05,7503,5004,85لعرباوي رفٌقة285

راسب06,0003,1304,85خرموش سمٌرة 286

راسب06,2502,7504,85مرزوق صبٌرة287

راسب06,2502,7504,85بن عاشور بركاهم288

راسب04,7505,0004,85عزٌبر حمزة289

راسب03,7506,5004,85دامة خالد290

راسب06,8801,7504,83شرٌف سهام 291

راسب05,5003,7504,80بغورة عزٌزة292

راسب07,0001,5004,80مرابط رشٌد293

راسب05,5003,7504,80على صوشة ملٌكة 294

راسب07,0001,5004,80مرٌش عبد الكرٌم295

راسب06,5002,2504,80ربعً ساعد296

راسب05,2504,1304,80بكري الٌزٌد297
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راسب05,6303,5004,78قلٌل سعاد298

راسب06,7501,7504,75ناجم افرٌحة 299

راسب06,5002,0004,70دحمانً عزٌزة300

راسب05,5003,5004,70بركات فضٌلة 301

راسب05,5003,5004,70سعدي منى 302

راسب06,0002,7504,70طٌبً إٌمان303

راسب06,5002,0004,70سفاري هاجر 304

راسب04,7504,5004,65معمري العمرٌة305

راسب04,5004,8804,65لحمر فرٌدة306

راسب05,7503,0004,65عابً صفٌة307

راسب04,7504,5004,65جعفري رباب 308

راسب05,7503,0004,65صالح حٌاة309

راسب04,0005,5004,60خوجة زهٌة 310

راسب06,0002,5004,60هدلً شهٌناز311

راسب06,0002,5004,60علٌلً عزٌزة312

راسب06,5001,7504,60براهمً عمرة313

راسب05,7502,8804,60امرٌزٌقة خدٌجة 314

راسب06,5001,7504,60كحالً فاطمة315

راسب05,5003,2504,60زٌدان جمٌلة316

راسب06,0002,5004,60موحادي سمٌرة317

راسب06,7501,2504,55بن شعبان زوٌنة 318

راسب05,2503,5004,55ترك نسرٌن319

راسب04,0005,2504,50ذكار سلٌمة 320

راسب06,5001,5004,50تاكرومبالت سهٌلة321

راسب06,5001,5004,50خوجة ربٌعة 322

راسب05,0003,7504,50حنة كلثوم 323

راسب05,5003,0004,50شرقً ٌوسف 324

راسب05,7502,5004,45سالمً منٌرة325

راسب05,2503,2504,45علً صوشة رحٌمة326

راسب06,5001,3804,45بركاتً هناء 327

راسب05,5002,8804,45أونٌسً سمٌحة328

راسب05,7502,5004,45لوعٌل عبد الصمد329

راسب04,2504,7504,45دالً حمزة 330

راسب06,0002,0004,40والً فطوم331

راسب06,0002,0004,40وٌسً براهٌم332

راسب06,5001,2504,40بن بوزٌد رقٌة333

راسب06,5001,2504,40ناصف فتٌحة334

راسب04,5004,2504,40لعوٌجً كرٌمة335

راسب05,5002,7504,40نفطً مفٌدة336

 9 / 47



راسب05,0003,5004,40بوهالً سهام337

راسب06,1301,7504,38لعالوي عفاف 338

راسب05,5002,6304,35بن العمري احمد339

راسب04,7503,7504,35خشاب زٌنة340

راسب06,0001,8804,35لمٌش هانً شاكر 341

راسب05,5002,5004,30مٌمون اسٌا342

راسب05,5002,5004,30دخوش نورة 343

راسب05,7502,0004,25بازة عالء الدٌن344

راسب05,7502,0004,25زٌن شهرزاد345

راسب05,5002,3804,25بحاش ربٌعة346

راسب03,7505,0004,25ونوغً عبد القادر347

راسب04,0004,5004,20نش فاٌزة348

راسب06,0001,5004,20  بلفقاس ٌاسٌن349

راسب03,5005,2504,20صٌاد محمد350

راسب05,2502,6304,20قرساس لوٌزة 351

راسب05,5002,2504,20مهدي خضرة352

راسب04,2504,1304,20اوصٌف نسٌبة353

راسب06,0001,5004,20بشٌري بدرة354

راسب04,7503,2504,15لكحل فاطمة الزهراء 355

راسب03,2505,5004,15ساري مسعودة356

راسب04,5003,6304,15روبً نوال357

راسب04,7503,2504,15سعودي نسٌمة358

راسب05,7501,7504,15خرشً حكٌمة359

راسب05,7501,7504,15خنوف سعٌدة360

راسب04,0004,2504,10عقونً أمال361

راسب05,5002,0004,10علوش لطٌفة362

راسب06,5000,5004,10خلٌفً سامٌة363

راسب05,0002,7504,10دغٌش صابرة 364

راسب04,0004,2504,10بوزٌد العناق365

راسب05,6301,7504,08بلٌل عمار 366

راسب06,0001,1304,05عرباوي سلوى367

راسب05,7501,5004,05عٌواز وسٌلة368

راسب05,7501,5004,05قرٌشً وردة369

راسب05,7501,5004,05مفٌش زوبٌدة370

راسب06,2500,7504,05غزي رٌمة371

راسب05,7501,5004,05بوكسٌبة كلثوم 372

راسب04,5003,2504,00رمضانً سمٌرة373

راسب05,2502,1304,00حرٌزي لٌلى374

راسب05,5001,7504,00تٌطراوي أسماء375
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راسب05,2502,0003,95جغادر حمزة376

راسب05,7501,2503,95شرٌك احالم امنة377

راسب05,6301,3803,93بن حشاد سعدٌة 378

راسب05,0002,2503,90ولٌد عبد اللطٌف379

راسب04,5003,0003,90بوشاللق رشٌدة380

راسب05,0002,2503,90بشامً الطاهر381

راسب04,0003,7503,90بن حمود سامٌة382

راسب04,0003,7503,90برٌكً زٌنب383

راسب05,5001,5003,90بلواضح لبنى384

راسب05,5001,5003,90غضبان سمٌحة385

راسب05,0002,2503,90عز الدٌن لٌلى 386

راسب05,5001,5003,90عمرون نبٌلة 387

راسب03,5004,5003,90ملٌك ثلجة388

راسب03,5004,5003,90عبد الحفٌظ رزٌقة389

راسب04,2503,2503,85جعالب نجاة390

راسب03,7504,0003,85مشطة البالشٌر391

راسب04,7502,5003,85عبدلً نوال 392

راسب03,7504,0003,85قلٌل نوال 393

راسب04,7502,5003,85منصور سعاد394

راسب04,7502,5003,85لحسٌن محمد395

راسب04,2503,2503,85حفصً حٌاة396

راسب04,7502,5003,85سبع صفٌة 397

راسب03,5004,2503,80رحلً عز الدٌن398

راسب05,5001,2503,80النٌة خضراء399

راسب05,5001,2503,80حجاب فاطمة400

راسب04,5002,7503,80بركاتً نجاة 401

راسب05,5001,2503,80بولنوار خولة402

راسب03,5004,2503,80أرفٌس عائشة403

راسب04,2503,1303,80الغربً كرٌمة404

راسب04,5002,7503,80بن العٌطر مصطفى405

راسب05,2501,5003,75قلمٌن حلٌمة406

راسب03,7503,7503,75حداد عل407ً

راسب02,7505,2503,75بلوري زلٌخة408

راسب05,2501,5003,75ٌحً اسٌا409

راسب05,5001,1303,75معزة سمٌرة410

راسب04,7502,2503,75زاٌدي نوال 411

راسب05,2501,5003,75فاطمً نسمة412

راسب04,7502,2503,75عزي ثرٌا413

راسب05,6300,8803,73بن صوشة زهٌة414
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راسب03,0004,7503,70زٌان نورة 415

راسب05,0001,7503,70قاسمً الحسنً اٌمان 416

راسب05,5001,0003,70مرٌشٌش هجٌرة417

راسب05,5001,0003,70روبٌح مٌلود418

راسب04,5002,5003,70دغٌس نسٌمة 419

راسب05,0001,7503,70بن صالح إٌمان420

راسب05,0001,7503,70كتاب مرٌم421

راسب04,5002,5003,70حفصً ام السعد422

راسب03,5004,0003,70بورحلة سمٌة 423

راسب04,2502,8803,70غزال سالف 424

راسب05,1501,5003,69بلوفً امنة425

راسب03,7503,5003,65أوالد الحاج مسعود أحسن426

راسب05,7500,5003,65بوعافٌة كرٌمة427

راسب04,2502,7503,65 عبٌد زٌنب428

راسب03,2504,2503,65محروق مختار 429

راسب03,2504,2503,65حاج حفصً مرٌم 430

راسب03,5003,7503,60بن عامر فاطنة431

راسب04,0003,0003,60لعوٌجً  زٌنب 432

راسب05,5000,7503,60شنٌنً نجاة433

راسب03,5003,7503,60شرٌفً ربٌحة434

راسب04,7501,7503,55بن شوٌخ سلمى435

راسب05,2501,0003,55بالعدة زٌنب436

راسب05,2501,0003,55رماضنٌة زٌان 437

راسب05,2501,0003,55زروخً السقاي438

راسب02,2505,5003,55دبوسً وفاء439

راسب04,0002,7503,50بن عزي مرٌم440

راسب04,0002,7503,50وهاب غنٌة441

راسب05,0001,2503,50بن غانم نادٌة442

راسب04,1302,5003,48بلباي مرزاقة443

راسب03,6303,2503,48مداس امباركة444

راسب03,7503,0003,45نقاش ربٌعة  445

راسب04,7501,5003,45علٌلً صلٌحة446

راسب04,7501,5003,45العاٌب أمال447

راسب04,7501,5003,45بن عطٌة عمر448

راسب03,2503,7503,45شٌخاوي عائشة449

راسب03,7503,0003,45بلباي رشٌدة450

راسب03,8802,7503,43صدٌقً حلٌمة 451

راسب04,0002,5003,40دٌلمً دلٌلة452

راسب03,7502,8803,40جبالحً هدى453
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راسب03,5003,2503,40دلهوم سعبد454

راسب04,5001,7503,40مٌهوبً أسماء455

راسب03,5003,2503,40سواالت فتٌحة456

راسب03,2503,6303,40خضار نور الهدى457

راسب05,2500,6303,40فرجاوي رشٌد458

راسب04,5001,7503,40بوطبٌق خدٌجة459

راسب04,0002,5003,40تٌطراوي صلٌحة460

راسب04,5001,7503,40بعارة سامٌة461

راسب02,7504,2503,35لكحل حبٌبة462

راسب04,5001,6303,35هبوب اسمهان463

راسب04,7501,2503,35شبٌرة عائشة 464

راسب02,7504,2503,35بغدادي مسعودة465

راسب03,7502,7503,35هزٌل سلٌم466

راسب04,7501,1303,30طٌباوي عل467ً

راسب04,5001,5003,30عبدلً خدٌجة468

راسب03,5003,0003,30مام زكٌة 469

راسب03,5003,0003,30بن العامر نسرٌن470

راسب04,5001,5003,30عالم وسام471

راسب04,0002,2503,30بن الطاهر محمد 472

راسب03,5003,0003,30ٌحٌاوي خٌرة 473

راسب04,5001,5003,30مشقق بسمة474

راسب04,5001,5003,30بن صالح خالد 475

راسب01,2506,2503,25فرج سمٌة476

راسب04,2501,7503,25طٌبً عز الدٌن477

راسب03,7502,5003,25قاسم سمٌرة478

راسب04,2501,7503,25صٌاد عبد الرحمان479

راسب02,7504,0003,25فراحتٌة سامٌة480

راسب02,5004,3803,25مالك أحمد أمٌن481

راسب03,7502,5003,25زواق بشرى482

راسب03,7502,5003,25ٌاحً الطاهر483

راسب03,0003,5003,20بودٌنة جابر484

راسب02,5004,2503,20بن اسعد سهام485

راسب03,5002,7503,20قسمٌة نادٌة 486

راسب04,5001,2503,20بن قاسمٌة نادٌة 487

راسب03,5002,7503,20رحمونً خٌرة 488

راسب03,2503,0003,15شبابحة حمامة489

راسب04,2501,5003,15حجولً صفٌة490

راسب03,5002,6303,15مرنٌز فتٌحة491

راسب03,2503,0003,15بن شعبان العالٌة 492
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راسب04,2501,5003,15عٌش خولة 493

راسب04,0001,7503,10خبٌزي سلوى494

راسب04,0001,7503,10خمٌج وردة495

راسب03,5002,5003,10بن مقري عبد العزٌز496

راسب03,0003,2503,10شعالن وسٌلة497

راسب03,5002,5003,10ذٌاب حفٌظة498

راسب03,2502,8803,10هنانو زبٌدة499

راسب04,2501,3803,10عزة عائشة500

راسب04,0001,7503,10رحمونً بختة501

راسب02,7503,5003,05بركاتً عفاف502

راسب01,7505,0003,05قلقول نجاة503

راسب02,7503,5003,05سحنون حورٌة504

راسب04,2501,2503,05معموري محمد505

راسب03,7502,0003,05حاجً نجاة 506

راسب03,5002,3803,05بوناب صبرٌنة 507

راسب04,0001,6303,05شلغام إٌمان508

راسب03,5002,3803,05بتقة جمٌلة509

راسب03,6302,1303,03لعزٌري سمٌة510

راسب03,5002,2503,00بتقة نادٌة 511

راسب04,2501,1303,00مزوز ٌاسمٌنة512

راسب03,5002,2503,00سعادة وهٌبة513

راسب04,2501,1303,00بوحملة سمٌرة514

راسب03,0003,0003,00جٌاب وهٌبة515

راسب03,0003,0003,00مخلوف امال516

راسب03,7501,7502,95قادري خدٌجة517

راسب04,5000,6302,95قصري نورة518

راسب04,5000,6302,95عقون حنان519

راسب04,0001,3802,95العٌاشً كنزة520

راسب02,7503,2502,95بن سالم امال521

راسب03,2502,5002,95طٌباي اسمهان522

راسب04,0001,2502,90برٌنٌس سارة523

راسب03,7501,6302,90بتقة سهام 524

راسب04,0001,2502,90شرٌفً فطٌمة525

راسب04,2500,8802,90بلعباس سامٌة 526

راسب04,0001,2502,90ربٌحً اٌمان527

راسب04,0001,2502,90حبوش امال528

راسب04,0001,2502,90سالمً الزهرة529

راسب03,0002,7502,90طابً خدٌجة530

راسب03,7501,6302,90عبد الكرٌم أحالم531
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راسب03,5002,0002,90دومٌر رٌم 532

راسب03,5002,0002,90جاهل امنة533

راسب03,2502,2502,85جٌدل صبرٌنة534

راسب03,7501,5002,85قرمً خدٌجة535

راسب03,2502,2502,85سفار طبً رٌمة536

راسب03,2502,2502,85قاقً سهام537

راسب03,7501,5002,85بن الطاهر خدٌجة538

راسب03,2502,2502,85مخلوف شهرزاد539

راسب03,0002,6302,85برٌكً ابراهٌم540

راسب04,2500,7502,85لعماري رٌمة 541

راسب03,0002,5002,80زٌانً حنان542

راسب03,0002,5002,80غالم دلٌلة543

راسب03,7501,2502,75بلحو سمٌرة544

راسب03,5001,6302,75البار جابر545

راسب03,2502,0002,75قذٌفة سمٌة546

راسب03,2502,0002,75عالل رقٌة547

راسب02,2503,5002,75قرباص خدٌجة548

راسب01,7504,2502,75فراحتٌة عادل 549

راسب03,2502,0002,75فنٌش دالل550

راسب03,0002,2502,70قصار نهاد551

راسب03,5001,5002,70فصٌح حنان552

راسب02,5003,0002,70بوتً حورٌة553

راسب03,0002,2502,70داحً سامٌة554

راسب04,0000,7502,70دحٌة أسماء555

راسب03,2501,8802,70هباش نورة556

راسب03,2501,7502,65بلعٌد نورة557

راسب02,7502,5002,65خلداوي عنتر558

راسب03,2501,7502,65حدٌدي عبد هللا559

راسب03,7501,0002,65بن داود منى 560

راسب03,2501,7502,65عٌسات عقٌلة 561

راسب02,7502,5002,65رداوي نادٌة562

راسب03,5001,2502,60عابدي ف الزهراء563

راسب03,2501,6302,60تركً لمٌاء564

راسب02,5002,7502,60عقاب دالل 565

راسب03,0001,8802,55عقرٌب فاطمة الزهراء566

راسب03,2501,5002,55غزي خدٌجة567

راسب02,7502,2502,55بوفالة سهام568

راسب03,0001,8802,55برباش زولٌخة 569

راسب03,5001,1302,55بوقرة سعاد570
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راسب03,2501,5002,55محاد عل571ً

راسب03,0001,7502,50ٌوسفً ربٌعة572

راسب03,0001,7502,50سعد الدٌن حٌزٌة573

راسب03,2501,3802,50لحلو مرٌم574

راسب03,0001,7502,50مٌاح سمٌة575

راسب03,0001,7502,50مقٌطٌف حنان576

راسب01,5004,0002,50عوٌبر دالل577

راسب03,0001,7502,50سحنون حلٌمة578

راسب02,2502,7502,45شرٌك اسماعٌل579

راسب02,7502,0002,45قروم حنان580

راسب02,5002,3802,45جعٌجع حلٌمة581

راسب03,7500,5002,45تواتً عبد الجبار582

راسب01,2504,2502,45بوروبة فاطمة583

راسب02,2502,7502,45قادري فٌطمة584

راسب03,2501,2502,45بحاش محمد585

راسب03,2501,2502,45بلهادي اٌمان586

راسب02,0003,0002,40سالم سلوى 587

راسب02,7501,8802,40قلمٌن ام الخٌر588

راسب02,5002,2502,40لعراٌبٌة عبلة589

راسب03,5000,7502,40نوٌري جمعة590

راسب03,0001,5002,40شاٌب الراس غنٌة 591

راسب03,0001,5002,40عدٌلً حنان592

راسب02,2502,6302,40قرٌبٌس شهرزاد 593

راسب03,0001,5002,40موساوي خدٌجة594

راسب02,7501,7502,35حمرٌط رحمة595

راسب03,0001,3802,35بلعباسً امال596

راسب03,0001,3802,35سعداوي سمٌرة597

راسب03,2501,0002,35مغربً النعاس598

راسب02,2502,3802,30بلعٌفة صالح الدٌن599

راسب03,0001,2502,30بكري نجوى600

راسب03,0001,2502,30بلهادي نجالء 601

راسب02,2502,3802,30طٌب باي نعٌمة602

راسب02,0002,7502,30لكحل اٌمان 603

راسب03,0001,2502,30حٌسوس سعٌدة604

راسب03,0001,2502,30بعجً عثمان605

راسب03,0001,1302,25دشٌشة مفٌدة606

راسب02,2502,2502,25سقاي اسماء 607

راسب03,0001,1302,25بن الصدٌق عبد هللا608

راسب02,2502,2502,25نطاح نوال 609
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راسب02,2502,2502,25بوزٌدي نعٌمة610

راسب02,7501,5002,25مزٌانً فتٌحة611

راسب02,5001,8802,25بن فرحات سعاد612

راسب02,7501,5002,25بوقرة جهٌدة 613

راسب02,2502,1302,20 علوانً اسماء614

راسب02,0002,5002,20صابحً عمار615

راسب02,5001,7502,20كراع خلٌصة 616

راسب02,0002,5002,20تلً سهام617

راسب03,0001,0002,20عزي صباح 618

راسب02,0002,5002,20شنٌتً مونٌة619

راسب03,2500,5002,15اوهادي عبد الكرٌم620

راسب02,7501,1302,10شبٌح اسماء621

راسب02,0002,2502,10عمرٌو رزٌقة622

راسب02,7501,1302,10غزي زهور623

راسب02,0002,2502,10بن غانم سلمى624

راسب01,5003,0002,10سلطانً سهام625

راسب02,6301,2502,08خوجة وئام626

راسب02,7501,0002,05لعجال مرزاقة627

راسب01,7502,5002,05كرمٌش صفٌة628

راسب01,7502,5002,05قبشً باٌة629

راسب03,2500,2502,05سالم امال630

راسب02,5001,2502,00لبزة مهدٌة631

راسب01,7502,3802,00بن سعدي ابتسام632

راسب02,0002,0002,00سماش فٌروز633

راسب02,5001,2502,00حبوش حلٌمة 634

راسب03,0000,5002,00جمٌات صلٌحة635

راسب02,5001,2502,00قطوف فتٌحة 636

راسب02,2501,5001,95زنات فوزي637

راسب02,2501,5001,95لعٌفة ملٌكة638

راسب02,7500,7501,95ربعً فاطمة الزهراء 639

راسب01,7502,2501,95شرٌفً خدٌجة640

راسب02,7500,7501,95نوٌوة فضٌلة641

راسب02,2501,5001,95نصري اكرام642

راسب02,7500,6301,90دخان زٌن العابدٌن643

راسب02,2501,3801,90بن نونة محمد اٌوب644

راسب02,0001,7501,90طوٌنة نعٌمة645

راسب02,0001,7501,90طرطاق غنٌة646

راسب02,5001,0001,90اعراب  ٌمٌنة647

راسب02,0001,6301,85داودي رشٌدة648
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راسب02,5000,8801,85عبد الكرٌم صبرٌنة649

راسب02,2501,1301,80عرٌوة فاطمة الزهراء650

راسب02,5000,7501,80بوعالم سلوى651

راسب02,0001,5001,80دحمانً نصٌرة652

راسب01,7501,7501,75مزراق نسٌمة 653

راسب02,2501,0001,75حبوش سهام654

راسب02,2501,0001,75بركات سمٌحة655

راسب01,5002,0001,70بوعٌشة خضراء656

راسب01,5002,0001,70بوشارب سعاد657

راسب01,7501,6301,70زروخً حدة658

راسب02,0001,2501,70سماتً نجوى659

راسب02,0001,2501,70بغدادي فٌروز660

راسب02,0001,2501,70بلبصٌر بشرى661

راسب01,7501,5001,65نعٌجً مصطفى662

راسب02,2500,6301,60حواسً ٌمٌنة663

راسب01,5001,7501,60بورحلً مراد664

راسب01,7501,2501,55لصفر زٌنب665

راسب01,8801,0001,53غٌاط سامٌة666

راسب01,5001,5001,50بوعافٌة علجٌة667

راسب02,2500,3801,50تونسً سمٌرة668

راسب01,5001,5001,50جبالحً دالل669

راسب02,0000,7501,50بن قسمٌة فٌصل670

راسب02,0000,6301,45لرٌك نوال671

راسب01,7501,0001,45عالل حٌاة672

راسب01,7501,0001,45حبوش ٌاسمٌنة673

راسب02,0000,5001,40امغار ابتسام674

راسب02,0000,5001,40عٌسً عقٌلة675

راسب01,7500,7501,35شٌكوش احالم676

راسب01,0001,7501,30جودي فطٌمة الزهرة677

راسب01,5001,0001,30بالعدة فوزٌة678

راسب01,0001,7501,30بن عاشور رٌمة 679

راسب01,0001,5001,20عرٌبً الٌامنة680

راسب01,0001,5001,20روباش حكٌمة 681

راسب01,5000,7501,20معمري عبد الوهاب682

راسب01,5000,6301,15منجحً فاتن683

راسب01,2501,0001,15بوضٌاف خولة 684

راسب01,7500,2501,15قرٌن سمٌرة685

راسب01,0001,2501,10بوخلط رٌمة686

راسب01,0001,0001,00بن ساسً كنزة687
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راسب00,7501,2500,95طٌباوي ربٌحة 688

راسب01,5000,0000,90عبدلً جمٌلة689

راسب00,7500,6300,70بن حامدعبد الرؤف690

راسب(ة)غائب--ساسً مرٌم691

راسب(ة)غائب--ثعلوب عبد الحكٌم692

راسب(ة)غائب--مكً عبد القادر693

راسب(ة)غائب04,00-عمرون لٌندة694

راسب(ة)غائب--مسعودي موسى695

راسب(ة)غائب--لزرق هاجر696

راسب(ة)غائب--ضٌف هللا مروى697

راسب(ة)غائب--ٌتوجً وفاء698

راسب(ة)غائب--دبً نبٌلة699

راسب(ة)غائب--زدام سامٌة700

راسب(ة)غائب--زبدة نور الدٌن701

راسب(ة)غائب--خلف هللا فرٌد702

راسب(ة)غائب--شرٌفً سمٌرة703

راسب(ة)غائب--معروف سناء704

راسب(ة)غائب--زٌان لبنى705

راسب(ة)غائب--ملكً ٌمٌنة706

راسب(ة)غائب-01,00بوداود سعاد707

راسب(ة)غائب-- عمار مخلوف708ً

راسب(ة)غائب--غرنوط حسناء709

راسب(ة)غائب--بوخروبة عبد العزٌز710

راسب(ة)غائب--رباح لٌندة711

راسب(ة)غائب--مراد اسماء712

راسب(ة)غائب--بوفروم سارة713

راسب(ة)غائب--عقبً مرٌم714

راسب(ة)غائب--قشً جمال715

راسب(ة)غائب--بلباي لٌلى716

راسب(ة)غائب--كٌروانً فتٌحة717

راسب(ة)غائب--بن فرحات فضٌلة718

راسب(ة)غائب--عالك عبلة719

راسب(ة)غائب--بلخضر سمٌة720

راسب(ة)غائب--جوادي سعٌدة721

راسب(ة)غائب--سعٌدي محمد722

راسب(ة)غائب--بلوطة فوزٌة723

راسب(ة)غائب--لهبٌبات سلمة724

راسب(ة)غائب--بعري صباح725

راسب(ة)غائب--سلٌم الهام726
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راسب(ة)غائب--مرزود رٌاض727

راسب(ة)غائب--دهٌمً جمال 728

راسب(ة)غائب--عمرون نوال729

راسب(ة)غائب00,13-حمالوي احمد زٌن العابدٌن730

راسب(ة)غائب--راجعً ثلجة731

راسب(ة)غائب-02,75نش شفٌق 732

راسب(ة)غائب--سعادة خلٌصة733

راسب(ة)غائب--حمراوي مباركة734

راسب(ة)غائب--بن قارة محمد لٌلى735

راسب(ة)غائب-02,75بوهٌة شرٌفة736

راسب(ة)غائب--لعقعاق فاطمة الزهراء737

راسب(ة)غائب--عاٌب عائشة738

راسب(ة)غائب--سماعٌلً فاطمة الزهرة739

راسب(ة)غائب--طاهٌري الطهر740

راسب(ة)غائب--زاز كلتوم741

راسب(ة)غائب-04,00لعور ٌوسف742

راسب(ة)غائب--بن السعٌدي مراد743

راسب(ة)غائب--لعجٌنً سمٌحة744

راسب(ة)غائب--معٌش ذهبٌة745

راسب(ة)غائب--صٌاحً احمد746

راسب(ة)غائب--باٌوسف محمد747

راسب(ة)غائب--رحماوي علً 748

راسب(ة)غائب--زغالش سارة749

راسب(ة)غائب--رقٌق حنان750

راسب(ة)غائب--غفاري نبٌلة 751

راسب(ة)غائب--نقاز رزٌقة 752

راسب(ة)غائب--شرٌك سلطانة753

راسب(ة)غائب--فارس سمٌر754

راسب(ة)غائب--بن الطاهر خدٌجة755

راسب(ة)غائب--عزوز بوزٌدي756

حمالوي مدٌحة757
راسب(ة)غائب--

758
راسب(ة)غائب--ضٌف محمد
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راسب(ة)غائب--بوهادف محمد759

راسب(ة)غائب--قدور صابر760

راسب(ة)غائب--نوٌري فهٌمة761

راسب(ة)غائب--مزعاش اٌمان 762

راسب(ة)غائب--كباهم حنان763

راسب(ة)غائب-00,00سعدون امال764

راسب(ة)غائب--بن سنً احمد لمٌن 765

راسب(ة)غائب--عزوق على 766

راسب(ة)غائب--عرٌوة نسمة 767

راسب(ة)غائب02,00-شرٌف سلٌمة 768

راسب(ة)غائب--تٌطراوي خولة 769

راسب(ة)غائب--عاشور وردة 770

راسب(ة)غائب--عزوز نورة 771

راسب(ة)غائب--جدٌد رحمة 772

راسب(ة)غائب--لشهب الزهرة773

راسب(ة)غائب-02,00شبلً هجٌرة774

راسب(ة)غائب-04,75سعاي ٌاسٌن775

776
شرٌك بوزٌد

راسب(ة)غائب--

راسب(ة)غائب-07,50زروخً لوٌزة777

راسب(ة)غائب--داودي خٌرة778

راسب(ة)غائب--بخوش سعاد779

راسب(ة)غائب--شٌخاوي صالح الدٌن780

راسب(ة)غائب--تٌطراوي وفاء781

راسب(ة)غائب--شرٌف مصطفى782

راسب(ة)غائب--نجاعً الٌامٌن783

راسب(ة)غائب--بعٌجة فاطنة784

785
زوارق نادٌة

راسب(ة)غائب--

راسب(ة)غائب-00,00بدٌار حسنى786

راسب(ة)غائب--عرباوي صلٌحة787

راسب(ة)غائب--معضادي مرٌم788

راسب(ة)غائب--لسلت فاطمة789

راسب(ة)غائب--مختاري عبد المالك790

راسب(ة)غائب--حدٌدي سعاد791

راسب(ة)غائب--داودي لٌندة792
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راسب(ة)غائب--لمٌن سمٌحة793

راسب(ة)غائب--ساردو الهام794

راسب(ة)غائب--بودزالً نعٌمة795

راسب(ة)غائب--همال زهٌة796

راسب(ة)غائب--زبار رفٌدة797

راسب(ة)غائب--مهٌري عل798ً

راسب(ة)غائب--حفٌظً سهٌلة799

راسب(ة)غائب--تٌاشً ولٌد 800

راسب(ة)غائب--نقاش هشام 801

راسب(ة)غائب--بلخضر سهام 802

راسب(ة)غائب--سعاي نسمة 803

راسب(ة)غائب--زركوك كاهنة 804

راسب(ة)غائب--عوٌبر حمزة 805

راسب(ة)غائب--لزقع نوال 806

راسب(ة)غائب--بوغازي ٌمٌنة 807

راسب(ة)غائب--كادي محمد808

راسب(ة)غائب--دومً رزٌقة 809

راسب(ة)غائب--بٌض القول سارة 810

راسب(ة)غائب--بن سعدٌة سمٌة 811

راسب(ة)غائب--بن دنٌدٌنة نعٌمة 812

راسب(ة)غائب--بن اسعٌدي عٌشة 813

راسب(ة)غائب--ٌحٌاتن اٌمان 814

راسب(ة)غائب--عز الدٌن رزٌقة 815

راسب(ة)غائب--مبروكً مباركة816

راسب(ة)غائب--علً الشرٌف ف الزهراء817

راسب(ة)غائب--زٌان فرٌدة818

راسب(ة)غائب--بوشٌبة هجٌرة 819

راسب(ة)غائب--ٌوسفً حنان820

راسب(ة)غائب--عنٌبً ٌاسمٌنة821

راسب(ة)غائب--شبابحة ذهبٌة822

راسب(ة)غائب--بوروٌس حبٌبة823

راسب(ة)غائب--بشٌري نبٌلة824

راسب(ة)غائب-00,00ناصرالدٌن اسماء825

راسب(ة)غائب--بسطً سعٌد826

راسب(ة)غائب--شاٌش حنان827
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راسب(ة)غائب--ربعً عالء الدٌن 828

راسب(ة)غائب--بوهالل سمراء 829

830
طبوسً توفٌق

راسب(ة)غائب--

راسب(ة)غائب--هباش رفٌقة 831

راسب(ة)غائب--سعٌدانً رقٌة 832

راسب(ة)غائب--زروخً نبٌل 833

834
راسب(ة)غائب--ارفٌس عائشة 

راسب(ة)غائب--عبدون موسى 835

راسب(ة)غائب--كحول سعٌدة836

راسب(ة)غائب--غزال منٌرة 837

راسب(ة)غائب--شطة عبد الحمٌد 838

راسب(ة)غائب-00,00صدٌقً فائزة839

راسب(ة)غائب--صدٌقً نوال840

راسب(ة)غائب--نوٌوات سعاد841

راسب(ة)غائب--بودرهم ف الزهراء842

راسب(ة)غائب--لجدل مسعودة843

راسب(ة)غائب--بن عرٌعٌرة خٌرة 844

راسب(ة)غائب--تومٌات مرٌم 845

راسب(ة)غائب--زكري فتٌحة 846

راسب(ة)غائب01,25-عثامنٌة فاتح847

راسب(ة)غائب--جحٌش اٌمان 848

راسب(ة)غائب-02,50رزٌقات مراد849

راسب(ة)غائب-02,50مدانً نورة850

راسب(ة)غائب--محروق احالم851

راسب(ة)غائب--خٌري زهٌرة852

راسب(ة)غائب--بلواضح عفاف 853

راسب(ة)غائب--روان فضٌلة854

راسب(ة)غائب-01,00مٌعادي عطفة855

راسب(ة)غائب-03,00خاوي فائزة856

راسب(ة)غائب--غرابً بهٌة857

راسب(ة)غائب--اغرٌب مورصدٌن858

راسب(ة)غائب--بن التومً اٌمان 859

راسب(ة)غائب--بشار نورة860

راسب(ة)غائب-- خلفة عامر 861

راسب(ة)غائب-- لقرادة حٌدر نور الدٌن 862

راسب(ة)غائب-06,50قدور حلٌمة863
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راسب(ة)غائب--زروقً ام الخٌر 864

راسب(ة)غائب--لعوٌجً خالد865

راسب(ة)غائب--مرزوق مونٌة866

راسب(ة)غائب--لعاٌب مروان867

راسب(ة)غائب--زروق زهٌر868

راسب(ة)غائب--الباي حدة869

راسب(ة)غائب--شرٌفً حلٌم870

راسب(ة)غائب--جعرٌري فوزي 871

راسب(ة)غائب--حمرٌط عبد المالك872

راسب(ة)غائب--بوقروح محمد873

اإلمضاءاإلمضاء

بوخالفة فتحي

                                  نائب مدٌر الجامعة المكلف بالبٌداغوجٌا

أعضاء لجنة المداوالت

نائب العمٌد المكلف بالبحث

بوطابع العمري.د

مجاهدي الطاهر

رنٌس المجلس العلمً للكلٌة رئٌس القسم رئٌس المشروع

عمور عمر

عمٌد الكلٌة

فكرون السعيد. د

الدكتورة بركو مازوزالدكتور برو محمد

اللقب و اإلسم

الدكتور عمر عمور

الدكتور ضٌاف زٌن الدٌن

الدكتور بغول زهٌر

الدكتور بوفولة بوخمٌس

اللقب و اإلسم
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