
مصلحة التمدرس و االمتحانات

تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

ابن ناصر بن شهرة23/10/1982620.244.95316.19فتيحة خطوي3012095

ابن ناصر بن شهرة29/08/19876302.91314.91فطوم سايحي3013247

ابن ناصر بن شهرة22/03/1983610.53.91314.41نعيمة يزيز3013196

ابن ناصر بن شهرة11/10/1988612.241.87314.11أمال بن مزورة3011577

ابن ناصر بن شهرة01/12/1988630.241.912.513.65فاطمة شقنان3012270

ابن ناصر بن شهرة11/03/1989630.580.87313.45سارة خيراني3010765

ابن ناصر بن شهرة16/09/19896301.45313.45أمال عكوش3012580

ابن ناصر بن شهرة12/05/19866301.912.513.41نصيرة بن بوحفص3011940

ابن ناصر بن شهرة14/05/19916400.41313.41مليكة لقلوق3012448

ابن ناصر بن شهرة01/09/19816004.452.512.95فاطمة كامل3012592

ابن ناصر بن شهرة01/01/19836102.91312.91جليخ محمد3012803

ابن ناصر بن شهرة24/01/19836102.91312.91محمد بن عبد الرحمان3013827

ابن ناصر بن شهرة21/02/19856201.91312.91عبد هللا بن العربي3013997

ابن ناصر بن شهرة02/05/19876102.91312.91ذهيبة زية3013386

ابن ناصر بن شهرة25/06/19876202.412.512.91حسين سائحي3013421

ابن ناصر بن شهرة09/08/19876201.91312.91أم الخير طوال3011578

ابن ناصر بن شهرة06/09/19886201.91312.91عيسى الوناس3013934

ابن ناصر بن شهرة22/07/19906300.87312.87سارة ناصر3010732

ابن ناصر بن شهرة22/03/19806003.79312.79أحميدة بوحنية3010081

ابن ناصر بن شهرة30/09/19876201.45312.45رحمة جعيرن3010562

ابن ناصر بن شهرة27/03/19836201.912.512.41فضيلة طيبي3011939

ابن ناصر بن شهرة17/12/19916300.41312.41يمينة قويدري3013872

ابن ناصر بن شهرة26/03/1974620.080.87311.95عبد الحاكم عمر3010069

ابن ناصر بن شهرة09/09/19846102.452.511.95أسماء عكوش3010514

البلديةالمجموع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية األغواط

 يتضمن نقاط المترشحين في المسابقة على أساس الشهادة10جدول رقم 

لإللتحاق برتبة أستاذ تعليم ابتدائي



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

ابن ناصر بن شهرة28/02/19836201.412.511.91امحمدي عمر3012969

ابن ناصر بن شهرة20/12/19836101.91311.91أم الخير بوهالي3011291

ابن ناصر بن شهرة21/07/19876101.91311.91رحمون ميلود3011454

ابن ناصر بن شهرة02/08/19896101.91311.91العالية بن قطاص3011782

ابن ناصر بن شهرة07/10/19896200.91311.91فتيحة حداد3011451

ابن ناصر بن شهرة16/04/19906200.91311.91عائشة جعيرن3012235

ابن ناصر بن شهرة30/01/1991610.90.91311.81سارة عبد الحاكم3012029

ابن ناصر بن شهرة17/01/19846101.952.511.45حرز هللا شقنان3012207

ابن ناصر بن شهرة14/02/19866200.912.511.41ليلى كعبوش3012001

ابن ناصر بن شهرة25/12/19886101.41311.41عكوش مسعود3013648

ابن ناصر بن شهرة30/08/19916200.912.511.41شقال فاطمة زهرة3012831

ابن ناصر بن شهرة01/08/19926300.41211.41صحراوي إسماعيل3010032

ابن ناصر بن شهرة14/01/19906200.872.511.37يمينة زيتوني3012152

ابن ناصر بن شهرة02/12/19916200.872.511.37لحسن رحمون3010812

ابن ناصر بن شهرة17/07/19926200.37311.37سمية جليخ3011905

ابن ناصر بن شهرة18/07/1988600.41.91311.31مسعودة قلبوزة3010199

ابن ناصر بن شهرة29/10/19896101.29311.29رشيد لغواطي3011984

ابن ناصر بن شهرة28/04/1988600.321.91311.23علي بوهالي3012004

ابن ناصر بن شهرة13/01/1986600.081.91310.99مباركة حشاشنة3010186

ابن ناصر بن شهرة02/06/19826002.95210.95مبروكة رحمون3010811

ابن ناصر بن شهرة16/07/19906100.95310.95خولة حطاب3013802

ابن ناصر بن شهرة15/02/19856001.91310.91خديجة رابحي3013156

ابن ناصر بن شهرة10/12/19856100.91310.91لكحل زينب3013673

ابن ناصر بن شهرة09/08/19886100.91310.91نصيرة روان3011665

ابن ناصر بن شهرة09/05/19896200.412.510.91لحرة صيلع3012639

ابن ناصر بن شهرة28/08/19896200.91210.91بساس لخضر3013580

ابن ناصر بن شهرة29/07/19906200.91210.91حداد دليلة3012825

ابن ناصر بن شهرة09/07/19916100.91310.91الصولي خطوي3011521

ابن ناصر بن شهرة29/11/19896100.87310.87محمد حليس3011293

ابن ناصر بن شهرة21/07/19866001.79310.79خيرة رحمون3011844

ابن ناصر بن شهرة30/03/19836100.71310.71عبد الجليل بن مهية3013926



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

ابن ناصر بن شهرة02/03/1983600.081.45310.53سعيد عرارم3010515

ابن ناصر بن شهرة31/03/19896100.912.510.41عائشة طوال3011955

ابن ناصر بن شهرة02/02/19926200.41210.41بوسماحة خديجة3013504

ابن ناصر بن شهرة31/10/19926100.41310.41مريم بوسماحة3013877

ابن ناصر بن شهرة10/01/19886100.9129.91سارة روينبي3010310

ابن ناصر بن شهرة12/11/19916200.411.59.91سماحي أمال3013530

ابن ناصر بن شهرة19866000.9139.91خالل بن مهية مداني 3012333

ابن ناصر بن شهرة06/08/1989600.080.952.59.53جليخ فاتحة3010014

ابن ناصر بن شهرة24/02/19906000.4139.41التالية حرزلي3013913

ابن ناصر بن شهرة19/06/19926000.4139.41فاطمة الزهراء زيد الخير3012623

ابن ناصر بن شهرة23/10/1990600.160.412.59.07رحمة شقنان3012594

ابن ناصر بن شهرة21/03/1982639عطاء هللا شقنان3011710

ابن ناصر بن شهرة03/01/19886000.9128.91بوسماحة عبد القادر3010020

ابن ناصر بن شهرة17/03/19896000.412.58.91خيرة زعبان3012125

ابن ناصر بن شهرة23/07/19896000.411.57.91بن عبد الرحمان خثير3012878

ابن ناصر بن شهرة10/05/19906100.7907.79شقنان عيسى3013618

ابن ناصر بن شهرة03/06/19896000.9106.91أحمد حداد3012736

االغواط26/07/19706065320بلمشري عائشة 3011222

االغواط22/07/19846423.91318.91فاطمة الزهراء قوال3011160

االغواط06/04/1984641.53.91318.41فاطمة بن جدو3011642

االغواط06/06/19726315318العطرة بلمشري3011118

االغواط06/12/19786405318خضراء بوقرين3013414

االغواط15/04/19816225318سومية بن الغويني3014040

االغواط21/02/1982621.694.91317.6نصيرة بوفاتح3010735

االغواط14/09/1984640.084.41317.49هجيرة بن سعيدي3013798

االغواط25/02/1985630.084.413117.49فلة محتال3011273

االغواط30/03/19856304.453117.45الزهرة مسعودي3013426

االغواط19/03/1981630.165317.16خديجة بن زيان3010884

االغواط05/08/1983631.663.41317.07زليخة جقيدل3011501

االغواط10/05/19726305317مباركي خيرة3012990

االغواط20/10/19816305317سهام خروفة3013310



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط25/11/19836304.95316.95أسماء مسعودي3011717

االغواط26/05/19846503.452.516.95فطومة حساني3012549

االغواط03/07/1986650.52.952.516.95نورة شعيب3013587

االغواط30/10/19796304.91316.91مصطفى كيرد3011147

االغواط14/03/19906601.91316.91ريمة صحراوي3013843

االغواط14/11/19906501.913116.91محمد توهامي3014037

االغواط05/03/19916601.91316.91صبرين حمدي3014036

االغواط15/02/1982620.95316.9سعاد مسعودة بن زيان3011728

االغواط24/10/19896501.873116.87مازية باهي3011303

االغواط10/02/1983621.44.41316.81زوقاري فوزية3013610

االغواط20/09/1989623.42.41316.81ابتسام هدى قسوم3013718

االغواط14/10/1982630.324.45316.77فتيحة بيران3013998

االغواط04/06/1981640.323.41316.73رمضاني فضيلة3010068

االغواط09/01/1980612.324.37316.69عزيزي سعيدة3010609

االغواط24/04/1981620.585316.58سمية قبال3011933

االغواط01/06/1984630.084.45316.53خيرة حجاج3010843

االغواط08/09/198063052.516.5فاطمة الدح3010401

االغواط19/10/1986631.082.413116.49مباركة بتقة3010539

االغواط05/02/1988641.082.41316.49آمنة عاللي3012558

االغواط20/08/19836304.45316.45هاجر علي واعر3010584

االغواط23/11/19836304.45316.45هجيرة بوفاتح3010731

االغواط10/02/19846304.45316.45فاطمة بغدادي3011367

االغواط06/06/19846304.45316.45فتيحة بن الشاوي3011764

االغواط10/01/1985630.53.95316.45فاطمة نقموش3012677

االغواط14/10/19806303.413116.41أمال عديلة3013975

االغواط28/02/19826304.41316.41محسن جريبيعة3010235

االغواط11/08/19826304.41316.41حنان طرطاق3010317

االغواط05/04/19886502.41316.41فايزة لعجال3013868

االغواط25/02/19916601.41316.41عبد القادر جقيدل3012076

االغواط24/01/1972620.45316.4عبابو فاطمة3013505

االغواط31/03/1976620.325316.32خديجة نور الدين3013784



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط22/08/1987642.40.91316.31عائشة خويلد3011922

االغواط13/04/1991650.40.873116.27الزهراء بن بهاز3011534

االغواط11/05/1980611.245316.24اناس بوشن3013257

االغواط26/10/1978602.165316.16شمس  سهام سوفالن3013304

االغواط31/01/1979602.165316.16أحمد حميدات 3013717

االغواط09/03/1981620.165316.16وسيلة أسماء ككاشي3010115

االغواط22/04/1980640.742.41316.15فاطمة بن عطاء هللا3013184

االغواط10/01/1983641.361.79316.15عبد السالم جعمات3014035

االغواط13/07/1983620.244.91316.15كريمة شريف3013280

االغواط26/10/1988641.241.91316.15ايمان بوطبة3014000

االغواط11/05/1974620.085316.08مامة بلحاج3012167

االغواط07/12/1982620.664.41316.07شميسة بعيط3010503

االغواط31/12/1983640.162.91316.07سميرة مراح3010652

االغواط15/03/1981621.583.45316.03جويدة صكصاك3011307

االغواط10/12/19756205316لحسن سنوسي3013882

االغواط05/10/19776205316الحرة عواي3010282

االغواط29/10/19776305216نبيلة بزينة3011055

االغواط21/03/19786025316مباركة جقيدل 3012037

االغواط21/10/1979625316خديجة بن الجمعي3013119

االغواط29/01/19806205316فتيحة خديجة لشخم3013239

االغواط03/10/19816205316وفاء بن قشية3013670

االغواط16/02/19826205316أسماء طيب الرحماني3012693

االغواط06/05/19826205316نسرين صادقي3013909

االغواط12/11/19826204.95315.95لوباشرية فاطمة الزهراء3011796

االغواط16/06/19836403.95215.95عائشة لشلق3011332

االغواط23/06/19836213.95315.95خيرة بن بولرباح3010046

االغواط10/09/19836303.95315.95يمينة صيفية3011530

االغواط15/09/19836204.95315.95سارة عويسي3013471

االغواط13/06/19856303.95315.95فائزة بن قشية3010138

االغواط23/07/19866501.94315.94حنان يوسفي3010172

االغواط14/05/1988641.51.44315.94صبرينة حوش3014019



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط13/07/19666303.91315.91ميهوبي سعاد3011909

االغواط26/11/19806204.91315.91خيرة عبيرات 3012538

االغواط16/06/19836204.91315.91فايزة حدبي3012890

االغواط26/05/19856501.91315.91محمد داودي3013788

االغواط17/09/19866303.91315.91خيرة شطة3014007

االغواط10/04/19876501.91315.91نهى صاروط3012096

االغواط01/06/19906501.91315.91أمال بن قويدر3012338

االغواط12/12/19846304.372.515.87خديجة لطرش3011051

االغواط13/07/19816420.87315.87عواطف سبيع3013266

االغواط25/12/19916600.87315.87مليكة بن العربي3011306

االغواط17/07/1991660.40.45315.85أمينة مسعودان3013214

االغواط09/08/1991660.40.45315.85وهيبة غريس3010015

االغواط07/12/1989650.51.29315.79زريبيط دالل3014012

االغواط21/05/1983620.324.45315.77بن سعيدان نصيرة 3010082

االغواط07/08/1985622.322.45315.77بوسبسي أمنة3010321

االغواط18/08/19806204.75315.75فضيلة هيزوم3013429

االغواط09/12/1975620.1652.515.66عكسة وريدة3012913

االغواط27/02/1971620.743.91315.65سهام عيد3013024

االغواط09/10/1982620.743.91315.65عبيدي الطاهر3013750

االغواط16/09/1984611.743.91315.65تونسي عيدة3011186

االغواط13/05/1984611.164.45315.61نصيرة جعفورة3011138

االغواط25/09/1984620.244.37315.61ساسية سحيري3012545

االغواط11/04/1978610.585315.58جمعة بن غربي3010260

االغواط27/10/1970630.661.913115.57الريم لعجال3014014

االغواط28/12/1984620.164.41315.57خديجة مرغوب3010580

االغواط02/11/1986630.662.91315.57حمزة بوعكاز3011852

االغواط23/09/1989650.660.87315.53سليمة عتروسي3013521

االغواط30/10/198262052.515.5بقشيش كريمة3010254

االغواط07/02/1989640.52315.5صبرينة بوشريط3013262

االغواط10/10/1976640.581.91315.49بن عودة بعيط3012461

االغواط26/05/1983620.583.91315.49فاطمة طعبة3011532



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط18/10/19836204.46315.46خديجة بقرع3010002

االغواط03/06/19796204.45315.45محفوظي رفيق3010009

االغواط03/02/19816204.952.515.45نجاة بن عرفة3010409

االغواط10/06/19816204.45315.45ابن عزيز خديجة3013472

االغواط17/03/19836204.45315.45عائشة دالي3010903

االغواط01/02/19846303.45315.45هنية قورة3011508

االغواط25/07/19846303.45315.45بن زروق عودة3012609

االغواط22/06/19866303.45315.45فتحية حامية3010006

االغواط16/10/1986630.582.87315.45عتيقة شطة3013656

االغواط15/02/19816204.41315.41سهام بن فرحات3010226

االغواط18/02/19826204.41315.41عبد القادر بن معربي3011361

االغواط27/03/19836204.41315.41سميرة موراس3011388

االغواط07/04/19836204.41315.41بوبكر خليفي3010922

االغواط19/02/19856501.41315.41قليل عبد القادر3011570

االغواط20/04/19856303.41315.41سمية لحرش3011967

االغواط20/12/19856303.41315.41أسماء محيفر3012607

االغواط07/04/19866402.41315.41فضيلة مقدم3011425

االغواط29/08/19866402.41315.41سهام بوضلعة3012616

االغواط21/11/19886402.41315.41خديجة شويرب3013252

االغواط02/09/19906401.413115.41يمينة بلمشري3011205

االغواط30/05/19936600.412115.41رشا بن لحبيب3011800

االغواط11/12/1978610.45315.4زوينة منصوري3011583

االغواط21/02/19816204.37315.37ايمان زروقة بن بلغيث3011784

االغواط07/12/1990650.40.95315.35هاجر حاج قرود3012679

االغواط31/03/1984610.44.87315.27أمال مختارة خالدي3012576

االغواط01/04/1989621.42.87315.27إيمان شعيب3012456

االغواط12/08/1979601.245315.24فاطنة ابن ناصر3012722

االغواط15/03/1986630.662.45315.11االمين مشراوي3010066

االغواط12/05/1983630.662.41315.07فتيحة عرارم3010294

االغواط10/12/19696105315خديجة عبدي3011078

االغواط07/02/19756105315ليلى قنو3011206



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط16/09/19756105315زروقي زينب3011387

االغواط14/11/19756105315ابراهيم سعدة3011754

االغواط29/03/19776105315خديجة عاللي3011814

االغواط11/07/19776105315مسعودة قادة3012243

االغواط24/02/19786105315موسى شتوح3012617

االغواط07/07/19796105315عائشة صيقع3012855

االغواط28/09/19796105315عامر جريبع3010130

االغواط08/10/19796105315إسماعيل بزينة3013241

االغواط19/01/19806205215الزهرة لخذاري3013307

االغواط24/02/19806105315حنان طالبي3013317

االغواط07/08/19806105315بوذراع فتيحة3013348

االغواط08/08/19806105315حرة ايمان قريشي3013629

االغواط04/03/19816105315خديجة غويني3013867

االغواط10/05/19816105315تركية شرفاوي3013885

االغواط21/12/19816205215أنيسة مباركة بلعيدي3011526

االغواط11/05/19826105315فطوم بن مبارك3010149

االغواط05/06/19826105315فائزة الساسي3013476

االغواط26/08/19826105315ريمة عزيز3010668

االغواط18/04/1983622.081.9314.98أمال بدرة هروالة3010810

االغواط29/08/19826203.95314.95أحمد زيايي3010927

االغواط15/06/19836104.95314.95رفيق عالء محبوبي3011502

االغواط01/05/1984630.582.37314.95جليلة محمودي3012139

االغواط17/07/1984620.083.87314.95فاطمة لجرب3012738

االغواط20/08/19846203.95314.95فاطمة الزهراء قصاص3013264

االغواط29/09/19866302.95314.95مباركة بن غريقة3013865

االغواط13/12/19866302.95314.95باية أمال بوخراز3010085

االغواط31/01/19896401.95314.95أمينة زروق3010087

االغواط25/12/19906401.95314.95سمية ساري3010394

االغواط10/02/19776104.91314.91نور الدين دمقرة3010436

االغواط11/12/19786104.91314.91محمد فتح كزواي3011072

االغواط19/05/19826203.91314.91كلثوم بوضلعة3011113



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط07/01/19846600.91214.91العربي نصيرة3011297

االغواط09/04/19846203.91314.91بلمشري نعيمة3011719

االغواط06/12/19856302.91314.91كوثر قندوز3011846

االغواط09/02/19866302.91314.91سارة شخوم3012599

االغواط02/07/19866302.91314.91مسعودة حمدي3012016

االغواط07/07/19866302.91314.91سارة بن يحيى3012072

االغواط22/06/19876401.91314.91يوسف بورزق3012164

االغواط28/10/19876302.91314.91ليلى حجاج 3013171

االغواط19/07/19886302.91314.91ندى نعيجات3012550

االغواط03/12/19886401.91314.91مروة بن تواتي3013118

االغواط26/09/19896401.91314.91أسماء لدهم3013268

االغواط24/12/19896401.91314.91جميلة عبد العليم3013385

االغواط14/01/19906401.91314.91حسان نجاة3013404

االغواط24/04/1990640.51.912.514.91أم الخير بلكعيبات3013665

االغواط20/09/19916500.91314.91ابتسام زويكري3010693

االغواط13/02/19926500.91314.91مروى غريس3010730

االغواط21/05/19926500.912114.91سمية حرز هللا3010232

االغواط29/10/1977600.95314.9سعاد جعمات3010440

االغواط10/05/19856302.9314.9أم الخير بن عثمان3011176

االغواط11/05/19806104.87314.87فايزة سليماني3013852

االغواط07/09/19896302.87314.87ايمان جقيدل3010178

االغواط06/12/19896401.87314.87مريم صادقي3013495

االغواط22/09/19916401.87314.87فاطمة الزهراء تونسي3010097

االغواط06/10/19896500.87314.87خولة بوزكري3010934

االغواط03/03/19906500.87314.87فاطنة شكالي3010092

االغواط17/01/19916500.87314.87عائشة التاوتي3010241

االغواط06/02/1981610.44.41314.81بختة شاعو3010670

االغواط31/01/1974630.42.37314.77مشيكل فاطمة3011678

االغواط13/02/1986612.42.37314.77تركية خريصي3013565

االغواط24/10/19846203.75314.75حسين زاهية3013240

االغواط30/03/1984600.794.95314.74أمال شريفي3010953



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط12/02/19816104.71314.71مخدمي محمد ياسين3011475

االغواط04/10/1983620.243.45314.69حميدة غويني3011750

االغواط09/02/1987621.741.95314.69ليلى بن عيسى3011881

االغواط11/01/1985611.243.41314.65فاطمة بن سعد3012246

االغواط25/02/1986620.243.41314.65زينب شتاتحة3013484

االغواط12/06/1986620.243.41314.65زينب صولي3011009

االغواط31/10/1987630.741.91314.65بدر الدين صغير3011561

االغواط22/04/1989630.741.91314.65صبرينة سنوسي3013327

االغواط14/07/1989640.241.41314.65بن جاب هللا عائشة3010045

االغواط30/01/1983610.743.87314.61فاطمة الزهراء بن لحبيب3010545

االغواط26/11/1988621.242.37314.61حليمة تريش3011415

االغواط19/02/1976600.585314.58سامية بوعنيمبة3013736

االغواط27/06/1977610.0852.514.58محمدي عائشة3012983

االغواط01/05/1983610.084.45314.53زهية بن فنيش3013102

االغواط09/05/198061052.514.5كلتوم هيمان3012469

االغواط06/09/198161052.514.5حسناء زوزو3013938

االغواط197760152.514.5خاللذهيبة فروج3010008

االغواط21/06/1984620.083.41314.49فاطيمة بوزيان3014047

االغواط07/10/1987630.582.412.514.49سهام تومي3010043

االغواط31/01/1990630.841.63314.47الزهرة عبد العالي3010560

االغواط23/01/19856303.45214.45بن حدة حورية3011370

االغواط26/11/19856203.45314.45سميرة بلعباس3013922

االغواط28/04/19866302.45314.45عصمان كريمة3014031

االغواط20/01/19876203.45314.45سلوى مغلوط3010067

االغواط24/07/19896401.952.514.45حنان صيقع3010588

االغواط14/08/19896401.45314.45فاطمة الزهراء رحيم3010105

االغواط28/07/1990640.580.87314.45فاطمة الزهراء محصر3010112

االغواط21/01/19646203.41314.41فتيحة بن حفاف3010176

االغواط11/11/19786203.41314.41عبد القادر بن يحيى3010250

االغواط29/12/1978610.54.412.514.41فتيحة جعفورة3010325

االغواط10/03/19806104.41314.41حليب خديجة3010393



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط01/01/19816203.41314.41بيري قرادي3011128

االغواط21/09/19816104.41314.41خيرة بن الطيرش3011158

االغواط07/06/19826203.41314.41فتيحة بن النوي3011554

االغواط18/06/19826104.41314.41فاطمة الزهراء رنان3011562

االغواط19/06/19836203.41314.41بومنديل هواري3011686

االغواط30/08/19836203.41314.41فاطمة هواري3011753

االغواط07/04/19846203.41314.41حراث علي3011851

االغواط01/10/19846203.41314.41وسيلة ميمون3012098

االغواط29/01/19856302.41314.41فتيحة مشوار3012510

االغواط04/05/19856203.41314.41جميلة زهية تريش3012570

االغواط25/10/19856302.41314.41عبد الحميد بوقرين3012626

االغواط11/01/19866203.41314.41بحرية بورنان3011690

االغواط17/03/19866401.41314.41حمدي سمية3012646

االغواط12/06/19866203.41314.41كريمة رمان3012675

االغواط24/08/19866302.41314.41آمنة بوزغران3012678

االغواط22/09/19866203.41314.41أسماء حاكمي3012723

االغواط03/01/19876302.41314.41المية ديال3012806

االغواط11/06/19876302.41314.41خديجة بلمشري3012851

االغواط09/07/19876500.41314.41بوعيشاوي سليمة 3012812

االغواط30/08/19876302.41314.41بن قويدر محمد األمين3013340

االغواط01/10/19876302.41314.41الزهرة عثماني3013569

االغواط07/10/19876302.41314.41نعيمة خيراني3013636

االغواط05/09/19886302.41314.41نور الهدى عياشي3013905

االغواط22/01/19896302.41314.41طوالبية نهاد3013915

االغواط27/02/19896302.41314.41فاطنة بلحسن3014030

االغواط24/05/19896401.41314.41مريم فارسي3014032

االغواط24/07/19896401.41314.41شريفة زغودي3010117

االغواط07/07/19906501.911.514.41بن قسمية جهاد3010240

االغواط10/02/19916401.912.514.41صدام حسين بن يحيى3011033

االغواط04/03/1991640.50.91314.41خديجة بن لغويني3011217

االغواط30/07/19806204.37214.37قورين سمية 3011272



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط06/12/19836203.37314.37سالمي حسين3011488

االغواط09/12/19836104.37314.37أم الخير رميالت3011627

االغواط29/02/19846203.37314.37سعد شريفي3011860

االغواط19/09/19846302.37314.37عائشة جقيدل3010596

االغواط30/01/19856203.37314.37ابتسام بن عمر3010090

االغواط16/10/19876302.37314.37حليمة قربة3010871

االغواط06/12/19886302.37314.37نعيمة بوضلعة3010906

االغواط24/11/19916500.872.514.37رشيدة جقيدل3010347

االغواط10/02/1979600.325314.32خولة عالبة3013749

االغواط27/01/1980600.325314.32خيرة سماحي3012695

االغواط15/11/1989600.325314.32بوزغران إنصاف3012733

االغواط22/03/1989630.41.91314.31أحالم طيبي3013458

االغواط13/07/19836104.29314.29سعاد فروج3012656

االغواط08/08/1977600.245314.24حدة بن علي3010709

االغواط1977600.245314.24خالل السعيد براهيمي3010454

االغواط12/02/1987621.241.91314.15عربية لجرب3014022

االغواط20/02/1984621.161.91314.07الفية جامع3011025

االغواط17/10/1986620.662.41314.07نفيسة غريس3011673

االغواط01/07/1984600.624.41314.03محمد االمين كمال3011757

االغواط10/01/19756005314فاطنة لحرش3011836

االغواط28/06/19776005314سمية زنيخري3012883

االغواط11/01/19786005314بلهادي نعيمة3013094

االغواط18/05/19786005314دليلة شتاتحة3013204

االغواط05/03/19796005314فاطمة زبدة3013377

االغواط07/07/19796005314فايزة زبار3013420

االغواط08/07/19796005314عائشة شبيكة3013542

االغواط25/08/19796005314فاطمة الزهراء جوبر3013702

االغواط24/10/19796005314عمر حرز هللا3014033

االغواط15/12/19806105214سكحال سعاد3013279

االغواط11/02/19816005314مباركة بن سعد3010456

االغواط06/06/19816005314خديجة بومعزة3010501



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط06/02/19826005314حدي مصطفي3010519

االغواط09/06/1986620.082.91313.99فاطمة الزهراء بورنان3010537

االغواط05/12/19786104.452.513.95حياة هاشمية مصطاوي3010648

االغواط14/10/19806202.95313.95سمية شعرانة3010655

االغواط16/03/19816202.95313.95كمال بن سالم3010942

االغواط11/01/19846203.452.513.95مريم لغواطي3010943

االغواط27/11/19846103.95313.95زروالي ليلى3013687

االغواط25/01/19856203.452.513.95خيرة طيبي3010981

االغواط30/04/19856203.452.513.95فاطمة الزهراء صوردي3012285

االغواط11/06/19856400.95313.95فاطمة بوطوبة3012561

االغواط04/01/19866202.95313.95هجيرة الشارف3012648

االغواط19/07/19866202.95313.95صفية برطال3012744

االغواط05/08/19866202.95313.95فاطمة الزهراء قندوزي3013416

االغواط04/09/19866202.95313.95محمد حدباوي3013821

االغواط23/11/19876301.95313.95جميلة بن قشوة3013853

االغواط26/12/19876301.95313.95عمر مرغوب3010056

االغواط03/03/1989640.080.87313.95عفاف يحياوي3010057

االغواط20/06/19896301.95313.95فيروز سغيالني3010072

االغواط07/11/19916401.452.513.95وداد بن شاعة3010137

االغواط18/01/19696301.91313.91عائشة مخدمي3010147

االغواط28/06/19786220.91313.91حميدة بن فنيش3010156

االغواط07/06/19806400.91313.91بلقاسم عطيات3010311

االغواط04/10/19826004.91313.91سلمى طقيع3010320

االغواط01/01/19836202.91313.91سميرة كواشي3010387

االغواط08/01/19836203.412.513.91فضيلة مزوزي3010453

االغواط05/05/19836202.91313.91زوبيدة بن عون3010761

االغواط29/06/19836203.412.513.91عزونية حوش3011172

االغواط06/09/19836104.91213.91قنان سعاد3011224

االغواط07/09/19836202.91313.91أسماء فليتي3011368

االغواط29/12/19836301.91313.91وهيبة بن العربي3011581

االغواط28/02/19846203.412.513.91بن شاعة أم الخير3011612



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط18/08/19846301.91313.91سمية عبد العزيز3011763

االغواط07/01/19856202.91313.91عفاف دمانة3011964

االغواط10/04/1985630.51.912.513.91علوقة فاطمة الزهراء3012007

االغواط16/06/1985620.52.41313.91حدة قاوي3012058

االغواط08/07/19856400.91313.91خيرة زوبيري3012087

االغواط31/08/19856202.91313.91عبد القادر مشارة3012094

االغواط28/09/19856202.91313.91زهية محصر3013111

االغواط28/11/19856202.91313.91فاطمة بيقع3012112

االغواط14/01/19866302.91213.91بن عزوزي فاطمة3012240

االغواط10/02/19866202.91313.91مهدي تهامي3012379

االغواط04/03/19866302.91213.91خيرة البية 3012424

االغواط16/04/19866301.91313.91فاطمة الزهرة بن جديعة3012536

االغواط07/07/19866202.91313.91فتيحة بلحسين3012574

االغواط14/08/19866301.91313.91مريم حطاب3012641

االغواط27/08/19866202.91313.91طه هباطي3012645

االغواط21/11/19866301.91313.91شريقي راضية3012659

االغواط15/12/19866301.91313.91الطاهر بديرينة3012661

االغواط03/01/19876301.91313.91زهرة مشراوي3012700

االغواط16/03/19876301.91313.91أمال العمري3012541

االغواط08/04/19876202.91313.91وفاء مسعودي3012702

االغواط30/06/19876202.91313.91حدي النوار3012819

االغواط21/07/19876301.91313.91مسعودة جعفورة 3012821

االغواط03/08/19876301.91313.91نوية تريش3012876

االغواط12/12/19876301.91313.91زنبط فاطمة3012946

االغواط07/03/19886202.91313.91فاطمة الزهراء مريم الجودي 3013002

االغواط10/03/19886301.91313.91سعيدة شبيرة3013009

االغواط02/07/19886301.91313.91شريفة قاسمي3013028

االغواط02/07/19886301.91313.91عمر عادل بن الشين3013054

االغواط10/08/19886302.412.513.91فتيحة مفتاح3013073

االغواط23/01/19896301.91313.91فتيحة دباب3013114

االغواط18/03/19896301.91313.91نجاة قسمية3013183



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط26/03/19896301.91313.91نعيمة جوادي3013092

االغواط14/04/19896301.91313.91هبة بوضلعة3013305

االغواط09/06/19896301.91313.91فاطمة الزهراء حدباوي3013344

االغواط22/06/19896400.91313.91نصيرة سحيري3013490

االغواط24/07/19896301.91313.91سارة حمامة3013704

االغواط01/08/19896301.91313.91الصافية أعمارة3013987

االغواط27/09/19896301.91313.91امال حواشي 3013715

االغواط12/12/19896211.91313.91دنيا زهور عوية3013741

االغواط31/12/19896301.91313.91كلتوم مشراوي3013759

االغواط25/02/19906301.91313.91خولة نوار3013785

االغواط07/06/19906401.412.513.91خضرة بلعودات3013871

االغواط04/09/19906401.91213.91شويكات الحاجة3013896

االغواط21/09/19906301.91313.91ميرة زعبان3013980

االغواط30/10/19906301.91313.91أميرة دمبري3014002

االغواط01/06/19926500.412.513.91عائشة شبحة3012323

االغواط17/07/19926300.913113.91سلمان فرشان3011075

االغواط18/10/19926500.412.513.91فريحة جليخ3011414

االغواط19836202.91313.91خالل فاطنة رينوبة3011445

االغواط24/10/1978620.082.82313.9بن الحرمة فضيلة3011643

االغواط14/06/19836202.87313.87محمد طيفوري3011452

االغواط14/08/19846202.87313.87بوضاية خيرة كوثر3012131

االغواط23/03/19856302.87213.87مريم شريكي3013091

االغواط24/09/19856202.87313.87هاجر براهيمي3013621

االغواط05/10/19856302.372.513.87الزهرة نعامة3010243

االغواط17/02/19866202.87313.87عربية بساس3010614

االغواط06/09/19876301.87313.87كريمة رقطي3011046

االغواط11/08/19906301.87313.87خديجة بوضلعة3011296

االغواط08/02/19766400.87313.87بافة عايشة3012319

االغواط19/02/19806400.87313.87فاطمة بن خليف3013068

االغواط24/01/19896400.87313.87زهيرة بن قطاس3010307

االغواط08/12/19896400.87313.87زينب قص العود3012940



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط31/07/19906400.87313.87خدبجة بن جعة3010666

االغواط13/05/19916400.87313.87فريحة صيافة3011294

االغواط01/04/1986620.42.41313.81كريمة يحياوي3011316

االغواط18/08/1983610.373.912.513.78شخوم زينب3011324

االغواط07/12/1984610.323.45313.77سمية بومدين3011994

االغواط01/02/1985620.741.91313.65رزقة أمحمدي3010391

االغواط06/07/1986620.242.41313.65خديجة عصمان3013756

االغواط05/05/1990630.241.41313.65عامرة بدراني3010073

االغواط19/05/1990630.241.41313.65خيرة بوزايدة3010163

االغواط29/01/1981600.723.91313.63صارة بوضاية3012271

االغواط01/08/1977600.0852.513.58فاطنة طيبي3013038

االغواط31/03/1977630.161.41313.57خيرة قرينات3010175

االغواط01/01/1983620.162.41313.57الجودي النذير3012197

االغواط26/02/1986611.162.41313.57نصيرة شقراني3012539

االغواط21/03/1987620.661.91313.57هالة عطية3011300

االغواط18/06/1986620.641.91313.55منى حري3013326

االغواط03/08/1988620.581.95313.53أوبة نجاة3010559

االغواط20/02/198160052.513.5كلتوم بن مبارك3013545

االغواط29/05/198160052.513.5نبيل نغراني3010012

االغواط28/12/1983620.082.41313.49بوقرين كريمة3010050

االغواط30/04/1984620.082.912.513.49فاطمة مشراوي3010414

االغواط09/03/1989620.581.91313.49فاطمة الزهراء غريس3010523

االغواط15/11/19676301.45313.45عبد القادر مليك3010602

االغواط10/10/19706103.45313.45أم الخير قربة3010607

االغواط21/01/19776004.45313.45مبروك بديرينة3010650

االغواط07/10/19796103.45313.45بلحوت أمال3010727

االغواط05/10/19806104.45213.45فاطمة الزهراء ابن اسمعين3010792

االغواط19/01/19816112.952.513.45فريدة بياز3010798

االغواط24/07/1981610.163.29313.45فرحوح زقرير3010920

االغواط24/05/19826004.45313.45بشير عاشور3013358

االغواط29/07/19826103.45313.45جميلة عوداين3010957



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط20/06/19836202.45313.45سامية عادي3012080

االغواط29/01/1984620.082.37313.45محمد حمدي3011137

االغواط05/03/19846202.45313.45خيرة شويرب3013141

االغواط22/10/19846103.45313.45زهية مختاري3013624

االغواط20/10/19856202.45313.45فاطمة الزهرة قدودة3013815

االغواط07/07/19866301.45313.45فائزة بن لغويني3013849

االغواط08/03/19876202.952.513.45سميحة طارفة3013929

االغواط18/06/19886401.45213.45خطوي فاطمة الزهرة3010016

االغواط28/02/19906400.45313.45سارة العسري3010116

االغواط04/05/19906301.45313.45بلمشري ابتسام3010161

االغواط22/04/19916301.45313.45مسعودي بوعالم3010170

االغواط31/10/19696301.912.513.41عائشة بهلولي3010185

االغواط01/08/19776103.41313.41مراد خثير3010228

االغواط23/08/19776301.912.513.41مسعودي خيرة3010257

االغواط09/06/1978610.53.412.513.41كشكش ميلودة3010308

االغواط04/10/19786004.41313.41أمال خليفي3010328

االغواط21/05/19796301.912.513.41حمدي وفاء3011070

االغواط14/01/19806202.912.513.41فتيحة موساوي3011104

االغواط30/01/19806103.41313.41الطاهر طويهر3011141

االغواط13/03/19816400.41313.41خديجة عامر3013362

االغواط01/07/19826103.41313.41فاطمة الزهراء يونس3011218

االغواط17/02/19836301.41313.41حورية قريبية3011337

االغواط05/06/19836202.41313.41فاطمة الزهراء خالدي3011385

االغواط04/06/19846103.41313.41االمين البار3011418

االغواط30/06/19846103.41313.41مريم نعيمي3011419

االغواط25/07/19846301.912.513.41مسعودة بن السايح3011540

االغواط07/08/19846103.41313.41عياط سعد 3011541

االغواط22/09/19846301.412113.41نشادي فاطمة3011542

االغواط30/09/19846400.41313.41خديجة بومكواز3011667

االغواط18/12/19846103.41313.41قميتي صليحة3011966

االغواط27/12/19846202.41313.41ريم مفتاح3012005



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم
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البلديةالمجموع

االغواط05/01/19856103.41313.41عائشة مشراوي3012024

االغواط26/04/19856103.41313.41الطاهر بلعمري3012034

االغواط01/08/1985620.51.91313.41الطيب بومنديل3012079

االغواط02/09/19856202.41313.41حسين طيبي3012100

االغواط08/10/19856202.41313.41آمنة بوفاتح3012288

االغواط26/07/19866103.41313.41فاطمة الزهراء الولهي3011866

االغواط26/07/19866202.41313.41دويدي حيدر هشام3012322

االغواط06/09/19866400.912.513.41فاطمة كريمي3012403

االغواط08/01/19876202.41313.41سعيدة سويدة3012431

االغواط15/06/19876202.41313.41أمال بن العربي3012548

االغواط05/07/19876202.41313.41أم هاني بوسكين3012588

االغواط12/07/19876302.41213.41شالمة الزهرة3012653

االغواط29/07/19876202.41313.41عائشة شريفي3012697

االغواط10/10/19876202.41313.41فاطنة رحمون3012737

االغواط24/12/19876202.41313.41ياسين قاسمي3013906

االغواط18/04/19886302.41213.41قدوري صارة3012756

االغواط14/06/19886301.41313.41فاطمة حمدي3012836

االغواط04/07/19886302.41213.41امنة جباري3012844

االغواط10/10/19886202.41313.41هيفاء بن ويزة3012870

االغواط09/11/19886301.912.513.41سارة مرزوق3012902

االغواط05/12/19886301.912.513.41فضيلة بن بريكة3013021

االغواط03/03/19896202.41313.41أم الخير بلهوشات3013223

االغواط04/04/19896202.41313.41خديجة جعمات3013292

االغواط17/05/19896301.912.513.41حميدة بن الشاوي3013384

االغواط14/09/19896301.41313.41هودى بيقع3013585

االغواط01/11/19896301.41313.41مارية بن زيان3013638

االغواط06/02/19906301.41313.41نجاة بن حمزة3013810

االغواط14/06/19906301.912.513.41دناقة حليمة3013833

االغواط03/07/19906301.41313.41سمية مراد3013836

االغواط14/07/19906301.41313.41حليمة شوشة3013902

االغواط31/07/19906301.41313.41وافية لعطر3013911



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم
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البلديةالمجموع

االغواط17/03/19916301.41313.41أمال مراد3013916

االغواط21/06/19916301.41313.41بشرى بريك3013993

االغواط09/08/19926400.41313.41البشير النخ3010210

االغواط03/01/19936400.41313.41فاطمة بن قسمية3010213

االغواط16/024/88620.51.91313.41أسماء بحطيطة3011079

االغواط1610/19866202.41313.41إبتسام بن موسى3013062

االغواط19866202.41313.41خالل الزهرة لقرع3011165

االغواط18/12/19676202.37313.37مبخوتة جقيدل3011428

االغواط05/09/19796202.37313.37شهرزاد شالوشي3011436

االغواط13/03/19826104.37213.37أحمد موافيق3011463

االغواط01/08/19826103.37313.37زوليخة ميلودي3011489

االغواط20/01/19846202.37313.37خيرة جرادي3011553

االغواط11/02/19846202.37313.37فايزة بوفاتح3011758

االغواط02/03/19846202.37313.37سليمة بن عزوزي3011308

االغواط26/06/19846103.37313.37محمد علي بكاي3011768

االغواط01/09/19846202.37313.37حليمة بن سليمان3011877

االغواط03/04/19856202.37313.37سعدية بن عثمان3012045

االغواط07/04/19856202.37313.37فاطمة بن عطية3012046

االغواط12/09/19856103.37313.37نبيلة دعماش3013600

االغواط08/12/19856103.37313.37مهدي بن يحيى3010489

االغواط27/11/19866302.37213.37خديجة بن دهقان3010694

االغواط13/01/19876302.37213.37الطاهر تمير3010192

االغواط23/04/19876202.37313.37قريدة أمنة3010876

االغواط07/09/19906301.37313.37خصرة دقموسي3010925

االغواط02/01/19886400.37313.37خديجة منصوري3011039

االغواط06/09/19886400.872.513.37مباركة مايو3011197

االغواط30/07/19916400.37313.37أمال عينوش3011198

االغواط17/08/19916400.37313.37فايزة صادقي3011853

االغواط02/10/19916400.37313.37مباركة ساسي3011302

االغواط15/10/19916400.37313.37سارة بن عيسى3013318

االغواط08/08/19926400.37313.37رحمة بن حفاف3011789



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

االغواط18/03/19936400.37313.37أحالم بن ساحة3010710

االغواط16/02/1970610.92.41313.31طه سعيد3011845

االغواط05/08/19846103.29313.29ثورية عشور3011688

االغواط02/02/1985610.322.95313.27فاطمة حمري3012731

االغواط07/07/1985610.42.87313.27سهام رويغي3011571

االغواط1987620.42.372.513.27خالل مسعود العربي3012667

االغواط30/04/19866202.25313.25خضراء لبقع3010148

االغواط10/08/1978600.7451.513.24مخلوف بوتسونة3010173

االغواط09/09/1974630.320.91313.23نعيمة سقني3010259

االغواط08/10/1987620.241.94313.18سارة مقوسي3011564

االغواط12/09/1979600.165213.16سانية محدب3011490

االغواط08/05/1978620.241.91313.15مباركة حفص3011193

االغواط23/02/1986610.242.91313.15فوزية علي واعر3010126

االغواط19/12/1988620.241.91313.15ايمان سوماني3010718

االغواط16/05/1989620.741.41313.15ايمان جرادي3011740

االغواط10/10/19846103.14313.14يمينة مصابيح3013960

االغواط02/07/1988620.241.87313.11فاطمة بن دحان3011464

االغواط05/07/1988611.161.95313.11فريحة بن شبيرة3013042

االغواط14/02/1985620.161.91313.07ياسين غالم3013330

االغواط21/06/1986620.161.91313.07ريم ليناني3010520

االغواط15/03/19876005213نصيرة خشبة3010528

االغواط19816005213خالل ايمان بكاي3010538

االغواط13/03/1987620.081.91312.99عبد الحميد شطة3010553

االغواط15/10/19756300.95312.95مليكة عمري 3013079

االغواط21/03/19776103.452.512.95مامة عبد العزيز3010589

االغواط19/06/19786201.95312.95إلهام حفاصي3010621

االغواط30/03/19816004.452.512.95بختة بن التواتي3010637

االغواط18/11/19826003.95312.95لحرش سفيان3010679

االغواط01/01/19836201.95312.95الزهرة غزال3010716

االغواط22/01/19836021.95312.95عيسى زقرير3010587

االغواط07/02/19836004.452.512.95شريفة لعطر3010720



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط01/08/19836300.95312.95عمر بن السليخ3010755

االغواط01/04/19846301.452.512.95نصيرة لبقع3010857

االغواط04/10/19846102.95312.95حليمة مشيكل3010985

االغواط23/03/19856201.95312.95فتيحة قاوي3010686

االغواط08/10/19866202.452.512.95البشير سوفي3011000

االغواط28/12/19866201.95312.95مباركة شالوشي3012104

االغواط08/04/19876102.95312.95نصيرة مختاري3012296

االغواط21/10/19876300.95312.95حمزة حليس3012767

االغواط07/09/19886201.95312.95ايمان شعراني3012795

االغواط30/12/19886201.95312.95لندة طيايبة3012906

االغواط28/02/19896201.95312.95صابرين جعيرن3013023

االغواط24/06/19896300.95312.95طه مداني طويهر3012224

االغواط27/06/19896201.95312.95عبد هللا السايح3013489

االغواط09/09/19906202.95212.95سمية رابحي3013623

االغواط24/09/19906301.95212.95مسعود تخايلية3010083

االغواط12/10/19906301.452.512.95فاطمة عطية3010183

االغواط10/03/19916301.452.512.95رحمانية تونس3010190

االغواط05/0219836003.95312.95عيسى تونسي3010203

االغواط28/11/19736201.91312.91اسماعيل ماشة3010234

االغواط24/06/19766103.412.512.91الطيب زبدة3012583

االغواط04/12/19786004.412.512.91مسعودة عبدي3010281

االغواط11/02/19806201.91312.91طيبي عمار3010292

االغواط27/01/19816201.91312.91فاطمة دندان3010314

االغواط15/05/19816103.412.512.91يوسفي المشري3010349

االغواط10/06/19816201.91312.91مسعودة محمدي3010359

االغواط10/12/19816004.412.512.91البشير نباير 3010360

االغواط07/04/19826300.91312.91خديجة بن شريف3010390

االغواط18/04/19826003.91312.91محمد األمين جعفورة 3011010

االغواط07/05/19826201.91312.91أبو زيد شاكي3011741

االغواط13/10/19826102.91312.91سمية فرحات3011108

االغواط23/11/19826201.91312.91فاطمة الزهراء بواتح3011132



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

االغواط24/12/19826201.91312.91قواجلية فطوم3011164

االغواط21/07/19836201.91312.91عماد الدين روتال3011190

االغواط11/08/19836201.91312.91أمال مزورة3011240

االغواط16/03/19846103.412.512.91الطاهر زبدة3011260

االغواط19/11/19846201.91312.91عمر فروج3011265

االغواط27/11/19846201.91312.91هاجر بن الحسين3011301

االغواط23/02/19856301.91212.91عائشة شالمة3010101

االغواط24/05/19856201.91312.91نهلة سليماني3011304

االغواط21/06/19856201.91312.91شاوي نبيلة3011329

االغواط04/07/19856102.91312.91هبة حبيب3011373

االغواط05/07/19856300.91312.91فاطمة الزهرة زياني3012013

االغواط13/07/19856103.412.512.91فايزة بن نوار3011062

االغواط22/08/19856201.91312.91مغناوي منيرة 3011397

االغواط22/09/19856102.91312.91فاطمة رحمانية3011467

االغواط06/10/19856103.412.512.91هند بن شتوح3011524

االغواط19/10/19856102.91312.91ليلى عويسي3011529

االغواط21/10/19856201.91312.91ذهبية برفان3011538

االغواط14/11/19856103.412.512.91عبد القادر بلحبيب3011555

االغواط08/12/19856201.91312.91حواء كزواي3011567

االغواط28/12/19856201.91312.91سارة بورزق3011610

االغواط07/02/19866201.91312.91خديجة حمامة3011611

االغواط19/02/19866201.91312.91كريمة قتال3011692

االغواط22/02/19866102.91312.91فاطمة الزهراء سلخ3011709

االغواط28/02/19866300.91312.91سالف مسعودة خميلي3011762

االغواط28/03/19866202.91212.91شاكي سارة3011770

االغواط18/07/19866201.91312.91أرقية سماحي3011780

االغواط26/07/19866201.91312.91نجاة بوسدرة3011795

االغواط11/08/19866201.91312.91مريم صواطي3011799

االغواط17/09/19866201.91312.91عبلة بن سعدة3011985

االغواط30/09/19866201.91312.91سارة بن لغويني3012166

االغواط11/10/19866201.91312.91مليكة نبق3012170



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط28/10/19866201.91312.91رباب بن جدو3012239

االغواط27/11/19866201.91312.91خالد مرغوب3012262

االغواط02/12/19866201.91312.91أم الخير بن عبير3012266

االغواط18/12/19866201.91312.91أمال مسعودي3012305

االغواط22/12/1986600.53.41312.91حشاني عائشة3012369

االغواط25/03/19876102.91312.91اسماعيل الزبدة3012465

االغواط19/04/19876201.91312.91سومية عواي3012478

االغواط25/04/19876301.91212.91سارة طالب3012505

االغواط27/04/19876201.91312.91فارسي ابراهيم الخليل3012547

االغواط09/07/19876201.91312.91ابراهيم زبدة3012555

االغواط22/07/19876201.91312.91وفاء دحام3012556

االغواط26/07/19876201.91312.91محمد شالمة3012562

االغواط31/07/19876201.91312.91فريحة بن تواتي3012572

االغواط05/09/19876201.91312.91عطاء هللا بن مهية3012640

االغواط12/09/19876201.91312.91حليمة قنيول3012673

االغواط10/10/19876201.91312.91قرمان أحمد3012691

االغواط18/10/19876201.91312.91سمية لبقع3012735

االغواط22/10/19876201.91312.91هاجر بن قانة3012814

االغواط25/11/19876201.91312.91أم هاني قرقاب3012817

االغواط25/11/19876202.91212.91بن قسمية زينب3012947

االغواط21/12/19876201.91312.91حفيظة قرزو3012837

االغواط27/12/19876201.91312.91فتيحة طويهر3012927

االغواط30/01/19886201.91312.91جمال الدين مسيكين3012981

االغواط27/02/19886201.91312.91عائشة حمدي3013012

االغواط16/05/19886201.91312.91كوثر بن مبارك3013018

االغواط07/06/19886301.91212.91يعقوبي حمزة3013032

االغواط01/07/19886201.91312.91مريم بن سعد3013037

االغواط02/07/19886201.91312.91خديجة حوداسي3013040

االغواط28/07/19886201.91312.91مريم ماريا نويوة3013044

االغواط29/07/19886201.91312.91كريمة بن عزيز3013071

االغواط30/07/19886301.412.512.91هاجر بن السائح3013097



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط30/07/19886201.91312.91أم الخير لبرق3013125

االغواط07/08/19886300.91312.91سارة عبد العزيز3013134

االغواط08/08/19886300.91312.91نسرين داودي3013157

االغواط08/08/19886301.412.512.91علي غويني 3013173

االغواط09/08/19886201.91312.91أحمد مقدم3013188

االغواط05/09/19886201.91312.91محمد حمامة3013212

االغواط17/09/19886201.91312.91رميلة لشخم3013222

االغواط24/09/19886201.91312.91أمال رزوق3013255

االغواط16/10/19886201.91312.91نور الهدى بجرة3013287

االغواط21/11/19886301.412.512.91كريمة سويسي3013321

االغواط20/01/19896201.91312.91هاجر جراي3013328

االغواط18/02/19896201.91312.91أمباركة طيبي3013382

االغواط04/03/19896201.91312.91حبيش البشير3013383

االغواط10/03/19896201.91312.91خديجة قداري3013395

االغواط26/03/19896201.91312.91سهام جقيدل3013430

االغواط19/04/19896201.91312.91ايمان بالطاهر3013498

االغواط21/05/19896201.91312.91سمية تمير3013518

االغواط03/06/19896201.91312.91أسماء عمار3013604

االغواط12/08/19896301.91212.91سعيدة بن شبيرة3013661

االغواط01/09/19896201.91312.91عبد المجيد رابحي3013674

االغواط26/10/19896201.91312.91مريم مراد3013676

االغواط14/11/19896201.91312.91جهاد كاف3013691

االغواط05/12/19896201.91312.91هاجر خنيفر3013716

االغواط12/12/19896201.91312.91ايمان بوضلعة3013729

االغواط16/01/19906201.91312.91عمر النحوي3013746

االغواط17/01/19906201.91312.91مختار مشري3013754

االغواط03/03/19906301.91212.91نصيرة موتح3013803

االغواط02/07/19906201.91312.91الزهرة شنوفي3013816

االغواط28/07/19906201.91312.91ليناني عبد الرحمان3013847

االغواط03/08/19906201.91312.91مروة حجاج3013858

االغواط21/09/19906301.412.512.91فاطمة الزهراء بوثلجة3013903



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط07/10/19906300.91312.91خديجة رويغي3013910

االغواط08/12/19906300.91312.91زينب شالوشي3013918

االغواط27/12/19906301.412.512.91يوسف تنوم3013943

االغواط25/07/19916400.412.512.91هواري عائشة3013950

االغواط27/10/19916400.91212.91هجيرة بعيط3013951

االغواط08/11/19916300.91312.91نور الهدى بوضلعة3013971

االغواط03/01/19926300.91312.91تاج إيمان3013973

االغواط01/06/19926400.412.512.91دقموسي ريم3014029

االغواط10/09/19926400.412.512.91تيتراوي جميلة مرية3014041

االغواط10/11/19926400.412.512.91ايمان جقيدل3014044

االغواط11/04/19936400.412.512.91فايزة شالوشي3010104

االغواط03/08/19966201.91312.91سارة نويوة3010111

االغواط1905/19856201.91312.91عالية لحاق3012458

االغواط19866201.91312.91خالل محمد عزوزي3010114

االغواط19906201.91312.91خالل  حفصة شحيليطة3010249

االغواط05/06/19756201.87312.87عبير بكاي3010258

االغواط08/11/19806003.87312.87فاطمة الزهراء مقنين3011031

االغواط10/03/19826102.87312.87نعيمة رزوق3011057

االغواط10/09/19826003.87312.87دالل طالبي3011061

االغواط10/12/19836103.87212.87خديجة حدوش3011117

االغواط02/05/19846003.87312.87حدة حدبي3011136

االغواط20/05/19846102.87312.87بلقاسم محمدي3011167

االغواط23/09/19846102.87312.87نادية بوسوار3011187

االغواط17/10/19846102.87312.87فايزة بوقرين3011280

االغواط19/06/19856102.87312.87صبرينة علو3011439

االغواط04/02/19866102.87312.87عائشة رحماني3011474

االغواط12/03/19866202.372.512.87محمد الهاشمي بن شتوح3011477

االغواط02/01/19876201.87312.87عائشة صدوق3011613

االغواط16/02/19876202.372.512.87وليد عطية3011769

االغواط05/03/19876201.87312.87فاطمة الزهراء خليفي3011771

االغواط06/05/19876302.371.512.87التخي نسيبة3011830
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البلديةالمجموع

االغواط06/07/19876201.87312.87خولة دالسي3011895

االغواط02/10/19876202.372.512.87بالل تقار3011904

االغواط24/10/19876102.87312.87خملول خضرة3013573

االغواط19/09/19886201.87312.87فاطمة رزق هللا3013576

االغواط25/09/19896201.87312.87الزهرة نور الهدى بوشيبة3010100

االغواط26/11/19896201.87312.87حليمة رزوق3010521

االغواط19/03/19906201.87312.87محمد االمين لشعل3010777

االغواط21/04/19906201.87312.87صبرينة شعيب3011069

االغواط17/11/19776300.87312.87بختة تزيوي3011199

االغواط24/04/19816300.87312.87نادية سلطاني3012306

االغواط03/01/19846300.87312.87فاطمة الزهراء زياني3013824

االغواط11/01/19866300.87312.87باهي فاطمة الزهرة3011384

االغواط31/03/19866300.87312.87نزيهة بلعربي3011152

االغواط23/10/19916400.87212.87محمد شالمة3013039

االغواط01/01/1987620.41.912.512.81أم الخير بن قيط3013201

االغواط30/04/19796003.79312.79عبد الكريم جعيد3013461

االغواط02/01/19866203.79112.79نهى بريكي3010048

االغواط11/10/19866201.79312.79عائشة بن مهيدي3010182

االغواط01/02/19716300.75312.75أم الخير الحويطي3013924

االغواط25/03/19816103.252.512.75نور الهدى عفاف معروف3010532

االغواط17/09/1970630.320.41312.73سعاد مخدمي3011932

االغواط16/11/19876201.71312.71حليفة عفاف3013168

االغواط08/04/1985600.43.29312.69صلطانة مقوسي3010096

االغواط06/01/1987610.42.29312.69عبد السالم النحوي3012430

االغواط25/08/1987610.322.37312.69نور الهدى موالي3013224

االغواط21/12/1984600.742.91312.65عبد الالوي أمينة3011098

االغواط21/02/1985620.241.41312.65خيرة جراي3010598

االغواط03/10/1985610.242.912.512.65ليلى حمدي3012257

االغواط05/02/1990620.241.41312.65خضرة القاوي3012829

االغواط24/03/1987610.242.37312.61مريم دباب3013485

االغواط03/03/1985610.132.45312.58زهور بن العربي3013760
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االغواط24/05/1987620.161.912.512.57نعيمة بوشعالة3010505

االغواط18/02/1988630.160.41312.57بن بوزيد خديجة3010946

االغواط12/01/1989620.161.41312.57حنان بن السايح3010180

االغواط14/07/1990630.160.912.512.57فاطنة قادري3012766

االغواط10/11/1985620.081.45312.53أمينة زوبير3013345

االغواط24/03/1988601.581.95312.53علية بن جاب هللا3010004

االغواط17/03/1988620.081.912.512.49خيرة ذيب3010011

االغواط19/02/1989620.580.91312.49صليحة بوضلعة3010029

االغواط1981600.243.25312.49خالل سعاد مراح3010330

االغواط11/09/19716201.45312.45الطيب بلحوت3010423

االغواط11/09/19716201.952.512.45مامة ميلودي3010561

االغواط13/09/19766201.45312.45فاطمة يحياوي3010586

االغواط14/09/19836103.45212.45فاطمة الزهرة العايب3010603

االغواط02/05/19846102.45312.45خولة ميهوبي3010604

االغواط04/06/19846003.45312.45حكيمة العايش3010612

االغواط18/09/19846201.45312.45الزهرة زعاك3010632

االغواط14/01/19856003.952.512.45سعاد بن الجمعي3010642

االغواط21/01/19856102.45312.45جميلة بولعراس3011981

االغواط11/02/19856003.45312.45رقية بهاليل3010759

االغواط18/02/19856201.952.512.45القائمة قبسي3010783

االغواط29/06/19856201.45312.45عبد الرحمان ذيب3010791

االغواط27/09/19856003.45312.45محمد فؤاد برجاخ3010818

االغواط29/05/19866201.45312.45الزهرة بن مبارك3010821

االغواط07/05/19876201.952.512.45حليمة كاف3010834

االغواط18/05/19876201.952.512.45خديجة حمادة3010858

االغواط29/10/19876201.45312.45هنية مزاري3010907

االغواط02/01/19886201.952.512.45زينب مونى بن جدو3010947

االغواط11/01/19886201.45312.45فاطمة فروج3010950

االغواط26/01/19886201.45312.45بن تيسة مباركة3011183

االغواط27/02/1988611.081.37312.45أحمدي زعيتري3011544

االغواط23/08/19886201.45312.45مريم صويلح3012183
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األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط20/12/19886201.952.512.45جهيد بن السايح3012188

االغواط14/05/19896201.45312.45فاطمة شوشة3012427

االغواط03/06/19896201.952.512.45هاجر عويسي3012531

االغواط22/10/19896201.45312.45أمنة دعماش3012629

االغواط29/10/19896201.952.512.45صبرينة حشاني3012915

االغواط24/01/19906201.45312.45نجاة شطة3013820

االغواط08/02/19906300.952.512.45بن تركية هيبة3010051

االغواط10/06/19906201.45312.45ياسمينة فرحات3010062

االغواط25/07/19906201.45312.45فاطمة الزهرة بن سالم3010174

االغواط19856102.952.512.45خالل ميلود مادني3010256

االغواط02/12/19776102.41312.41ليمن مريقي3010548

االغواط19/05/19796103.41212.41لمريني مسعودة3010305

االغواط21/06/19806003.41312.41خضرة زقرير3011923

االغواط27/08/19806003.41312.41محمد بن فنيش3010324

االغواط02/03/19816102.912.512.41صية بلخضر3010396

االغواط08/04/19816003.912.512.41بدر الدين بن قريقة3010484

االغواط23/02/19826003.41312.41ياسين بيتر3010524

االغواط24/02/19826201.912.512.41فتيحة قحقوحي3010750

االغواط25/04/19826201.912.512.41سهام خديجة خرصي3012442

االغواط12/03/19836103.41212.41غناني فاطمة3011044

االغواط14/10/19836102.912.512.41هباطي بلقاسم3011110

االغواط27/10/1983620.53.410.512.41عفاف كامل3011256

االغواط04/01/19846102.912.512.41علية مختاري3011375

االغواط07/02/19846003.41312.41نادية محيقيرة3011412

االغواط01/06/19846102.41312.41صالح صفصافة3011465

االغواط11/08/19846201.912.512.41بن دهقان وفاء3011523

االغواط12/10/19846102.41312.41محمد مكي3011556

االغواط22/10/19846103.41212.41حمامة هجيرة3011622

االغواط15/12/19846003.41312.41فاطمة بن حسين3011723

االغواط29/01/19856102.41312.41فاطمة الزهراء قرادي3011552

االغواط24/02/19856300.41312.41الزهراء بن علية3011765



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط27/05/19856201.912.512.41خيرة هواري3011988

االغواط02/06/19856202.41212.41زهرة تاج3011997

االغواط20/06/19856201.41312.41سارة قزم3012003

االغواط03/07/19856301.41212.41فاطمة بن عابد3012077

االغواط13/11/19856201.912.512.41نسيبة مشراوي3012115

االغواط28/12/19856201.912.512.41عائشة موافيق3012149

االغواط23/01/19866201.912.512.41سنوسي فاطمة3012150

االغواط08/03/19866201.41312.41بوبكر حساني3012161

االغواط15/03/19866201.41312.41سعاد قناني3012250

االغواط23/03/19866103.41212.41فتيحة حامي3012259

االغواط04/04/19866102.41312.41عبد العزيز بلحرب3012260

االغواط25/06/19866102.41312.41عبد القادر شطة3012261

االغواط19/07/19866201.41312.41كريمة زادي3012265

االغواط09/11/19866201.912.512.41فتيحة جيالني3012389

االغواط12/11/19866201.912.512.41أمال بقشيش3012475

االغواط18/11/19866102.912.512.41نعامة اسمهان نورة3012479

االغواط20/11/19866201.41312.41خديجة قريشي3012498

االغواط04/01/19876202.41212.41سارة بن جدو3011669

االغواط12/03/19876102.41312.41فاطمة بوطبة3012517

االغواط27/04/19876201.912.512.41مريم بن رزاق3012544

االغواط02/05/19876201.912.512.41مباركة قبسي3012582

االغواط20/05/19876201.41312.41مباركة قوقة3012615

االغواط11/07/19876102.41312.41مباركة قحقوحي3012618

االغواط29/07/19876103.911.512.41قورة سارة3012696

االغواط31/07/19876201.912.512.41كلتوم لحرش3012743

االغواط20/11/19876201.912.512.41شفار فتحي3012771

االغواط01/01/19886201.912.512.41لعرابي عائشة3012816

االغواط21/01/19886201.912.512.41نسيمة النحوي3012832

االغواط21/02/19886201.41312.41ايمان بن لحبيب3012849

االغواط11/03/19886201.912.512.41رزيق حسيبة3012856

االغواط16/03/19886102.41312.41محمد التجاني صيقع3014046



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط15/05/19886102.41312.41تريش خضراء3012857

االغواط31/05/19886102.41312.41هاجر بديرينة3012858

االغواط15/06/19886201.912.512.41نورة خلف3012874

االغواط18/06/19886201.41312.41أمال بوخاري3012886

االغواط29/08/19886201.41312.41مباركة وردي3012887

االغواط15/09/19886301.41212.41بن خليف فاطمة3012935

االغواط12/10/19886201.41312.41ايمان سليماني3013056

االغواط23/11/19886201.41312.41آمال زحزاح3013066

االغواط12/12/19886201.41312.41قرقاز الطاهر3013077

االغواط12/12/19886201.41312.41سارة بلمشري3013080

االغواط06/01/19896201.41312.41نسرين بونعجة3013176

االغواط08/01/19896201.912.512.41بن بلغيث سمية3013181

االغواط15/02/19896201.41312.41أمينة عياد3013205

االغواط01/03/19896201.41312.41مباركة هتهات3013267

االغواط25/03/19896201.41312.41شهيناز شايب3013283

االغواط01/06/19896300.41312.41أمال زرارقة3013286

االغواط03/06/19896201.912.512.41عالوة مباركة3013293

االغواط06/11/19896201.912.512.41حميدات سعاد3013324

االغواط22/11/19896201.41312.41سارة مشري3013325

االغواط09/01/19906201.41312.41إكرام عزوزي3013365

االغواط07/02/19906201.41312.41نوال حدباوي3013411

االغواط21/02/19906201.41312.41سارة بن السيد3013419

االغواط03/03/19906201.41312.41بختة النحوي3013451

االغواط21/05/19906201.912.512.41مصعب جعفورة3013478

االغواط05/07/19906300.41312.41مارية بوشريط3013494

االغواط31/07/19906300.912.512.41سمية حبيب3013514

االغواط18/09/19906201.41312.41محمد يونس حليفة3013524

االغواط28/09/19906300.41312.41زنبط مسعودة3013526

االغواط28/11/19906300.912.512.41هيبة لطرش3013543

االغواط01/12/19906301.41212.41ايمان بقشيش3013563

االغواط18/02/19916300.41312.41بوعزارة زهيرة3013653



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط07/04/19916400.41212.41سمية حراث3013692

االغواط10/04/19916300.41312.41خديجة زيرق3013705

االغواط10/07/19916400.41212.41سالف عرارم3013722

االغواط24/07/19916300.41312.41فاطمة الزهراء النحوي3013744

االغواط07/09/19916201.41312.41صفية طبيش3013777

االغواط12/10/19916400.41212.41المير جهيدة3013779

االغواط22/11/19916300.912.512.41آسيا بن سعدة3013813

االغواط18/02/19926300.41312.41هاجر حيدش3013869

االغواط26/02/19926300.41312.41ليلى النية3013977

االغواط15/06/19926300.912.512.41صريفيح أمينة3013988

االغواط23/06/19926400.41212.41سهام محمدي3013996

االغواط26/06/19926300.41312.41سمية بن حرمة3014017

االغواط21/09/19926300.41312.41حليمة صديقي3013315

االغواط05/11/19926300.41312.41خديجة تاوتي3010145

االغواط08/06/19946201.41312.41خديجة بن حرز هللا3010474

االغواط1607/19936300.41312.41نريمان صويلح3010784

االغواط1985610.51.91312.41خالل حدة العربي3011085

االغواط18/06/19746102.37312.37مبروك مخلوفي3011442

االغواط02/12/19746102.37312.37فاطمة ابراهيمي3011472

االغواط11/11/19846102.37312.37مريم العيهار3011718

االغواط18/05/19856102.37312.37عبد العليم محمد األمين3011906

االغواط03/12/19856003.37312.37حياة بوزيان3012195

االغواط08/03/19866102.37312.37عاتكة نوري3012666

االغواط26/07/19866201.37312.37أحالم حلباوي3013139

االغواط19/04/19876102.37312.37حبيبة لعيدي3013586

االغواط23/02/19886202.37212.37مريم شتوحي3010221

االغواط13/03/19886201.872.512.37فائزة بن صفي اللدين3010820

االغواط07/09/19886102.37312.37خضرة بوعشرين3010781

االغواط03/02/19906201.37312.37فتيحة زنبط3010877

االغواط20/01/19916201.37312.37وفاء بن طراح3011287

االغواط17/02/19806300.37312.37مراد فتيحة3011288



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط30/12/19896300.37312.37هاجر زروقي3012898

االغواط30/11/19906300.37312.37سعاد جقيدل3010892

االغواط03/03/19916300.37312.37زخروفة بن عيسى3012313

االغواط08/06/19916300.37312.37فاطمة الزهراء ميلودية3011468

االغواط04/12/19926300.37312.37سارة جقيدل3013976

االغواط30/06/19916201.33312.33محمد حسام الدين الساسي3010518

االغواط30/03/1990620.50.82312.32قلومة سليمة3010965

االغواط11/09/1986600.42.91312.31فضيلة بلهواري3013907

االغواط09/06/1987601.91.41312.31سعاد مخنث3010264

االغواط14/07/19846003.29312.29مسعودة خدادي3012383

االغواط24/12/19866201.792.512.29مسعودة صيافة3013122

االغواط14/07/19916201.29312.29هجيرة بن الحرمة3013730

االغواط10/01/1982610.91.37312.27فتيحة خلفاوي3010026

االغواط08/03/19836102.25312.25البشير لشعل3010578

االغواط30/09/19876201.752.512.25عبد اللطيف بن العربي3010921

االغواط19/06/1988620.321.91312.24خديجة نور الدين3013065

االغواط03/02/1987611.320.91312.23فاطمة الزهراء الربيعي3012650

االغواط19/05/1987610.321.91312.23سهام عطية3013860

االغواط12/09/1992620.320.91312.23عائشة قزم3010164

االغواط14/03/1988610.741.952.512.19سارة شطة3011614

االغواط05/05/1989620.241.452.512.19عطاء هللا مرزوق3013459

االغواط08/10/1989620.241.95212.19حليمة بن حرزهللا3013506

االغواط22/10/1986620.241.91212.15لخضاري ثليجة3012827

االغواط20/11/1986610.241.91312.15رضوان بدراوي3010098

االغواط24/12/1988610.741.41312.15هاجر غزالن3011063

االغواط08/09/1990620.240.91312.15سميحة قيساري3011437

االغواط13/02/1984600.742.37312.11حجاج خديجة3012014

االغواط02/04/1984600.163.412.512.07هنية قرقاب3012707

االغواط30/09/1985600.162.91312.07بن السعيدي عائشة3013011

االغواط31/12/1987600.662.41312.07تنوم نصيرة3014049

االغواط30/08/1988610.161.91312.07نعيمة بعاج3010579



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط01/12/1989610.661.41312.07فاطمة الزهراء جعمات3011705

االغواط19/02/1990620.160.91312.07أسماء سبخاوي3010536

االغواط10/061984600.162.91312.07هاجر بهيز3010563

االغواط23/10/1985600.582.45312.03الطيب لقرع3011797

االغواط10/05/1987600.742.29312.03عائشة قرادي بديرينة3010500

االغواط23/04/1988620.660.37312.03مامة مكحل3010898

االغواط09/10/1988610.081.95312.03سهام زواوي3011956

االغواط31/01/1991610.581.45312.03صبرين بوراس3012251

االغواط01/01/1981620.080.91311.99مريم بن مبارك3012358

االغواط12/11/1984620.080.91311.99عائشة بن صديق3013313

االغواط07/08/1985610.081.91311.99نور الهدى بن لحبيب3010397

االغواط07/05/1988601.081.91311.99فاطة الزهراء بن الطيرش3010547

االغواط14/06/1988620.160.83311.99سهام نوعي3010567

االغواط28/02/1989610.081.91311.99بلحبيب خديجة3010577

االغواط11/05/19806101.95311.95فاطمة قحقوحي3010608

االغواط26/12/19826102.95211.95نعيمة دباب3010613

االغواط07/03/19846003.452.511.95سمية عبد هللا3010636

االغواط04/08/19846003.452.511.95حساب سيد علي3010656

االغواط13/10/19846002.95311.95خالدة كساسي3010703

االغواط01/05/19856102.95211.95يمينة كريمة3013373

االغواط20/09/19856101.95311.95خيرة سديرة3010738

االغواط10/10/19866300.95211.95عامر أمال3010864

االغواط14/02/19876201.452.511.95هاجر حجوجة3010900

االغواط03/03/19876101.95311.95عثمان مريقي3010918

االغواط07/04/19876002.95311.95أسماء كواللة3010929

االغواط09/04/19876101.95311.95خولة قوال3010988

االغواط25/05/19876101.95311.95رفيق مسكين3011396

االغواط02/02/19886101.95311.95خديجة طويسات3011968

االغواط03/02/19886101.95311.95آمنة سعيدي3012217

االغواط12/06/19886101.95311.95خديجة بومقواس3012272

االغواط23/08/19886201.452.511.95العافية إيمان3012390



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

االغواط28/08/19886002.95311.95أمال حمداوي3012394

االغواط20/11/19886101.95311.95زهراء عويسي3012468

االغواط16/12/19886201.452.511.95خديجة ايمان عتيق3012571

االغواط17/02/19896301.451.511.95أمينة بوسيف3012853

االغواط15/09/19896101.95311.95خالد غريس3013145

االغواط21/12/19896201.452.511.95آمنة بوضلعة3012921

االغواط29/05/19906200.95311.95سمية رويغي3013095

االغواط14/08/19906200.95311.95زينب قسمية3013142

االغواط28/10/19906201.452.511.95هاجر بوزيد3013144

االغواط01/11/1990620.080.87311.95صفية بوشناق3013272

االغواط16/11/19916201.452.511.95وفاء بحيصة3013468

االغواط06/03/19926101.95311.95هبول بالل3013801

االغواط17/05/19926200.95311.95حنان رحماني3013848

االغواط24/05/19926200.95311.95راضية حنان بن نعيجة3010063

االغواط04/06/19926200.95311.95منال تهامي3010077

االغواط02/07/19926200.95311.95إسراء خديجة بعاج3010118

االغواط26/07/19966101.95311.95فاطمة حميني3010546

االغواط0312/1986620.080.87311.95سعاد حلموس3010128

االغواط26/04/19746200.91311.91نبيلة بن قطاس3010166

االغواط12/08/19746200.91311.91بن مويزة بلخضر3011266

االغواط05/08/19776101.91311.91رتيبة بن لحبيب3010187

االغواط06/03/19786101.91311.91يمينة قادري3010207

االغواط04/12/19796101.91311.91سارة الرش3010231

االغواط18/07/19816301.91111.91هاجر مرغوب3010269

االغواط26/07/19816003.412.511.91زبدة نجوى حدة3012918

االغواط13/10/19816102.91211.91محمد قنان3010279

االغواط21/03/19826101.91311.91حياة بن سالم3010284

االغواط05/09/19836002.91311.91نور الهدى بوسنة3010289

االغواط14/09/19836101.91311.91فاطمة بوضاية3010322

االغواط26/09/19836203.91011.91عثماني خيرة3010361

االغواط26/09/19836002.91311.91عبد الرحمان بولنوار3010338



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط13/11/19836101.91311.91مريم ديمح3010383

االغواط22/01/19846002.91311.91سمية بن ميلود3010412

االغواط19/05/19846101.91311.91مباركة بن أمحمد3010439

االغواط31/07/19846102.91211.91يوسفي امباركة3010477

االغواط06/08/19846200.91311.91خالد بن عزوزي3010491

االغواط17/08/19846101.91311.91محمد الحبيب بن نعيجة3011023

االغواط15/09/1984610.51.912.511.91مصطفى امحمدي3011048

االغواط23/09/19846002.91311.91هاجر رنان3011097

االغواط15/07/19856101.91311.91سارة شويرب3011111

االغواط30/07/19856201.91211.91مسكين خيرة3011150

االغواط13/08/19856101.91311.91قويدر شولي3011173

االغواط05/09/19856200.91311.91نزيهة عبد العالي3011178

االغواط26/09/19856002.91311.91عيسى صدوقي 3011230

االغواط19/10/19856200.91311.91زينب قورة3011282

االغواط26/11/19856102.412.511.91يمينة شالمة3011314

االغواط25/12/19856101.91311.91رشيدة عشور3011330

االغواط27/01/19866101.91311.91أمال سحنون3011354

االغواط17/05/19866101.91311.91خديجة بلعودات3011359

االغواط19/06/19866101.91311.91جياللي حمدي3011389

االغواط29/06/19866200.91311.91نهلة بن بريكة3011499

االغواط26/08/19866102.91211.91كهينة بوزطين3011528

االغواط24/10/19866201.412.511.91محمد نجيب ريق3011533

االغواط08/11/19866101.91311.91فوزية جخدم3011630

االغواط26/11/19866101.91311.91كوثر بن موالي3011664

االغواط08/12/19866101.91311.91سمية فروج3011674

االغواط21/12/19866101.91311.91سعداوي حنان3011680

االغواط24/12/19866101.91311.91نصر الدين كزواي3011708

االغواط03/01/19876101.91311.91العطرة تناح3011821

االغواط17/01/19876201.91211.91جعمات عفاف3011825

االغواط25/01/19876101.91311.91ربيعة كيرد3011849

االغواط31/01/19876201.91211.91سحيري سميرة3011917



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط17/02/19876201.412.511.91نبيلة بن بلغيث3011989

االغواط07/03/19876101.91311.91خليفة عماري3011991

االغواط30/03/19876200.91311.91زهراء برقوق3012022

االغواط21/04/19876201.412.511.91نزيهة براهيمي3012107

االغواط28/04/19876101.91311.91حنان النملة3012110

االغواط25/05/19876101.91311.91بيران صليحة3012111

االغواط09/06/19876101.91311.91عبد اللطيف بن حرمة3012247

االغواط18/09/19876201.91211.91محمدي فاطمة3012263

االغواط18/09/19876200.91311.91بن الصدوق عبد الكريم3012256

االغواط08/10/19876101.91311.91ربيحة محيفر3012267

االغواط11/12/19876101.91311.91أحمد نظري3012284

االغواط10/01/19886200.91311.91نجاة بن جاب هللا3012315

االغواط03/04/19886201.91211.91الزهرة طيفوري3012385

االغواط20/04/19886200.91311.91فاطمة الزهراء عواي3012433

االغواط15/05/19886101.91311.91بن نوار عائشة3012462

االغواط01/06/19886101.91311.91سعاد بن قانة3012569

االغواط30/06/19886101.91311.91عيسى بلغويني3012584

االغواط02/07/19886200.91311.91عطية بن سليمة3012625

االغواط18/07/19886101.91311.91يحيى حاجي3012631

االغواط20/07/19886101.91311.91موفق محمد المين3012643

االغواط06/08/19886101.91311.91اكرام لبتر3012724

االغواط04/10/19886101.91311.91جمال الدين تشيش3012740

االغواط09/10/19886201.412.511.91عائشة لعيساوي3012741

االغواط14/10/19886201.91211.91مسعودة نقموش3012842

االغواط12/11/19886101.91311.91دليلة شقنان3012962

االغواط26/11/19886200.91311.91فاطنة ماحي3012704

االغواط29/11/19886101.91311.91عبد القادر شنيبة3012979

االغواط30/11/19886011.91311.91دنيا زاد قويدري3012985

االغواط04/12/19886200.91311.91المختار نارة3013003

االغواط13/12/19886101.91311.91لشلح مسعودة3013004

االغواط19/12/19886101.91311.91أسماء رزوق3012081



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط05/01/19896101.91311.91فاطمة الزهرة بن داود3013005

االغواط06/03/19896101.91311.91إيمان بوكراع3013008

االغواط25/03/19896200.91311.91فاطمة الزهرة مباركي3013010

االغواط04/04/19896200.91311.91عائشة موفق3013016

االغواط04/05/19896200.91311.91حليمة السعدية بوتسونة3013069

االغواط06/05/19896201.91211.91رنان جويدة3013143

االغواط26/05/19896101.91311.91حبيبة زعابطة3013169

االغواط26/05/19896101.91311.91فاطمة الزهراء توات3013165

االغواط12/06/19896200.91311.91حليمة خليفي3013170

االغواط21/08/19896101.91311.91أسماء باهية االسالم طيبي3013174

االغواط18/11/19896201.412.511.91نجاة بديرينة3013177

االغواط24/11/19896002.91311.91هجيرة رحمون3013180

االغواط11/01/19906200.91311.91أمنة بوضلعة3013193

االغواط14/01/19906200.91311.91حنان خالد3013297

االغواط14/01/19906200.91311.91فاطمة الزهراء دهيليس3013342

االغواط04/02/19906300.412.511.91رحمة زموري3013346

االغواط22/02/19906201.412.511.91مريم شاللي3013350

االغواط19/03/19906200.91311.91فتيحة لعويسات3013363

االغواط27/03/19906200.91311.91عبد هللا قحقوحي3013394

االغواط18/04/19906200.91311.91حرز هللا بوسنة3013401

االغواط29/04/19906101.91311.91هاجر مريزقي3013437

االغواط16/05/19906201.412.511.91مليك حفصة3013460

االغواط28/05/19906200.91311.91ريمة حشالف3013474

االغواط09/07/19906200.91311.91سعاد حجاج3013479

االغواط12/08/19906201.412.511.91دخة صادقي3013507

االغواط08/11/19906200.91311.91فاطمة بدراني3013599

االغواط22/11/19906200.91311.91دجاج األمين3013603

االغواط02/12/19906200.91311.91ايمان بن سبع3013646

االغواط14/01/19916101.91311.91خديجة دبة3013663

االغواط16/01/19916200.91311.91الزهرة بوعالم 3013668

االغواط09/02/19916300.412.511.91جهاد خطوي3013684



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط26/03/19916200.91311.91هدى شطة3013689

االغواط22/06/19916200.91311.91أسماء ساري3013742

االغواط04/07/19916200.91311.91جهيدة بن قانة3013772

االغواط26/08/19916200.91311.91فاطمة فردوس شيبي3013776

االغواط20/09/19916200.91311.91عيسى بلمشري3013792

االغواط17/10/19916200.91311.91حليمة فاطمة الحويطي3013832

االغواط17/10/19916200.91311.91سعيدة كاف3013854

االغواط08/12/19916200.91311.91أحمد تجاني دهينة3013876

االغواط02/01/19926200.91311.91مليكة عبدي3013941

االغواط17/01/19926200.91311.91بورنان محمد3013942

االغواط24/01/19926200.91311.91غنية بن التومي3013799

االغواط13/05/19926200.91311.91حنان نوار3013952

االغواط11/06/19926200.91311.91هاجر الشطة3013968

االغواط23/07/19926200.91311.91أنفال بوخرص3013979

االغواط20/09/19926200.91311.91بن دهقان سلمى3013981

االغواط30/09/19926300.412.511.91نور الهدى فرشان3013983

االغواط25/10/1992620.50.41311.91مباركة نور الهدى بن سعدة3013990

االغواط03/03/19936300.412.511.91خديجة بربري3014018

االغواط22/04/19936300.412.511.91الزهراء بن علية3014024

االغواط1907/19926300.412.511.91محمد رضوان عبد العالي3010084

االغواط3107/19866101.91311.91نصيرة شالوشي3010470

االغواط19886201.412.511.91خالل خيرة بن عبار3011135

االغواط07/10/19776101.87311.87فوزية بن الطيب 3011208

االغواط15/03/19816002.87311.87حلموس ضيلة3011223

االغواط19/02/19856101.87311.87عبد الرحمان بن علية3011281

االغواط26/03/19856003.87211.87بن عطية خيرة3011791

االغواط09/11/19866101.87311.87فاطمة الزهراء برادي3013070

االغواط28/07/19886101.87311.87حامد عبد الوهاب غزالي3010204

االغواط10/06/19896201.87211.87أمال عيبش3010263

االغواط03/05/19916101.87311.87فاطمة سيرين بن حسين3010502

االغواط30/05/19846200.87311.87عتيقة بن عيشة3010575



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط01/07/19866300.87211.87فاطمة بن فراح3010661

االغواط07/02/19876200.87311.87خديجة بن علية3010696

االغواط26/11/19876200.87311.87بشير طيبي3011890

االغواط16/01/19886200.87311.87سعد القاوي3010776

االغواط18/05/19886200.87311.87سعد هتهات3010997

االغواط23/12/19886200.87311.87شهرزاد جرادي3011131

االغواط02/09/19896200.87311.87يمينة شاللي3011766

االغواط23/09/19896200.87311.87فتيحة ساري3011842

االغواط11/10/19896300.372.511.87مسعودة بوقصعة3011914

االغواط20/10/19896200.87311.87أحالم زنبط3011262

االغواط29/07/19906200.87311.87صابرين قمري3012065

االغواط27/04/19916200.87311.87حليمة بلبالي3010951

االغواط13/08/19916300.87211.87مصطفى دادة3010113

االغواط19/06/19926300.372.511.87عصام حجاج3010287

االغواط05/02/19936300.372.511.87نورة مراد3010422

االغواط09/02/19856003.332.511.83حميد مادني3010785

االغواط24/05/19826002.79311.79جميلة شريقي3013859

االغواط11/08/1983610.081.71311.79حليمة كوبيش3011731

االغواط22/06/1984610.51.29311.79شائعة بن شبيرة3012553

االغواط12/10/19866101.79311.79موسى شويكات3011626

االغواط20/02/1986600.52.25311.75عمر مالكي3011151

االغواط24/08/19876002.75311.75خديجة بن صالح3010248

االغواط03/11/1985600.821.91311.73الزهرة غريس3012187

االغواط03/07/19866200.7311.7محمد الحبيب جمعة3012835

االغواط04/04/1988600.322.37311.69بوضلعة سمية3012909

االغواط11/01/1981610.241.912.511.65بوسنة حفصة3013335

االغواط09/11/1986610.741.91211.65دوجة عاوية3011729

االغواط15/01/1988610.241.41311.65خديجة بلخضر3012765

االغواط18/12/1992610.740.91311.65موالي نريمان3013622

االغواط22/10/1989610.241.37311.61سارة بودراي3010605

االغواط29/01/1987610.661.91211.57 عيداوي فتيحة3010293



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط09/03/1991620.160.912.511.57زينب الغزالي حمدي3010010

االغواط01/02/1985610.081.45311.53فاطمة طالب3010566

االغواط14/04/1984601.081.41311.49خضرة بوفاتح3010568

االغواط14/09/19836101.45311.45عطاء هللا بعيط3010571

االغواط21/03/19846101.45311.45زهرة بن عرفة3010597

االغواط24/03/1984600.582.372.511.45رقية قحقوحي3010601

االغواط16/06/19846101.45311.45عمار نجام3010677

االغواط23/03/19856003.45211.45شقاليل نعيمة3010813

االغواط16/01/19866002.952.511.45النخلة بن دهقان3010914

االغواط15/02/19866002.45311.45معمر قرقاز3010924

االغواط22/03/1986600.082.37311.45دبيشة رحمانية3010982

االغواط10/07/19866101.952.511.45حليمة خواري3011041

االغواط17/09/19866101.45311.45فتيحة كامل3011257

االغواط03/01/19876401.45011.45مخبي خيرة3011559

االغواط02/02/19876200.952.511.45زين العابدين قويسم3012370

االغواط16/05/19876002.45311.45سهام شاكي3012613

االغواط14/07/19876002.45311.45نعيمة كميتي3012781

االغواط07/08/19876101.45311.45فايزة بن بوزيد3012801

االغواط16/10/19876101.45311.45هجيرة بلحاج3012802

االغواط06/03/19886101.45311.45لشلح حنان3012939

االغواط10/11/19886101.45311.45سليمان بن العيد3013408

االغواط11/10/19906201.45211.45نويوة صابرينة3013434

االغواط15/02/1991620.080.37311.45سارة قدوري3013657

االغواط17/05/19916200.952.511.45هاجر بلخيري3010060

االغواط03/07/19916201.45211.45محمدي حاجة3010122

االغواط21/05/19766302.41011.41أم الخير بن عزوزي3010167

االغواط17/03/19816101.41311.41أحمد رحمانية3010255

االغواط30/03/19816201.41211.41حمدي سعاد3010276

االغواط12/12/19826201.911.511.41خيرة مراد3010291

االغواط01/01/19836101.912.511.41أمال طويسات3012209

االغواط17/03/19836002.41311.41فاطمة فويري3010306



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط02/07/19836101.912.511.41لبقع هجيرة3010395

االغواط24/12/19836002.41311.41بهيجة سنوسي3010432

االغواط26/07/19846101.41311.41مونية زازة3010624

االغواط19/10/19846002.41311.41عبد هللا محمد ملياني3010751

االغواط04/11/19846101.41311.41فائزة صحراوي3010794

االغواط27/11/19846200.41311.41عامر يزير3010795

االغواط19/02/19856101.41311.41ناهد عزة كروم3013211

االغواط12/04/19856104.41011.41وفاء بن لحبيب3011005

االغواط08/07/19856200.41311.41اسماعيل جقيدل3011054

االغواط12/10/19856003.41211.41حريزي لبنى3011106

االغواط18/02/19866101.41311.41زيتوني محمود3011156

االغواط03/03/19866002.41311.41سيد علي زازة3013928

االغواط23/04/19866101.41311.41ليلى رمضاني3013804

االغواط03/05/19866101.912.511.41خديجة بن ثابت3011192

االغواط12/06/19866102.41211.41بن السايح عبيدة عالء الدين3011200

االغواط04/07/19866101.41311.41نعيمة مدوحة3011202

االغواط06/08/19866102.41211.41عائشة سائحي3011259

االغواط01/10/19866002.41311.41فاطنة  ليناني3011319

االغواط06/01/19876200.41311.41بن التومي ميلود3011392

االغواط26/03/19876102.41211.41آمنة صغير3011423

االغواط01/07/19876002.41311.41وفاء بوخروفة3011504

االغواط20/07/19876101.41311.41محمد عبد الوهاب رزوق3011511

االغواط05/09/19876200.41311.41حنان ميهوبي3011512

االغواط08/09/19876101.912.511.41فاطمة الزهراء نويوة3011517

االغواط10/09/19876200.912.511.41أحمد المداني فالح3011631

االغواط15/09/19876201.911.511.41خديجة حبيب3011641

االغواط12/11/19876002.41311.41ماجدة صادقي3011711

االغواط16/11/19876101.41311.41حميدة رابحي3011739

االغواط14/12/19876101.912.511.41جميلة كحللش3011742

االغواط02/01/19886101.912.511.41فاطة الزهراء بوزكري3011983

االغواط04/02/19886101.41311.41عبد النور صيقع3012047



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط13/02/19886101.912.511.41خديجة بن جدو3012067

االغواط03/03/19886101.912.511.41هاجر بن شاعة3012090

االغواط07/03/19886101.41311.41محمد النذير بوخاري3012105

االغواط25/03/19886101.41311.41خديجة بياز3012214

االغواط07/04/19886101.912.511.41سماح مخناش3012219

االغواط09/05/19886101.41311.41خيرة معاش3012268

االغواط30/05/19886101.41311.41ايمان عامري3012384

االغواط14/06/19886002.41311.41زهراء بن دومة3013248

االغواط11/07/19886002.41311.41فردوس ورنيقي3012429

االغواط23/07/19886200.912.511.41امباركة محفوظي3012711

االغواط27/08/19886200.41311.41ايمان القيز3012477

االغواط19/10/19886101.912.511.41أسامة بلوط3012480

االغواط08/12/19886101.912.511.41حناشي سمية3013649

االغواط22/01/19896200.41311.41نسيبة حيرش3012486

االغواط26/01/19896200.912.511.41خديجة عبو3012521

االغواط23/02/19896201.41211.41حنان بلحبيب3012525

االغواط12/03/19896200.41311.41صفية بوديسة3012566

االغواط17/05/19896101.41311.41سمية حليفة3012670

االغواط24/06/19896200.41311.41محمد زوبير مقوسي3012701

االغواط05/08/19896002.41311.41خديجة عيواز3012715

االغواط10/11/19896101.41311.41عتيق نعيمة3012739

االغواط25/11/19896101.41311.41آمنة بن رحمون3012742

االغواط03/02/19906101.41311.41حفيظة بريشي3012745

االغواط26/02/19906101.41311.41عبد الفتاح مشيكل3012764

االغواط02/03/19906200.912.511.41شطة سارة3012783

االغواط19/03/19906101.912.511.41صغير كوثر3012845

االغواط22/03/19906201.41211.41عائشة نسرين البق3011961

االغواط23/03/19906201.911.511.41نورة داودي3012850

االغواط18/04/19906200.41311.41بوخلخال سارة3012885

االغواط17/05/19906101.41311.41سمية طيبي3012900

االغواط08/06/19906401.41011.41نجاة بركة3012961



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

االغواط15/07/19906200.41311.41هاجر خراط3012972

االغواط29/08/19906200.41311.41صابرينة نوار3013965

االغواط04/09/19906101.41311.41خيرة داود3012996

االغواط07/09/19906200.912.511.41نصيرة لوباشرية3013078

االغواط09/09/19906300.41211.41أمال بن يحيى3013106

االغواط15/11/19906101.41311.41رحيمة لعناني3013140

االغواط06/12/19906300.41211.41جهاد بوشريعة3013164

االغواط17/01/19916200.41311.41وداد أم الخير حشاني3013229

االغواط25/01/19916200.912.511.41سعاد نعوم3013338

االغواط30/04/19916200.41311.41مسعود بن السايح3011638

االغواط12/05/19916200.41311.41ايمان محفوظي3013341

االغواط12/05/19916200.41311.41فريحة زروقي3013347

االغواط25/06/19916200.41311.41عائشة جوبر3013390

االغواط03/07/19916200.41311.41بن بوبكر إكرام3013409

االغواط08/08/19916200.41311.41ايمان بن موسى3013410

االغواط05/10/19916200.41311.41ايمان بوسكين3013453

االغواط13/10/19916200.41311.41رقية عماري3011632

االغواط01/12/19916200.41311.41حسين حجاج3013483

االغواط03/12/19916200.41311.41فاطمة الزهراء صحراوي3013641

االغواط19/01/19926200.41311.41رتيبة بوضلعة3011229

االغواط14/03/19926200.41311.41جهاد بن بوزيد3013138

االغواط15/03/19926200.41311.41فاطمة الزهراء عاشور3013651

االغواط25/03/19926200.41311.41فتيحة محروق الراس3013671

االغواط17/04/19926300.41211.41سعاد بوسدرة3010059

االغواط05/05/19926200.912.511.41فاطمة الزهراء لحرش3013701

االغواط13/06/19926200.41311.41سهلي حنان3013861

االغواط25/06/19926200.41311.41نور الهدى صيلع3013724

االغواط14/07/19926200.41311.41خديجة نفيسة خويلد3013805

االغواط04/08/19926200.41311.41مراد حنان3013917

االغواط26/10/19926200.41311.41خديجة قريشي3013919

االغواط02/11/19926200.41311.41فاروق شاشي3013735



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط04/11/19926200.41311.41فاطمة مرفوعة 3013081

االغواط13/12/19926300.41211.41ساري الطيب3010003

االغواط18/12/19926200.41311.41ابراهيم بن مبارك3013958

االغواط25/12/19926200.41311.41خولة بن الطيب3013961

االغواط11/06/19936200.41311.41صالح الدين كزواي3014034

االغواط19/10/19936200.41311.41عبد القادر أيوب حمدي3014045

االغواط2209/19906201.41211.41فاطيمة بعيط3011255

االغواط2409/19866101.41311.41فاطمة سهام شعراني3011212

االغواط19846003.41211.41خالل طرشي فاطنة3012897

االغواط21/04/19916200.4311.4مريم خيراني3011589

االغواط20/06/19806101.37311.37حفصة حجاري3011805

االغواط07/12/19856101.872.511.37الحويطي فريحة3013084

االغواط11/10/19866101.37311.37هجيرة حليس3013647

االغواط18/09/19876101.37311.37نجاة بركة3010107

االغواط17/09/19886102.37211.37زينب بن سعيدي3010146

االغواط05/06/19896101.37311.37يوسف داودي3010517

االغواط28/10/19786200.872.511.37فتيحة بوفاتح3011101

االغواط13/01/19866200.872.511.37فاطمة مويسة3012420

االغواط01/05/19896200.37311.37عائشة دعماش3011139

االغواط02/03/19906200.37311.37مريم بن عزوزي3011236

االغواط15/09/19906200.37311.37عائشة بلي3011144

االغواط18/12/19906300.37211.37حفصة ربيعي3011145

االغواط05/10/19916200.37311.37حنان شقنان3011153

االغواط23/02/1992620.37311.37حنان يحياوي3011350

االغواط28/02/19926200.37311.37الطيب مراد3011629

االغواط28/02/19926200.37311.37عفاف بن قشوة3011645

االغواط17/07/19926200.37311.37كلتوم قزم3011601

االغواط12/08/19936300.37211.37خديجة بن ناصر3011850

االغواط30/06/19916200.36311.36فاطمة دهيني3010540

االغواط01/11/1987610.41.95211.35أحمد تيشوش3010022

االغواط06/05/19836200.34311.34منيرة لطرش3010635



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم
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البلديةالمجموع

االغواط27/06/19826101.33311.33عطاء هللا الصيافة3013312

االغواط19876200.33311.33خالل فتيحة كريدة3010996

االغواط17/03/1989610.40.91311.31فاطمة بن عصلة3013697

االغواط14/12/19876002.29311.29موافيق معروف3010941

االغواط15/10/19916200.792.511.29فاطمة الزهراء صحراوي3012980

االغواط14/05/1988600.821.45311.27سميرة لخنش3011682

االغواط29/04/19846002.25311.25قدوار زينب3012565

االغواط22/12/1983600.822.41211.23مسعودة لصفر3010685

االغواط28/12/19856101.712.511.21موهوب دقموسي3010064

االغواط28/05/19786200.2311.2عبد القادر حميدة3012997

االغواط19/08/1984610.241.91211.15بن تواتي خديجة3013946

االغواط21/01/1986610.240.91311.15سعداوي دين3013025

االغواط06/11/1987601.160.91311.07عبد السالم نبق3013288

االغواط09/12/1988610.160.91311.07نعيمة بيقع3010275

االغواط15/04/19786005011محمد شاعو3011207

االغواط26/11/19796005011عامر زبدة3013766

االغواط05/06/1979610.080.91310.99سهام صفصافة3012101

االغواط06/04/1983610.080.91310.99محيفر حليمة سعدية3012371

االغواط29/11/1986600.581.41310.99صية غزالن3010025

االغواط18/05/1987600.581.41310.99عيدة بوهالي3010037

االغواط13/05/19846202.95010.95فاطمة بهيز3010541

االغواط20/01/19856001.95310.95خديجة بن االبيض3010557

االغواط26/02/19856001.95310.95ابراهيم تناح3010569

االغواط20/07/19856002.95210.95يمينة بن حرز هللا3010585

االغواط21/12/19856001.95310.95يوسف دعماش3010754

االغواط19/03/19866101.452.510.95فايزة خالدي3010779

االغواط20/04/19866001.95310.95عائشة بن الغويني3010782

االغواط26/10/19866100.95310.95عائشة مزوزي3010841

االغواط23/11/19866100.95310.95االخضر االطرش3010930

االغواط24/03/19876101.452.510.95سعاد طويسات3012426

االغواط30/05/19876101.452.510.95األمين نغوم3012512



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط24/08/19876101.452.510.95ناصر التخي3012601

االغواط03/08/19886100.95310.95بن عبد الرحمان إناس3012721

االغواط27/12/1988600.661.792.510.95حليمة بن خليف3012752

االغواط15/04/19906101.452.510.95فتيحة بن سليمة3013154

االغواط12/05/19906100.95310.95مريم بوزكري3013285

االغواط17/07/19906101.452.510.95عمر بن الشين3013698

االغواط18/02/19916100.95310.95صدام حسين زعبان3013945

االغواط08/06/19916100.95310.95سورية هبول3013962

االغواط21/09/19916100.95310.95خولة شعراني3010042

االغواط19896200.95210.95خالل يمينة قنيش3010065

االغواط20/05/19756001.91310.91النذير قيشوبة3010071

االغواط11/02/19766101.412.510.91زهرة جحيش3010159

االغواط07/05/19786100.91310.91فتيحة قورة3010179

االغواط06/01/19796100.91310.91مدني كرام3010237

االغواط14/03/19816100.91310.91مسعودة بن سليمان3010273

االغواط12/04/19816301.91010.91ربيعة نعامة3011615

االغواط19/04/19826001.91310.91سعيد تونسي3010398

االغواط24/07/19826101.412.510.91أمحمد مفالح3010445

االغواط25/02/19836002.412.510.91قرقاب فطوم3012869

االغواط29/03/19836001.91310.91سميحة جقيدل3010862

االغواط13/09/19836001.91310.91محمد بن الشين3011159

االغواط10/12/19836100.91310.91غنية بن بوزد3011369

االغواط04/02/19846101.412.510.91صفية مشيكل3011382

االغواط03/03/19846101.91210.91زهية حرز هللا3011479

االغواط19/10/19846101.91210.91لعجال بيري3011536

االغواط18/01/19856100.91310.91ماريا بولرواح3012141

االغواط16/03/19856002.412.510.91مصطى قرقاب3011537

االغواط09/04/19856001.91310.91عبد الحميد بوبكري3011539

االغواط21/04/19856101.91210.91نادية بن دهقان3011547

االغواط23/11/19856001.91310.91الطاهر زياني3011619

االغواط24/11/19856200.91210.91فتيحة عباسي3011640



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط08/01/19866001.91310.91فطوم بن عروس3011644

االغواط23/01/19866002.91210.91بن شاعة سمية3011647

االغواط02/02/19866001.91310.91جيهاد ورنيقي3011679

االغواط08/09/19866101.91210.91خديجة بوفاتح3011832

االغواط02/10/19866100.91310.91سمية حليس3011912

االغواط04/01/19876101.91210.91تناح األمين3011952

االغواط15/03/19876202.91010.91ياسين محي الدين3011963

االغواط18/05/19876001.91310.91هاجر حشاني3011979

االغواط20/05/19876101.412.510.91فاطمة رحمانية3012002

االغواط15/06/19876202.91010.91يمينة بن العربي3012033

االغواط23/06/19876101.412.510.91شاللي جميلة3012041

االغواط16/07/19876100.91310.91ابو بكر بسعود3010357

االغواط04/10/19876001.91310.91وحيدة بن داود3012117

االغواط30/12/19876200.91210.91فايزة الوناس3012118

االغواط01/01/19886001.91310.91أحميدة كيرد3012184

االغواط27/05/19886100.91310.91يمينة جعيرن3012277

االغواط17/06/19886001.91310.91خديجة بهيز3012283

االغواط24/06/19886101.91210.91نوال جقيدل3012291

االغواط19/07/19886301.91010.91عائشة جقيدل3012376

االغواط15/08/19886101.412.510.91هناء خيراني3012378

االغواط29/08/19886200.91210.91شيماء لعويسات3012432

االغواط23/09/19886101.91210.91سميرة نحوي3012568

االغواط19/10/19886100.91310.91حدة شريفي3012614

االغواط17/11/19886100.91310.91حمزة نبق3012624

االغواط27/12/19886101.91210.91عوية مباركة إيمان3012699

االغواط14/01/19896001.91310.91حياة زغيشي3012705

االغواط16/01/19896101.412.510.91جخدم راضية3012749

االغواط21/01/19896100.91310.91فاطمة الزهراء خراط3012780

االغواط06/03/19896100.91310.91نجاة عبيرات3012843

االغواط01/05/19896200.412.510.91دعماش عائشة3012839

االغواط10/07/19896001.91310.91حنان النوعي3012892



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط18/08/19896001.91310.91الشاوي خالد3012964

االغواط05/09/19896100.91310.91سعد قفاف3013014

االغواط14/09/19896100.91310.91قص العود فاطمة الزهراء3013129

االغواط08/10/19896100.91310.91صفية مشري3013146

االغواط06/11/19896201.411.510.91جميلة بن الغويني3013159

االغواط25/11/19896100.91310.91هواري وراد3013187

االغواط12/12/19896100.91310.91نادية زوبري3013207

االغواط09/02/19906100.91310.91هاجر بن نيش3013291

االغواط14/02/19906001.91310.91خديجة ميلودي3013314

االغواط17/02/19906100.91310.91أسية حمية3013337

االغواط14/04/19906100.91310.91سميرة طويهر3013397

االغواط30/04/19906200.91210.91جخدم زليخة3013417

االغواط11/05/19906100.91310.91حسين سوالمي3013452

االغواط01/06/19906101.91210.91سعاد عسلي3013469

االغواط30/07/19906100.91310.91زهرة سعيدان3013470

االغواط06/08/19906200.412.510.91بن الطيرش مسعودة3013473

االغواط13/08/19906100.91310.91مصطفى طيبي3013768

االغواط25/08/19906100.91310.91فاطمة الزهراء حمامي3013508

االغواط11/11/19906100.91310.91إيمان بن التومي3013601

االغواط13/11/19906200.412.510.91ليلى بوضلعة3013606

االغواط30/12/19906100.91310.91علي سوداني3013660

االغواط01/02/19916100.91310.91عمورة كعباش3013675

االغواط07/02/19916100.91310.91عبد الناصر مشراوي3013775

االغواط16/02/19916200.91210.91عياش فاطمة3013795

االغواط02/05/19916100.91310.91كلتوم معاش3013796

االغواط10/05/19916200.412.510.91نوال عشور3013800

االغواط06/10/19916100.91310.91طارق رضواني3013884

االغواط02/01/19926100.91310.91حسناءبولفعة3013888

االغواط05/02/19926100.91310.91عائشة صغيرات3013893

االغواط03/03/19926100.91310.91هجيرة تونسي3013984

االغواط21/03/19926100.91310.91بوقرين مسعودة3013986



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

االغواط14/05/19926100.91310.91أحمد عبد الستار بن لحبيب3013263

االغواط30/08/19926200.412.510.91مريم سبع3012097

االغواط10/09/19926200.412.510.91مريم بطاطيش3014020

االغواط23/09/19926200.412.510.91ايمان خديجة بوعكاز3014025

االغواط2106/19856202.91010.91زينب سوفاري3010058

االغواط3012/19836100.91310.91حبيب زهرة3010129

االغواط30/07/19826002.372.510.87علي بوداود3011427

االغواط18/02/1984600.51.37310.87سعاد مراح3010211

االغواط26/02/19846003.371.510.87محمد جوبر3010239

االغواط29/07/19846001.87310.87أيوب فقوس3010261

االغواط25/03/19866001.87310.87حفيظة قمري3010444

االغواط22/04/19866002.372.510.87أحالم رماش3010499

االغواط17/06/19876202.87010.87فاطمة النحوي3010542

االغواط17/09/19876101.87210.87فوزية بن زيان3010688

االغواط25/10/19876001.87310.87أمينة بوقرين3010766

االغواط08/01/19886001.87310.87محمد رفيق بودربالة3010866

االغواط27/01/19886100.87310.87حنان بن زيان3011049

االغواط07/03/19886100.87310.87خديجة زقرير3011099

االغواط02/07/19886100.87310.87ايمان يوسفي3011109

االغواط07/09/19886100.87310.87كريمة جيدل3011252

االغواط09/10/19886100.87310.87زوبير بن سليمان3011326

االغواط26/05/19896001.87310.87خديجة بن علية3011478

االغواطB106625/07/19896100.87310.87+زينب بديرينة3011566

االغواط01/09/19896100.87310.87أسية بساس3011584

االغواط06/12/19896100.87310.87يمينة بسعود3011608

االغواط15/03/19906100.87310.87فاطمة الزهراء عيدة3011706

االغواط19/03/19906100.87310.87عبلة عبيتة3011721

االغواط01/04/19906100.87310.87فاطمة دحو3011856

االغواط02/08/1990600.581.29310.87نعيمة محبوبي3011875

االغواط06/01/19916100.87310.87فاطمة الزهراء عاللي3011892

االغواط24/06/19916100.87310.87تومي حسين3011942



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط04/08/19916100.87310.87فتيحة قريبيز3012637

االغواط25/11/19916100.87310.87أحمد حمدي3013826

االغواط15/12/19916100.87310.87سارة الحاج عيسى3010088

االغواط11/03/19926100.87310.87ليلى قسمية3010270

االغواط17/04/19926100.87310.87حسناء حليلو3011047

االغواط01/10/19886200.372.510.87عفاف عبد العليم3011409

االغواط02/09/19906200.87210.87جمعة منال3010055

االغواط18/04/19916200.372.510.87سامية قرقاز3011903

االغواط20/04/19916200.372.510.87خديجة بن الطيرش3011950

االغواط07/09/19916200.87210.87أسماء جقيدل3010558

االغواط21/12/19916200.87210.87ذيب العالية3010286

االغواط01/03/1986600.41.45310.85مسعودة مادني3010297

االغواط22/04/19856002.79210.79خضرة نقاز3011585

االغواط30/05/19876001.79310.79محمد بعيط3013087

االغواط30/06/19876001.79310.79عبد العزيز بوشناق3011426

االغواط26/10/19876001.79310.79جياللي ماحي3013940

االغواط20/12/1985601.40.37310.77عادل عطية 3012657

االغواط04/08/19806100.75310.75جمال جداوي3010923

االغواط27/08/1974610.320.41310.73نزيهة كروم3012153

االغواط04/11/1990600.741.95210.69مريم بديرينة3013571

االغواط10/04/1988600.241.41310.65صفية ديمح3012339

االغواط13/10/1988600.741.91210.65كريرش هاجر3010124

االغواط26/08/19876101.142.510.64بوداود كريمة3013517

االغواط18/09/1991620.240.37210.61فاطمة الزهراء مكحل3010018

االغواط02/03/19846202.45010.45سعد صديقة3010572

االغواط23/10/19846001.45310.45يوسف الشارف3010606

االغواط08/07/1985600.081.37310.45عبد القادر عماري3010699

االغواط12/11/19856001.45310.45فاطمة الزهراء مسعودي3010700

االغواط06/01/19866001.45310.45بشير معيلب3010708

االغواط09/01/19866100.952.510.45عائشة مختاري3010910

االغواط08/06/19876001.45310.45مريم وفاء بن حسين3010966



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط01/11/19876001.952.510.45يمينة حجاج3011036

االغواط28/02/19886001.45310.45سعيدة بن عابد3011666

االغواط25/03/19886001.45310.45عطاء هللا جليخ3012232

االغواط05/06/19886001.45310.45حفيظة مختاري3012312

االغواط07/07/19886001.952.510.45بعاج نادية3012522

االغواط03/09/19886001.45310.45سميرة نور الدين3012974

االغواط11/11/19886001.45310.45فاطنة بن حرز هللا3013360

االغواط18/11/19886001.45310.45فاطنة مزراق3013415

االغواط11/03/1989600.582.371.510.45خديجة لخذاري3013488

االغواط13/01/1990600.581.372.510.45مادني الضاوية3013703

االغواط23/02/19906001.45310.45أسماء ورنيقي3013831

االغواط17/05/1990610.080.872.510.45مريم قديم3013967

االغواط12/10/19906101.45210.45عبدي أمينة3010013

االغواط13/09/19916100.952.510.45ابتسام حدادي3010140

االغواط30/11/19776103.41010.41لواسف مسعودة3010252

االغواط06/10/19796001.41310.41وداد بن العيد3013948

االغواط13/04/19816110.911.510.41العيهار سمية3010384

االغواط04/05/19826202.41010.41رقية سائحي3010719

االغواط20/07/19826200.41210.41عطاء هللا شهرة3012757

االغواط25/09/19826103.41010.41فاطمة بن عزيز3011073

االغواط29/09/19846001.912.510.41فريحة بن شرشافة3011170

االغواط21/08/19856100.41310.41نور الدين رحمون3011360

االغواط05/02/19866100.912.510.41الطيبي عبد العزيز3011379

االغواط21/04/19866103.41010.41سعاد شراك3011491

االغواط27/05/19866001.41310.41سعاد قطاف3011580

االغواط12/11/19866001.41310.41عائشة خرصي3011756

االغواط04/01/19876001.912.510.41يمان بن الزوبير3011824

االغواط28/04/19876200.911.510.41أم هاني سعداوي3012732

االغواط06/09/19876101.41210.41سهام قوقة3011916

االغواط10/10/19876101.41210.41ابتسام بن دهكال3011986

االغواط14/12/19876001.912.510.41حفيظة مداح3012253



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط19/03/19886100.41310.41عبد الرحمان بلعلمي3012264

االغواط04/05/19886100.41310.41هاجر خطوي3012345

االغواط12/08/19886001.912.510.41خضراء دقموسي3012367

االغواط22/08/19886001.41310.41عثمان برجاخ3012133

االغواط03/10/19886001.41310.41عيسى جليخ3012372

االغواط31/10/19886001.41310.41هاجر بوخلخال3012551

االغواط17/11/19886100.41310.41علي أبو جهاد الحاج عيسى3012509

االغواط28/11/19886001.41310.41سمية جعمات3012540

االغواط06/03/19896001.41310.41فوزية بلجابري3012604

االغواط15/07/19896200.41210.41محمد السعيد بوخاري3012634

االغواط13/10/19896100.912.510.41هاني عبد العزيز3012716

االغواط29/10/19896001.41310.41حدباوي بشرى3012746

االغواط04/11/19896001.41310.41صفية غزالن3012796

االغواط18/11/19896100.912.510.41وداد لحاق3012923

االغواط01/01/19906200.41210.41مضميط مليكة3012933

االغواط14/01/19906001.912.510.41رقية هواري3012408

االغواط05/05/19906100.912.510.41عائشة لقرع3012975

االغواط10/05/19906100.41310.41حمزة شرايف3013033

االغواط29/07/19906100.912.510.41يمينة فالح3013121

االغواط18/11/19906100.912.510.41رحماني فتيحة3013148

االغواط19/11/19906100.41310.41فروج نور الهدى3013162

االغواط09/12/19906200.41210.41زينة شاشي3013197

االغواط07/01/19916100.912.510.41بن حرمة شيماء3013296

االغواط14/01/19916200.911.510.41حبيش عائشة3013302

االغواط01/02/19916200.41210.41فتح هللا الحمراء أمال3013361

االغواط31/05/19916100.912.510.41شيمة طيفوري3013367

االغواط05/08/19916001.41310.41هجيرة بوزيد3013550

االغواط16/09/19916100.41310.41لمياء سويح3013572

االغواط31/12/19916100.41310.41بن شتوح عيسى3013672

االغواط19/03/19926100.41310.41عائشة عبد العالي3013632

االغواط19/03/19926100.41310.41كمال ميلودية3013633



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

االغواط31/03/19926100.41310.41نريمان حدودي3010465

االغواط31/03/19926100.41310.41عمر ليناني3013682

االغواط14/04/19926100.41310.41محمد بن رزوق3013706

االغواط11/07/19926100.41310.41شعيب بن عمر3013726

االغواط22/07/19926100.41310.41الخنساء الحاج عيسى3013757

االغواط25/08/19926100.41310.41آمنة بن سعد3013811

االغواط26/09/19926100.41310.41نسرين بن بهاز3013883

االغواط05/10/19926100.41310.41عبد اللطيف بوتسونة3013892

االغواط07/11/19926200.41210.41آمنة روابحية3013982

االغواط28/12/19926100.41310.41نجاة بن دريس3013793

االغواط29/01/19936300.41110.41انفال صغير3013989

االغواط19/03/19936100.41310.41بدر الدجى صفية رحمون3014006

االغواط12/04/19936200.41210.41بن السبع مرية3014050

االغواط10/08/19936200.41210.41خديجة هبول3014051

االغواط18/08/19936200.41210.41شيخاوي خديجة3010639

االغواط23/04/196926100.41310.41علي بحطيطة3010640

االغواط03/03/19846001.37310.37كريمة بن مغربي3011018

االغواط04/04/19866001.37310.37 كميلية حجازي3011096

االغواط27/05/19876100.37310.37نعيمة زنينة3011134

االغواط06/03/19886100.37310.37الزهرة دراح3011563

االغواط17/04/19886002.37210.37أمينة بوعافية3011179

االغواط17/04/19896100.37310.37هاجر الرقطي3011211

االغواط20/02/19906100.37310.37الطاهر ياسين كروم3011247

االغواط01/05/19906100.37310.37عربية لعميد3011271

االغواط01/12/19906100.872.510.37ذهيبة مشري3011274

االغواط05/12/19906100.872.510.37عائشة دحو3011755

االغواط29/05/19916100.37310.37حليمة كريدة3011767

االغواط18/11/19916100.872.510.37خديجة قيبوب3011859

االغواط04/02/19926100.37310.37مريم لرقط3011885

االغواط13/09/19926100.872.510.37حياة شريف3012466

االغواط17/11/19926100.37310.37شروق عبد الصمد3012750



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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االغواط18/11/19926100.37310.37ايناس عطوش3013825

االغواط01/12/19926100.37310.37إلهام قنان3011245

االغواط09/03/856001.37310.37 خديجة بلجنافي3014016

االغواط25/10/1988600.40.91310.31مصطفى رضوان العمري3013994

االغواط30/01/19866001.29310.29تريش سعاد3013696

االغواط09/12/19866001.29310.29عماد مشير3010007

االغواط21/12/19926100.29310.29رفيدة بن العربي3013650

االغواط02/02/19856001.25310.25بارود رشيد3010364

االغواط26/08/1989600.240.87310.11بالحاج مباركة3012348

االغواط02/11/1986600.720.37310.09خديجة سحنون3010645

االغواط19/10/1990620.661.41010.07قيراتي فاطمة الزهراء3013511

االغواط14/01/1991600.160.91310.07سعاد بن قويدر3011948

االغواط05/04/1986600.160.87310.03مسعودة حليلو3010225

االغواط17/04/1990610.080.9129.99بن بريكة شميسة3010035

االغواط23/08/19916100.9729.97حدة صريفيح3010160

االغواط01/01/19856001.452.59.95محمد بلي3010570

االغواط04/05/19866100.9529.95خديجة بن مبارك3010856

االغواط06/01/19876001.9529.95حرحاطي حمزة3010963

االغواط30/11/19876201.9509.95لقمان الحكيم يعقوبي3011978

االغواط03/07/19886100.9529.95صفية فارسي3012720

االغواط11/07/19886100.9529.95عائشة عثماني3012815

االغواط16/03/19916000.9539.95الطاهر حسام الدين شاللي3012928

االغواط26/05/19916001.452.59.95مروة لحرش3010099

االغواط19876100.9529.95خالل دقموسي خضرة3010899

االغواط31/12/19726000.9139.91عائشة بلحماري3011080

االغواط24/04/19786000.9139.91بدر الدين بن حسين3011215

االغواط05/02/19826201.9109.91عواي نجاة3011462

االغواط18/10/19826003.9109.91بن بوزيد حكيمة3011783

االغواط21/04/19846201.9109.91بوفاتح سمية3011975

االغواط25/02/19856100.9129.91أسيا شالوشي3012025

االغواط18/08/19856001.412.59.91خديجة حاجي3012086
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البلديةالمجموع

االغواط01/12/19856201.9109.91كوريمي امينة3012335

االغواط10/01/19866001.412.59.91بلعمري زهرة3012382

االغواط01/03/19866001.412.59.91حدة مادني3012409

االغواط05/04/19866000.9139.91ربيعة ستت3012529

االغواط03/08/19866100.9129.91طيبي هاجيرة3012714

االغواط15/08/19876100.9129.91العتروسي رشيد3012719

االغواط23/10/19876101.411.59.91بوفاتح صليحة3012937

االغواط31/12/19876000.9139.91فتيحة زواوي3013090

االغواط07/04/19886100.412.59.91زهيرة حجوجة3012511

االغواط10/07/19886100.9129.91        بوركنة علية3013150

االغواط28/12/19886000.9139.91يحيى بن مسعود3013155

االغواط04/01/19896000.9139.91بلقاسمي خيرة 3013185

االغواط18/01/19896000.9139.91سعد بوخلخال3013217

االغواط11/02/19896001.412.59.91حسان بن بلخير3013311

االغواط12/03/19896100.412.59.91سهام بلخضر3013336

االغواط24/03/19896100.412.59.91أمال خطوي3013378

االغواط20/04/19896300.9109.91الطاهر ثامري3012585

االغواط03/05/19896000.9139.91هجيرة بن عيسى3013147

االغواط12/06/19896000.9139.91أسماء صادقي3013480

االغواط23/09/19896100.9129.91الزهرة عبا3013512

االغواط22/12/19896000.9139.91لزهاري حميني3013561

االغواط02/01/1990600.50.4139.91فاطمة الزهراء بن لحبيب3013581

االغواط19/04/19906100.9129.91منيرة بن سعيدان3013602

االغواط07/06/19906201.9109.91البشير بديرينة3013607

االغواط13/08/19906000.9139.91لخذاري مروى3013683

االغواط28/10/19906000.9139.91عوالي بن شهرة 3013690

االغواط23/01/19916100.9129.91جودي محمد جهاد3012877

االغواط16/05/19916100.412.59.91زينب قرمولة3013711

االغواط23/07/19916100.9129.91فاطمة غزال3013712

االغواط14/08/19916000.9139.91ذهيبة بن دحان3013747

االغواط11/09/19916100.412.59.91شانة يوسف3012989



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط22/02/19926100.412.59.91فاطمة صبة3013753

االغواط13/04/19926100.412.59.91ابتسام بن لقريشي3013995

االغواط18/07/19926100.412.59.91رانيا وزان3014015

االغواط18/03/19936100.412.59.91نور الهدى شايفة3010054

االغواط02/08/19936100.412.59.91بشرى حمدي3010184

االغواط31/10/19806000.8739.87عيدة حواشي3010202

االغواط08/03/19846001.372.59.87خيرة طعيبة3010496

االغواط29/07/19866000.8739.87بن عيسى بلقاسم3010564

االغواط15/10/19866000.8739.87عيسى صحبي3010592

االغواط02/03/19876000.8739.87فاطمة بن بلغيث3010654

االغواط26/05/19876201.8709.87وفاء لبقع3010726

االغواط25/01/19886100.372.59.87سمية بن عروس3010940

االغواط01/02/19886000.8739.87كلتوم ريان3011148

االغواط18/01/19896100.372.59.87فاطمة بوسعيد3011155

االغواط12/10/19896000.8739.87محمد أيوب بن النوار3011219

االغواط08/12/19896100.8729.87نور الهدى جعيرن3011237

االغواط25/02/19906000.8739.87عائشة بلكعيبات3011258

االغواط19/03/19906201.8709.87تاوتي خديجة3011525

االغواط01/05/19906000.8739.87مريم حشاني3011568

االغواط28/05/19906000.8739.87إيمان لبنى شتوح 3011732

االغواط15/06/19906000.8739.87نوال خنوس3011901

االغواط05/01/19916000.8739.87خيرة يطو3012344

االغواط16/10/19916000.8739.87نريمان الرق3012481

االغواط23/01/19926100.372.59.87مباركة قلومة3012807

االغواط04/08/19926000.8739.87بشرى داودي3010527

االغواط30/03/19846300.8709.87أسماء ميهوبي3012533

االغواط22/02/19886001.292.59.79مغنية بوخاري3010191

االغواط26/11/1987600.240.912.59.65قدوري فاطمة3013465

االغواط26/08/1983600.163.4509.61حمزة عمارة3010522

االغواط13/11/1988600.160.952.59.61مريم عباس3011413

االغواط17/09/19916200.081.59.58نادية سلمات3012221



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط22/06/1987600.080.912.59.49ذهيبة داود3012578

االغواط08/11/1987600.080.912.59.49سهام مخطاري3012244

االغواط16/04/1988610.082.4109.49شفيقة بن بوخاري3012496

االغواط02/01/19896100.4529.45حياة عقروم3012784

االغواط19/03/1989600.080.872.59.45كريمة بورنان3010017

االغواط02/10/19896000.952.59.45عامرة غول3010516

االغواط11/02/19846003.4109.41نصر الدين بن عنتر3011060

االغواط16/02/19856100.911.59.41محمد سعداوي3011066

االغواط02/09/19856000.912.59.41حفصة شايفة3011169

االغواط02/01/19866201.4109.41سكورة ساهل3012482

االغواط13/02/19876001.4129.41العسري عمر3011191

االغواط27/04/19876000.912.59.41أم كلتوم بن شنيبة3011503

االغواط11/01/19886000.4139.41سليمة قاسمي3011509

االغواط11/02/19886000.4139.41آسيا صغيري3014001

االغواط16/05/19886000.4139.41امباركة طيبي3011954

االغواط23/07/19886000.4139.41مصطفى خليفي3012190

االغواط23/09/19886000.4139.41سارة جقيدل3012579

االغواط18/11/19886000.912.59.41سعاد زنبط3012231

االغواط09/04/19896000.912.59.41حمدي موالي الطيب3012280

االغواط23/04/19896100.911.59.41غويرق سمية3012299

االغواط22/06/19896000.4139.41خديجة بوسدرة3012350

االغواط28/06/19896100.4129.41نبيلة قريقر3012422

االغواط22/07/19896000.912.59.41حبيبة عبيدي3012488

االغواط17/12/19896100.4129.41سعيدة بن ثابت3012534

االغواط31/01/19906000.4139.41خديجة توهامي3010467

االغواط09/02/19906000.912.59.41حاج علي باري3012563

االغواط15/04/19906300.4109.41داود عمار3012638

االغواط20/04/19906000.4139.41كريمة يوسفي3013927

االغواط10/08/19906100.4129.41بن سعدة سارة3012751

االغواط21/09/19906300.4109.41عجالت خديجة3012838

االغواط08/11/19906000.912.59.41محروق الراس نفيسة3012905



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط11/12/19906000.4139.41سارة بن عيسى3012938

االغواط23/02/19916100.4129.41نصيرة قطاف3013221

االغواط15/03/19916000.4139.41زينب شتوح3013391

االغواط25/07/19916000.912.59.41هدى بن الزوبير3013455

االغواط04/08/19916000.4139.41فتيحة مراد3013538

االغواط16/08/19916100.4129.41يعقوبي سمية3013583

االغواط20/08/19916000.4139.41سهام عامري3013597

االغواط01/09/19916000.4139.41فاطمة لشلح3013605

االغواط18/09/19916300.4109.41خضرة صادقي3013846

االغواط24/10/19916000.4139.41ايمان نعمان3013891

االغواط08/01/19926000.4139.41هالة قويدري3013937

االغواط25/05/19926000.4139.41هاجر شالمة3014008

االغواط06/09/19926100.4129.41بن عطية فاطنة3010697

االغواط23/04/19936300.4109.41آمنة قنان3010964

االغواط26/05/19936001.4129.41رحاب هللا بوديسة3013794

االغواط19876000.4139.41خالل بوضلعة علي3012988

االغواط23/07/19836000.3739.37الزهراء بوسدرة3011264

االغواط23/11/19846000.3739.37أمال بن قطاس3011910

االغواط09/06/19916000.3739.37أميرة دبيون الساهل3012467

االغواط27/09/19916000.3739.37ليلى قفاف3010701

االغواط13/06/19926000.3739.37كوثر شويرب3011344

االغواط24/01/19936000.3739.37حنان علوط3011730

االغواط0312/19886000.872.59.37خديجة التاج3010367

االغواط01/01/19876102.3309.33شهرزاد زقرير3012406

االغواط07/07/1987600.40.9129.31الزهرة ريان3010763

االغواط01/03/19866001.2929.29ياسين بن حرمة3010917

االغواط24/10/1982639خديجة سويدة3011102

االغواط10/07/1985639فايزة خيراني3011346

االغواط03/05/1986639منال زايدي3013669

االغواط03/11/19876101.9108.91عائشة بحيصة3011461

االغواط05/05/19886000.9128.91حنان النوعي3012286



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط29/10/19886100.9118.91داودي مليكة3011497

االغواط10/08/19896000.412.58.91فاطمة بن قطاس3012074

االغواط19/08/19896000.412.58.91يحياوي سفيان3012120

االغواط27/09/19896101.9108.91أمال لحرش3012169

االغواط27/11/19896200.9108.91علي واعر محمود3012373

االغواط03/02/19906000.9128.91أم الخير بن حمزة3010441

االغواط25/05/19906200.9108.91صفية بن الطيرش3012514

االغواط15/06/19906200.9108.91بن سماعين فاطمة الزهراء3012567

االغواط10/11/19906100.9118.91ربيحة زرقاوي3012632

االغواط20/03/19916000.412.58.91نهاد بوشلوش3012973

االغواط03/04/19916000.412.58.91فاطمة الزهراء بن جياللي3013022

االغواط13/05/19916000.412.58.91إكرام مخنث3013113

االغواط12/06/19916100.411.58.91زقادي شعيب3013131

االغواط27/06/19916000.9128.91نجاة سحنون3013191

االغواط22/07/19916000.412.58.91قرادي جازية3013536

االغواط05/12/19916100.411.58.91زينب بن زوبير3013566

االغواط03/02/19926100.411.58.91بن قانة المداني3013578

االغواط16/06/19926100.9118.91معمري فريحة أروى3013589

االغواط08/09/19926000.412.58.91سارة بن حرمة3013727

االغواط08/09/19926000.412.58.91آمنة مروة رزق هللا3013743

االغواط20/01/19876101.8708.87يوسف طويهر3010984

االغواط12/04/19896000.372.58.87حليمة مراجي3011133

االغواط30/07/19916000.372.58.87عائشة عاللي3011434

االغواط08/06/19976000.372.58.87مريم بلمداني3011920

االغواط11/04/19916200.8708.87حمزة بن عطاء هللا3010119

االغواط20/11/19846002.8308.83فرح بورقيبة3014028

االغواط09/10/19916000.292.58.79فاطمة الزهراء عويسي3012078

االغواط22/09/19856101.4508.45عبد القادر جخدم3010556

االغواط24/07/19816002.4108.41أحمد شطة3010061

االغواط04/06/19836002.4108.41نعيمة جعيجع3011342

االغواط26/06/19846002.4108.41محمد شقنان3012840



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط22/08/19866101.4108.41مرزوق سارة3012847

االغواط12/03/19876000.4128.41جوبر بالل3012854

االغواط23/08/19876101.4108.41هجيرة كزواي3013873

االغواط16/06/19886000.4128.41بن سعدة حميدة3012895

االغواط12/12/19896000.911.58.41بوضلعة هاجر3013198

االغواط05/04/19906000.911.58.41قحقوحي نعيمة3013231

االغواط25/11/19906000.4128.41كروم وسيلة3013235

االغواط07/12/19906101.4108.41خديجة بعاج3013259

االغواط28/02/19916200.4108.41سعدية ناصر باي3013537

االغواط15/09/19916101.4108.41بلخضر خضرة3013567

االغواط06/04/19926000.4128.41بن مسعود الزهراء3013591

االغواط08/07/19926100.4118.41برمان فاطنة3013598

االغواط04/09/19926200.4108.41خلود خطوي3013640

االغواط27/11/19926101.4108.41دنيا سعودي3010959

االغواط18/02/19936000.4128.41قدوح سامية3013720

االغواط21/11/19926000.3728.37هالة سويدي3011913

االغواط01/01/19846001.9107.91علي الطيبي3010400

االغواط21/04/19856001.9107.91زينب بن قويدر3011035

االغواط12/04/19866001.9107.91أمال بورمة3011496

االغواط03/08/19866001.9107.91طارق طيبي3012589

االغواط07/01/19886100.9107.91فاروق مكحل3012864

االغواط23/01/19896100.9107.91فاطمة بوقصة3013200

االغواط20/08/19896100.9107.91المختار منزه3013427

االغواط23/12/19896100.9107.91سفيان يمينة3013510

االغواط23/12/19896100.9107.91مرزوق بالل3013528

االغواط11/03/19906000.411.57.91العافية فاطمة3013574

االغواط01/07/19906100.9107.91صارة كالخي3013780

االغواط25/09/19906100.9107.91بن الطيرش إسماعيل3013664

االغواط18/04/19896000.371.57.87أحمد حويو3010762

االغواط27/08/19896100.8707.87سارة رينوبة3011471

االغواط01/08/19906001.8707.87فطيمة بن عبد الهادي3014027



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

االغواط16/05/19816001.4107.41فاطمة مرزاق3012015

االغواط04/11/19896001.4107.41صفية غزالن3012672

االغواط08/05/19916100.3707.37عبير قتال3010005

االغواط26/06/19916100.3707.37مسعودة مشراوي3010120

االغواط23/07/19926100.3707.37محصر عبد الحميد3010721

االغواط27/11/19896000.9506.95الطاهر زبدة3013372

االغواط15/09/19916000.9506.95ياقوت ساسي3013991

االغواط05/07/19886000.9106.91خالد طيباوي3013723

االغواط29/05/19916000.9106.91فريحة ميحوبي3013751

االغواط07/11/19896000.8706.87محمد االمين بن جدو3011050

االغواط03/08/19916000.4106.41خديجة بن ثابت3011498

االغواط03/04/19926000.4106.41عايدة زهراء صافي3013202

االغواط29/12/198766عائشة موافيق3011687

البيضاء25/07/1982620.242.912.513.65فاتيحة شريكي3011378

البيضاء03/04/1984620.661.91313.57منصور كشنة3010680

البيضاء27/01/19906121.41313.41فاطمة سرخاد3010460

البيضاء29/08/1986620.161.91313.07بلقاسم بوخالفي3010797

البيضاء06/03/19836003.91312.91خالد حليفي3013274

البيضاء26/12/19846103.412.512.91باهية شريكي3010551

البيضاء21/05/19886301.412.512.91خضرة بن عبد السالم3010533

البيضاء20/12/19916300.41312.41سهام لعجالي3011122

البيضاء27/02/1985610.41.95312.35عبد القادر سرخاد3012148

البيضاء16/01/1983610.41.87312.27ناصر رحوي3010684

البيضاء01/11/1985610.161.87312.03أحمد طالبي3010659

البيضاء10/01/1985611.081.412.511.99عبد القادر جليطي3011429

البيضاء21/01/19896300.91211.91الزهرة طاهري3010475

البيضاء10/09/19896200.91311.91زهية شعبة3014039

البيضاء28/04/19906200.91311.91تركية زريكي3010469

البيضاء18/09/1984600.52.792.511.79صباح الضيف3012449

البيضاء19/09/1986610.321.41311.73الخالدية العيد3010415

البيضاء07/05/1986600.742.372.511.61عائشة هبري3012290



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

البيضاء09/10/1985610.660.87311.53بلقاسم بن سالم3010796

البيضاء17/08/19876002.45311.45حليمة البرود3010775

البيضاء20/01/19876200.41311.41عبد القادر قطافي3012091

البيضاء19/11/19906201.41211.41بركاهم قطافي3010450

البيضاء01/04/19916200.41311.41الجياللي شقاف3012093

البيضاء08/09/19896101.29311.29براهيم صي3013194

البيضاء12/01/1986610.50.912.510.91محمد سرخاد3011042

البيضاء27/05/19886200.91210.91مجادي مباركة3013547

البيضاء01/03/19896100.91310.91سعدية زرداني3013944

البيضاء04/07/19896100.91310.91كشنة مليكة3012813

البيضاء24/03/19906200.412.510.91الرحوي فاطمة3012361

البيضاء07/09/1983620.51.91010.41أحمد سرخاد3011043

البيضاء11/08/19916200.41210.41بن معمر سعيد3012920

البيضاء02/09/19846101.29210.29فاسي ياسين3012908

البيضاء09/11/1985610.240.91210.15جميلة مداني3012225

البيضاء10/05/19886101.451.59.95لعابدية مزندي3010451

البيضاء14/09/1990600.160.4539.61ياسين سرخاد3012800

البيضاء03/02/1986600.161.4129.57براهيمي محمد3012889

البيضاء04/03/19866000.4139.41أم رابح لعجالي3010459

البيضاء15/05/19886001.4129.41بلقاسم هبري3012289

البيضاء05/06/19896001.3729.37سعاد مزندي3010421

البيضاء22/04/1985600.240.9129.15فاطمة عالل3012227

البيضاء04/01/19916000.412.58.91عبد القادر مزندي3012092

البيضاء07/02/1987000000أمينة ناصري3010853

البيضاء04/04/1988000000جريبيع نسرين3013541

البيضاء0905/1984000000ناصر رشيدة3013053

الحاج المشري16/06/1985620.663.95315.61عومار عواد3011086

الحاج المشري19/09/1981610.084.45314.53كلتوم عواد3011088

الحاج المشري25/02/19886302.91213.91مليكة موسلي3010828

الحاج المشري02/05/1987620.661.91313.57دحماني خيرة 3013127

الحاج المشري01/12/1982620.081.91312.99فاطمة عواد3011636



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الحاج المشري01/07/19866103.372.512.87مصطفى بن فريحة3010141

الحاج المشري11/04/19926400.372.512.87لخضر كحول3010529

الحاج المشري05/04/1988610.741.91312.65فاطمة بداوي3011091

الحاج المشري09/01/1987600.083.41312.49مليكة زباري3011476

الحاج المشري21/05/19856003.41312.41عواد أمنة3012860

الحاج المشري26/11/19906201.41312.41لويزة زواوي3011707

الحاج المشري06/08/19916300.41312.41جمال الدين شيخاوي3010333

الحاج المشري23/02/19916400.411.511.91بوصوري فتيحة3013560

الحاج المشري26/11/1988600.821.91311.73هشام زواوي3012049

الحاج المشري16/05/1986610.241.952.511.69مسعودة مجادي3010428

الحاج المشري26/10/19876101.872.511.37بلقاسم مجاهد3010143

الحاج المشري23/01/19876001.25310.25بوقاية الناصر3012966

الحاج المشري24/06/19876001.412.59.91عمر يوسفي3012194

الحاج المشري17/02/19906000.9139.91فاطمة مجادي3010410

الحاج المشري16/01/1991600.240.872.59.61فضيلة نورين3010224

الحاج المشري07/09/1989600.580.412.59.49الحسن يوسفي3012189

الحاج المشري21/08/19806000.252.58.75خيرة شيخاوي3011480

الحاج المشري04/10/19896000.4128.41شداد عبد الناصر3012963

الحاج المشري05/03/1977000000لخضر عواد3010888

الحاج المشري16/05/1984000000جميل مسعودة3012356

الحاج المشري06/09/1984000000بولفعة زيغمي3012223

الحاج المشري18/03/1985000000لزرق الطاهر3013556

الحاج المشري23/09/1985000000دنيا نورين3010346

الحاج المشري19/01/1986000000تركية كركوف3012457

الحاج المشري04/02/1986000000روبة سالك3010102

الحاج المشري11/10/1986000000الناصر بوزيدي3012642

الحاج المشري12/01/1987000000فاطمة الزهرة تومي3010665

الحاج المشري04/11/1987000000آمنة عواد3011635

الحاج المشري23/01/1988000000جمال عواد3010886

الحاج المشري29/11/1988000000شريفة واضحي3013728

الحاج المشري13/06/1990000000طاقين مغنية3012863



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الحاج المشري18/06/1991000000نجاة مجادي 3012459

الحاج المشري01/12/1991000000حنان جادي3012770

الحاج المشري15/091986000000مباركة بوشريط3013130

الحاجب 24/10/1986621.321.87314.19زهراء قنيول3010356

الحاجب 16/11/1977610.743.41314.15الطاهر العايب3013100

الحاجب 01/12/1990630.660.41313.07وليد لح3010509

الحاجب 02/08/19876201.912.512.41خليفي فتيحة3012321

الحاجب 26/05/1980611.240.91312.15فاطمة الزهرة دهكل3011011

الحاجب04/07/19926300.412.511.91فضيلة قزم3012519

الحاجب03/07/19906200.41311.41هاجر غويرق3011575

الحاجب12/07/19906000.3739.37فاطمة بن دريس3011574

الحويطة06/02/19906700.912.516.41دجاج فاطمة3012826

الحويطة09/07/19856201.91312.91ليلى حشاني3011737

الحويطة13/10/19926400.412.512.91سعدة دجداج3012226

الحويطة12/01/19876200.91311.91بن دب محمود3013694

الحويطة08/04/8706200.91311.91عبد القادر دجاج3012132

الحويطة13/11/19846200.912.511.41خرشة ام كلثوم3012914

الحويطة04/07/19906401.4111.41نجاة مسعودي3011127

الحويطة25/10/19916200.91210.91خديجة دجاج3012435

الحويطة06/06/19926200.372.510.87ليلى فتيتح3011214

الحويطة05/04/19926000.9139.91سارة النخ3013769

الحويطة22/08/1990600.41.4129.81بن شاعة اميرة3013631

الخنق19876501.453116.45خالل سليمة بن بوقليمينة3012753

الخنق16/01/1988632.081.95316.03البشير لقرع3011987

الخنق31/05/19886302.913115.91أماني الرقو3013840

الخنق12/10/1985621.323.41315.73فاطمة لعجال3011781

الخنق08/06/19926600.412115.41عائشة عاللي3010121

الخنق17/04/19836404.91014.91فتيحة حسني3010704

الخنق31/03/19876302.91314.91وفاء معفون3011095

الخنق10/04/19876302.91314.91مريم قص العود3010448

الخنق07/08/19846203.952.514.45فاطمة حجار3010717



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الخنق07/11/19826302.41314.41زميت رشيد منير3013557

الخنق03/02/19856203.41314.41فطيمة الزهرة قمري3010549

الخنق06/09/1987600.7452.514.24عالل حفصي3011171

الخنق26/10/1987620.242.91314.15خديجة هيزوم3013172

الخنق16/02/1985610.583.37313.95مباركة شقاللة3011506

الخنق21/03/19736400.91313.91عالل رحموني3010850

الخنق20/09/19836202.91313.91عالوة محمود3013688

الخنق31/07/19846202.91313.91الطاهر حجاري3012064

الخنق29/04/19886301.91313.91سمية زازة3011835

الخنق08/09/19906301.91313.91مليكة شمة3010350

الخنق02/09/1986610.93.412.513.81خضرة كعبوش3010218

الخنق15/06/1984630.321.41313.73فاطمة الزهراء بن عون3011573

الخنق22/02/1985620.082.41313.49أسماء مرسلي3011312

الخنق28/05/19826103.41313.41فضيلة كميتي3011855

الخنق24/01/19836004.41313.41فصيلة كريريش3011677

الخنق10/06/19846202.41313.41أحمد دعماش 3010897

الخنق03/02/19866202.41313.41ذهيبة كعباش3013323

الخنق02/02/19886202.41313.41نعيمة لعرج3011401

الخنق22/06/1988611.51.91313.41فتيحة بن لحبيب3010399

الخنق09/01/19896301.912.513.41فطيمة شيبوط3011398

الخنق16/07/19916400.41313.41اسمهان دايخ3011515

الخنق22/05/19926400.41313.41صفية زازة3011516

الخنق08/10/1987620.241.91313.15سارة مقوسي3012669

الخنق01/12/1989620.241.91313.15نجاة بن دراح3012103

الخنق01/09/1984610.242.79313.03امينة بن فنيش3013101

الخنق25/04/19866201.91312.91خديجة محبوبي3012085

الخنق14/12/19866201.91312.91نصيرة بن خولد3013186

الخنق23/09/19876102.91312.91صفية العيدودي3013714

الخنق23/02/19886201.91312.91حنان الكامل3013949

الخنق04/07/19886301.91212.91جمال الدين فطام3010123

الخنق10/09/19886201.91312.91نجاة بن الطيب3011685



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الخنق14/02/19906300.91312.91محمد االمين مداح3010840

الخنق05/10/19866201.87312.87لطيفة مراح3011231

الخنق11/09/19866300.87312.87مسعودة مريم زياط3010216

الخنق15/04/19906400.87212.87حنان زياط3010208

الخنق15/03/1990620.41.45312.85فريحة جقيدل3010543

الخنق23/12/1988610.242.41312.65وفاء بن الصديق3010251

الخنق30/08/1990620.241.41312.65عائشة يحياوي3011878

الخنق30/12/1986620.081.952.512.53مباركة خنفار3010904

الخنق18/11/1987620.081.45312.53نورة بولصناف3010534

الخنق19/11/19856201.45312.45خيرة لجرب3010734

الخنق31/03/19876202.45212.45فاطمة الزهراء الجياللي3010028

الخنق29/01/19836201.41312.41بن قيط منصورة3012952

الخنق11/07/19846201.912.512.41السعدي هدى3012936

الخنق01/06/19876201.912.512.41عبد الرحيم قاسمي3010198

الخنق27/11/19886201.912.512.41قمري صورية3012377

الخنق06/04/19896201.912.512.41حفصة عبد العالي3011074

الخنق24/04/19896201.912.512.41خديجة لعجال3011941

الخنق29/07/19896201.912.512.41خديجة لعروسي3011400

الخنق26/06/19906201.41312.41سارة ميهوبي3011699

الخنق19846201.41312.41خالل بوقرين محمد3013662

الخنق13/09/19856201.872.512.37خديجة قويدري3011751

الخنق11/10/19896300.37312.37ميلود محبوبي3011220

الخنق01/12/19926300.37312.37زينب طيبي3011241

الخنق09/05/1985600.242.91312.15لخضر شمة3012082

الخنق15/10/1987620.240.91312.15العباسي رشيد3012393

الخنق14/02/1974620.51.45211.95فضيلة عبدي3010902

الخنق27/10/19856101.95311.95هنية لخنش3010698

الخنق25/02/19876200.95311.95عبد الرحمان بلبشير3012681

الخنق26/11/19826002.91311.91مراد رحمون3011847

الخنق18/01/19846102.412.511.91فاطمة محبوبي3010493

الخنق08/02/19856101.91311.91كريم بن نوار3013334



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الخنق01/05/19876101.91311.91فاطمة الزهراء بن لحبيب3013752

الخنق20/06/19876101.91311.91مسعودة سليماني3010431

الخنق17/03/19886201.91211.91سليماني حورية3012942

الخنق06/06/19886201.412.511.91نجاة لعجال3011022

الخنق13/09/19886101.91311.91نزيهة بن صالح3011736

الخنق01/10/19886201.91211.91العالية لعجال3013466

الخنق19/01/19896201.91211.91قاسمي مسعودة3012941

الخنق24/09/19896200.91311.91فاطمة لعجال3010345

الخنق27/09/19896101.91311.91غنية بن اسماعيل3011254

الخنق25/03/19906200.91311.91مريم قاسمي3012520

الخنق17/10/19906201.412.511.91الزهرة قيساري3012474

الخنق29/02/876102.91211.91هاجر تربح3013477

الخنق30/09/19886101.87311.87سعاد تربح3011064

الخنق17/05/19876200.87311.87فتيحة طيبي3011752

الخنق04/12/19886200.87311.87محمد بلمشري3010623

الخنق28/06/19906200.87311.87سمية لعجال3011738

الخنق12/02/19916200.87311.87خيرة العباسي3011720

الخنق28/03/19916200.87311.87صورية فطوم3010574

الخنق06/05/19916200.87311.87خولة عماري3010971

الخنق25/05/1989600.661.91311.57هاجر بن واعر3011177

الخنق06/07/1991620.080.37311.45نعيمة بوسنة3010660

الخنق04/09/19786002.41311.41عالل لجرب3012636

الخنق05/01/19866101.912.511.41ايمان مباركة بوخاري3011402

الخنق21/04/19866002.912.511.41ايمان بن عابد3013413

الخنق25/09/19866101.912.511.41قويدري نوال3012943

الخنق19/04/19876201.41211.41سهام لبيض3010109

الخنق18/06/19876101.41311.41عائشة بوسدرة3012564

الخنق05/12/19876002.41311.41سعيد بن مسعود3012083

الخنق17/09/19886101.912.511.41نصيرة العباسي3010188

الخنق13/05/19896200.912.511.41فاطمة شمة3012028

الخنق08/12/19896200.912.511.41نصيرة يحياوي3012748



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الخنق28/03/19906200.912.511.41سارة هامل3012747

الخنق18/05/19916200.41311.41فاطمة بوقرين3011016

الخنق08/12/19916200.41311.41خديجة سحنون3010752

الخنق21/03/19926200.41311.41يمينة زوبيري3012689

الخنق11/11/19916200.37311.37سيد عبد الفتاح بودربالة3010804

الخنق27/05/19876101.792.511.29عطاءهللا معزوزي3012487

الخنق17/12/19906200.792.511.29خيرة شيبوط3010928

الخنق10/11/1989610.320.87311.19شهرزاد حبيش3014009

الخنق06/02/1986600.241.87311.11حبيبة كميتي3011107

الخنق16/10/19876101.95210.95ميهوبي نعيمة3010039

الخنق22/06/19896101.91210.91فايزة زازة3012414

الخنق08/12/09876101.91210.91فتيحة العباسي 3012443

الخنق19856001.91310.91خالل أم الخير بن عابر3012124

الخنق19876101.91210.91خالل بوقرين فوزية3012944

الخنق10/11/19886100.87310.87امينة مشروحة3013890

الخنق14/11/19886101.87210.87بن لحبيب حبيبة3012316

الخنق22/05/19896100.87310.87دليلة بوسدرة3013974

الخنق18/12/19906100.87310.87يوسف بسباس3010945

الخنق03/12/19906200.372.510.87نور الدين رحموني3010262

الخنق24/03/1986600.241.912.510.65سارة دنداني3010223

الخنق05/04/1982600.161.29310.45حجاري عطاهللا3010038

الخنق14/10/19836101.45210.45عاشوراء العباسي3010926

الخنق22/09/19866100.952.510.45رشيد العباسي3012026

الخنق21/03/19886100.952.510.45محمد األمين  براهيمي3012415

الخنق08/12/19886001.952.510.45خديجة تربح3010513

الخنق09/09/19846001.912.510.41الطاهر بن قانة3013431

الخنق10/09/19866101.41210.41زغودي خيرة3012871

الخنق07/12/19886001.41310.41بلعباس قمام3010492

الخنق23/02/19906100.41310.41فتيحة العباسي3013855

الخنق15/06/19906100.912.510.41نصيرة حمدي3013829

الخنق13/05/19926100.41310.41عبد القادر بوقرين3013969



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الخنق31/12/19926100.41310.41خيرة قويدري3011355

الخنق01/07/19906100.872.510.37الزهرة مراح3010817

الخنق26/09/19916100.37310.37بن لحبيب سيد أحمد 3011221

الخنق16/06/1991600.320.91310.23فاطمة بن داود3013351

الخنق22/02/1987600.321.292.510.11عبد القادر قمري3011990

الخنق01/01/19866001.452.59.95بوخاري مسعود3010031

الخنق21/04/19896100.9129.91فاطمة بن يعقوب3012600

الخنق25/08/19906000.9139.91جمال العباسي3012070

الخنق03/10/19856100.8729.87محمد زعاك3010870

الخنق17/04/19886100.8729.87محمد زوبيري3010806

الخنق23/12/19896000.8739.87زياط خالد3013680

الخنق15/02/19896201.4509.45بدرة مسعودي3010313

الخنق03/02/19856000.4139.41محمد لمين قمري3013839

الخنق10/06/19876000.4139.41الطاهر بن نوار3014042

الخنق14/04/19926000.4139.41حنان بوراس3011505

الخنق26/02/19856000.872.59.37محمد مسعودي3010954

الخنق01/04/19896000.9528.95محبوبي نعيمة3010033

الخنق25/06/19886000.9128.91يمينة حميدة3010334

الخنق02/04/19906200.9108.91قاسمي جميلة3013577

الخنق03/09/19916000.412.58.91سهلي سمية3013667

الخنق05/12/19916000.8728.87محمد سليماني3011487

الخنق22/05/1979600.241.4107.65مباركة رايسي3012591

سيدي بوزيد/السخونة30/12/19876201.91312.91أم هاني يعقوبي3011140

سيدي بوزيد/السخونة16/03/1991620.40.41311.81فتيحة لطرش3013135

سيدي بوزيد/السخونة12/05/19906101.912.511.41فاطمة زهرة رمضاني3012791

سيدي بوزيد/السخونة01/04/1983610.41.332.511.23دحماني ناصر3013659

سيدي بوزيد/السخونة31/08/1988600.41.872.510.77مصطفى مقراني3010831

سيدي بوزيد/السخونة27/10/19856001.2929.29محمد عقون3012799

سيدي بوزيد/السخونة13/08/19856000.9106.91فاطمة جيالني3012527

سيدي بوزيد/السخونة28/09/1980000000هجيرة سعداوي3012269

سيدي بوزيد/السخونة20/01/1984000000عمار عدي3010446



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

سيدي بوزيد/السخونة29/11/1984000000يمينة لعماري3013771

سيدي بوزيد/السخونة25/01/1985000000فاطمة الزهراء هباطي3013237

سيدي بوزيد/السخونة29/01/1986000000شهرزاد الخالل3011823

سيدي بوزيد/السخونة11/05/1986000000رشيدة خليف3011837

سيدي بوزيد/السخونة20/08/1989000000محمد شعيبي3011779

سيدي بوزيد/السخونة13/03/1990000000صليحة لعماري3013767

سيدي بوزيد/السخونة10/12/1990000000خيرة عياد3011787

سيدي بوزيد/السخونة05/10/1992000000صادقي حياة3013594

سيدي بوزيد/الشكالة26/05/19916200.95311.95مسعود بوقادة3012658

العسافية07/02/19876602.41216.41يوسفي بختة3013608

العسافية19856204.412.514.91خالل وردة عطاء هللا3010725

العسافية27/01/19846203.41314.41نعيمة علي واعر3013281

العسافية03/02/19866203.41314.41نورة قويدري3014026

العسافية07/10/19866302.41314.41هاجر العقون3013013

العسافية10/12/19866203.41314.41حنان جعمات3013834

العسافية07/06/1984610.243.41313.65خيرة بن التومي3011209

العسافية07/08/19816103.41313.41محمد نقموش3012297

العسافية17/03/19886301.41313.41عبد المجيد طاسي3013886

العسافية19/02/19906301.912.513.41خيرة بلي3013786

العسافية23/01/19886202.37313.37صارة صحراوي3011712

العسافية30/07/19866201.95312.95عيسى بدوي3010733

العسافية15/04/19776003.91312.91البشير بوحملة3012620

العسافية10/02/19826201.91312.91علي دزة3011621

العسافية16/02/19876201.91312.91أحمد شتاتحة3013920

العسافية26/04/19876201.91312.91الزهراء تمزور3013163

العسافية1501/19896201.91312.91خديجة جعمات3013064

العسافية21/07/19896400.372.512.87خليفة قحماني3010995

العسافية01/08/19906201.41312.41وفاء سوقة3013158

العسافية04/05/19906300.37312.37عائشة بن الحرمة3010740

العسافية28/01/1987610.081.91311.99عائشة حجوجة3012061

العسافية27/04/19816201.91211.91بوحملة أجنيدي3013575



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

العسافية29/06/19846101.91311.91فاطيمة بغدادي3012140

العسافية02/11/19876102.372.511.87وليد حجار3013463

العسافية07/12/1986600.242.37311.61ابراهيم مليك3011928

العسافية06/10/19836203.45011.45فاطمة الزهرة بطيمي3010550

العسافية13/09/19876201.911.511.41علي قميتي3013462

العسافية20/12/19906200.41311.41فاطمة بوحملة3011514

العسافية08/01/19886002.37311.37مباركة قرن3011722

العسافية14/04/19806201.911.411.31عطية صديقي3010479

العسافية15/10/19906200.792.511.29مسعودة محفوظي3010972

العسافية14/09/1990600.821.41311.23نور الهدى بلخيري3012785

العسافية16/08/1983601.323.87011.19دهيكل يزيد3013645

العسافية14/05/1983600.821.33311.15الطاهر دهيكل3011927

العسافية20/05/1986610.740.37311.11صارة مشراوي3011203

العسافية08/06/19846001.91310.91محمد داي3013115

العسافية15/02/19886101.412.510.91مريم قميتي3013493

العسافية16/11/19886002.412.510.91شالمة فاطمة الزهراء3013626

العسافية12/07/19916200.412.510.91خديجة لبتر3013457

العسافية12/02/19926200.412.510.91حدة قميتي3013492

العسافية22/05/19906100.87310.87محمد عيداوي3011327

العسافية30/10/19916200.372.510.87خديجة بلة3011007

العسافية25/07/19856001.79310.79خديجة عالبة3011550

العسافية12/03/19886001.45310.45زوليخة بوحملة3010867

العسافية29/02/19846001.41310.41عائشة مشراوي3013787

العسافية31/10/19906100.41310.41محمد لحبيب بن مبارك3013817

العسافية19/05/19926200.41210.41فضيلة مويسة3011971

العسافية31/12/19866001.9529.95جمعة محداد3010863

العسافية28/10/19846001.4529.45بوشمال عبد القادر3010030

العسافية15/07/19916100.4129.41ايمان كريبع3011972

العسافية26/01/19926100.4129.41كيحل فاطيمة3012841

العسافية10/09/19916100.3729.37أم الخير بن أمحمد3011447

العسافية01/10/19916200.9108.91محمد بن نوي3011204



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

العسافية19/04/1988600.082.3308.41الزهرة بوقرة3010555

العسافية02/01/19916200.3708.37زكية بطيمي3011456

العسافية28/01/19866001.9107.91عبد القادر مويسة3013418

الغيشة17/07/19846124.91316.91الطاهر نقار3011656

الغيشة01/06/1977601.665315.66جخيوة جمال الدين3012951

الغيشة28/03/1980602.53.95315.45محمد عويفات3012797

الغيشة10/04/19846303.952.515.45فاطمة جرادة3010912

الغيشة27/02/1987620.373.91315.28عمر غباني3011623

الغيشة15/06/1982630.42.912.514.81جميلة زعيلق3012916

الغيشة07/06/19826302.912.514.41خيرة عويفات3011012

الغيشة12/10/19856203.41314.41نجية حمداوي3012293

الغيشة09/05/1981610.243.94314.18نجية بن زيان3010767

الغيشة23/10/1983620.242.87314.11محمد حفص3011858

الغيشة06/03/19896301.91313.91نورة عيفة3011761

الغيشة25/03/19916400.91313.91عمر روادي3012793

الغيشة21/1219736202.91313.91سليمان الحرفيف3012500

الغيشة09/05/1984610.243.41313.65فريحة صياد3011650

الغيشة15/11/1983600.244.29313.53فاطنة يوسفي3013782

الغيشة21/03/19856203.41213.41نجمة زقاوة3010299

الغيشة16/01/19886202.41313.41خدوج بزيط3012208

الغيشة27/08/19796202.37313.37فاطنة بيعة3011748

الغيشة22/08/19816202.37313.37خضرة ذويب3011898

الغيشة30/10/19856202.37313.37خديجة بن زيان3011336

الغيشة10/07/1982600.163.91313.07حسين عويفات3012292

الغيشة03/09/1983601.082.91312.99الطيب طهاري3010315

الغيشة20/07/1989630.080.91312.99خالد بن قدور3012470

الغيشة16/07/19696201.95312.95عيشوش بن زيان3010674

الغيشة20/07/19836103.452.512.95فاطنة قريشي3010913

الغيشة24/12/19836202.452.512.95خديجة زقاوة3010908

الغيشة08/07/19856202.452.512.95كلتوم بن زيان3010999

الغيشة04/10/19846202.412.512.91عيسى بزيط3012418



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الغيشة09/03/19856201.91312.91فريحة قروج3010103

الغيشة24/10/19856103.412.512.91رقاب نصيرة3012959

الغيشة01/08/19866201.91312.91زينب نوقبة3013392

الغيشة09/07/19886201.91312.91خضرة بن زيان3011995

الغيشة14/02/19906201.91312.91فاطمة الزهراء طهاري3013435

الغيشة18/03/19906300.91312.91زرقة قروج3011194

الغيشة30/03/19906300.91312.91سعدية صياد3013972

الغيشة02/03/1987610.42.37312.77مريم ذويب3011896

الغيشة20/12/1977610.821.91312.73فاطمة لزهراء قريشي3010449

الغيشة24/04/19806102.912.512.41محمد بزيط3012405

الغيشة04/06/19846201.41312.41امباركة روادي3011785

الغيشة10/01/19866102.41312.41هاجيرة جخيوة3013947

الغيشة08/09/19876201.41312.41خديجة طهاري3013436

الغيشة14/12/19906300.912.512.41تومية روادي3013178

الغيشة17/03/19796102.37312.37فتحي بن زيان3010247

الغيشة18/05/19826003.792.512.29محمد قروج3010139

الغيشة21/04/19846003.792.512.29زاوي فاطمة3013652

الغيشة01/01/1987600.242.91312.15جخيوة عبد السالم3012955

الغيشة18/04/1987610.242.372.512.11عبد القادر عيفة3011759

الغيشة24/09/1986600.242.79312.03صياد نوال3012397

الغيشة10/02/1987601.081.91311.99عوالي داود3013029

الغيشة11/10/19846201.452.511.95عبد الحميد شكارة3010805

الغيشة16/08/19876102.452.511.95فاطمة الزهراء عويات3010757

الغيشة14/02/19896101.95311.95كلتوم روادي3010786

الغيشة11/05/19746101.91311.91محمد قروج3012134

الغيشة02/01/19846101.91311.91خضرة روادي3012147

الغيشة12/03/19896101.91311.91حجوبة روادي3012210

الغيشة13/05/19896201.91211.91الحرفيف عودة3012867

الغيشة02/11/19836002.87311.87شولية قروج3013441

الغيشة25/01/19866003.292.511.79روندالة عبد الرحيم3013686

الغيشة25/01/1984600.322.25311.57حميدة نايلي3011749



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الغيشة16/04/1988620.160.912.511.57زروق حليمة3013679

الغيشة16/01/19856101.912.511.41فاطنة حفص3012404

الغيشة26/09/19856101.41311.41عاشورة روادي3012143

الغيشة24/10/19876101.912.511.41زهرة طهاري3012775

الغيشة14/06/19886200.912.511.41خديجة روادي3012492

الغيشة24/06/19896200.912.511.41مريم مروكي3012138

الغيشة01/10/19896101.41311.41عمار شفار3013112

الغيشة26/04/19866102.37211.37نجاة ناهي3012436

الغيشة03/07/19886200.37311.37الجمعي عائشة3011213

الغيشة20/10/19866102.29211.29شياخ صالحة3012872

الغيشة28/11/19886002.29311.29حنان عاجب 3012417

الغيشة25/03/1982600.241.83311.07الطاهر مسعودي3012158

الغيشة29/11/19876001.95310.95مامة نوقبة3010911

الغيشة30/11/19876001.95310.95العربي نوقبة3012146

الغيشة11/10/19886101.452.510.95عمر روادي3010611

الغيشة13/04/19866001.91310.91هاجر نوقبة3010274

الغيشة06/08/19866001.91310.91الهام بوغار3013320

الغيشة16/08/19876101.91210.91جخيوة فاطيمة3013509

الغيشة23/09/19866100.87310.87علية بن زيان3010565

الغيشة30/12/19866002.372.510.87معطي شويخة3012907

الغيشة17/11/19876100.87310.87آمنة حدوارة3010125

الغيشة09/01/19806001.83310.83محمد معطيات3010836

الغيشة18/10/19866002.292.510.79عطاءهللا بزيط3012419

الغيشة04/09/19876002.292.510.79ريمة بوقرورة3012434

الغيشة03/09/1985600.241.29310.53كلتوم يوسفي3011869

الغيشة29/11/1986600.581.95210.53خديجة لواسف3013109

الغيشة02/03/19886001.912.510.41فاطمة حفص3012032

الغيشة30/10/19926100.41310.41سمية عويفات3012635

الغيشة19866001.41310.41خالل محمد روادي3012145

الغيشة18/09/19906001.37310.37خديجة بوجرانة3011786

الغيشة06/06/19836001.29310.29طيب زقاوة3010309



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

الغيشة12/07/19786001.9529.95محمود ذويب3012201

الغيشة01/10/19836000.9139.91جدلة عويفات3013261

الغيشة29/02/19846001.9129.91فاطمة النوقبة3013027

الغيشة05/12/19876001.412.59.91خيرة قروج3012154

الغيشة15/01/19906000.9139.91فاطمة الزهراء عويفات3013260

الغيشة25/05/19906100.9129.91زروق عائشة3013534

الغيشة12/01/19856002.371.59.87ذهيبة جخيوة3011485

الغيشة28/10/19896000.8739.87عبد الفتاح يوسفي3011606

الغيشة19/11/1986600.160.912.59.57نورة صالح3010326

الغيشة04/03/19916000.4139.41أسماء جخيوة3012633

الغيشة07/01/19896101.9508.95عبد القادر زروق3012142

الغيشة02/04/19906000.8728.87نادية صالح3013057

الغيشة21/02/19906200.8708.87زهرة حدوارة3010136

الغيشة25/04/19926200.4108.41نورة بوجمل3012717

الغيشة29/09/19756000.9117.91عبد القادر قريشي3013108

الغيشة28/03/19726100.8707.87فاطيمة روادي3011625

سيدي مخلوف/ الفصفصة 10/05/19886201.95312.95محمد مخلط3010512

الواد الطويل29/06/1983620.742.41314.15ابراهيم سعيدي3011843

الواد الطويل25/08/19876101.87311.87هجيرة طهيري3012630

أفلو14/04/1983631.54.87318.37نادية طيايبة3011123

أفلو22/05/19816404.952.517.45نيلة عطابي3010803

أفلو15/02/19886502.413117.41زهيرة بن صغير3012493

أفلو02/07/1978603.325317.32مباركة رابحي3013105

أفلو15/07/19806304.95316.95نادية خثيري3011545

أفلو22/05/1978602.585316.58نوال بلهواري3010771

أفلو10/07/1984621.084.37316.45منال هروالة3011244

أفلو08/04/19886602.41216.41فاطمة بودرة3010157

أفلو08/02/1978620.325316.32نورة لعوطي3010690

أفلو26/05/1984613.42.91316.31نجالء حساني3010823



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو10/03/1978620.245316.24خالدي نصيرة3013535

أفلو01/03/1983621.163.95316.11عبد الرحمان قايدي3010958

أفلو16/12/19836303.95315.95سناء عواد3012136

أفلو27/03/19786411.91315.91أمينة صافي3012526

أفلو12/04/1977610.95315.9أحمد العربي3012507

أفلو11/07/1981610.95315.9غباني ساسي3012329

أفلو14/05/1983611.93.91315.81أمال ذرذاري3011315

أفلو19/10/1977610.745315.74بوشوشة صليحة3013539

أفلو09/01/1980610.745315.74نمر الزهرة3013658

أفلو05/06/1980610.745315.74حفصة نوي3010295

أفلو06/01/1981611.823.91315.73خيرة مخلوف3011929

أفلو27/11/1984620.244.952.515.69فاطمة بوشريط3012788

أفلو21/05/1984620.743.91315.65زهرة دربالي3011582

أفلو10/08/198162052.515.5الزهرة حبيب3011406

أفلو29/05/1978610.584.91315.49نوية تسمي3010633

أفلو07/05/1983620.584.412.515.49دنيا مباركي3010974

أفلو12/11/1980601.415315.41نخلة أمحمدي3012000

أفلو15/01/19816303.912.515.41رقية لواسف3011015

أفلو08/10/19826204.41315.41غزالة طيباوي3013733

أفلو13/11/19826303.41315.41خديجة طحطاح3011322

أفلو16/01/19836204.41315.41سعيدة رخرور3011813

أفلو15/01/19866402.41315.41خديجة طالبي3012128

أفلو10/03/19886501.912.515.41فاطمة لعرابي3012242

أفلو11/11/19846303.872.515.37مباركة حنشي3011466

أفلو26/03/19876303.37315.37مونية يحياوي3011276

أفلو13/01/19896402.37315.37عامرة قريشي3013017

أفلو28/03/1983611.44.452.515.35سمية بلغشوة3010599

أفلو18/01/1986620.93.45315.35هوارية ورنوغي3010935

أفلو13/01/1984620.323.91315.23نور الهدى جابري3013133

أفلو25/01/1984620.323.91315.23خالدة عمير3012017

أفلو20/07/1989640.321.91315.23فاطمة الزهرة تزيوي3011320



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو25/08/1982610.824.33315.15نور الهدى قانة3010617

أفلو04/05/1981610.5852.515.08حميدة سهلي3012768

أفلو17/10/19796015315خديجة خليلي3011893

أفلو30/01/19816105315شفيقة بوفرتلة3011861

أفلو08/05/19796104.95314.95فاطمة موسلي3010455

أفلو27/09/19796104.95314.95خيرة همكة3011535

أفلو28/02/19826204.95214.95ورنوغي حفصة3012381

أفلو10/01/19836203.95314.95رشيدة يوسفي3010402

أفلو09/04/1983620.744.21214.95بكوش نادية3012391

أفلو15/12/19836104.95314.95عبد الرحمان صايم3013842

أفلو29/09/19796203.91314.91فاطمة الزهرة عمران3013299

أفلو02/02/19816104.91314.91زهرة قني3011949

أفلو19/03/19876401.91314.91يوسف ديدوني3011838

أفلو18/05/19876401.91314.91نواري عبد المنعم مصطفى3013564

أفلو30/06/19896501.91214.91خيرة خيالي3012186

أفلو22/08/19716122.87314.87فتيحة بزيط3011592

أفلو18/03/19786203.87314.87محمد مداح3010132

أفلو16/08/19836203.87314.87فاطمة قيطون3011339

أفلو21/02/19846203.87314.87ربيعة رقاب3011416

أفلو13/08/19846203.87314.87مسعودة بداوي3011798

أفلو03/04/19826104.83314.83فاطمة الزهراء رقاب3010673

أفلو03/05/1981610.44.41314.81أحمد تقرع3010302

أفلو06/08/1983620.822.91314.73مصطفى غباني3013454

أفلو13/05/1987620.243.41314.65ربيعة طيباوي3012249

أفلو01/04/197861052.514.5مسعودة عباسي3010552

أفلو19/02/198261052.514.5مخلوفي العامرية3013503

أفلو04/12/1986630.581.91314.49أم الخير بن التومي3010358

أفلو11/04/19836104.45314.45سكينة عطلي3013978

أفلو06/06/19836104.45314.45خضرة نافع3011681

أفلو30/12/1983610.583.87314.45يمينة مجادي3011174

أفلو02/02/19846203.45314.45حورية براهيمي3012294



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو13/01/19876113.45314.45نجوة سوداني3010851

أفلو18/03/19886302.45314.45هنية تكور3010939

أفلو02/02/19726203.41314.41عبد الرحمان جوادي3013444

أفلو03/02/1978600.54.91314.41فاطمة شهرة3010280

أفلو15/10/19806302.41314.41هجيرة رخرور3012006

أفلو25/04/19826203.41314.41فريحة سماعيني3013371

أفلو21/06/1985620.52.91314.41مباركة بدوي3013120

أفلو08/03/19866303.41214.41بونعجة مريم3012875

أفلو24/08/19866113.41314.41كريمة ناصري3013258

أفلو15/03/19876122.41314.41أم الخير لخضاري3013256

أفلو22/07/19886302.41314.41خرباش نورة3013655

أفلو30/04/19896401.41314.41لينة آيت وعلي3011243

أفلو16/06/19916320.41314.41ليندة فواري3013732

أفلو17/04/19796302.37314.37حميدة خليف3011305

أفلو10/04/1981601.084.792.514.37جمعة زخروف3010189

أفلو06/10/19816104.33314.33بلقاسم الزيغمي3012113

أفلو19726104.33314.33-05-00مصطفى مباركي3010975

أفلو15/06/1989630.41.91314.31نور الدين جميلة3012999

أفلو06/08/1984611.323.412.514.23حمو سعاد3012395

أفلو12/05/1987620.242.95314.19نورة زباري3010671

أفلو27/05/19846104.16314.16اسمهان طهاري3010304

أفلو13/07/1976610.324.332.514.15فطوم قرادي3010737

أفلو26/11/1983600.244.91314.15العالية سبقاقي3012772

أفلو16/02/1985620.742.912.514.15خليف رشيد3012880

أفلو16/07/19856203.14314.14سكينة سيد3011149

أفلو10/12/1982601.084.04314.12بختة دغميش3011864

أفلو19/03/1983620.742.37314.11نصيرة سماعيني3011115

أفلو17/04/1985630.661.45314.11عائشة دحماني3010682

أفلو08/10/1985620.163.95214.11عبد الرحمان ورنيد3012444

أفلو02/10/1977630.161.912114.07ايمان بخيش3011432

أفلو26/02/1987620.662.41314.07حدوارة عثمان3012308



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو20/01/19796005314ساسية سايس3011527

أفلو26/02/19796005314يوسفي الطيب3010283

أفلو16/08/19796005314محمد همكة3012471

أفلو21/01/19816005314نسيمة صغير3013096

أفلو26/09/19816005314وداد عرارم3014003

أفلو13/01/1986610.083.91313.99روبة دحام3012011

أفلو13/11/1991620.163.332.513.99سعيدة بن بوسعد3011059

أفلو12/09/19806004.95313.95عبلة لغريبي3013352

أفلو08/04/19846103.95313.95خالدية رخرور3010629

أفلو01/09/19846103.95313.95فطوم صافي3010618

أفلو10/10/19876202.95313.95مبروكة بن زيد3010672

أفلو025/11/856103.95313.95بختة بحري3011970

أفلو28/04/19816104.91213.91فتيحة فواري3011473

أفلو08/03/19826302.412.513.91جميلة خنيفي3012587

أفلو22/06/19846301.91313.91صليحة براهيمي3011393

أفلو24/08/19846004.91313.91راشدي تركية3010091

أفلو22/09/19846301.91313.91رشيدة لبتر3010316

أفلو17/02/19856103.91313.91فاطمة جياللي3012692

أفلو28/03/19856301.91313.91خوخة صديقي3013167

أفلو03/06/19856301.91313.91محمد عبد هللا زيغمي3012063

أفلو12/12/19856202.91313.91مسعودة زيغمي3012176

أفلو21/03/19866202.91313.91الطاهر بلخير3010335

أفلو13/04/19866301.91313.91مصطفى معروفي3010418

أفلو28/08/19866202.91313.91سعيدة قدوري3011698

أفلو15/08/19876202.91313.91نبيلة هيالمي3013812

أفلو14/12/19876202.91313.91هاجر عراب3013402

أفلو04/04/19886301.91313.91أمال زخروف3013160

أفلو04/01/19896400.91313.91بربر مختارية3011507

أفلو22/02/19896301.91313.91خيرة شقراني3011290

أفلو22/02/19896400.91313.91بوصبع تركية3012976

أفلو28/05/19896301.91313.91آيت مشدال زينة3013878



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو04/07/19906400.91313.91دليلة تجيني3012036

أفلو05/07/19906400.91313.91طيبي منصورة3012978

أفلو06/10/19916400.91313.91مختارية عيدة حمو3011238

أفلو06/10/19926301.91313.91زهيرة واضحي3011653

أفلو19896301.91313.91خالل فتيحة مهيسات3012229

أفلو06/08/19806103.87313.87وهيبة بن بوزيد3011233

أفلو22/01/19846103.87313.87حمرة شقراني3011289

أفلو24/11/19846202.87313.87شعمي بسمة3010108

أفلو13/07/19866112.87313.87خيرة بباري3010288

أفلو09/07/19896400.87313.87عائشة قيطون3011341

أفلو28/11/19906400.87313.87فاطمة شعيب3011828

أفلو16/02/19916400.87313.87مختارية دين3011879

أفلو12/03/19916400.87313.87سمية حسيني3011077

أفلو21/08/19816104.292.513.79يعقوبي بختة3012337

أفلو14/11/19836103.79313.79فاطمة معروف 3011576

أفلو14/01/19846103.79313.79زينة بواكر3011103

أفلو07/10/1982601.92.87313.77فاطمة فردي3011484

أفلو02/04/1978610.323.41313.73طيباوي الحاج3012931

أفلو25/11/1985620.322.41313.73أمينة عمران3012790

أفلو29/04/1988620.741.95313.69فاطمة الزهراء مهدي3010745

أفلو17/05/19866301.66313.66فاطمة بشيري3010962

أفلو08/08/1990630.740.91313.65مريم مجادي3012165

أفلو06/03/1990620.741.9313.64هاجر شنافي3011701

أفلو20/11/1981600.164.952.513.61عزة قرادي3012416

أفلو01/08/1977610.662.91313.57مسعودة زوكل3010342

أفلو30/10/1980600.584.452.513.53مسعودة لواسف3010885

أفلو06/01/198160052.513.5خضرة مريزقي3013448

أفلو08/05/1978601.582.91313.49فؤاد زميت3013446

أفلو06/07/1981620.082.912.513.49نجوة قايدي3010158

أفلو18/02/1985601.243.25313.49بختة تبيب3011996

أفلو24/04/19866103.47313.47حياة بوكرمة3011804



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو13/12/1980640.080.872.513.45خيرة خويلدي3010994

أفلو01/01/19816202.45313.45حميد تسمي3010824

أفلو23/02/19816103.45313.45مباركة بن دامو3010651

أفلو01/08/19826103.45313.45حمزة طيايبة3010683

أفلو26/09/19826202.952.513.45ماجدة عطية3010895

أفلو03/04/19866202.45313.45عبد الحق عاجب3010507

أفلو17/06/19866202.45313.45زهرة عبادة3012171

أفلو21/01/19876202.45313.45فتيحة مجاد3012690

أفلو26/01/19876103.45313.45عمر قراد3010413

أفلو03/08/19906401.45213.45عائشة صبة3012255

أفلو30/10/1990630.161.29313.45حليمة الميلق3010510

أفلو25/05/19736202.41313.41زوليخة دحماني3010365

أفلو30/12/19756400.41313.41محمدي سهام3013501

أفلو26/02/19806103.912.513.41مراد عواد3011422

أفلو27/01/19816103.912.513.41عائشة عمران3012491

أفلو17/03/19836004.41313.41ناصر سماني3010494

أفلو28/09/19846202.41313.41أسية حرزلي3013443

أفلو23/12/19846202.41313.41يمينة حواسنية3012009

أفلو25/01/19856103.41313.41فاطمة بلغشوة3012056

أفلو11/03/19856103.41313.41فاطمة عيشي3011105

أفلو02/01/19866103.41313.41فريدة بوشوشة3011313

أفلو11/03/19866202.912.513.41سماعيلي فاطنة3012328

أفلو26/04/19866202.912.513.41حجوبة قاسمي3012205

أفلو17/06/19866202.41313.41نسرين سحيمي3010378

أفلو09/08/19866302.41213.41سعدية بن المواز3011925

أفلو20/10/19866103.41313.41زينب رقاب3011143

أفلو24/11/19866202.912.513.41بوقادة سهير3012929

أفلو31/01/19876202.912.513.41شهروري أيوب عبد الصمد3013596

أفلو13/02/1987620.52.91213.41عزوز أمينة3012320

أفلو05/07/19876301.41313.41نادية درقاوي3012577

أفلو11/10/19876202.41313.41واحطي عائشة3013635



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو23/03/19886202.912.513.41مباركة بن المواز3011457

أفلو29/10/19886202.41313.41ميرة خولة3013046

أفلو27/09/1989630.51.91213.41ذرذاري ياقوت فايزة3010086

أفلو25/09/19906301.41313.41منال بن عبد هللا3013190

أفلو06/06/19916400.41313.41نعيمة جالب3013308

أفلو14/11/19926400.41313.41وزانية لعرابة3011703

أفلو19696301.912.513.41خالل فاطمة شيخاوي3012273

أفلو11/12/19736103.37313.37زاجية زياني3011119

أفلو07/06/19826103.872.513.37شارف عينونة3012490

أفلو04/04/19846103.37313.37أسماء بدراني3013939

أفلو17/08/19846013.37313.37رقية خنوس3011862

أفلو21/10/19846202.37313.37جمعة جبار3010837

أفلو04/11/19856202.37313.37ياسين بومعزة3012455

أفلو25/11/19856103.37313.37فضيلة فايزة مباركي3011253

أفلو12/10/19866103.37313.37عيسى زوكل3010217

أفلو12/05/19906301.37313.37فتيحة بن االبقع3010802

أفلو21/12/19906301.37313.37عائشة فتيتح3013161

أفلو17/05/19846103.832.513.33كريمة جلولي3012460

أفلو26/11/19856203.33213.33زهرة دالي3012782

أفلو19/03/19886202.33313.33فتيحة بغدادي3013339

أفلو05/06/1987610.42.87313.27خيرة بكنزة بن جلول3010909

أفلو07/11/19836103.25313.25خديجة يعقوبي3011870

أفلو08/04/1982600.43.79313.19ميرة سعيدي3013388

أفلو07/02/1983600.323.87313.19فاطمة طحطاح3011714

أفلو03/12/1985600.743.41313.15عائشة شيخاوي3011808

أفلو15/11/19816203.14213.14شارف فاطنة3012334

أفلو21/12/1991630.240.87313.11سمية شنوفي3011747

أفلو07/01/1990620.661.912.513.07نصيرة شعيبي3012502

أفلو23/01/1987620.081.91312.99وفاء غريس3012649

أفلو31/10/1981620.082.372.512.95زهرة قراد3011482

أفلو02/05/19826003.95312.95فريحة طيايبة 3013124



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم
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البلديةالمجموع

أفلو02/01/19846102.95312.95بلقاسم حاجي3010610

أفلو03/02/19856003.95312.95فاطمة الزهراء خدامي3010678

أفلو15/06/19856103.452.512.95محمد سعدي3010641

أفلو30/12/19856201.95312.95مباركة صاي3010915

أفلو16/02/1986601.082.87312.95فاطمة يعقوبي3011863

أفلو26/02/19866103.452.512.95شعيب زهرة3012930

أفلو23/06/19866102.95312.95تركية تواتي3010744

أفلو04/02/19876201.95312.95يمينة عرابي3010933

أفلو28/02/19876201.95312.95كلتوم عبودي3010625

أفلو06/03/19706201.91312.91فاطمة طرودي3011662

أفلو12/04/19716201.91312.91فاطمة زهرة در3013438

أفلو11/01/19756201.91312.91عيسى هاشمي3011366

أفلو17/01/1975600.53.41312.91تركية سلمان حرم دوحة3013116

أفلو06/08/19776201.91312.91محمد قريشي3013445

أفلو04/09/19786301.91212.91سعدي عيدة3013613

أفلو11/12/19796201.91312.91حسين رخرور3013284

أفلو08/02/19816003.91312.91بلقاسم خليفة3011655

أفلو19/01/19826103.412.512.91جميلة سبقاقي3012523

أفلو29/05/19826201.91312.91شريفة در3013442

أفلو14/01/19836201.91312.91نور الدين بعير3011189

أفلو13/09/19836201.91312.91نور ياقين سويحي3013199

أفلو30/03/19846201.91312.91حساني هجيرة3013000

أفلو09/08/19846103.91212.91بجرة زينب3012311

أفلو26/11/19846201.91312.91عبد الرحيم جعفاري3013895

أفلو22/03/19856102.91312.91هاجر بابا3011590

أفلو04/02/19866102.91312.91ذهيبة جلولي3011924

أفلو19/03/19866102.91312.91فاطمة بدراني3012012

أفلو12/04/19866102.91312.91رزيقة بوصبع3011840

أفلو27/04/19866201.91312.91حليمة عمران3012071

أفلو08/01/19876102.91312.91عيدة دوة3010452

أفلو03/04/19876201.91312.91عوالي دناقة3011338



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو01/05/19876102.91312.91مأمون قواس3011652

أفلو02/05/19876301.91212.91تركية العدودي3012445

أفلو26/07/19876201.91312.91أمال قرشوح3011936

أفلو25/08/19876103.412.512.91سوداني بوعالم3012331

أفلو11/09/19876201.91312.91فاطمة زيغمي3012114

أفلو30/11/19876201.91312.91عبد هللا موسلي3011839

أفلو12/12/19876201.91312.91جمال الدين صافي3013789

أفلو17/01/19886201.91312.91حميدة حري3011819

أفلو08/02/19886201.91312.91خيرة شعيب3011670

أفلو04/03/19886201.91312.91فاطمة الزهراء خيالي3012559

أفلو17/04/19886201.91312.91مختار رقاب3013117

أفلو16/05/19886201.91312.91فتيحة العرابي3011700

أفلو16/07/19886201.91312.91خديجة رخرور3011602

أفلو19/07/19886201.91312.91غنية بروبي3012179

أفلو08/08/19886202.412.512.91فريحة صياد3012446

أفلو17/01/19896202.412.512.91مختار نور الدين3011493

أفلو29/04/19896202.412.512.91أحمد عويفات3012018

أفلو10/05/19896201.91312.91ايمان تزيوي3013808

أفلو21/10/19896400.91212.91شبيل خالد3010079

أفلو10/11/19896301.91212.91يمينة نحال3011460

أفلو16/12/19896201.91312.91دليلة جقال3013099

أفلو16/04/19906401.910112.91خديجة زوكل3012663

أفلو15/10/19906300.91312.91خيرة كرمة3013737

أفلو09/12/19906300.91312.91العمارية معروفي3011227

أفلو15/12/19906300.91312.91مريم دربالي3010627

أفلو01/04/19916300.91312.91خضرة لعرابة3011702

أفلو07/10/19916400.412.512.91عاتكة عواد3011380

أفلو04/01/19926300.91312.91بختة مقرين3012119

أفلو19/06/19926300.412.5112.91نور الهدى زواوي3012175

أفلو29/0319856102.91312.91ناصر زروالة3013748

أفلو26/01/19806201.87312.87فتيحة رزمي3011311



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو14/05/19836102.87312.87زهرة دهكل3011816

أفلو18/05/19836103.372.512.87سعاد لخذاري3010405

أفلو06/02/19846202.372.512.87فتيحة لواسف3011013

أفلو23/06/19856201.87312.87غباس سعدي3011931

أفلو25/07/19866202.372.512.87هنية ميلودي3011038

أفلو21/10/19866202.372.512.87يونس زرقوم3012453

أفلو13/01/19896201.87312.87زهرة زواوي3013076

أفلو0312/19876201.87312.87نعيمة سلمان3013060

أفلو16/1019876202.372.512.87ليلى ورنوغي3012463

أفلو09/10/19916300.87312.87خيرة هواري3011446

أفلو11/04/1977610.91.91312.81خملول فاطمة3010094

أفلو03/10/1987620.41.912.512.81مسعودة مرجاني3011935

أفلو03/08/19806003.79312.79نصيرة البوص3011693

أفلو08/03/19826003.79312.79صفية تبيب3012686

أفلو08/01/19846103.79212.79الخالدية تبيب3011470

أفلو08/10/19846003.79312.79مريم بومعزة3011815

أفلو17/08/19856103.79212.79عريفي فاطمة3013615

أفلو06/09/19866102.79312.79حفيظة ناصري3012051

أفلو10/05/1983610.322.45312.77كمال بن زيان3010714

أفلو06/07/1989600.323.45312.77مرزوقي فاطمة الزهراء3010047

أفلو12/05/1970610.742.412.512.65بن زيد خولة3012919

أفلو31/03/1984602.241.912.512.65نجاة ميساوي3013349

أفلو03/07/1990630.240.912.512.65حمو مباركة3012399

أفلو19/05/1985600.243.37312.61عائشة طحطاح3011323

أفلو26/09/1985600.243.37312.61زينة بوشيبة3011226

أفلو16/07/1990620.740.87312.61نادية جلولي3011604

أفلو15/08/1981610.585012.58عيسى زقاهلل3010490

أفلو16/12/1985601.162.41312.57نقاز مصطفى3013639

أفلو27/05/1989610.162.41312.57خثيري زهية3010034

أفلو02/07/1990630.160.41312.57تركية طويل3010468

أفلو11/10/1985600.163.37312.53زبيدة شنيني3011181



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو01/05/1984630.080.45312.53فوزية مباركي3010860

أفلو04/09/1990621.160.872.512.53رقية رحماني3010127

أفلو18/02/1984600.583.91212.49ليلى طهاري3013043

أفلو22/10/19756201.952.512.45فاطمة تسمي3010634

أفلو14/06/19836201.952.512.45مباركة خيالي3010814

أفلو17/06/19846102.952.512.45زينب نوقبة3010736

أفلو04/01/19866102.45312.45خديجة معطي3010616

أفلو21/07/19876201.952.512.45زينب دالي3010991

أفلو09/10/19906201.45312.45جهاد الفاسي3012730

أفلو19/12/19776201.912.512.41جمعة قايدي3010134

أفلو01/01/19816003.41312.41حليمة نايلي3012729

أفلو30/01/19826003.41312.41بن عودة بوصاق3013136

أفلو01/02/19836202.41212.41صفية نايلي3012776

أفلو21/12/19836201.912.512.41فاطمة زهرة الجمعي3011014

أفلو01/05/19846111.912.512.41رخرور سميرة 3010847

أفلو07/07/19846102.41312.41عالل بومعزة3012218

أفلو08/07/19846102.41312.41ضيف حمرة3010290

أفلو16/11/19846003.41312.41نصيرة سبقاقي3011435

أفلو16/04/19856003.41312.41خديجة صايم3013369

أفلو15/12/19856003.41312.41عبد الكريم براهيمي3011958

أفلو30/03/19866102.41312.41محمد أمين لعايب3010417

أفلو13/02/19876102.41312.41مباركة طويل3013215

أفلو23/03/19876300.41312.41أحالم بن فريحة3010386

أفلو15/05/19876201.41312.41فاطمة بلغشوة3012727

أفلو18/07/19876201.912.512.41بن أحمد فاطمة3010089

أفلو02/09/19876102.41312.41أم الخير زرارقة3012031

أفلو05/12/19876201.41312.41نصيرة زباري3011352

أفلو01/03/19886201.912.512.41براهيمي فاطمة3012808

أفلو26/05/19886201.41312.41فاطمة يعقوبي3011363

أفلو06/07/19886102.912.512.41خديجة بوعزة3012622

أفلو13/09/19886201.41312.41أحمد سلمان3011340



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو24/12/19886300.912.512.41زهرة بوجمل3010379

أفلو07/01/19906201.912.512.41عائشة نور الدين 3012676

أفلو18/05/19906201.41312.41فتيحة زباري3011421

أفلو07/04/1991620.51.412.512.41رقية صديقي3011391

أفلو27/10/19916300.41312.41خديجة قنفود3013179

أفلو25/11/19916300.912.512.41موزة مبروكي3012130

أفلو14/12/19916300.41312.41سمية شعيب3011672

أفلو05/05/19926300.41312.41آمنة معروفي 3013050

أفلو06/05/19926300.41312.41فاطيمة بلغشوة3012084

أفلو15/08/19926400.41212.41قياس زينب3013595

أفلو26/09/19926300.41312.41سكينة خنيفر3010816

أفلو01/11/19926300.41312.41حنان سعداوي3012193

أفلو05/03/19746102.872.512.37أمحمد بلهواري3012451

أفلو02/03/1976610.51.87312.37مباركة عزوزي3011299

أفلو27/10/19836003.37312.37نصيرة جلولي3011873

أفلو02/06/19856102.872.512.37محمد رقاب3011002

أفلو25/06/19856102.37312.37أمال مباركي3011743

أفلو22/10/19856003.872.512.37عائشة حفص3011154

أفلو05/03/19866012.37312.37الخالدية قيطون3012552

أفلو10/04/19886102.37312.37صبرينة عمير3013904

أفلو07/06/19886201.37312.37ابراهيم بن سليمان3010687

أفلو13/04/19896300.37312.37وحبوبة معمري3011349

أفلو24/01/19916300.37312.37فاطمة طحطاح3011321

أفلو17/10/19916300.37312.37ذهيبة لزرق3010487

أفلو21/09/19926300.37312.37عائشة معروفي3011225

أفلو10/01/19936300.37312.37أنفال حرز هللا3011284

أفلو19886300.37312.37خالل فاطمة كروش3010695

أفلو20/01/1984610.41.95312.35مباركة حسين3013387

أفلو10/05/1987610.41.95312.35عائشة ورنوغي3010638

أفلو07/07/19846102.792.512.29لواسف خيرة3012368

أفلو18/07/19896201.792.512.29فتيحة شناوي3010815



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو01/05/1980610.321.95312.27محمد رابحي3010462

أفلو09/03/19896201.25312.25سفيان صايم3011520

أفلو21/10/1982610.821.37312.19عطاء هللا الشيخ3011745

أفلو09/03/1984610.41.79312.19سارة عواد3012651

أفلو02/02/1984610.241.91312.15جميلة رقاب3011003

أفلو27/12/1984600.742.41312.15فاطمة زخروف3012053

أفلو11/05/1985620.243.91012.15زخروف وهيبة3012926

أفلو17/12/1986610.242.412.512.15جميلة هروالة3012497

أفلو09/07/1987601.741.37312.11فتيحة بعيط3010230

أفلو12/10/1986600.162.91312.07فاطنة طالبي3010340

أفلو13/04/1986600.742.29312.03هجيرة معروفي3013491

أفلو30/06/1988600.662.37312.03جالل جرعاب3012135

أفلو12/04/1985620.660.37312.03منصورة لطرش3011433

أفلو20/01/1987610.581.45312.03بركاهم شعيب3010573

أفلو08/11/1988610.321.7312.02أسماء مختاري3010583

أفلو17/02/19746105012خيرة بومعزة3012030

أفلو05/11/19796105012لخضر سبقاقي3013731

أفلو28/10/1982610.082.91211.99البرود حليمة3012879

أفلو23/10/1985600.582.41311.99بن سليمان علي3013719

أفلو07/07/1991601.581.41311.99فاطمة الزهراء عويفات3012421

أفلو07/02/19826102.452.511.95أم الخير سعدي3010649

أفلو14/01/19856003.95211.95أم الخير عرابي3012413

أفلو03/10/1985600.162.79311.95دليلة حاجي3013956

أفلو10/01/1986600.663.29211.95نوال هادف3011424

أفلو12/12/19876101.95311.95سمية التيح3010669

أفلو02/07/1988610.081.87311.95فاطمة الزهراء مشوار3011246

أفلو01/03/19896101.95311.95سمية شهرانة3010865

أفلو01/09/19896101.95311.95عائشة مشراوي3013048

أفلو15/04/19906201.452.511.95نجوى دادة3012718

أفلو23/11/19736101.91311.91أحمد سعيداني3012542

أفلو17/09/19796003.412.511.91ذهيبة عمران3013806



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو22/02/19806200.91311.91فاطمة تبيب3012687

أفلو03/10/1982610.51.41311.91أم الخير شيباني3013019

أفلو19/10/19826003.91211.91برازي الحاجة3012363

أفلو04/11/19826101.91311.91ربيعة عزوزي3013175

أفلو28/05/19846003.412.511.91توات دليلة3013643

أفلو10/09/19846002.91311.91فاطمة قرسة3012121

أفلو07/01/19856003.412.511.91مباركة حشاني3012546

أفلو23/03/19856102.412.511.91خالدية زرادني3012489

أفلو08/08/19856002.91311.91مسعودة محقن3013405

أفلو13/10/19856101.91311.91خيرة عريفي3013206

أفلو26/01/19866101.91311.91زوبيدة سرغيني3013353

أفلو22/04/19866101.91311.91حنان عذبة3013398

أفلو19/06/19866103.411.511.91صبرينة آيت مشدال3011494

أفلو01/07/19866101.91311.91بغدادي سهام3012398

أفلو27/07/19866101.91311.91عربية يعقوبي3011945

أفلو21/08/19866002.91311.91نجاة مهيسات3013233

أفلو11/10/19866002.91311.91بلقاس جرادة3012216

أفلو10/01/19876101.91311.91محمد األمين حواش3013104

أفلو26/01/19876002.91311.91إسماعيل سوايب3013870

أفلو02/03/19876101.91311.91خضرة عيفة3012075

أفلو05/06/19876101.91311.91نصيرة رزمي3011249

أفلو11/07/19876101.91311.91زهرة هادفي3013007

أفلو03/08/19876101.91311.91جياللي زيغمي3010389

أفلو17/09/19876101.91311.91فاطمة حرز هللا3011691

أفلو20/09/19876200.91311.91شريط زهراء3012882

أفلو05/11/19876101.91311.91ابراهيم حاكمي3010197

أفلو09/11/19876101.91311.91فاطيمة بلخير3012680

أفلو09/06/19886201.412.511.91مويسات خديجة3012304

أفلو07/10/19886200.91311.91كريمة زيغمي3012725

أفلو14/10/19886200.91311.91فاطمة عزوزي3013058

أفلو08/11/19886101.91311.91زخروفة دوخي3012501



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو22/11/19886200.91311.91حنان قاسمي3010352

أفلو25/11/19886101.91311.91عبد القادر نايلي3012652

أفلو02/01/19896101.91311.91مباركة ضبة3011242

أفلو06/03/19896101.91311.91فايزة فواري3011696

أفلو24/03/19896101.91311.91عائشة عداد3011959

أفلو09/04/19896200.91311.91رخرور ناصر3012818

أفلو09/05/19896201.412.511.91زهرة دوة3012057

أفلو14/08/19896101.91311.91أمال بن دبلة3011232

أفلو04/12/19896201.412.511.91نور الهدى تسمي3011947

أفلو07/01/19906201.412.511.91منصوري فاطمة زهرة3013609

أفلو07/01/19906101.91311.91صفية صالح3013931

أفلو22/03/19906201.412.511.91فاطمة سبقاقي3012602

أفلو10/06/19906201.412.511.91حليمة بن زيد3012754

أفلو24/10/19906300.412.511.91وهيبة بغدادي3011443

أفلو22/12/19906300.412.511.91مريم توهامي3013738

أفلو15/01/19916200.91311.91فاطمة زهرة بلحاج3013289

أفلو26/06/19916200.91311.91دنية عطية3013034

أفلو13/07/19916200.91311.91سمية الياسمين أو عيسي سكوتي3012504

أفلو24/09/19916200.91311.91شريط أمال3012881

أفلو19816201.91211.91خالل يامنة بوخالفة3012252

أفلو19886101.91311.91خالل زهية نور الدين3011822

أفلو12/09/19826201.87211.87فاطمة بوصاق3011438

أفلو08/01/19836002.87311.87نوال سايس3011092

أفلو20/10/19836003.372.511.87عزة مروكي3011030

أفلو17/04/1984600.582.29311.87نورة قرع3011944

أفلو20/12/19856101.87311.87ناصر ضيف3010131

أفلو02/10/19866102.372.511.87حمداوي علي3012330

أفلو28/11/19866012.372.511.87عائشة يحياوي3011004

أفلو13/05/19876102.372.511.87فاطمة تسمي3011481

أفلو12/09/1987610.51.37311.87فاطمة الزهرة بن جلول3010481

أفلو25/04/19886101.87311.87فاطمة ديدوني3011309



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو12/12/19886101.87311.87خالدية منصوري3011868

أفلو28/03/19836300.372.511.87خديجة بلبل3011026

أفلو05/02/19846200.87311.87أم الخير خيالي3010535

أفلو07/06/19886200.87311.87كريمة ورنوغي3011733

أفلو29/09/19886200.87311.87عائشة زياب3011090

أفلو29/12/19906200.87311.87نور الهدى جودي3011880

أفلو12/05/19926200.87311.87سهيلة رقية مخلوفي3010748

أفلو30/04/1984600.941.91311.85فاطمة دحماني3013086

أفلو24/05/1988600.91.95311.85نعيمة العربي3013497

أفلو25/05/19856003.332.511.83خالدية رخرور3010969

أفلو06/11/19856101.83311.83حمرة زخروف3013333

أفلو19896101.83311.83خالل فاطمة الزهراء خلفاوي3010842

أفلو08/09/1989610.41.912.511.81أسماء البية3012055

أفلو27/10/19856101.79311.79فاطمة مخلوفي3013055

أفلو14/04/19866101.79311.79هيبة شريفي3011788

أفلو21/09/19896002.79311.79فاطمة زهرة خدامي3011793

أفلو09/09/1988601.41.872.511.77فاطمة الزهراء بدراني3011441

أفلو18/08/19866002.75311.75زيغمي مختار3013554

أفلو24/10/19886201.75211.75صافي بهجة3012953

أفلو21/01/1984600.322.912.511.73سيدة طالبي3010339

أفلو28/12/1989610.321.41311.73ناصر منادي3010388

أفلو01/03/1978610.241.41311.65ليندة بن أحمد3013041

أفلو11/01/19806002.57311.57كريمة زياب3011076

أفلو30/05/1983600.664.91011.57فاطمة زوكل3012662

أفلو13/10/1983600.163.41211.57جميلة قاسي3013110

أفلو01/08/1988600.661.91311.57عواد زهرة3012859

أفلو30/10/1985600.242.29311.53أسية شعمي3013246

أفلو27/10/1984610.082.41211.49عبد الحق ربح هللا3010303

أفلو27/10/1988620.081.41211.49بوكرمة أمنة3010093

أفلو13/07/19826003.45211.45الحرة معروفي3010880

أفلو23/03/19846002.45311.45مسعودة بن ريخي3013182



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو13/06/19856002.45311.45نور الهدى قرادي3010706

أفلو17/05/19876101.45311.45نذير براهمي3010374

أفلو14/08/19876101.952.511.45طه حفص3010723

أفلو01/06/19896101.45311.45سبقاقي قادة3013700

أفلو15/01/19906101.45311.45كريم قرمولة3010887

أفلو16/10/19906401.45011.45حواسنية فاطيمة3013627

أفلو12/06/19786102.41211.41خديجة بوسجرة3012206

أفلو03/04/19796002.912.511.41قوادري سميرة حسناء3012396

أفلو19/02/19816101.41311.41معروفي أحمد3012924

أفلو07/04/19816101.912.511.41عمران سمية3012809

أفلو25/05/19816101.41311.41غنية معروف3013251

أفلو21/09/19826101.41311.41بولفعة عزوزي3012163

أفلو19/04/19836101.41311.41عربية حفص3011130

أفلو23/03/19846002.41311.41غالم قرينات3013837

أفلو10/07/19846101.912.511.41مسعودة مباركي3012287

أفلو09/11/19846200.41311.41ججيقة بدر الدين3010838

أفلو19/02/19856203.41011.41صالح وهاب3012759

أفلو09/04/19856002.41311.41لعرابي أحمد3012994

أفلو01/11/19856101.41311.41خالد بوفاتح3011365

أفلو28/03/19866200.912.511.41مصطفى رخرور3012452

أفلو24/04/19866002.41311.41نور الهدى ميطر3012040

أفلو21/07/19866101.41311.41أحالم بخة3013957

أفلو09/08/19866101.41311.41منصورة معمري3011348

أفلو04/09/19866101.912.511.41عبد القادر هادف3011716

أفلو16/09/19866002.41311.41نجاة زخروف3012054

أفلو08/10/19866002.41311.41ياسين ميلودي3012106

أفلو20/01/19876101.912.511.41نور الدين جميلة3012392

أفلو30/09/19876101.41311.41مريم تهامي3010348

أفلو07/10/19876101.41311.41الصيد علي3012327

أفلو08/10/19876101.41311.41الطاهر دحماني3010425

أفلو02/01/19886002.41311.41يمينة معيزي3011659



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو03/01/19886002.41311.41لبنى بطمة 3013020

أفلو30/08/19886101.912.511.41تركية دالي3013763

أفلو21/09/19886101.41311.41فاطمة عمران3012238

أفلو22/11/19886200.912.511.41سامية جلولي3011386

أفلو12/12/19886101.41311.41طاهر خليفي3011802

أفلو10/05/19896101.41311.41صبرينة تركي 3013366

أفلو16/08/19896200.41311.41زينب صوادق3013762

أفلو03/04/19906200.41311.41علي شيخ3012050

أفلو20/05/19906101.41311.41رقية عويسات3011275

أفلو29/05/19906200.41311.41مختارية لعطر3013218

أفلو03/09/19906101.41311.41فاطيمة زهرة بلغشوة3011675

أفلو12/09/19906200.41311.41هجيرة عاللي3012089

أفلو16/12/19906300.41211.41سهام جربوعة3011668

أفلو13/09/19916200.41311.41سميرة بوزيدي3012762

أفلو08/10/19916200.912.511.41نورة طشون3013424

أفلو10/01/19926101.41311.41دنية فراجي3011286

أفلو28/06/19926200.41311.41عذيبة دحماني3011357

أفلو25/10/19926200.41311.41سارة يوسفي3012647

أفلو29/03/19936300.41211.41ايمان تسمي3013026

أفلو2206/19926200.41311.41عمورة مزندي3013036

أفلو25/02/19836003.37211.37خدوج سلمان3012891

أفلو01/01/1984600.582.79211.37آمنة طحطاح3010266

أفلو06/10/19856002.37311.37طاهر قريشي3013874

أفلو04/12/19856002.37311.37نعيمة مجور3011820

أفلو12/12/19856101.37311.37شعمي نعيمة3010106

أفلو05/01/19876101.37311.37رحمة صايم3011513

أفلو05/06/19876002.37311.37مريم لعكاري3011812

أفلو30/07/19876002.37311.37سمية شنيني3011185

أفلو01/03/19886002.37311.37سمية عويسات3011278

أفلو14/04/19886002.37311.37هالة فاطيمة حاكمي3013300

أفلو22/03/19896101.37311.37خيرة عيسات3011163



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو19706002.37311.37خالل محد خموري3013412

أفلو24/10/19866200.872.511.37سميرة رخرور3010631

أفلو22/10/19896200.872.511.37نجاة رخرور3010970

أفلو04/03/19906200.872.511.37خديجة حجاج3010968

أفلو16/05/19906200.37311.37أنفال قرع3010793

أفلو15/01/19916200.37311.37عائشة تومي3011263

أفلو15/04/19916200.37311.37وسيلة بوعبد هللا3011889

أفلو17/06/19916200.872.511.37حياة مباركي3011744

أفلو07/10/19916200.872.511.37خليدة دادة3011083

أفلو03/12/19916200.37311.37صليحة بروبي3011715

أفلو30/06/1987610.40.95311.35وسيلة نور الدين3010658

أفلو16/06/19786002.29311.29لخضر سليماني3012237

أفلو12/05/19866002.29311.29آمنة قاسمي3010353

أفلو05/06/19876002.29311.29عواطف مزدلفة طيباوي3011161

أفلو15/03/19886002.29311.29فايزة عكروم3013933

أفلو08/03/1989600.51.79311.29مريم تجيني3013823

أفلو0606/19886011.29311.29زينب عزيزي3013778

أفلو11/08/1986600.742.45211.19فاطمة صحراوي3010801

أفلو25/02/1989600.241.95311.19سارة رايسي3010712

أفلو27/04/1985600.242.372.511.11حدة زباري3011420

أفلو01/02/1989630.241.87011.11أحمد حسام الدين نور الدين3011006

أفلو21/09/1984600.661.37311.03سمية زخروف3013067

أفلو02/01/1987610.081.91210.99كريمة يوسفي3012402

أفلو29/05/1989610.081.91210.99زنبيل سهام3012873

أفلو07/02/19816101.95210.95خيرة بن المواز3013049

أفلو23/04/19836001.95310.95لعرج قدوري3010756

أفلو09/02/19846001.95310.95نعيمة معروفي3014038

أفلو11/10/19856001.95310.95مريم عواد3010344

أفلو28/05/19866001.95310.95صية فراجي3010457

أفلو22/04/19876001.95310.95أبو القاسم عزوزي3013220

أفلو03/06/19876001.95310.95محمد بن حسين3010808



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو09/06/1987600.081.87310.95نجمة شربالي3011897

أفلو07/09/19876101.452.510.95الطيب قريبي3010807

أفلو21/01/19886002.452.510.95سعداوي كلتوم3010872

أفلو09/03/19886001.95310.95عز الدين جنيدات3013406

أفلو28/03/19886100.95310.95زغدود أحمد3012351

أفلو08/03/19896101.452.510.95جميلة شويات3010819

أفلو03/06/19906101.452.510.95ايمان مويسات3012506

أفلو01/05/19646001.91310.91عامر حمداوي3013758

أفلو04/02/19736001.91310.91طيب تواتي3010285

أفلو24/02/19756100.91310.91عبد القادر بومعزة3011661

أفلو29/01/19796100.91310.91خضرة خملول3012038

أفلو13/07/19816202.91010.91مسعودة عسول3012674

أفلو07/07/19826100.91310.91بدر الدين بن حسين3012688

أفلو10/01/19836100.91310.91شريفة سوداني3013856

أفلو15/04/19836002.412.510.91مختارية خليف3012603

أفلو24/09/19836101.91210.91قرادي عوالي3012353

أفلو15/02/1984610.51.41210.91مليكة بوصبع3013085

أفلو15/10/19856003.411.510.91رخرور مليكة3012820

أفلو22/10/19856202.91010.91يوسفي مباركة3012366

أفلو01/01/19866001.91310.91فاطمة زهراء نور الدين3011121

أفلو10/02/19866001.91310.91عطاء هللا عريفي3011803

أفلو04/04/19866101.91210.91مختاري جهاد3012388

أفلو30/08/19866001.91310.91حادة شنيني3013290

أفلو12/09/19866101.91210.91عماري زهرة3012945

أفلو13/09/19866101.412.510.91نسرين فتيحة سرخاد3012464

أفلو07/10/19866200.91210.91كمال سماحي3012454

أفلو25/11/19866001.91310.91فاطمة زهرة سعدي3011594

أفلو25/01/19876100.91310.91نعيمة محرز3013059

أفلو05/02/19876001.91310.91حورية رحماني3010434

أفلو04/04/19876100.91310.91سفيان بدراوي3011900

أفلو01/06/19876101.91210.91زعيلق سهام3012950



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو12/06/19876001.91310.91بولفعة رخرور3011404

أفلو24/10/19876002.91210.91فاطمة بوعالوي3011376

أفلو08/11/19876002.412.510.91صابرينة عبيد3012581

أفلو07/12/19876001.91310.91فتيحة دحبار3011600

أفلو13/04/19886001.91310.91زينب طالبي3013061

أفلو14/06/19886001.91310.91سارة بوغار3012068

أفلو12/09/19886001.91310.91فاطمة الزهراء بن المواز3013332

أفلو13/09/19886200.412.510.91حميدة نور الدين3012178

أفلو16/09/19886101.412.510.91سعيدي احمد3012910

أفلو31/10/19886001.91310.91مصطفى غباني3010300

أفلو16/12/19886001.91310.91فاطمة صالح3013932

أفلو26/03/19896001.91310.91سلطانة بوعم3011599

أفلو27/05/19896200.91210.91أسية بن حسين3011120

أفلو18/08/19896100.91310.91مروة عروسي3013319

أفلو19/03/19906100.91310.91جميلة بلخير3010497

أفلو23/04/19906200.91210.91الخالدية دهصة3012274

أفلو29/11/19906100.91310.91رقية بوعالم3011087

أفلو16/02/19916100.91310.91حميدة معروفي3011362

أفلو14/07/19916200.412.510.91شاشي حسين3012987

أفلو05/09/19926200.412.510.91مباركة العياد3013152

أفلو19736001.91310.91خالل نور الدين زينب3011943

أفلو19866001.91310.91خالل فاطمة بوفاتح3011112

أفلو22/11/19816001.87310.87يونس بوشوشة3011310

أفلو20/06/19846100.87310.87سويعد الميلق3010894

أفلو22/06/19856101.87210.87قرادي زينب3012347

أفلو25/09/19856001.87310.87عبد القادر فريحات3011841

أفلو04/12/19856100.87310.87لواسف مسعودة3012325

أفلو08/03/19866101.372.510.87شهرزاد تسمي3012473

أفلو01/09/19866301.87010.87نصيرة مداح3011331

أفلو14/05/19876001.87310.87زخروفة عمراني3011518

أفلو14/02/19886100.87310.87فاطمة معروفي3011228



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو05/09/19886202.87010.87بسمة أخضري3011052

أفلو16/11/19886100.87310.87خديجة هند عبو3010770

أفلو15/08/19896100.87310.87غزالة خاثري3010993

أفلو24/10/19896100.87310.87عبد القادر طواهر3012310

أفلو02/01/19906100.87310.87مسعودة زخروف3011773

أفلو25/05/19906100.87310.87وهيبة عبودي3010626

أفلو12/09/19906100.87310.87خالدية شاشي3011907

أفلو19876100.87310.87خاللناصر عماري3013721

أفلو16/02/19916200.372.510.87آدم غباني3010530

أفلو10/09/1990610.40.952.510.85فاطمة العرابي3010382

أفلو08/11/19866001.83310.83طيايبة حورية3010312

أفلو18/12/1984610.43.41010.81زوليخة قصاب3012925

أفلو01/02/19746002.292.510.79عبد القادر عمير3012573

أفلو13/11/1984600.321.41310.73سميرة جرعاب3013089

أفلو05/02/19836001.912.7510.66إسمهان زايدي3010498

أفلو13/10/1981620.240.41210.65دليلة الميلق3013428

أفلو03/08/1988610.240.912.510.65سعدي سهام3012301

أفلو18/09/1984600.161.45310.61صغير حميد3013677

أفلو21/10/1984600.662.371.510.53بوشمال أمال3012302

أفلو11/07/1985600.081.45310.53سهيلة شنيني3010809

أفلو09/01/1987600.580.91310.49بن دحام ليلى3012822

أفلو26/06/1989600.081.41310.49بن دبلة منصور3012354

أفلو12/04/19846002.45210.45حميدة مداني3012786

أفلو04/01/19866001.952.510.45كريمة زينابي3010881

أفلو27/01/19886202.45010.45عبد الحليم نور الدين3012560

أفلو02/01/19896100.952.510.45صليحة طحطاح3010171

أفلو11/11/19896001.45310.45حميد سلمان3013450

أفلو23/12/19906100.45310.45عبد الغني يوسفي3013107

أفلو12/08/1991610.080.37310.45عائشة حرزلي3011713

أفلو16/01/19756101.41210.41محمد رخرور3012215

أفلو07/01/19796001.912.510.41هاجر بوعكاز3011946



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو29/07/19836101.911.510.41عائشة شارف3012787

أفلو01/01/19856101.41210.41تركية جقال3012789

أفلو23/04/19856001.912.510.41داودي حورية3012965

أفلو27/01/19866001.912.510.41خالدية نور الدين3012177

أفلو20/10/19866100.912.510.41خيرة حاكمي3012447

أفلو29/04/19876001.41310.41مختار شهرانة3013819

أفلو25/10/19876001.41310.41فاطمة سعدي3011543

أفلو13/12/19876001.912.510.41رنجة سماعيني3011639

أفلو30/12/19876001.41310.41لعطرة سايس3011094

أفلو09/01/19886200.41210.41خضرة يوسفي3013192

أفلو20/01/19886001.41310.41زعيك فاطمة3013128

أفلو15/03/19886001.912.510.41نعيمة خيالي3012151

أفلو22/06/19886200.911.510.41أسماء توينخ3010461

أفلو03/10/19886100.912.510.41ذهبية  نور الدين3010169

أفلو30/03/19896001.912.510.41سعاد دحماني3012438

أفلو15/04/19896100.41310.41نادية مرزوقي3012300

أفلو17/06/19896001.912.510.41سعودي عفاف3012912

أفلو09/10/19896202.41010.41أمال سايحي3012008

أفلو01/11/19896001.41310.41نور الهدى بروبي3010435

أفلو23/02/19906100.41310.41بربر مليكة3011510

أفلو04/12/19906100.41310.41نصيرة بوشوشة3010753

أفلو05/12/19906200.41210.41مجادي إبراهيم3012954

أفلو10/02/19916100.41310.41شريفة حبيب3013970

أفلو19/03/19916100.41310.41نوال جعفاري3012685

أفلو05/04/19916200.41210.41مريم عرجون3011444

أفلو06/08/19916100.912.510.41تهامي رشيدة3013644

أفلو20/08/19916100.41310.41مصطفى سرخاد3013208

أفلو09/04/19926100.41310.41نعيمة قاسمي3011351

أفلو29/04/19926200.41210.41نوال منوشي3012778

أفلو18/05/19926100.912.510.41حسنى بركات خالدي3012116

أفلو22/02/19936100.41310.41سمية مرزوقي 3013151



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو01/02/19766001.37310.37حورية جبالي3012694

أفلو02/06/19846001.37310.37محمد بركات3011857

أفلو15/10/19846103.37010.37توفيق بقادي3012655

أفلو07/06/19856100.872.510.37زكية زروق3010713

أفلو28/09/19866002.37210.37مغنية رقاب3010296

أفلو01/12/19866001.37310.37نور الهدى هيالمي3013250

أفلو13/07/19876001.37310.37سويعد عجالي3011887

أفلو17/05/1988600.581.79210.37خضرة بوخاتم3012595

أفلو05/09/19886100.872.510.37طاهر طهرات3010891

أفلو25/06/19896001.37310.37خديجة معروفي3011345

أفلو05/01/19906001.37310.37ناصر قويدري3011598

أفلو10/09/19916100.872.510.37مروة براهيمي3010646

أفلو13/11/19916100.872.510.37فتيحة قيطون3010829

أفلو08/05/19926100.37310.37حنان قلوش3011888

أفلو05/05/1988600.41.91210.31هدروق دليلة3013588

أفلو29/12/19806001.29310.29صية زباري3012023

أفلو26/04/19836001.29310.29ناصرية حمداني3013228

أفلو28/11/19876001.29310.29سعدي ذهيبة3010075

أفلو25/05/19846001.25310.25سليمان بزيط3011591

أفلو10/09/1984600.823.41010.23فتيحة عواد3011919

أفلو15/10/1986600.241.452.510.19خيرة عزوزي3010998

أفلو01/08/1990600.240.95310.19نوال ميلودي3010363

أفلو11/11/1989600.240.91310.15عويفات نور الهدى3012341

أفلو27/12/1988600.241.372.510.11نورة حاكمي3011760

أفلو04/05/1990600.660.872.510.03ليلى مباركة مريزقي3010201

أفلو05/03/1971600.080.9139.99بزوقي بولفعة3012992

أفلو08/03/1988600.080.9139.99رحمة  بن ساكتة3011298

أفلو10/12/19856000.9539.95قيطون عبد اللطيف3013685

أفلو10/02/19886001.9529.95سارة بن سعيد3013449

أفلو31/10/1990600.580.3739.95نجاة عسول3011250

أفلو03/04/19826000.9139.91الزهرة سعيدة3011201



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو22/11/19846003.919.91ذهيبة قايدي3011663

أفلو15/12/19846000.9139.91يمينة صياد3013835

أفلو27/03/19866101.411.59.91فتح هللا مسعودة3013553

أفلو24/04/19866000.9139.91لزهاري بوزيد3013912

أفلو21/06/19876201.9109.91ابراهيم صالحي3012532

أفلو24/08/19886201.9109.91قطاف فاطمة3013764

أفلو29/08/1988600.081.332.59.91فاطمة قيطون3010826

أفلو06/08/19896201.9109.91لواسف زهرة3012318

أفلو02/12/19906000.9139.91عزة بودرة3013273

أفلو08/03/19916100.9129.91وهاب أمال3012922

أفلو10/07/19916100.412.59.91فتيحة ضبة3012644

أفلو28/11/19916100.412.59.91صبرينة العمري3012204

أفلو09/01/19926000.9139.91أسماء سوال3012621

أفلو15/03/19926200.411.59.91حافري سعيدة3013593

أفلو15/05/19926000.9139.91توفيق ناصري3012052

أفلو16/11/19926100.412.59.91سلمان جميلة3012862

أفلو27/01/19826100.372.59.87خالدية براهيمي3011027

أفلو18/09/19846001.372.59.87نصيرة قايدي3010133

أفلو08/04/19856001.372.59.87مباركة بوشعيب3011483

أفلو14/11/19866000.8739.87ميلودة جلولي3011605

أفلو22/10/19896000.8739.87زينب حنان فواري3012619

أفلو11/04/19906000.8739.87فاطمة الميلق3010508

أفلو23/04/19916000.8739.87حنان عيفة3011872

أفلو27/09/19906000.8339.83شنيني صليحة 3011216

أفلو25/04/19836003.7909.79نواري عائشة3013555

أفلو10/01/19876000.7939.79فاطمة زهرة3012182

أفلو15/04/19886000.7939.79الطيب ميساوي3013355

أفلو18/03/19826201.759.75مصطفى نور الدين3013955

أفلو07/06/19866001.212.59.71الهام قندوزي3013765

أفلو01/01/1989620.241.4109.65نور الهدى صديقي3013227

أفلو13/09/1991600.240.3739.61حورية طهاري3012494



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو01/01/1992600.160.872.59.53سهام رخرور3010764

أفلو26/06/19846003.4509.45عبد القادر طهاري3010464

أفلو01/08/19846003.4509.45كريمة فواري3013710

أفلو05/06/1993600.080.3739.45أمينة نواري3010209

أفلو23/07/19836100.911.59.41سهلة سعدي3010429

أفلو11/11/19856000.912.59.41فاطمة الزهراء سعيدي3011028

أفلو03/08/19866000.912.59.41فاطيمة هادف3012010

أفلو11/10/19866001.4129.41همصة خيرة3010049

أفلو03/05/19876001.4129.41حسين الفضة3010214

أفلو17/05/19876000.4139.41حسين بلغشوة3012726

أفلو25/09/19876000.912.59.41نوال بن شهرة3012062

أفلو11/01/19896000.4139.41عمر بوفاتح3013781

أفلو06/02/19906000.4139.41مروة سوداني3010852

أفلو05/08/19906000.4139.41نورة عطاري3011356

أفلو10/12/19906000.912.59.41فاطمة الزهراء مشوار3012537

أفلو10/12/19906000.4139.41نصر الدين عمير3013370

أفلو11/10/19916000.4139.41سارة مختاري3010582

أفلو28/03/19926000.4139.41مصطفى االمين واضحي3011654

أفلو01/09/19926000.4139.41حسنية قريشي3013236

أفلو06/05/19856003.3709.37سعاد زعاك3011082

أفلو12/01/19866000.872.59.37خالدية البوص3010825

أفلو14/08/19896100.871.59.37فاطمة زخروف3010194

أفلو27/09/19896000.3739.37فاطمة زيتوني3011596

أفلو31/12/19906000.872.59.37مليكة دراجي3011449

أفلو02/08/19916000.872.59.37فتيحة زعاك3011084

أفلو12/08/19916000.3339.33خديجة منصوري3011081

أفلو24/04/1987600.410.9129.32أمحمد عدي3010354

أفلو03/04/19856001.2929.29علي زيتوني3012425

أفلو09/05/19876001.2929.29حلية بن زيد3012798

أفلو26/09/1989600.2439.24فاطمة زهرة زوالة3010689

أفلو10/03/19826039ناصر نوقبة3011001



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو29/09/1986000000علي قياس3012628

أفلو11/02/1987610.081.8708.95علي قوافلية3010846

أفلو05/03/19876000.9528.95أمنة علي زروقي3010044

أفلو19/09/19876101.9508.95زهرة خخاز3011992

أفلو27/01/19886200.9508.95أحمد عبادة3012665

أفلو18/02/19886001.451.58.95الطيب جمال الدين صافي3013499

أفلو30/06/19736000.9128.91عائشة در3013440

أفلو05/05/19846002.9108.91محمد عواد3012202

أفلو03/02/19856002.918.91نور الهدى شيادي3012627

أفلو04/02/19866101.9108.91زينب العيدي 3013051

أفلو19/01/19886000.9128.91شريفة تبيب3011469

أفلو12/06/19886101.9108.91يامنة محرز3012203

أفلو17/10/19886000.9128.91فاطمة العرابي3010153

أفلو12/11/19886000.9128.91عمر جخيوة3011934

أفلو02/12/19896000.9128.91نادية حساني3010200

أفلو12/12/19896000.9128.91زينب زباري3010437

أفلو11/06/19906200.9108.91هاجر معروفي3012712

أفلو01/07/19906100.411.58.91حمايدية خديجة3012828

أفلو15/06/19916200.9108.91هاجر محقن3010246

أفلو16/06/19916100.411.58.91ميلودي أمال3013590

أفلو26/09/19916000.412.58.91نصيرة حفص3012575

أفلو19/03/19926000.412.58.91فاطمة شاتي3012278

أفلو08/0319896000.412.58.91حسينة العقون3013818

أفلو16/08/19866000.8728.87فتيحة مرزوقي3010827

أفلو02/10/19916100.371.58.87أم عامر مجادي3010486

أفلو21/06/19906200.8708.87طارق زرارقة3010832

أفلو11/08/1991600.160.4128.57بوحنك إيمان3013502

أفلو06/10/19906101.4508.45خيرة لواسف3013230

أفلو19/04/19926200.4108.41بختة ميلودي3011394

أفلو02/05/19806001.418.4ناصر تمدة3011937

أفلو17/10/19916000.3728.37مريم قريشي3010155



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

أفلو26/02/19936200.3708.37أسماء حسين3010875

أفلو08/04/1985610.240.9108.15خيرة بن الطاهر3012137

أفلو07/11/19876100.9507.95خالد بلخير 3013851

أفلو06/01/19896100.9507.95ذهيبة بلبل3012606

أفلو02/11/19816001.9107.91يمينة بوشارب3011450

أفلو04/02/19826001.9107.91كريمة قاسمي3012605

أفلو11/06/19906100.9107.91خديجة دحماني3013088

أفلو20/03/19916100.9107.91جهاد عالق3012709

أفلو05/11/19916100.9107.91مصطفى داودي3011168

أفلو07/02/19926100.9107.91زهرة بلحاج3012295

أفلو19/12/19926000.411.57.91بوبكور سارة3013592

أفلو14/08/19926000.371.57.87فتيحة كركوف3010485

أفلو15/06/19916100.4107.41محمد االمين عويفات3012298

أفلو11/04/19906000.9506.95بلخير المعتز باهلل3012059

أفلو22/02/19916000.9506.95لمين بن سعيد3013850

أفلو03/12/19886000.9106.91بوثينة قواس3011829

أفلو01/07/19896000.4106.41سارة عزوزي3012530

أفلو10/08/1987000000حورية شنافي3011417

الغيشة/آنفوس28/05/19816214.45316.45عبد القادر الميهوب3010622

الغيشة/آنفوس21/08/19876201.91312.91فاطمة تريقي3011634

الغيشة/آنفوس10/10/19906400.412.512.91حليمة خمبوز3011772

الغيشة/آنفوس24/12/1985610.661.872.512.03عبد القادر درنفش3011020

الغيشة/آنفوس08/08/19896200.37311.37سمية عيفة3011239

الغيشة/آنفوس13/02/19886101.412.510.91نعيمة درنفش3011021

الغيشة/آنفوس27/01/19876001.912.510.41عبد القادر بسباس3011930

الغيشة/آنفوس07/06/19906000.8739.87خيرة الفاسي3011774

بريدة04/01/1983611.124.95316.07فاطمة الزهراء محرز3010861

بريدة20/03/19826104.87314.87بختة تهامي3011818

بريدة05/02/1985610.662.29312.95لعرج دهليس3010362

بريدة11/06/19876202.452.512.95عربية نقوبة3010591

بريدة05/02/19796300.91312.91در بن شهرة3012359



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

بريدة19/12/19886201.91312.91فاطمة كربة3011867

بريدة14/04/1990620.50.91312.41أحالم بوسليمان3010692

بريدة27/08/19846101.95311.95عثمان دزايت3010576

بريدة24/03/19846201.87211.87بوذن عزة3012342

بريدة13/05/19896300.372.511.87رشيد كرمة3010979

بريدة25/01/1986601.081.41311.49نصر الدين قيبج3011292

بريدة27/03/19916200.41311.41حنان مجدات3010438

بريدة26/07/19866002.21311.21احمد مختاري3010458

بريدة16/10/19836001.91310.91نجمة قوافلية3011588

بريدة19/04/19906100.91310.91بختة طرش3012159

بريدة09/04/1987600.51.29310.79نخلة تهامي3010355

بريدة26/11/1985600.740.91310.65خالدة كرايم3013063

بريدة31/12/19896100.912.510.41در صالح الدين قصي3012360

بريدة24/07/19926100.41310.41نصيرة تجيني3013740

بريدة15/08/19926100.41310.41زبير بلقواح3012660

بريدة03/03/19866000.9139.91حورية حاكمي3011029

بريدة0607/19926100.412.59.91زهرة دريبك3013790

بريدة12/06/1987600.240.4139.65سكينة خدامة3012160

بريدة01/03/1986600.081.4129.49حميدة عجال3010433

بريدة09/02/19906001.4129.41قرينات حدة3012893

بريدة04/11/19846000.9128.91تهامي زهرة3012957

بريدة28/10/1984600.080.9106.99بن سعيد الصافية3012380

بليل08/12/1985631.43.412.516.31ذهيبة بونيف3013500

بليل09/09/19806204.45315.45رقية رحمون3013275

بليل11/03/19856204.45315.45مريم رحمون3013277

بليل13/07/19906501.45315.45ايمان شعر الذيب3013713

بليل02/10/19816204.41315.41محمد شوية3012698

بليل16/09/1983620.662.91314.57زهرة صوادق3013309

بليل02/03/1985622.161.912.514.57زالطي أسية3012374

بليل01/06/1989621.581.95314.53طيراني فاطمة الزهراء3010001

بليل07/09/1985630.741.41314.15مصطفى قمري3012066



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

بليل10/01/1982601.163.87314.03سهام العبدالي3011129

بليل02/03/19906401.452.513.95أمال منصوري3010849

بليل29/01/19846202.91313.91كاهنة زناتي3014048

بليل23/06/19866202.91313.91ذهيبة نقاز3013243

بليل25/11/19886301.91313.91يامينة بن الطاهر3011790

بليل03/01/19836203.87213.87وفاء العبادي3012200

بليل25/01/19856004.45313.45كوثر قرومي3013844

بليل17/02/19866103.41313.41نعيمة تقار3013770

بليل04/04/19876202.912.513.41خليف نفيسة3012352

بليل24/01/19886302.41213.41فاطمة الزهرة قتال3010351

بليل01/01/19916301.41313.41الزهراء بودودة3011973

بليل28/07/1984610.842.41313.25محمد نافع3012236

بليل09/03/1989620.241.91313.15سارة األخضاري3013195

بليل1211/1989610.742.41313.15مارية بن داود3013889

بليل16/02/19836103.412.512.91فريحة رحمون3013276

بليل22/02/19846201.91312.91سليمة بن علي3013375

بليل07/01/19876201.91312.91مباركة لحول3011017

بليل30/07/19876202.91212.91لغواطي هجيرة3012309

بليل26/10/19886201.91312.91العربي بن السايح3010074

بليل06/01/19916300.91312.91بلعباس سعدية3013875

بليل2108/19886201.91312.91صاولي وسيلة3013132

بليل08/05/19856102.87312.87عائشة بوشعالة3011587

بليل02/01/19836003.79312.79أم هاني عبود3011801

بليل14/12/1985610.242.45312.69ابراهيم مايدي3013921

بليل01/11/1986610.742.372.512.61زينب العابد3010882

بليل30/05/1991630.240.37312.61خيرة بوميدونة3011876

بليل23/09/1989620.660.91312.57نسرين قيدوم3012122

بليل12/03/19756201.952.512.45بولفعة رخرور3010976

بليل25/01/19876301.41212.41بلغيث عائشة3012896

بليل03/07/19896201.41312.41أحالم عيوازي3010472

بليل04/01/19896201.872.512.37مريم بلعقون3012598
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بليل1607/1986610.321.91312.23فوزية بشوش3013791

بليل18/01/1981630.080.412.511.99كعبوش فاطمة3012904

بليل12/02/19846002.91311.91بن حرز هللا صيافة3013242

بليل03/06/19846002.91311.91فتيحة بن العربي3011372

بليل22/03/19896201.412.511.91عرابي بن العربي3011019

بليل30/07/19896201.412.511.91رقاب خيرة3012326

بليل21/08/19896201.91211.91ابن التومي خليدة3013579

بليل31/03/19906201.412.511.91فاطمة بن بلعيث3011453

بليل27/10/19906201.412.511.91رقية بوشريعة3010480

بليل12/12/19866011.9311.9عبد القادر بن عطية3011353

بليل10/01/19836104.45011.45منى بحري3013887

بليل07/07/19866101.45311.45فاطمة بوشريعة3011531

بليل18/11/19856101.41311.41خيرة شانة3013734

بليل31/01/19876101.912.511.41مداني بن مويزة3013822

بليل1808/19896200.872.511.37سعدة غربي3012483

بليل20/05/19886100.91310.91هجيرة الحاج عيسى3014023

بليل23/05/19886101.412.510.91صباح بونصيلة3011694

بليل11/09/19896100.91310.91محجوبة بن عيشة3012611

بليل30/06/19916100.87310.87الزهرة بوعائشة3010630

بليل24/07/19916200.372.510.87فايزة بن الطرشة3011724

بليل06/04/1991610.40.872.510.77فاطمة الزهراء بودودة3010643

بليل31/05/19886001.952.510.45سارة كوز3010844

بليل22/08/19866202.41010.41معمري إيمان3012901

بليل08/05/19876100.41310.41بن تركي سعيد3012995

بليل17/02/1987610.52.87010.37سمية مكرودة3010476

بليل21/07/19906100.872.510.37بشير بن سعد3011008

بليل19856001.37310.37خالل صافية ربحي3011431

بليل09/02/1987600.581.45210.03خيرة بن بلغيث3010859

بليل08/03/19876001.9129.91العيش محمد3012970

بليل26/05/19886201.9109.91دليلة بن دحمان3011495

بليل09/09/19866000.952.59.45بقاقرة حليمة3012884
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بليل02/01/19916000.4139.41محمد بن حرمة3013985

بليل19876201.4109.41خالل سعدي شاوي3013253

حاسي الرمل/بوزبير26/12/19806205316أحالم عزيزي3012039

حاسي الرمل/بوزبير06/02/19866102.91211.91خيرة عرفة3012248

حاسي الرمل/بوزبير05/07/19866000.9539.95عيسى ابن شكال3013862

تاجموت04/01/1978612.325317.32مليكة بلهوشات3011969

تاجموت09/09/1980611.334.95316.28فتيحة طاسي3013403

تاجموت12/02/19796204.95315.95قويدر عويسي3013707

تاجموت09/05/19816204.91315.91خيرة مبارة3011551

تاجموت12/09/1984621.163.952.515.61حدحاد فاطمة الزهراء3013693

تاجموت24/08/19806303.45315.45كلتوم مجلد3012503

تاجموت28/11/1984620.243.95315.19فضيلة عويسي3011633

تاجموت07/02/1984620.243.91315.15نصيرة معاش3011146

تاجموت19/02/19776105315فاطيمة هامل3013035

تاجموت09/01/19796105315محمد عويسي3010676

تاجموت02/05/19836203.95314.95مباركة قمقام3013841

تاجموت25/02/19866401.912.514.41شعير سعيدة3012346

تاجموت21/08/19916500.37314.37عيسى عويسى3011093

تاجموت20/01/1986610.93.41314.31فاطمة دجاج3011162

تاجموت08/10/1985610.663.45314.11خيرة بقالي3010741

تاجموت01/07/1987620.582.41313.99العمري حليمة3012811

تاجموت11/04/19816004.95313.95عطاءهللا بن كريم3013123

تاجموت23/01/19806301.91313.91مسعودة بن صالح3010076

تاجموت10/02/19826104.412.513.91نعيمة بن كالي3012254

تاجموت14/10/1984621.93.95013.85عويسي هاشمية3012948

تاجموت30/06/19886301.75313.75فطيمة العمارية دين3013364

تاجموت28/04/1977600.745213.74فتيحة زاوي3010869

تاجموت13/04/1983610.822.91313.73مداني قتال3010420

تاجموت12/01/197660052.513.5بن الطيب الطيب3012810

تاجموت03/06/19806004.45313.45فاطمة عبو3012734

تاجموت04/07/19846202.45313.45عطاء هللا عويسي3010961
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تاجموت10/07/19856202.912.513.41آمال بن مسعود3012088

تاجموت03/09/19876301.41313.41عوالي الدين3010392

تاجموت14/06/19846103.37313.37زهراء شانق3012495

تاجموت19856301.872.513.37خالل نورة شعثان3010868

تاجموت17/10/19886400.872.513.37فايزة لخضاري3010196

تاجموت25/09/1989620.321.91313.23حنان حمري3011833

تاجموت29/08/1982600.243.95313.19فاطمة  لخذاري3011957

تاجموت25/07/1985602.081.91312.99شهرزاد ثامري3011196

تاجموت29/03/19656204.95012.95علي لخضاري3010615

تاجموت31/01/19816004.412.512.91العمري خديجة3012993

تاجموت16/06/19866201.91312.91زهية سعادي3011283

تاجموت12/07/19866201.91312.91مريم دجاج3012027

تاجموت12/08/19876201.91312.91جميلة براهيمي3012281

تاجموت25/01/19886201.91312.91خديجة بن علية3011834

تاجموت29/07/19886201.91312.91لزهاري هدار3011407

تاجموت23/04/19896300.91312.91صفية ديلم3012172

تاجموت06/08/19896300.91312.91الزهرة عويسي3010377

تاجموت21/01/19926300.91312.91خيرة كريبعة3012174

تاجموت18/03/19926300.91312.91ياسين العابد3011371

تاجموت02/06/19926400.412.512.91النوية بن قيط3012535

تاجموت05/02/19856102.87312.87فتيحة بن ساعد3011235

تاجموت09/02/19856003.45312.45فاطمة بن الصحراوي3010760

تاجموت22/08/19846102.41312.41فاتحة بوزيدي3011965

تاجموت29/10/19846201.912.512.41يمينة بن سعد3012213

تاجموت15/04/19856102.41312.41جلول لكحل3012211

تاجموت10/06/19856300.41312.41سارة بن كالي3010789

تاجموت08/04/19866202.911.512.41أم الخير بن الشيخ3013433

تاجموت10/07/19866102.912.512.41مجلد فوزية3012833

تاجموت16/09/19876201.912.512.41فتيحة األخضاري3012423

تاجموت01/12/19876201.912.512.41عائشة قمري3012508

تاجموت03/04/19906201.41312.41خديجة عويسي3010447



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

تاجموت18/10/19906201.41312.41فاطمة بن سعد3011807

تاجموت03/07/19916300.41312.41تامري ذهيبة3012998

تاجموت12/04/19926300.41312.41سلمى عاللي3010531

تاجموت26/09/19836102.37312.37لخضر كريمي3011617

تاجموت07/02/19926201.37312.37أبو بكر براهمي3010772

تاجموت20/11/19876300.37312.37عمر ابراهيم شيخاوي3010883

تاجموت23/06/1984610.41.95312.35عطاء هللا كريبعة3012181

تاجموت23/11/19866003.29312.29مليكة بن الصحراوي3012258

تاجموت09/11/1985610.161.95312.11رنان سارة3010040

تاجموت20/09/1985600.082.95312.03مليكة عويسي3010729

تاجموت08/11/19806101.95311.95كريمة رنان3010681

تاجموت01/09/19826202.411.511.91عائشة بن الشيخ3013432

تاجموت07/08/19856200.91311.91نصيرة الطيبي3011251

تاجموت18/08/19866101.91311.91الحاج لخضر لخذاري3011261

تاجموت12/12/19866101.91311.91مليكة وذناني3012173

تاجموت01/02/19876101.91311.91الزهرة عويسي3012682

تاجموت27/04/19886200.91311.91الحاج عبدي3012109

تاجموت20/05/19886200.91311.91فاطمة الزهراء لخضاري3013964

تاجموت05/12/19886201.412.511.91نوار ذهيبة3013612

تاجموت15/03/19906201.412.511.91سهام رحمون3010205

تاجموت24/05/1990610.51.41311.91فاطمة الزهراء قويدري3013244

تاجموت14/08/19906200.91311.91صافية حكوم3011649

تاجموت10/01/19926300.91211.91ياسين حمية 3011377

تاجموت19876102.412.511.91خالل فاطمة جعيرن3012199

تاجموت15/01/19846101.87311.87نعيمة العابد3010978

تاجموت30/09/19826200.87311.87مريم العابد3011071

تاجموت05/01/19856200.87311.87فتيحة لوعيل3011734

تاجموت06/10/19876200.87311.87بلقاسم شيخاوي3011886

تاجموت07/12/19876200.87311.87محمد العابد3011891

تاجموت30/04/19906200.87311.87ابراهيم شيخاوي3010980

تاجموت04/05/19836101.79311.79ضاوية قمقام3012198
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تاجموت26/08/19846101.75311.75حسين عماري3010424

تاجموت09/12/1988610.241.41311.65حدة حمري3011347

تاجموت24/03/1989610.241.41311.65بشير عويسي3010268

تاجموت28/03/1989610.241.41311.65مسعودة بعيط3011089

تاجموت08/11/19866101.952.511.45جميلة بن سعد3010973

تاجموت15/02/19886201.45211.45عيسى عويسي3013456

تاجموت18/02/19786002.41311.41عطاء هللا قمقام3012222

تاجموت02/04/19816200.41311.41عطاء هللا العيدي3012144

تاجموت09/10/19836002.41311.41جلول عويسي3013149

تاجموت23/08/19866002.41311.41علي عاللي3010404

تاجموت11/10/19866002.41311.41صورية سعادي3013331

تاجموت01/03/19896102.911.511.41يمينة بالعيد3012276

تاجموت25/03/19896101.41311.41هنية قمقام3013203

تاجموت09/01/19906101.41311.41سهيلة عبد العالي3010220

تاجموت11/01/19906200.41311.41طيفوري عبد القادر3013520

تاجموت27/09/19906200.41311.41فاطمة بن سعد3013098

تاجموت27/02/19916200.912.511.41جميلة قاسمي3012035

تاجموت19876101.912.511.41خالل مصطفى بوزيد3012513

تاجموت19916200.41311.41خالل نجاة شريف3013828

تاجموت22/07/19906200.872.511.37حبيبة جريبيع3011993

تاجموت12/12/19916200.37311.37يمينة بن بهاز3010227

تاجموت23/12/19916200.872.511.37مريم فاطمي3010135

تاجموت11/03/19866002.29311.29صفية حميني3013238

تاجموت22/06/1983610.320.95311.27فاطمة بارود3010948

تاجموت22/01/1982600.321.91311.23بن سعد عطاهللا3013681

تاجموت03/04/1989600.741.912.511.15عائشة بياع راسو3012060

تاجموت16/12/19926300.581.511.08مسعودة بكوش3010165

تاجموت16/01/19926200.492.510.99كريمة بعيط3011974

تاجموت19/10/19846001.91310.91الحسين بياع راسو3011676

تاجموت19/01/19856101.412.510.91علي طيفوري3013278

تاجموت23/07/19866101.91210.91كلتوم جديد3012755
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تاجموت20/11/19886101.412.510.91مريم بن سعيد3010219

تاجموت27/03/19896100.91310.91الطاهر كويدري3011195

تاجموت20/03/19856100.87310.87فريحة فلاير عكيف3011809

تاجموت17/08/19896100.87310.87أحمد تقي الدين العابد3011882

تاجموت30/01/19926200.372.510.87نصيرة بن بهاز3010544

تاجموت23/09/1982610.243.41010.65عائشة طيفوري3010162

تاجموت24/01/1981600.321.792.510.61أمينة بلهوشات3012411

تاجموت20/04/19856100.912.510.41عبد الرحمان وذناني3012196

تاجموت16/06/19866002.41210.41بونعجة سومية3013513

تاجموت11/02/19876100.912.510.41بشير رحموني3011408

تاجموت29/02/19886001.912.510.41بونعجة مصطفى3013642

تاجموت24/12/19886100.912.510.41معمر بارود3012407

تاجموت02/11/19906100.41310.41فرشان أم الخير3010177

تاجموت22/05/19916100.41310.41فاطيمة مسعودي3011522

تاجموت01/05/19876100.37310.37فايزة لوعيل3011735

تاجموت22/03/19916100.37310.37العيفة العيدي3011325

تاجموت29/05/1984600.820.41310.23الطاهر بن سعد3013963

تاجموت19/10/19846000.9139.91نوال طيبي3013001

تاجموت27/04/19876000.9139.91بدرة حنيش3010443

تاجموت15/06/19876001.412.59.91حكيم بن سعد3012528

تاجموت23/05/19886100.9129.91خيرة دجاج3012275

تاجموت15/10/19906100.9129.91رقية طيبي3011651

تاجموت18/11/19906000.8739.87مصطفى بن سعد3013234

تاجموت14/11/19916200.371.59.87صبرينة حمري3010478

تاجموت16/06/1985600.43.4509.85ناصري محمد األمين3010023

تاجموت11/11/1986600.41.4529.85كلثوم بارود3010024

تاجموت22/12/1986600.161.4129.57ديلم حسين3013519

تاجموت05/06/19886201.4109.41حبشي حدة3012967

تاجموت04/03/19896000.912.59.41عبد القادر وذناني3012401

تاجموت04/08/19896000.4139.41عائشة رابحي3012710

تاجموت20/11/19896000.4139.41ضاوية عويسي3013739



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

تاجموت21/03/19906100.4129.41محمد عويسي3010150

تاجموت11/08/19856102.3709.37ريغي فاطمة الزهراء3012805

تاجموت17/08/19896000.372.58.87مباركة العيدي3010212

تاجموت03/04/1989600.41.4118.81عائشة بياع راسو3013045

تاجموت16/06/1986600.082.3708.45بونعجة سومية3013614

تاجموت26/07/19906101.4508.45خالد بن داللة3010504

تاجموت07/02/19916100.9507.95أحمد العيدي3012180

تاجموت21/02/19906100.9107.91رحو محمد3012986

تاجموت13/05/19916100.9107.91زينب حمدي3012282

تاجموت26/10/19876100.8707.87الضاوية عويسي3012515

تاجموت14/12/19876001.7907.79مامة قاسمي3012713

تاجموت21/04/19916000.9106.91صفية داودي3013914

تاجموت09/10/19816000.8706.87الطيب عويسي3010787

تاجموت13/07/19906000.4106.41بن سعد كريمة3012894

تاجموت22/05/1979000000كريمة عبد المجيد3011616

تاجموت20/01/1986000000أم الخير صواطي3011848

تاجموت14/12/1986000000مليكة ثنية3011390

تاجموت01/02/1987000000ذيب نصيرة3012804

تاجموت16/09/1987000000دليلة غريس3012212

تاجموت23/03/1989000000سارة شيباني3011410

تاجموت28/09/1993000000محمد بن مويزة3013356

تاجموت1986000000خالل حميدة لحاجة3012830

تاويالة07/07/19806005314رابحي هجيرة3013879

تاويالة25/11/19846002.252.510.75هجيرة دباش3010854

القلتة/حسيان الذيب28/02/1984600.52.41311.91مداني فاطمة الزهراء3012307

القلتة/حسيان الذيب04/11/1988630.40.41211.81سعاد مدني3010427

سبقاق01/08/19866301.91313.91فريحة خيالي3011364

سبقاق22/10/1988620.242.37313.61فتيحة نور الدين3011827

سبقاق06/07/1984620.41.91313.31مصطفى نور الدين3010222

سبقاق26/12/19856201.91312.91علي صافي3011618

سبقاق18/07/1988610.51.91312.41فريحة معروفي3012192



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

سبقاق17/06/1982610.41.91312.31فاطمة نور الهدى خيالي3012185

سبقاق07/09/19836101.95311.95نعيمة سوداني3010722

سبقاق14/08/19886101.91311.91فاطمة جياللي3011811

سبقاق17/10/19886201.91211.91مبروكة بوراس3012228

سبقاق28/03/19906300.91211.91قاسمي جميلة3013552

سبقاق19876200.91311.91خالل أم البخت دغميش3013447

سبقاق11/05/1988630.320.41211.73تركية فرماسي3012191

سبقاق27/01/1985600.741.95311.69عبد القادر جوادي3010301

سبقاق08/01/19856101.45311.45بولفعة بورحلة3010769

سبقاق03/01/19876101.45311.45سعيدة بوعالق3013400

سبقاق04/06/19916300.41211.41نجمة خليفي3010095

سبقاق04/11/1983600.242.372.511.11زهرة حسين3010229

سبقاق02/04/19776002.95210.95فاطمة صافي3010916

سبقاق29/05/19756100.87310.87عبد القادر كروش3011660

سبقاق23/03/1988620.52.37010.87صافي بودور3013725

سبقاق20/01/19816001.45310.45علي عاللي3013894

سبقاق09/07/19876101.41210.41عمار قايدي3011999

سبقاق21/06/19926200.41210.41فرشيش نعيمة3013546

سبقاق22/11/1986600.321.452.510.27عبد القادر نور الدين3010724

سبقاق10/01/1988600.320.91310.23فاطمة عيشي3011637

سبقاق13/12/19876000.4139.41بركاهم حاجي3010774

سبقاق24/01/1985000000صفي منصورة3013616

سبقاق08/08/1987000000سارة دين3011883

سبقاق04/10/1988000000حليمة عذبة3013396

سبقاق22/11/1988000000بن زيد بختة3013634

سبقاق20/03/1990000000يمينة داودي3013423

سبقاق25/04/1990000000رحمة حاجي3013936

سيدي مخلوف13/12/19836204.45315.45سميرة دردور3010657

سيدي مخلوف27/07/1985620.743.41315.15مريم غويرق3010442

سيدي مخلوف04/12/19846203.41314.41أحمد االكحل3011210

سيدي مخلوف20/04/1983610.323.91314.23أم السعود غزالن3010244



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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البلديةالمجموع

سيدي مخلوف21/10/1983610.743.41314.15مسعودة ديمح3010319

سيدي مخلوف03/01/19856103.91313.91بلقاسم بن الطيرش3010715

سيدي مخلوف19816301.91313.91خالل براهيمي خديجة3010078

سيدي مخلوف15/11/19866202.45313.45المية مرازقة3011560

سيدي مخلوف16/04/19806202.41313.41محمد بلبول3010080

سيدي مخلوف02/06/19826301.41313.41خديجة بن قطش3010329

سيدي مخلوف13/03/19866202.41313.41خديجة مخلوفي3011157

سيدي مخلوف05/04/19936400.41313.41حليمة طعبي3010298

سيدي مخلوف21/02/19866202.37313.37ميلود مخلوفي3011593

سيدي مخلوف02/02/1984610.822.41313.23الطاهر شكم3013368

سيدي مخلوف16/01/1987620.661.41313.07فتيحة غزالن3012593

سيدي مخلوف24/04/19856201.91312.91صباح براهيمي3010647

سيدي مخلوف27/10/19866300.91312.91راضية عيسى3013999

سيدي مخلوف03/08/19896201.91312.91نجاة عبد الالوي3010380

سيدي مخلوف18/09/19896201.91312.91فاتنة مخلوفي3010482

سيدي مخلوف20/07/19906201.91312.91محمد االكحل3012279

سيدي مخلوف19866201.91312.91خالل ابراهيم شطاطحة3010366

سيدي مخلوف17/11/1989620.321.37312.69حدة حمدي3010511

سيدي مخلوف01/06/1986610.242.41312.65مصطى طرطق3010151

سيدي مخلوف14/12/19876201.41312.41مختار بخيل3010554

سيدي مخلوف14/02/19886201.912.512.41أحمد رحروح3010154

سيدي مخلوف17/02/19916300.41312.41حفيظة صادقي3010488

سيدي مخلوف07/11/19916300.41312.41وداد غويرق3011695

سيدي مخلوف09/04/19936201.41312.41كريمة بريشي3013232

سيدي مخلوف30/08/1987610.081.91311.99طالب جميلة3010019

سيدي مخلوف04/01/19836302.91011.91زهية بن لغويني3013966

سيدي مخلوف12/11/19916200.91311.91مريم بن قطش3011114

سيدي مخلوف30/11/19916200.87311.87أمينة قربوص3011034

سيدي مخلوف31/05/19926200.87311.87هند بريشي3012069

سيدي مخلوف14/10/1989600.821.91311.73يمينة براهيمي3010236

سيدي مخلوف18/12/1987600.661.91311.57فاطمة بن سعد3010277



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

سيدي مخلوف26/02/1989620.080.912.511.49حفصة قزم3011032

سيدي مخلوف28/12/1991611.080.912.511.49مسعودة بن الطيرش3011374

سيدي مخلوف21/04/19836002.45311.45عبد الرحمان طبراخ3010675

سيدي مخلوف30/08/19876002.41311.41حليمة  بلبول3013857

سيدي مخلوف21/12/19916200.41311.41نعيمة هاللبة3013225

سيدي مخلوف02/08/1986600.581.912.510.99حفصة حريزي3013407

سيدي مخلوف08/12/1989610.160.79310.95محمد مخلوفي3010778

سيدي مخلوف03/09/1991620.080.372.510.95زوليخة االبيض3011430

سيدي مخلوف01/01/19846100.91310.91االخضر طقيع3010416

سيدي مخلوف23/11/19846101.91210.91عبد القادر بخيل3010070

سيدي مخلوف08/04/19886100.91310.91بوبكر بوطرفاية3011188

سيدي مخلوف01/12/19916200.412.510.91عائشة حيمود3012048

سيدي مخلوف03/02/19926200.412.510.91هوارية بخيل3010525

سيدي مخلوف27/02/19856001.87310.87زينب بن رابعة3011343

سيدي مخلوف17/06/19886100.87310.87فاطمة الزهراء حدبي3011908

سيدي مخلوف18/04/19896100.87310.87حسين بورابعة3011899

سيدي مخلوف16/02/19896400.87010.87خديجة بن ساحة3011037

سيدي مخلوف12/05/19866100.78310.78مخلوف بلبول3010780

سيدي مخلوف11/12/1990600.321.37310.69هاجر زرويل3010242

سيدي مخلوف06/03/1986600.081.41310.49عبد الكريم جريدان3011775

سيدي مخلوف17/01/19906101.45210.45نسرين الرق3010896

سيدي مخلوف29/06/19856001.41310.41خديجة بن سعد3010495

سيدي مخلوف22/09/19886001.41310.41علية بن االبيض3012021

سيدي مخلوف28/05/19916100.41310.41فاطيمة مخلوفي3013226

سيدي مخلوف05/12/19916100.41310.41زاجية طالب3011100

سيدي مخلوف29/03/1989600.240.91310.15مريم بن قطش3010215

سيدي مخلوف20/02/19876001.412.59.91لح سعاد3012340

سيدي مخلوف12/04/19886000.9139.91فاطمة شكم3013774

سيدي مخلوف20/01/19906200.411.59.91خنتر جهيدة3013568

سيدي مخلوف28/02/19926100.412.59.91نعيمة عياط3011395

سيدي مخلوف12/05/19906000.8739.87رقية حيمود3010711



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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البلديةالمجموع

سيدي مخلوف30/05/1989600.320.3739.69نوال مخلوفي3010835

سيدي مخلوف19/07/19866102.4109.41راضية معروف3013219

سيدي مخلوف10/06/19916000.4139.41حياة خليفي3011874

سيدي مخلوف17/11/19916000.4139.41عبد الغني غويرق3011697

سيدي مخلوف28/09/19876101.9508.95أحمد عياط3010743

سيدي مخلوف23/02/19916000.4128.41فطوم طبراخ3013282

سيدي مخلوف03/12/19916000.4128.41قردموش سارة3013562

عين سيدي علي26/06/19886402.91315.91عيسى ورنيد3012126

عين سيدي علي31/07/1986630.741.87314.61جدور تهامي3012349

عين سيدي علي20/09/1987630.41.91314.31مصطفى جودي3010318

عين سيدي علي24/04/19876202.91313.91قبسي حليمة3012336

عين سيدي علي13/11/1987620.841.95313.79تخام مليكة3011053

عين سيدي علي27/02/1989620.841.91313.75خليف مختار3010385

عين سيدي علي07/03/1986620.741.95313.69عائشة لعرابي3012708

عين سيدي علي15/09/19916400.37313.37عودة تواتي3011267

عين سيدي علي07/02/1988630.910.37313.28عبد القادر همشة3010265

عين سيدي علي07/03/1984611.741.41313.15زين العابدين نحال3010272

عين سيدي علي13/01/19916400.412.512.91فتيحة هادف3010768

عين سيدي علي26/01/19876202.87212.87زينة أعمارة 3012590

عين سيدي علي05/09/19966300.87312.87لخضر العكاري3011817

عين سيدي علي21/04/19906201.912.512.41زهرة خليفي3012728

عين سيدي علي29/03/19916300.41312.41فاطمة زهرة شاشي3011381

عين سيدي علي03/04/19916300.912.512.41حنان مباركي3010407

عين سيدي علي04/06/19916400.41212.41حنان زخروف3010403

عين سيدي علي11/05/19906300.37312.37عائشة تواتي3011269

عين سيدي علي29/06/19916300.37312.37نورة خويلدي3010593

عين سيدي علي03/08/19916300.37312.37نوال خليفي3011268

عين سيدي علي14/05/1983610.082.91211.99تبيالش سمية3012387

عين سيدي علي19/04/1985610.51.41311.91فاطمة قبسي3010110

عين سيدي علي05/03/19886200.91311.91تواتي رشيدة3010323

عين سيدي علي26/12/19886101.91311.91عائشة خنيفي3013900



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم
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البلديةالمجموع

عين سيدي علي03/12/19896200.91311.91كريمة بوبكري3010343

عين سيدي علي01/10/19906200.87311.87أمينة فواري3013379

عين سيدي علي31/10/19816101.912.511.41بلقاسم جودي3012792

عين سيدي علي04/07/19856002.912.511.41أم كلتوم زخروف3012760

عين سيدي علي02/07/19926200.41311.41رقية جاب هللا3013306

عين سيدي علي25/07/19926200.41311.41خالد العكاري3011865

عين سيدي علي28/12/19916200.37311.37خيرة بلقناديل3011609

عين سيدي علي11/12/1986601.081.91210.99ميادة هروالة3012439

عين سيدي علي08/05/19906200.91210.91جباهلل زهرة3012362

عين سيدي علي19866101.91210.91خالل كرعي بن عيسى3013619

عين سيدي علي08/07/19906400.87010.87رشيدة صادمي3011486

عين سيدي علي20/11/19906200.87210.87سعاد رزمي3010944

عين سيدي علي05/05/19916200.372.510.87فاطمة الزهراء محرز3010595

عين سيدي علي01/09/19916200.372.510.87أمال بن طالب3010594

عين سيدي علي09/06/1987610.580.95210.53هجيرة بن ميهوب3013475

عين سيدي علي14/03/19886001.41310.41بختة همشة3010466

عين سيدي علي13/08/19886001.41310.41ناصر بوسريمة3012127

عين سيدي علي27/11/19906100.912.510.41أم الخير خبزي3013380

عين سيدي علي29/01/19886001.37310.37نعيمة كحول3012763

عين سيدي علي18/08/19906101.37210.37زخروف فاطمة الزهراء3012899

عين سيدي علي21/02/19846001.4118.41سميرة قبسي3012794

عين سيدي علي18/09/19926000.4128.41خيرة داللي3012761

عين سيدي علي09/06/19866100.9107.91رمضان بداوي3014013

عين سيدي علي08/01/1990600.240.4106.65فتحي شرفي3013216

عين ماضي13/12/1981620.244.45315.69فاطمة العيدي3013399

عين ماضي13/10/19846203.41314.41محمد بهلولي3011565

عين ماضي17/10/1986620.242.87314.11زينب حسين3012241

عين ماضي07/11/1985610.643.41314.05هجيرة يحياوي3010373

عين ماضي27/04/19826202.91313.91علي زاوي3010990

عين ماضي26/07/19876211.91313.91االخضر ستات3013254

عين ماضي14/12/19886301.91313.91عذيبة بن قيط3011142
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عين ماضي15/04/19816104.41213.41خلوفي الزهراء3012911

عين ماضي26/03/19866103.41313.41مسعودة بومقواس3011124

عين ماضي07/11/19876301.41313.41زهرة بومقواس3011334

عين ماضي17/01/19876400.37313.37بوزياني علي3010053

عين ماضي01/01/19926400.37313.37مباركة تلي3010581

عين ماضي28/01/19856201.95312.95نورية بلهوشات3010590

عين ماضي07/10/19836201.91312.91خديجة يهوبي3012706

عين ماضي19/08/19846102.91312.91محمد الحبيب غزال3010955

عين ماضي31/01/19876202.412.512.91طماح فاطمة3013516

عين ماضي08/02/19886300.91312.91جويدة مرسلي3013322

عين ماضي17/09/19886201.91312.91زبيدة بومقواس3011810

عين ماضي18/03/19866201.87312.87سعيدة بن قيط3011794

عين ماضي12/05/1985610.821.91312.73طه األمين حفصي3012484

عين ماضي13/03/1986620.241.41312.65نوال واعي3011777

عين ماضي26/07/1987610.741.91312.65زين العابدين حفصي3011727

عين ماضي05/04/1988601.581.91312.49بشير شيبوطي3012664

عين ماضي02/03/19846102.45312.45مسعودة كيحل3010707

عين ماضي05/08/19856201.45312.45زهراء علوش3010664

عين ماضي02/12/19856201.45312.45نور الدين بومدين3010667

عين ماضي20/07/19866201.45312.45عالل يحياوي3010742

عين ماضي01/05/19826003.41312.41اسماعيل بن صحراوي3011683

عين ماضي15/10/19836003.41312.41بومقواس حفصة3013559

عين ماضي27/01/19856103.41212.41فطوم وذناني3010193

عين ماضي28/11/19866201.912.512.41تجاني أحميدة3012355

عين ماضي17/04/19876201.912.512.41مسعودة صحراوي3013486

عين ماضي08/01/19926300.912.512.41بن صحراوي عائشة3013549

عين ماضي14/01/19926300.41312.41محمد رزاقي3011184

عين ماضي13/03/19846103.37212.37رحماني أحمد3012332

عين ماضي19866003.37312.37خالل علجية بن قيط3011572

عين ماضي23/05/19906300.37312.37خضرة رحماني3011557

عين ماضي17/04/19926300.37312.37دالل بن بوجمعة3011068



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

عين ماضي14/11/19926300.37312.37وفاء نوقبة3010873

عين ماضي22/11/19846101.95311.95البشير داودي3010931

عين ماضي20/04/19856101.91311.91فوزية هازل3013755

عين ماضي12/06/19856101.91311.91بن نعيجة عطاهلل3010052

عين ماضي18/07/19866101.91311.91حيدر بن صحراوي3011684

عين ماضي29/06/19876101.91311.91كدادة خديجة3012991

عين ماضي05/01/19876200.87311.87محمد مسعودان3010932

عين ماضي01/01/19916200.87311.87حدة معروف3011277

عين ماضي08/07/19916300.372.511.87خديجة حمري3010168

عين ماضي05/09/19846003.45211.45داودي بن عمر3012846

عين ماضي25/03/19846002.41311.41دنيا العيدي3013052

عين ماضي02/01/19856201.41211.41حميدة العيدي3010152

عين ماضي04/07/19866101.41311.41بن قيط جمعة3012971

عين ماضي06/06/19876200.41311.41كريمة بومقواس3012769

عين ماضي29/07/19886101.41311.41سهام سالمي3013213

عين ماضي29/11/19886101.41311.41يحيى مفتاح3011024

عين ماضي26/04/19906200.41311.41كلتوم بحري3014010

عين ماضي2102/19876201.41211.41زهراء شانق3013047

عين ماضي19876200.912.511.41خالل مسعودة بن قيط3011998

عين ماضي18/06/1989600.51.87311.37بررات كوثر3012314

عين ماضي02/05/19916200.37311.37عوالي داودي3011620

عين ماضي01/06/1985600.91.912.511.31بومقواس حلوم3012357

عين ماضي29/03/19816101.412.510.91عبد القادر بوزياني3012485

عين ماضي28/10/19856200.412.510.91طماح كلثوم 3013515

عين ماضي23/02/19886001.91310.91هازل إلهام3012375

عين ماضي15/10/19886001.87310.87زبدة بومقواس3011125

عين ماضي08/07/19926100.87310.87بن سعد العيدي3013381

عين ماضي04/12/19896001.79310.79هيزومي لحسن3012982

عين ماضي09/06/1986600.660.87310.53حنان ستت3010705

عين ماضي02/12/19866100.912.510.41العيدي زهرة3013654

عين ماضي08/12/19866100.41310.41أحمد بسباس3012020



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

عين ماضي19/04/19886101.41210.41ابتسام بوقنفودة3013467

عين ماضي30/04/19996100.41310.41زليخة هيزومي3014011

عين ماضي30/01/19896001.37310.37سارة اوباح3011569

عين ماضي13/02/19886001.832.510.33الضاوية بومقواس3010992

عين ماضي24/04/19846202.29010.29الطاهر بن تويريك3013439

عين ماضي13/01/1988600.240.91310.15خديجة برناوي3011778

عين ماضي28/02/1984600.080.95310.03لحسن يحياوي3012668

عين ماضي31/03/19886001.9529.95هاجر حفصي3010463

عين ماضي04/01/19866000.8739.87الطاهر مسعودان3011318

عين ماضي20/07/19906100.8729.87فاطمة الزهراء بن صحراوي3013487

عين ماضي16/03/1991639أسية العيدي3011335

عين ماضي20/02/19906100.9118.91خديجة شيبوطي3013075

قصر الحيران01/03/1980611.585316.58مريم مشيكل3012108

قصر الحيران09/12/19826402.912.5116.41نصيرة سائحي3012441

قصر الحيران06/01/1976602.45316.4تومية عطية3010142

قصر الحيران15/01/1980620.452.515.9عطية القائمة3012868

قصر الحيران17/11/19826114.41315.41محمد سعودي3013745

قصر الحيران13/09/1980610.244.91315.15بوخشبة حبيبة3013625

قصر الحيران14/07/19826104.91314.91العيد قديم3013103

قصر الحيران15/01/1983620.43.37314.77زريق محمد3013551

قصر الحيران16/06/1986603.92.332.514.73حسين الشاوي3010960

قصر الحيران05/12/1980610.663.97314.63عطاء هللا طيفوري3011175

قصر الحيران19/10/19796203.41314.41بن شاعة أحمد3013137

قصر الحيران30/09/1978600.325314.32بن سعيدان بن حرز هللا3012773

قصر الحيران15/11/1981610.663.37314.03خيرة قسمية3010206

قصر الحيران20/12/19786005314فاطنة عالبة3012123

قصر الحيران01/10/19886103.91313.91أمال بن علية3011776

قصر الحيران12/04/1985622.87313.87سعاد بلمشري3011065

قصر الحيران24/12/19876400.87313.87سارة مريقي3012472

قصر الحيران22/01/1984610.43.912.513.81غراب مريم3013525

قصر الحيران29/07/1985610.822.91313.73فتيحة قسمية3013245



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

قصر الحيران09/12/1983611.242.41313.65خديجة قسمية3012234

قصر الحيران197760052.513.5خالل أمحمد سعداوي3010526

قصر الحيران25/02/19916211.45313.45آمنة بن منصور3010874

قصر الحيران06/04/19876301.912.513.41أم الخير رمضاني3011938

قصر الحيران24/03/19896202.41313.41عائشة خرصي3011358

قصر الحيران07/05/19916500.41213.41جوبر فاطمة زهرة3012956

قصر الحيران08/04/19876112.37313.37يمينة رمضاني3011234

قصر الحيران09/01/19906400.37313.37فاطمة  حاجي3010749

قصر الحيران24/12/19916400.872.513.37سلمى سلخين3010977

قصر الحيران0109/19766025013عبد القادر حليس3012440

قصر الحيران19/07/19846201.95312.95يوسف بن شاعة3013954

قصر الحيران10/01/19876202.452.512.95فاطمة النوعي3010506

قصر الحيران19/10/19846201.91312.91زهرة النوعي3011295

قصر الحيران29/01/19856202.91212.91عطية سمية3013582

قصر الحيران13/01/19866201.91312.91رقية قرادي3011884

قصر الحيران21/06/19876201.91312.91سهيلة طحطاح3013422

قصر الحيران16/10/19876111.91312.91سعاد خوليفة3011628

قصر الحيران15/03/19906201.91312.91زهية قفاف3013482

قصر الحيران16/12/19906201.91312.91نادية غريس3013269

قصر الحيران10/04/19916300.91312.91عائشة السائحي3013270

قصر الحيران13/06/19876201.87312.87عمر قرطي3011383

قصر الحيران21/03/1982600.92.87312.77فويري ساسية3012317

قصر الحيران22/01/1989601.91.87312.77هاجر العقون3010245

قصر الحيران04/12/1987620.321.41312.73سهير ياسمينة نبق3010381

قصر الحيران17/04/19846201.952.512.45عبد الرحمان طيبي3010952

قصر الحيران09/10/19796201.912.512.41جفال عيدة3012823

قصر الحيران29/12/19846201.41312.41خديجة بيقع3013761

قصر الحيران30/10/19856201.912.512.41عائشة رقاع3012703

قصر الحيران31/08/19876201.912.512.41أمال بكوش3011458

قصر الحيران19/01/19896201.912.512.41النوعي أمال3012968

قصر الحيران15/09/19896201.41312.41فوزية دربالي3012019



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص

دفعاتهم

 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

قصر الحيران18/11/19896201.41312.41حنان طيبي3011648

قصر الحيران08/06/19906300.912.512.41سفيان مشيكل3010411

قصر الحيران27/03/19916202.41212.41غريس بالل3013620

قصر الحيران11/08/19916300.41312.41مصطفى بن علية3012099

قصر الحيران15/09/19926300.41312.41سعيدة جنيدي3013294

قصر الحيران31/01/19916300.872.512.37صالح الدين رماش3010989

قصر الحيران18/09/19916300.37312.37خولة دليحة3010739

قصر الحيران19/07/1990610.41.95312.35أمال رقاب3010628

قصر الحيران03/11/19796003.792.512.29فتيحة دمانة3011962

قصر الحيران02/03/1986601.321.91312.23سعدية بن سواف3013153

قصر الحيران30/08/1989610.241.91312.15هاجر غريس3011658

قصر الحيران07/11/1988620.240.87312.11فريحة بن جديعة3011603

قصر الحيران29/02/1988610.161.91312.07هجيرة بن عيشة3010181

قصر الحيران14/01/1988610.162.372.512.03لبنى عطية3011067

قصر الحيران14/08/19826003.412.511.91حلموس رقية3012960

قصر الحيران04/05/19856101.91311.91الزهرة بن سعيدان3013959

قصر الحيران05/01/19876201.412.511.91فضيلة بوعبد هللا3010471

قصر الحيران18/03/19886200.91311.91زوينة السائحي3013271

قصر الحيران13/07/19886101.91311.91مسعودة العقون3011953

قصر الحيران23/08/19896200.91311.91فتيحة عاشور3011548

قصر الحيران16/01/19906200.91311.91أحمد زريق3010419

قصر الحيران22/11/19906200.91311.91خيرة شوشة3013189

قصر الحيران29/12/19906200.91311.91سعاد الواهج3013072

قصر الحيران10/07/19916200.91311.91فاطنة سليخ3011549

قصر الحيران19/05/19856201.87211.87فاطمة مريقي3011918

قصر الحيران04/12/19876201.372.511.87عطاء هللا قرزو3010253

قصر الحيران16/11/19856200.87311.87فاطمة غريس3011902

قصر الحيران18/01/19866200.87311.87عبد القادر النوعي3010728

قصر الحيران13/08/1987610.41.952.511.85مريم رحماني3012230

قصر الحيران23/12/19856101.79311.79سعاد حلموس3012597

قصر الحيران11/06/1987610.322.41211.73عطية أمال3012824



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل

األوائل في المقابلةتاريخ الشهادةالخبرة المهنيةمسار الدراسةالتخصص
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 نقاط1 نقاط3إلى 0 نقاط5إلى 0 نقاط6إلى 0  نقاط7إلى 0نقاط6 

البلديةالمجموع

قصر الحيران21/09/1990620.240.912.511.65سعيدة بن جديعة3011982

قصر الحيران01/02/1988610.580.91311.49مسعودة قليلة3011579

قصر الحيران22/11/1986600.082.37311.45نصيرة العقون3012220

قصر الحيران14/01/19876101.41311.41عبد المجيد نعامة3012233

قصر الحيران03/05/1987600.51.91311.41صفية ميهوبي3012777

قصر الحيران05/10/19906200.41311.41أمنة بن جديعة3013031

قصر الحيران14/10/19906200.41311.41شريفة شوشة3011403

قصر الحيران22/01/19916200.41311.41عبلة كريريش3013126

قصر الحيران21/08/19916200.41311.41عبد الرحمان رابحي3013393

قصر الحيران28/11/19916200.41311.41عائشة غريس3013074

قصر الحيران27/12/19916300.41211.41حرحاطي أسية3012834

قصر الحيران06/03/19856002.37311.37عطية كريمة3012977

قصر الحيران07/11/1989600.41.91311.31سمية بخات3013249

قصر الحيران30/12/1988600.321.87311.19خديجة غريس3011248

قصر الحيران12/07/1984600.241.91311.15سعاد قفاف3013481

قصر الحيران21/09/1985600.241.91311.15قويدر قفاف3011455

قصر الحيران15/07/1986600.742.29211.03خيرة رحمون3011405

قصر الحيران18/04/1988610.081.412.510.99فرقاني هجيرة3013529

قصر الحيران16/06/1990610.080.91310.99نجوى دصعة3010336

قصر الحيران16/08/19876001.95310.95أمينة بوميدونة3013953

قصر الحيران21/12/19846001.91310.91عماد طاسي3014005

قصر الحيران28/06/19876001.91310.91خديجة بن سواف3012608

قصر الحيران13/02/19886001.91310.91هاجر شوشة3011960

قصر الحيران04/07/19886001.91310.91حدة قسمية 3012157

قصر الحيران14/09/19896100.91310.91حليمة شوشة3011546

قصر الحيران11/05/19906101.412.510.91نصيرة حلموس3011921

قصر الحيران07/12/19926300.411.510.91نبق ابتسام3013630

قصر الحيران28/05/1985600.081.79310.87قفاف حمزة3012365

قصر الحيران02/02/19886100.87310.87سميح حجاج3011126

قصر الحيران28/11/19906100.87310.87ماسنة خديجة3011328

قصر الحيران23/07/19916100.87310.87أحمد جوبر3013298



تاريخ الميالداالسم و اللقبرقم التسجيل
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قصر الحيران02/06/19876002.45210.45مريم بوسماحة3010986

قصر الحيران31/03/19836101.41210.41عائشة بن حرز هللا3012612

قصر الحيران01/06/19866202.41010.41بورقاق وهيبة3013522

قصر الحيران22/01/19876101.41210.41هاجر جعرون3012428

قصر الحيران08/05/19876001.41310.41بن جديعة غزالة3012866

قصر الحيران11/10/19896100.41310.41يمينةالشايب3013265

قصر الحيران18/10/19896001.41310.41فاطيمة ميهوبي3012654

قصر الحيران18/01/19906100.912.510.41بلعيدي محمد3013699

قصر الحيران24/02/19906100.41310.41ابراهيم حليس3013354

قصر الحيران26/07/19916100.41310.41صالح الدين بن سواف3013923

قصر الحيران11/03/19926100.41310.41فضيلة غويني3010890

قصر الحيران17/09/19936100.41310.41نسيبة غريس3011657

قصر الحيران17/04/1990610.92.510.4مريقي عفاف3011040

قصر الحيران06/11/19886101.37210.37سهام بلعيدي3011926

قصر الحيران20/12/19886100.37310.37هاجر غريس3011726

قصر الحيران18/01/19916100.37310.37خديجة غريس3011725

قصر الحيران09/09/19896200.37210.37خديجة بيران3011459

قصر الحيران03/05/19906001.832.510.33سعيدة بوعزارة3010833

قصر الحيران12/09/1986600.321.95210.27النحوي سعاد3010021

قصر الحيران13/09/1980600.160.91310.07سعدية بخات3013329

قصر الحيران11/02/19866000.9539.95محمد عاشور3010426

قصر الحيران18/02/19866000.9139.91مريم كحللش3011116

قصر الحيران21/11/19866201.9109.91خضرة قفاف3013374

قصر الحيران07/07/19896001.412.59.91ايمان ركلة3012245

قصر الحيران23/11/19916200.411.59.91سائحي فاطمة3013531

قصر الحيران02/03/19906100.8729.87خيرة بن جديعة3011411

قصر الحيران24/08/1992610.372.59.87شريفة رمضاني3011045

قصر الحيران03/08/1991600.40.4139.81بن حرز هللا قرطي3013901

قصر الحيران07/06/1983600.161.4529.61سميرة بن قويدر3010800

قصر الحيران09/10/19886101.4119.41تونسي حنان3013611

قصر الحيران02/04/19896001.4129.41فتيحة بن جاب هللا3010430
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البلديةالمجموع

قصر الحيران09/03/19906000.4139.41فتيحة سائحي3011792

قصر الحيران20/04/19926000.4139.41خيرة زريق3013166

قصر الحيران28/06/19866000.3739.37سعدية حبيش3011285

قصر الحيران11/12/19996100.3729.37حليمة السعدية زقرير3011448

قصر الحيران07/04/19846003.2909.29أم هاني عاشور3011558

قصر الحيران14/05/1987610.081.9509.03أمال خثاوي3012774

قصر الحيران06/09/19876101.9108.91حجاج وهيبة3011597

قصر الحيران06/06/19906000.412.58.91عائشة قديم3010822

قصر الحيران06/10/19906000.412.58.91بن سعيدان علي3012364

قصر الحيران23/09/19906200.8708.87نهلة بن داود3011500

قصر الحيران11/10/19856002.4508.45سمية بن منصور3010799

قصر الحيران10/12/1988600.51.9508.45نادية طيبوزة3010702

قصر الحيران11/02/19896100.4118.41غريس كمال3013584

قصر الحيران14/04/19906001.4107.41أحالم بوساحة3013992

قصر الحيران10/09/19776100.3707.37رشيد عطية3010278

قصر الحيران25/09/19896000.8706.87دراوي نور الدين3013666

قصر الحيران06/05/1984000000الزهرة الشاوي3013708

قصر الحيران23/05/1984000000زناتي روبة3012903

قصر الحيران30/06/1989000000مريم قرطي3013908

قصر الحيران08/10/1991000000هناء سعودي3010889

قصر الحيران1990000000خالل نعيمة نوي3013359

قلتة سيدي سعد26/03/1983620.322.91314.23حليمة زيريكي3012155

قلتة سيدي سعد23/12/19836103.95313.95مباركة حمو3013376

قلتة سيدي سعد11/06/19846202.91313.91خضرة معمري3010327

قلتة سيدي سعد29/10/1984620.741.91313.65سعاد فقاري3010332

قلتة سيدي سعد27/11/19876500.41213.41وهابي فاطمة3013558

قلتة سيدي سعد23/04/19886202.41313.41فاطمة بومريزيقة3011671

قلتة سيدي سعد20/05/19806102.91312.91رقية بن يحيى3013209

قلتة سيدي سعد07/03/19866201.91312.91حورية سعد3013930

قلتة سيدي سعد12/09/19886300.91312.91فاطمة ديدوني3010331

قلتة سيدي سعد21/06/19916300.91312.91نريمان بن ناصر3013863
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قلتة سيدي سعد26/09/19876201.87312.87عبد القادر لبني3010483

قلتة سيدي سعد17/01/1986600.582.91312.49محمد بن حسين3010369

قلتة سيدي سعد19/12/1990630.080.37312.45سارة نريمان عماري3011166

قلتة سيدي سعد21/06/19856003.41312.41خديجة تربي3013210

قلتة سيدي سعد19/12/19886201.41312.41فاطمة بعيرة3011951

قلتة سيدي سعد19/02/19856102.37312.37فوزي بولربعة3011317

قلتة سيدي سعد06/11/19896300.37312.37محمد لمين قويدري3010620

قلتة سيدي سعد29/11/19926300.37312.37هجيرة مجادي3010473

قلتة سيدي سعد09/02/19826003.2312.2خالد شعبة3010893

قلتة سيدي سعد30/01/1987620.160.91312.07حبيب هللا ماحي3010370

قلتة سيدي سعد26/06/1987620.080.91311.99عائشة جابري3011182

قلتة سيدي سعد23/11/19866102.91211.91بن حسين يمينة3012934

قلتة سيدي سعد24/02/198566101.91311.91بن ناصر سالمة3013864

قلتة سيدي سعد21/04/19806200.87311.87بن يحيى عزبار3011746

قلتة سيدي سعد01/09/19926300.372.511.87سمية قاسمي3010653

قلتة سيدي سعد06/12/1990610.321.45311.77محمد مداني3010663

قلتة سيدي سعد1986610.321.45311.77خالل منصور مقروي3010662

قلتة سيدي سعد11/04/19886200.912.511.41سعيدة ميلودي3012758

قلتة سيدي سعد04/02/19916200.37311.37صدام حسين سويسي3010619

قلتة سيدي سعد09/11/1989600.41.91311.31عبد القادر برقي3010372

قلتة سيدي سعد28/11/1986610.320.91311.23قادة الزهراوي ماحي3010368

قلتة سيدي سعد08/01/1991610.660.912.511.07مريم سعيدي3011492

قلتة سيدي سعد27/10/19866001.91310.91فاطنة بولربعة3012499

قلتة سيدي سعد08/11/19926200.412.510.91بن المواز براهيم3012949

قلتة سيدي سعد31/03/19926100.87310.87أمال ثليجة3011826

قلتة سيدي سعد21/06/19806001.75310.75سعاد بلعباس3010600

قلتة سيدي سعد08/03/1991600.321.41310.73العباس بن ناصر3010375

قلتة سيدي سعد25/10/19856001.41310.41محمد لبني3011831

قلتة سيدي سعد30/05/19886001.41310.41أحمد دقميش3010371

قلتة سيدي سعد28/07/19926200.41210.41رقية لبني3010905

قلتة سيدي سعد13/08/1984610.321.91110.23فاطمة بلعباس3010408
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قلتة سيدي سعد07/04/1987600.160.91310.07الجياللي عبدلي3010376

قلتة سيدي سعد29/01/19876001.452.59.95خالدي بلقاسم3013678

قلتة سيدي سعد07/12/19816102.9109.91دهصة سايب3012932

قلتة سيدي سعد28/06/19846000.9139.91مصطفى لكحل3014021

قلتة سيدي سعد06/08/19906100.412.59.91عشورة حاجي3012043

قلتة سيدي سعد12/04/19926100.412.59.91فاطمة الزهراء ميطر3012044

قلتة سيدي سعد15/04/19926100.412.59.91فريحة لشلح3012042

قلتة سيدي سعد27/03/19906000.8739.87روبة يوسفي3010878

قلتة سيدي سعد28/06/1987600.320.3739.69فاطمة فضيل3010195

قلتة سيدي سعد10/11/19916000.4139.41منصور برق3010341

قلتة سيدي سعد06/03/19876001.451.58.95الزهرة سعد3010406

قلتة سيدي سعد07/03/19826000.9128.91ربحي نصير3013523

قلتة سيدي سعد11/04/1986600.821.8708.69مداني خديجة3013628

قلتة سيدي سعد19/12/19880فاطمة بعيرة3012671

وادي مرة30/03/1982620.325316.32محمدي لويزة3012303

وادي مرة21/11/19856202.41313.41سعاد مجادي3013389

وادي مرة23/11/19866202.912.513.41آمنة يحياوي3010949

وادي مرة08/12/1987610.661.91312.57قويدر موازيز3011270

وادي مرة15/10/19916300.41312.41موزة بواكر3012156

وادي مرة21/01/19866101.91311.91هراو ام الخير3013695

وادي مرة23/01/19926300.412.511.91صبرين دناقة3012610

وادي مرة22/09/19906200.41311.41فتيحة لبقع3012073

وادي مرة26/06/19906200.872.511.37عمار حواسنية3010747

وادي مرة04/07/19906100.91310.91كوثر دناقة3011607

وادي مرة14/07/1993610.90.91210.81كساسي خولة3010036

وادي مرة10/10/1985610.50.91210.41بعداش فاطمة3012865

وادي مرة30/09/19926100.41310.41بختة لعيدي3013880

وادي مرة09/04/1984600.320.83310.15حليمة لعيدي3010788

وادي مزي25/10/19836204.95113.95ساسية داود3013030

وادي مزي24/06/19936400.37313.37خديجة بركات3010644

وادي مزي07/07/19856101.95311.95زياني المسعود3010691
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وادي مزي12/11/19836101.91311.91عطاء هللا بركات3012557

وادي مزي02/02/19866101.952.511.45عبد القادر عجالي3010938

وادي مزي08/04/1991610.580.37310.95أمحمد بلقاسمي3010144

وادي مزي12/05/19866100.91310.91علي جريتل3013015

وادي مزي15/07/19846001.952.510.45عبد هللا جريتل3010937

وادي مزي07/04/19836001.912.510.41بوزيان عباسي3012518

وادي مزي29/01/19926000.9139.91رباب بركات3013797

وادي مزي15/05/19826003.7909.79معطاهللا بوبكر3013570

وادي مزي16/04/19876000.3739.37أم الخير رابحي3010233

وادي مزي02/06/19906000.872.59.37علي بوزيد3010790

وادي مزي05/12/1987000000بورنان الشريف حسينة3010041

07/07/1979600.845011.84خديجة عاللي3013898

22/03/19876101.9508.95مريم قرينات3010987
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