
ملف خاص بموقع علم النفس وعلوم التربية 

المعدلالمنهجيةالتخصصالمدرجاالسم واللقب

(ة)ناجح 216,259,0013,35شريف نزيهة

(ة)ناجح 210,5017,5013,30بن منصور حدة

(ة)ناجح 612,5011,7512,20علي عريوة عائشة

(ة)ناجح 411,2511,0011,15حيمر الكاملة

(ة)ناجح 315,504,5011,10بن يمينة توفيق

(ة)ناجح 515,005,2511,10دحماني وفاء

(ة)ناجح 610,5012,0011,10شموري كميلية

احتياط215,504,2511,00مزعاش زينب

احتياط212,758,2510,95خوجة اسماء

احتياط113,257,2510,85بازة فطوم 

احتياط212,009,0010,80بن صالح ايمان

احتياط212,757,7510,75بن لعمري أحمد

احتياط312,008,7510,70عكسة حسين

احتياط115,253,7510,65غضبان امنة 

/214,754,0010,45سعيدي سارة

/614,254,3810,30بوزيدي لخضر 

/114,753,5010,25بشيري نبيلة

/615,252,7510,25جاهل آمنة

/115,502,2510,20عطاهلل مريم 

/610,0010,5010,20سالمي مريم

/112,257,0010,15بغدادي حليمة

/214,004,2510,10حمالوي عقيلة

/410,759,0010,05ذميخة لطيفة

/212,506,2510,00شموري صافية

/514,004,0010,00مريش عبد الكريم

/411,008,259,90بلعقون منيرة

/211,757,009,85قيمر سهام

/210,508,759,80سويب يمينة

/213,504,259,80حاج مهدي امنة

/514,253,009,75عابي صفية

/314,003,259,70بن نخلة شريفة



/312,505,509,70حروق جمال

/111,506,759,60طابي خديجة 

/213,004,259,50مزراق نوال

/214,002,759,50خوجة يامنة

/412,005,509,40شراحي بشير

/79,0010,009,40بن حميدة سمير 

/212,504,509,30بن علي دنيازاد

/29,509,009,30بن قاسيمي محمد شريف

/18,2510,759,25بن نويوة سعاد

/214,251,759,25دخوش نورة

/312,254,759,25حيجولي ثلجة

/613,253,259,25حبتة سارة

/113,003,509,20علي محمد

/310,507,259,20حفصي أم السعد

/112,254,509,15صالدي زبيدة 

/313,253,009,15بلباشة عماد

/612,753,759,15غزبير حمزة

/313,502,509,10مشري خضرة 

/411,006,009,00شيكوش حمينة نادية

/29,508,008,90نش حدة

/313,502,008,90مقدم كريمة

/510,007,258,90مرزوق الطيب

/612,503,508,90ضيف صورياء

/111,255,258,85سفاري هاجر

/111,255,258,85كودري أمينة

/113,002,508,80خيذر سميرة 

/313,501,758,80نواصري الزهراء

/412,004,008,80طهيري وفاء

/313,002,008,60كباهم حنان 

/29,756,758,55طهير ليلى

/213,251,508,55تناح زهية

/312,752,258,55معمري ناصر 

/111,504,008,50موساوي ام السعد

/211,504,008,50خليفي سماح

/312,502,508,50مهدي خضرة 

/412,502,508,50قشاو خولة

/211,753,508,45بلخير بسمة



/710,755,008,45سالمي منيرة

/211,503,758,40بوطبيق زينب

/610,505,258,40لميش سميحة

/613,001,508,40بن عيسى المية

/410,754,758,35سالم راضية

/210,005,758,30رمضاني سميرة

/212,502,008,30واعر اسماء

/38,508,008,30نش شفيق

/311,503,508,30محمد السعيد سارة

/711,004,258,30عمرون باية

/111,253,758,25دويدة اسيا

/111,004,008,20خوجة حمزة

/29,506,258,20بوخالفة مبروكة

/110,504,508,10قاضي حنان 

/210,504,508,10سهيل ليلى

/311,503,008,10يوسفي سناء

/49,506,008,10احميد آمنة

/510,504,508,10ياحي الزهراء

/712,501,508,10بلباي ليلى

/210,754,008,05قاسمي الحسني علياء

/110,005,008,00سعيدي محمد 

/111,003,508,00بن صوش جهاد 

/38,507,258,00قديمي خديجة

/511,003,508,00علي صوشة مليكة

/611,502,758,00بوقرة حليمة

/510,254,507,95خوجة حنان 

/110,504,007,90بوطيح نعيمة 

/312,501,007,90بلبصير بشرى

/512,001,757,90سعود مليكة

/612,001,757,90قوادرية سليمان

/710,504,007,90مكي عبد القادر

/39,006,007,80طيوب بوجمعة

/410,004,507,80ديلمي نوال

/711,502,257,80حماني وفاء

/210,254,007,75سماعيلي فاطمة الزهراء

/212,251,007,75بن قاسمي سمية

/210,254,007,75شحيليطة حسان



/312,001,387,75جبالحي فريدة 

/712,251,007,75خلف هللا سامية

/310,753,137,70صديقي فتيحة امال

/311,502,007,70مزعاش ايمان

/39,505,007,70حجاب حفيظة 

/410,004,257,70نصري اكرام 

/712,001,257,70بن مقري وردة

/210,253,757,65روباش نعيمة

/410,753,007,65عالم المية

/110,004,007,60بن عمرة العمرية 

/110,503,257,60يفروح احمد

/311,002,507,60نقاش تركية

/49,005,507,60موسود زينب 

/610,503,257,60بلحو نادية

/710,004,007,60عبد الكريم عائشة

/79,005,507,60خنوس حدة

/29,754,257,55امريزيقة خديجة

/110,503,007,50عبيد الكبير حنان

/19,005,257,50نويبات صفية

/48,506,007,50بلخضر سهام

/710,503,007,50زاوش زهية

/110,752,507,45زغالش سارة 

/110,003,507,40عدلي الحسين

/611,002,007,40طيب باي نعيمة

/27,257,507,35خنوف سعيدة

/49,254,507,35بوبقرة مريم

/46,758,257,35فايد أماني ياسمين

/19,504,007,30نويبات منال

/311,001,757,30شريد نجوى

/311,001,757,30كرميش صفية 

/410,502,507,30لحسين محمد

/411,001,757,30بلقاسم بوزيدة عادل

/410,502,507,30بريكي ابراهيم

/56,508,507,30قليل سعاد

/79,004,757,30عشور خديجة

/410,752,007,25دحية أسماء

/510,252,757,25بوزربة عقيلة



/610,752,007,25بن يخلف فوزي 

/710,752,007,25شبابحة فوزية

/310,003,007,20مهادي حنان

/59,503,757,20حمي كريمة

/210,252,507,15بن الصاق صليحة

/610,751,757,15تيطراوي رضوان

/110,502,007,10بن فحيمة شهيرة 

/210,502,007,10شعباني هدى

/210,002,757,10عبدلي زليخة  

/410,002,757,10هذلي حكيمة

/59,503,507,10غزال مراد

/710,002,757,10يحياوي خيرة

/311,001,137,05طيباوي علي 

/310,002,507,00مكيدش سعدية

/47,506,257,00بوقرة عبد الوهاب

/410,501,757,00سعيداني رقية

/29,752,756,95مرزوقي اسماء 

/27,755,756,95غزال سميرة

/310,501,636,95سعودي نيبلة

/410,252,006,95شيخ رقية

/69,752,756,95رحماني خديجة

/79,253,506,95لعجال مرزاقة

/310,002,256,90مسهل سهام

/38,504,506,90بن جدو فضيلة

/69,503,006,90بن سفيان أحمد

/310,251,756,85يحياتن ايمان 

/510,251,756,85أعشب خليصة

/710,751,006,85مغيش زوبيدة

/28,504,256,80بخوش نبيلة

/38,005,006,80حاج حفصي مريم

/59,003,506,80سماعلي صونية

/69,003,506,80توم هجيرة

/19,632,506,78بورزق سميحة

/19,253,006,75اوصيف فضيلة

/48,753,756,75بلروي زليخة

/710,750,756,75بكري حدة

/29,502,506,70بلفول هاشمية



/39,003,256,70خوجة زهية 

/410,001,756,70كرودير آسية

/79,502,506,70عبدلي نوال

/29,752,006,65عوامر نورة

/310,500,886,65سواعدية سعاد

/38,753,506,65بريكي زينب

/46,756,506,65عمرون لزهر

/68,753,506,65حداد علي

/19,502,256,60عويجي حدة

/210,001,506,60خلف هللا ايمان

/28,004,506,60محادي سميرة

/49,003,006,60علي صوشة ثلجة

/710,001,506,60زروخي ثلجة

/19,632,006,58بن عمر سارة

/210,251,006,55صحراوي عمر

/38,753,256,55عباسي فاطنة

/49,751,756,55سليماني مريم

/58,753,256,55بلواضح سارة

/18,503,506,50صغور سعيدة 

/19,002,756,50منصوري أحالم

/39,002,756,50خشاب جمال

/310,001,256,50عيش خولة

/68,503,506,50بن زيان فطيمة

/69,502,006,50عوينة عادل

/69,502,006,50معتوقي مريم

/26,756,006,45عليلي صليحة

/38,753,006,45جريدة فاروق

/28,004,006,40زواوة صليحة

/26,506,256,40شعبي دالل

/29,501,756,40غانية زهير

/39,501,756,40ذياب حفيظة 

/39,501,756,40مشطة البشير

/48,503,256,40حميدي زهوة

/57,504,756,40قمراس نصيرة

/69,002,506,40مباركية نادية

/39,002,386,35جميات  عبد الكريم

/69,252,006,35لعالوي عفاف



/76,755,756,35أحمد يوسفي محمد

/49,501,506,30خاوي الكاملة

/69,002,256,30بطيخ نعيمة

/68,503,006,30بن التومي منى

/79,501,506,30ديلمي دليلة

/28,502,756,20فيجل خضرة

/27,504,256,20جياب وهيبة

/27,504,256,20معمري جهيدة

/49,501,256,20نويوة فضيلة

/58,003,506,20قرباص خديجة

/59,501,256,20شيكر عادل

/58,502,756,20بن صالحخالد

/17,753,756,15مساعدي سارة

/78,253,006,15لكبير حمزة 

/38,003,256,10سقاي اسماء

/38,752,136,10دبوسي وفاء

/39,501,006,10سالم أسماء

/38,502,506,10قدور حليمة

/36,505,506,10عيواز وسيلة

/39,251,386,10قويسم نجوى 

/68,003,256,10بوخاري مريم

/78,003,256,10لعقعاق فاطمة الزهراء

/78,502,506,10بوعالم سلوى

/18,252,756,05بركات فضيلة

/28,752,006,05طاهري الخنساء

/28,252,756,05نعامة مصطفى

/28,252,756,05ميهوبي جهيدة

/49,251,256,05روان فضيلة

/18,003,006,00بن رحال اسماء

/27,503,756,00فيجل زهرة

/26,505,256,00بحاش امال

/410,000,006,00بنايلي حيزية

/49,001,506,00بوطبيق خديجة

/49,500,756,00دحماني مريم

/69,500,756,00بن غانم سلمى

/28,252,505,95قريبيس شهرزاد 

/39,251,005,95بوجمعة عمر



/48,252,505,95بغدادي سهام

/57,753,255,95ساري مسعود

/78,252,505,95قطافي كريمة

/17,503,505,90ذيب ياسمينة

/27,004,255,90بلخير عبد الناصر

/38,502,005,90سعد فطيمة

/38,002,755,90وهابي أمال

/36,505,005,90ادريسي مصطفى 

/58,502,005,90بن نني اسيا

/68,002,755,90قريشي الريم

/17,253,755,85بن صوشة زهية

/27,253,755,85مقران سميحة

/25,256,755,85ام الخير قلمين

/48,751,505,85حجاب فاطمة

/49,250,755,85علي صوشة رحيمة

/57,753,005,85بحاش ربيعة

/66,754,505,85شبيرة عفاف

/67,253,755,85بوناب صبرينة

/18,002,505,80عزوز لبنى 

/27,004,005,80سعود فاطمة

/29,001,005,80اوصيف نسيبة

/39,001,005,80زيان فريدة 

/47,503,255,80مقيطيف حنان

/58,501,755,80بوشعالة جميلة

/59,001,005,80مختاري عبد المالك

/75,007,005,80حمالوي نور الهدى مباركة

/39,000,885,75عزة عائشة

/48,252,005,75سالمي حفصة

/68,252,005,75بوترعة أمين 

/78,252,005,75نويري فهيمة

/47,503,005,70طالب حسين نور الهدى

/49,000,755,70مرنيز فتيحة

/49,000,755,70سعيدي حكيمة

/58,501,505,70زيان أمال

/59,000,755,70شراك نسيبة

/37,752,505,65معتوق عبد الحليم 

/38,501,385,65حنافي ايمان 



/68,751,005,65 شريفي فطيمة

/15,006,505,60معمري العمرية 

/16,005,005,60نويبات وفاء

/38,501,255,60خاوي فايزة 

/37,752,255,55مشقق بسمة

/37,253,005,55ربيع حليمة 

/48,251,505,55ترك نسرين

/78,251,505,55دلوم سميحة

/48,501,005,50خوجة وئام

/76,504,005,50سعيداني نسيمة

/78,001,755,50داحي سامية

/58,131,505,48زيان لبنى

/27,752,005,45دغيش نسيمة

/28,251,255,45قروم حنان

/38,001,635,45سفيان ابتسام 

/77,752,005,45علواني أسماء

/78,750,505,45عز الدين رزيقة

/16,503,755,40اوليسي سميحة 

/16,503,755,40قصري نورة

/28,001,505,40تاهمي نزيهة

/28,500,755,40قايدي سامي 

/27,502,255,40محروق مختار

/48,001,505,40حمو مكي 

/38,500,635,35حليب عائشة

/47,751,755,35رجايبية محمد

/57,252,505,35مخلوف شهرازاد

/77,252,505,35قويدري زهرة

/27,002,755,30بن شعبان زوينة

/48,001,255,30فرجاوي رشيد

/78,001,255,30كيحول ابو عمران

/16,253,755,25حجاب لمياء

/27,751,505,25لونيس رزيقة

/38,500,385,25هذلي شهيناز

/46,753,005,25بوشاللق رشيدة

/58,250,755,25بلهادي ايمان

/66,753,005,25ناجم افريحة

/28,001,005,20ربعي سميحة



/26,503,255,20بن عيسى نجاح

/37,501,755,20شريفي وهيبة

/38,001,005,20قطوف فتيحة

/37,501,755,20فلوس نعيمة 

/37,501,755,20بشيري بدرة

/48,001,005,20بيصار فريدة

/47,501,755,20مداس امباركة

/47,002,505,20معوش فوزية

/57,751,255,15حفصي حياة

/66,752,755,15البار جابر 

/77,751,255,15بيطار أمينة

/36,003,755,10سعدي منى

/37,501,505,10وضاح خليصة

/47,501,505,10مرزوق صبيرة

/57,501,505,10عمريو رزيقة

/66,503,005,10خرخاش فاطمة

/66,003,755,10حمالوي أحمد زين العابدين

/77,501,505,10عزيز أحمد

/78,000,755,10عبد السالم حنان

/78,000,755,10سليني عبير أحالم

/67,251,755,05نجماوي يوسف

/25,005,005,00مليك ثلجة

/36,502,755,00شردود حكيمة

/37,002,005,00عزي ثريا 

/46,003,505,00يحياوي نبيل

/47,002,005,00براهي عمرة

/77,501,255,00مهمري سهيلة

/78,000,505,00بن رقطة عمار

/46,752,254,95عبيد زينب

/57,251,504,95زايدي نوال

/27,001,754,90شريف سهام

/26,502,504,90ساسي مريم

/37,501,004,90قشي دليلة 

/47,001,754,90شبابحة حمامة

/46,502,504,90بغدادي فيروز

/66,502,504,90معموري عامر

/77,501,004,90زروخي نبيل



/57,131,504,88لبزة مهدية

/37,251,254,85بوساق فاطمة الزهراء

/36,752,004,85فطاني منيرة

/46,003,004,80نعمي فائزة

/47,001,504,80سفار طبي ريمة 

/16,751,754,75لكحالي زينب 

/16,252,504,75ناصف فتيحة

/66,751,754,75بوغرارة حنان

/15,503,504,70بولنوار خولة 

/14,505,004,70عزاز وليد

/15,503,504,70بوختالة رياض 

/66,002,754,70قرساس السعدية

/15,753,004,65نصري سمية 

/36,252,254,65تركي ليمان 

/37,500,384,65غرباوي فاطمة

/46,751,504,65بطاط مريم

/43,756,004,65بن السيلت محمد

/66,751,504,65محميد سميرة

/56,002,504,60شنيحي حدة

/56,002,504,60حنة كلتوم 

/67,001,004,60بشيري محمد

/65,503,254,60يوسفي ربيعة

/76,501,754,60شتيح عبلة

/15,633,004,58رفان سارة 

/55,633,004,58بن عامر فاطنة

/25,752,754,55لعماري ريمة 

/36,751,254,55خلدون سوفيا

/36,002,384,55فنيش دالل 

/27,000,754,50غرابي بهية

/36,501,504,50حمو زليخة

/46,002,254,50لعزيري سمية

/45,503,004,50عقريب فاطمة الزهراء

/57,000,754,50حبوش حليمة

/56,002,254,50بلويس حكيم

/76,002,254,50عروسي اسية

/15,253,254,45السبع عامر 

/26,751,004,45زدام سامية



/46,751,004,45مجناح سمية

/46,251,754,45مويسات سجية

/26,501,254,40زكري فتيحة

/66,002,004,40حبوش أمال

/45,752,254,35لعويجي كريمة

/45,752,254,35قويسم ايمان

/56,750,754,35بوبكر هاجر

/75,253,004,35قيرش فاطمة 

/14,504,004,30قليل نوال

/24,504,004,30بوروبة فاطمة

/45,502,504,30بوبعاية جميلة

/55,502,504,30بغدادي مسعودة

/65,003,254,30بلقليل عبد النور

/66,251,254,25ميدونة حليمة

/75,752,004,25بشيش العيد

/15,502,254,20بسطي سعيد

/25,502,254,20همال زهية

/36,001,504,20مختاري عامر

/46,500,754,20بن العيطر أحمد

/54,503,754,20بازة هناء

/76,001,504,20حليتيم نسيمة

/35,881,634,18زوالي سهام

/46,251,004,15جعالب نجاة

/45,252,504,15عيسي عقيلة

/65,252,504,15عزوز هجيرة

/74,753,254,15بوذراع خديجة

/15,002,754,10بن علية هاجر 

/45,502,004,10جعفري رباب

/74,004,254,10هباش نورة

/14,753,004,05رداوي نادية 

/24,253,754,05بوكسيبة كلثوم

/25,751,504,05ضيف محمد

/35,002,634,05شيخاوي عائشة

/45,751,504,05جميات صليحة

/45,751,504,05رحموني خيرة

/56,250,754,05حبوش سهام

/65,751,504,05العياشي كنزة



/65,501,754,00أعراب يمينة

/15,252,003,95لعماري كريمة

/25,252,003,95بودراح كريمة 

/24,253,503,95عالوة سهيلة

/65,751,253,95مزوز ياسمينة

/25,501,503,90زيتوني فوزية

/36,000,753,90شايب الراس غنية

/35,002,253,90ارفيس عائشة

/65,002,253,90خضار نور الهدى

/75,501,503,90سعداوي مسعود

/24,253,253,85بن عمارة فاطنة

/34,752,503,85بن شعبان العالية

/45,751,003,85بكير ايمان

/75,751,003,85رويبي سهيلة

/36,000,503,80مسعودي كلثوم 

/45,501,253,80بتقة سهام

/75,501,253,80بن بوذينة نسيمة

/13,254,503,75جيدل صبرينة

/25,750,753,75عالل حياة

/35,251,503,75شلغام ايمان

/44,752,253,75جملة الخير

/34,502,503,70حاجي نجاة

/44,502,503,70بوقرة سعاد

/45,001,753,70بن معمر الزهرة 

/65,501,003,70عقاب دالل

/65,501,003,70ملبوس فاطمة الزهراء

/64,502,503,70عبد الكريم صبرينة

/64,502,503,70بن لعامر نسرين

/75,501,003,70صياد محمد 

/14,252,753,65علوش لطيفة 

/65,251,253,65غزي ريمة

/75,750,503,65عرباوي سلوى

/14,502,253,60مكيدش منال

/45,500,753,60زين شهرزاد

/45,001,503,60بوضياف سعاد

/64,252,503,55بلحو سميرة

/24,502,003,50جعيجع حليمة



/64,502,003,50بعيجة فاطنة

/74,002,753,50بن فرحات سعاد

/55,250,753,45دشيشة مفيدة

/34,501,753,40بن طالب سهيلة 

/44,751,253,35بن الذيب يمينة

/75,250,503,35بوعافية علجية

/34,501,503,30مالك احمد امين 

/54,501,503,30دغيش صابرة

/75,000,753,30بورزق أسماء

/34,751,003,25ضربان صفية

/44,251,753,25نفطي مفيدة

/12,883,753,23غرنوط حسناء 

/75,000,503,20عزي صباح

/75,000,503,20عباسي ايمان

/44,750,753,15قطش فاطنة

/43,752,253,15ربعي فاطمة الزهراء

/44,501,003,10لصفر زينب

/52,633,753,08بكري نجوى

/34,500,883,05عطابي عديلة 

/44,251,253,05شادي أسماء

/34,500,502,90بن مداني سعاد

/44,250,752,85جعفر زينية

/74,250,752,85خرخاش حورية

/34,001,002,80جبالحي دالل

/74,001,002,80حمو فريحة

/74,250,502,75بلطرش عبد النور

/54,000,752,70قاسم سميرة

/23,501,252,60زواق بشرى

/53,750,752,55حجولي صفية

/23,501,002,50تيطراوي صليحة

/13,500,752,40شاكي امال

/23,500,752,40معمري عبد الوهاب

/62,252,252,25بورقبة محمد أمين

/22,501,752,20غضبان مريم العذراء 

/62,002,502,20القري موسى

/23,000,752,10عطاهلل حمزة

/42,751,002,05علوش فاطمة الزهرة



/!VALUE#--1ياحي الطاهر 

/!VALUE#--1عيش فايزة

/!VALUE#--1تباني وليد

/!VALUE#--1معمري عبلة

/!VALUE#--1رحموني خيرة

/!VALUE#--1ميهوبي لبنى

/!VALUE#--1بوذراع خالد

/!VALUE#--1لميش هاني شاكر

/!VALUE#--2بزقراري نوال

/!VALUE#--2مرزوقي سميحة

/!VALUE#--2طيباوي ربيحة

/!VALUE#--2حواسي فتيحة

/!VALUE#--2حمريط عبد المالك

/!VALUE#-27,00ميهوبي اسماء

/!VALUE#--2شريف سليمة

/!VALUE#--2روباش حكيمة

/!VALUE#--2بلواضح دالل

/!VALUE#--2بلواضح عفاف

/!VALUE#--2برينيس سارة

/!VALUE#--2شريط ايمان

/!VALUE#--2بن يوسف مليكة

/!VALUE#--2عزوق مباركة

/!VALUE#-29,50بوضياف كريم

/!VALUE#--2موسى عبير

/!VALUE#--2كحالي فاطمة

/!VALUE#--3مزياني الزهرة

/!VALUE#--3فاطمي نسمة

/!VALUE#--3طبوسي توفيق

/!VALUE#--3لعويجي خولة

/!VALUE#--3غزال منيرة

/!VALUE#--3بوقفة حنان 

/!VALUE#--3بن غانم نادية 

/!VALUE#--3شارف خديجة 

/!VALUE#--3بوغازي يمينة 

/!VALUE#--3علي شريف فاطمة الزهراء

/!VALUE#-30,00بن حميدة سمير 

/!VALUE#--3شنيتي مونية



/!VALUE#--3رنجي كريمة

/!VALUE#--3شبابحة ذهبية

/!VALUE#--3بن حوة سمية

/!VALUE#--4مناني حسيبة

/!VALUE#--4حدباوي محمد

/!VALUE#-46,00سويسي هدى

/!VALUE#-44,00مريشيش هجيرة

/!VALUE#--4فرحاتي حنان

/!VALUE#--4بطة مليكة

/!VALUE#--4بكري اليزيد

/!VALUE#--4يوسفي حنان

/!VALUE#-42,00 بورويس حبيبة

/!VALUE#--4شبابحة سليمة

/!VALUE#--4بركاتي عبد الكريم

/!VALUE#--4صديقي حليمة

/!VALUE#--4خرشي حكيمة

/!VALUE#--4شتوح نجالء

/!VALUE#--4فراحتية عادل

/!VALUE#--4بن الطاهر خديجة

/!VALUE#--4مشتر بوضياف

/!VALUE#--4رزيقات مراد

/!VALUE#--4بوهية شريفة

/!VALUE#--5مزياني فتيحة

/!VALUE#--5لعويجي خالد

/!VALUE#--5سبع سليمة

/!VALUE#-58,25دالي حمزة

/!VALUE#--5شعالن وسيلة

/!VALUE#-54,50شريفي خديجة

/!VALUE#-53,00قرساس لويزة

/!VALUE#--5هباش رفيقة

/!VALUE#--5بالعدة زينب

/!VALUE#--5عبد الكريم أحالم

/!VALUE#--5زوارق نادية

/!VALUE#--5بالليط راضية

/!VALUE#--5سماتي نجوى

/!VALUE#-56,25مزياني سارة

/!VALUE#--5حيجولي ميرة



/!VALUE#--5بن قارة محمد ليلى

/!VALUE#--5بوفروم سارة

/!VALUE#--5حمادي السعيد

/!VALUE#--5مشتر سهيلة

/!VALUE#--5بورزق سميرة

/!VALUE#--5زيان نورة

/!VALUE#--5مبروكي امباركة

/!VALUE#-52,25دومير ريم

/!VALUE#--5ميعادي عطفة

/!VALUE#--6رابحي بهجة

/!VALUE#--6شبابحي عفاف

/!VALUE#--6قاسمي الطاهر

/!VALUE#--6عمرون ليندة

/!VALUE#--6ابراهيمي نوال

/!VALUE#--6راضي عبد المجيد

/!VALUE#--6دحمان الحفصي

/!VALUE#--6حديدي عبد هللا

/!VALUE#--6طيبي عز الدين

/!VALUE#--6حاجي خديجة

/!VALUE#--6مريشيش فهيمة

/!VALUE#--6قلقول حورية

/!VALUE#--6عليلي عزيزة

/!VALUE#--6كتاب مريم

/!VALUE#-64,75بوزيدي أنيسة

/!VALUE#--6تركي امال

/!VALUE#--6بن الصديق عبد هللا

/!VALUE#--6بن عزيز خليدة

/!VALUE#-64,50ملياني بلقاسم

/!VALUE#--7أمغار عبلة

/!VALUE#--7بن دنيدينة نعيمة

/!VALUE#--7عمالي سهيلة

/!VALUE#--7سبتي نفيسة

/!VALUE#--7جعيدري راضية

/!VALUE#--7نش فايزة

/!VALUE#--7بوزيد نصير

/!VALUE#--7مكتوت عمر

/!VALUE#--7طبيش نجية



/!VALUE#-77,00عرباوي صليحة

/!VALUE#--7بن عاشور زيان

/!VALUE#-76,25القالي عبد الجبار

/!VALUE#--7مراد أسماء

/!VALUE#--7بن سيدهم كنزة

/!VALUE#--7سليم لالهم

/!VALUE#--7ملكي زهرة

/!VALUE#--7زروخي السقاي

/!VALUE#--7عبدلي جميلة

/!VALUE#-74,75بلهادي نجالء

/!VALUE#-78,75سعداوي سميرة

/!VALUE#-74,25بن قسمية اسماعيل

/!VALUE#--7بن الطاهر محمد

/!VALUE#--7فضة سعاد 

/!VALUE#--7وهاب غنية

/!VALUE#--7لعرايب عبد الحفيظ

/!VALUE#--7بن عائشة سهام

/!VALUE#--7خضار خضراء
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