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إسبانيةليسانس04/10/1987األغواط630000.413113.41تربح كمال3030177

إسبانيةليسانس01/09/1991األغواط6201.91312.91تاوتي خديجة3030780

إسبانيةليسانس18/03/1990األغواط61000.080.87310.95عزيزي فاطمة زهرة3030293

إسبانيةليسانس22/07/1990األغواط6101.371.59.87النخ عائشة3030822

إسبانيةليسانس22/03/1991األغواط6001.331.58.83قدودة أسماء3030382

إسبانيةليسانس14/11/1989األغواط61001.58.5زروالي محمد نجيب3030110

إسبانيةليسانس06/08/1992األغواط6100.4118.41قليل لحبيبة3030629

إسبانيةليسانس07/08/1987األغواط6000001.57.5مارية بن السيد3030300

إقتصادم17/05/1980األغواط652.821.412118.23حجوجة سارة3030813

إقتصادم17/03/1980األغواط660.580.413116.99جليخ فاطنة3030550

إقتصادم06/04/1988األغواط65000.61.372.515.47الرق زينب3030279

إقتصادم30/07/1978األغواط6501.41315.41بولعوينات حياة3030801

إقتصادم11/10/1984األغواط6501.41315.41قصيبة فاطمة الزهراء3030927

إقتصادم07/09/1989األغواط640001.91314.91إيمان جقيدل3030049

إقتصادم27/08/1988األغواط6501.332.514.83قسمية عائشة3030871

إقتصادم24/10/1987األغواط640.660.87314.53عشور ليلى3030539

إقتصادم18/01/1991األغواط6500.45314.45ديمح فاطمة3030591

إقتصادم27/05/1986األغواط6401.912.514.41بوعامر عائشة3030401

إقتصادم24/03/1987األغواط6401.41314.41بوزرزورة زهرة3030468

إقتصادم21/05/1988األغواط640001.912.514.41مايدي أمال3030322

ماستر أو مهندس دولة = م 

لإللتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية األغواط

مصلحة التمدرس و االمتحانات

 يتضمن نقاط المترشحين في المسابقة على أساس الشهادة10جدول رقم 
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إقتصادم30/03/1985األغواط640001.412.513.91مسعودي الزهرة3030126

إقتصادم07/04/1986األغواط6401.412.513.91مقدم فضيلة3030847

إقتصادم10/02/1987األغواط640000.87313.87تربح نصيرة3030230

إقتصادم26/03/1990األغواط650000.372.513.87قميتي إيمان3030207

إقتصادم13/07/1987األغواط6301.912.513.41بن نعمان فاطمة 3030942

إقتصادم18/01/1988األغواط6400.41313.41قديم عادل3030924

إقتصادم24/05/1989األغواط6400.41313.41فارسي مريم3030589

إقتصادم21/04/1988األغواط6401.4213.4بوعزارة إيمان3030910

إقتصادم28/05/1989األغواط640000.872.513.37إيمان بوبريمة3030063

إقتصادم09/03/1991األغواط6400.872.513.37سارة قاسمية3030949

إقتصادم17/02/1986األغواط62000.081.91312.99سليمان بن سعدة3030021

إقتصادم18/10/1987األغواط6301.412.512.91بن حسين يمينة3030911

إقتصادم14/03/1975األغواط630000.87312.87صغير هاجر3030302

إقتصادم28/12/1983األغواط6300.87312.87بوقرين كريمة3030811

إقتصادم10/10/1984األغواط630000.87312.87طيبي عطاهلل3030187

إقتصادم05/03/1986األغواط640000.87212.87فائزة مرواني3030052

إقتصادم09/05/1986األغواط6400.87212.87بورنان فاطمة الزهراء3030705

إقتصادم03/10/1988األغواط630000.87312.87حمدي عبد القادر3030075

إقتصادم06/12/1988األغواط630000.87312.87شعيب مبروك3030158

إقتصادم23/02/1989األغواط6300.87312.87بن عية وفاء3030494

إقتصادم27/06/1989األغواط6300.87312.87السايح عبد هللا3030828

إقتصادم17/05/1990األغواط6300.87312.87زقرير محمد 3030451

إقتصادم21/09/1990األغواط640000.372.512.87فاطمة بوثلجة3030048

إقتصادم1977خالل األغواط630000.87312.87نوعي مداني3030885

إقتصادم14/09/1987األغواط630001.41212.41نعامة أمال3030321

إقتصادم14/04/1988األغواط620001.912.512.41نعمان شريهان3030887

إقتصادم22/04/1991األغواط630000.41312.41مسعودي بوعالم3030125

إقتصادم26/07/1990األغواط630000.4312.4عامر هاجر3030889

إقتصادم14/02/1978األغواط630000.872.512.37شتوح موسى3030479
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إقتصادم26/01/1989األغواط630000.872.512.37زنبط مباركة3030470

إقتصادم08/03/1989األغواط630000.872.512.37نكاع فاطمة الزهراء3030395

إقتصادم25/03/1990األغواط630000.37312.37حمامة احمد3030745

إقتصادم02/09/1990األغواط630000.872.512.37قوارف ابتسام3030663

إقتصادم09/05/1985األغواط610001.91311.91يوسف بوقرين3030018

إقتصادم13/09/1987األغواط640000.411.511.91عاللي سارة3030254

إقتصادم14/12/1988األغواط630001.411.511.91بورزق سعاد كوثر3030199

إقتصادم1985خالل األغواط630000.412.511.91بن بريكة خيرة3030773

إقتصادم20/12/1965األغواط650000.8711.87 ريان مسعودة3030445

إقتصادم10/07/1984األغواط620000.87311.87كيرد مريم3030742

إقتصادم13/06/1987األغواط620000.87311.87زاوي عبد الكريم3030793

إقتصادم29/10/1989األغواط620000.87311.87جقيدل عبد هللا3030247

إقتصادم22/05/1984األغواط620000.41311.41شالوشي طه3030330

إقتصادم25/09/1980األغواط630000.871.511.37كابرين المية3030136

إقتصادم10/10/1989األغواط620000.412.510.91زبدة زينب3030844

إقتصادم31/01/1980األغواط610000.87310.87عالوي عبد السالم3030262

إقتصادم12/04/1985األغواط620000.41210.41بن لحبيب وفاء3030317

إقتصادم23/05/1988األغواط600001.41310.41رينوبة األخضر3030588

إقتصادم28/10/1988األغواط610000.41310.41سالمي محمد رفيق براهيم3030950

إقتصادم11/11/1986األغواط610000.452.59.95بوفاتح مصطفى3030443

إقتصادم14/07/1987األغواط630000.8709.87تهامي فاطمة الزهراء3030680

إقتصادم20/04/1988األغواط600000.8739.87مباركي زوبير3030503

إقتصادم24/10/1987األغواط600001.911.59.41بريطل فاطمة الزهرة3030128

إقتصادم04/10/1983األغواط630000.3709.37حميدة غويني3030040

إقتصادم31/05/1988األغواط600000.872.59.37بديرينة هاجر3030370

إقتصادم04/01/1986األغواط620000.8708.87الشارف هجيرة3030091

إقتصادم15/05/1988األغواط61000.50.8708.37تريش خضراء3030620

إقتصادم15/06/1987األغواط600001.9107.91بن العربي يمينة3030533

إقتصادم07/06/1990األغواط600000.8706.87بديرينة البشير3030692
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إقتصادليسانس15/01/1980األغواط6300052.516.5عيدة زينب3030754

إقتصادليسانس09/08/1987األغواط66000.240.87316.11حباي السعيد3030615

إقتصادليسانس13/01/1981األغواط610005315قازي محمد كمال3030183

إقتصادليسانس05/08/1983األغواط610005315نوعي فاطنة3030864

إقتصادليسانس1972خالل األغواط610005315نوعي مصطفى3030941

إقتصادليسانس27/11/1984األغواط620003.91314.91زروالي ليلى3030109

إقتصادليسانس27/01/1980األغواط60000.665314.66سماحي خيرة3030153

إقتصادليسانس07/03/1978األغواط6100052.514.5محتل وفاء3030186

إقتصادليسانس23/08/1979األغواط630005014قليلة فاطمة الزهرة3030815

إقتصادليسانس01/02/1986األغواط630001.91313.91حليمة عبد الباسط3030920

إقتصادليسانس01/01/1983األغواط62000.162.41313.57جودي النذير3030123

إقتصادليسانس30/11/1985األغواط61000.582.91313.49أم السعود بن علي3030045

إقتصادليسانس20/08/1975األغواط610003.41313.41قحقوحي أميزة3030805

إقتصادليسانس07/02/1981األغواط600004.912.513.41سليماني خديجة3030650

إقتصادليسانس16/03/1986األغواط640000.412.512.91عبيرات تومية3030860

إقتصادليسانس27/02/1992األغواط640000.412.512.91حبي صابرين3030798

إقتصادليسانس13/09/1977األغواط630000.87312.87بورنان يمينة3030331

إقتصادليسانس23/04/1991األغواط640000.87212.87بن بهاز إنصاف3030194

إقتصادليسانس25/08/1983األغواط620001.912.512.41مزازيغ سهام3030896

إقتصادليسانس14/03/1990األغواط620001.912.512.41بساس سارة3030873

إقتصادليسانس04/02/1993األغواط630000.41312.41بن بريكة خولة3030410

إقتصادليسانس20/03/1992األغواط630000.872.512.37مشراوي سهام3030439

إقتصادليسانس10/05/1980األغواط610005012شرفاوي تركية3030087

إقتصادليسانس23/06/1983األغواط620003.91011.91بن بولرباح خيرة3030829

إقتصادليسانس05/07/1992األغواط630000.412.511.91لغويني الحاجة3030778

إقتصادليسانس26/08/1984األغواط630000.87211.87لخنش الزهرة3030700

إقتصادليسانس23/03/1987األغواط610001.912.511.41دقموسي دالل3030473

إقتصادليسانس09/12/1991األغواط620000.4311.4دورو مباركة3030905

إقتصادليسانس11/07/1991األغواط620000.872.511.37رماش عبد الجليل3030767
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إقتصادليسانس28/10/1982األغواط610001.29311.29محمد بن بهاز3030029

إقتصادليسانس06/08/1982األغواط600004.91010.91طويل هجيرة3030791

إقتصادليسانس06/02/1989األغواط610001.91210.91هبول فاطمة الزهراء3030853

إقتصادليسانس14/06/1989األغواط610000.87310.87بن نعيجة علي تقي الدين3030646

إقتصادليسانس18/12/1990األغواط610000.87310.87هيزوم سهام3030459

إقتصادليسانس23/03/1990األغواط610000.872.510.37طقيع خديجة3030267

إقتصادليسانس04/03/1991األغواط610000.872.510.37زبدة حنان3030274

إقتصادليسانس14/11/1991األغواط610000.872.510.37بن شهرة زينب3030826

إقتصادليسانس29/03/1993األغواط620000.37210.37بن عية هدى3030691

إقتصادليسانس21/04/1991األغواط610000.25310.25مكاكية معزة حورية3030726

إقتصادليسانس08/01/1991األغواط600000.8739.87بن عبير فاطمة الزهراء 3030422

إقتصادليسانس11/09/1989األغواط600000.4139.41حرمة عمر3030294

إقتصادليسانس08/07/1989األغواط600000.872.59.37بن األبيض أمنة3030748

إقتصادليسانس28/12/1989األغواط600000.872.59.37قحقوحي وهيبة3030114

إقتصادليسانس16/01/1990األغواط620001.3309.33مراد زينب3030866

إقتصادليسانس21/06/1989األغواط600001.2929.29بن داود أمال خيرة3030834

إقتصادليسانس29/04/1991األغواط620000.4108.41حماني ياسمين سارة3030430

إقتصادليسانس08/01/1988األغواط600001.9107.91بودربالة محمد رفيق3030814

إقتصادليسانس18/08/1993األغواط610000.8707.87بن عروس نجية إيمان3030129

إقتصادليسانس15/12/1991األغواط610000.4107.41حميني عبد القادر3030108

إنجليزيةليسانس24/01/1979األغواط60000.745314.74جالل نادية3030955

إنجليزيةليسانس02/01/1992األغواط640000.87313.87بوجالل ماجدة3030168

إنجليزيةليسانس01/09/1988األغواط620002.41313.41مسكول مريم3030573

إنجليزيةليسانس04/06/1988األغواط61001.661.29312.95بلخيري نادية3030667

إنجليزيةليسانس29/12/1987األغواط620001.912.7512.66بن موسى نور الهدى3030399

إنجليزيةليسانس08/05/1988األغواط61000.741.91312.65حجاج نوال3030336

إنجليزيةليسانس09/08/1988األغواط62000.241.912.512.65أمال بن عمار3030012

إنجليزيةليسانس10/05/1991األغواط62000.241.41312.65حميني مريم3030685

إنجليزيةليسانس14/11/1989األغواط61000.581.87312.45حساني زينب3030643
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إنجليزيةليسانس28/10/1981األغواط620002.41212.41فرحات جويدة3030306

إنجليزيةليسانس04/01/1987األغواط610002.41312.41العيدي حياة3030492

إنجليزيةليسانس09/05/1988األغواط61000.41.91312.31حوداسي صبرينة3030181

إنجليزيةليسانس04/09/1990األغواط62000.40.87312.27بلمشري خديجة3030103

إنجليزيةليسانس26/02/1991األغواط62000.240.87312.11طوال خديجة3030914

إنجليزيةليسانس29/01/1984األغواط600002.91311.91عبابسة ابراهيم3030929

إنجليزيةليسانس18/01/1985األغواط610001.91311.91قدودة محمد إسماعيل3030232

إنجليزيةليسانس26/11/1985األغواط600002.91311.91عطية مريم3030164

إنجليزيةليسانس07/12/1985األغواط600003.412.511.91عبسي نورة3030585

إنجليزيةليسانس28/08/1988األغواط620000.87311.87شتيوي عبد القادر3030609

إنجليزيةليسانس25/08/1990األغواط620000.87311.87سارة بوقرين3030027

إنجليزيةليسانس09/03/1991األغواط610010.87311.87عمراني مباركة3030952

إنجليزيةليسانس09/08/1989األغواط61000.41.292.7511.44رقيق أم الخير3030340

إنجليزيةليسانس03/06/1987األغواط60000.821.912.511.23سمية عالوي3030073

إنجليزيةليسانس26/01/1988األغواط600002.412.7511.16كعيفص حليمة3030338

إنجليزيةليسانس18/02/1989األغواط60000.661.29310.95مقوسي إيمان3030081

إنجليزيةليسانس16/08/1989األغواط610001.412.510.91مباركي حسين3030837

إنجليزيةليسانس16/04/1992األغواط610000.87310.87مليك مارية3030683

إنجليزيةليسانس13/06/1991األغواط600001.41310.41قليل نورة3030184

إنجليزيةليسانس12/04/1985األغواط610000.872.510.37ميهوبي يوسف3030833

إنجليزيةليسانس13/09/1990األغواط600001.29310.29تيشوش نهاد3030436

إنجليزيةليسانس24/12/1989األغواط60000.241.292.510.03شويرب سهام3030189

إنجليزيةليسانس26/08/1986األغواط60000.50.872.59.87دعيب مباركة3030475

إنجليزيةليسانس20/06/1990األغواط600000.8739.87عبد هللا محمد خالد3030647

إنجليزيةليسانس19/05/1991األغواط630000.8709.87بورزق فتيحة3030567

إنجليزيةليسانس20/05/1991األغواط600000.8739.87بوداود أمنة3030938

إنجليزيةليسانس31/05/1992األغواط600000.8739.87األدهم إيمان3030862

إنجليزيةليسانس11/11/1992األغواط600000.4139.41زيد الخير زاهية3030547

إنجليزيةليسانس20/09/1985األغواط610001.7908.79حساني أسية3030595
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إنجليزيةليسانس25/06/1982األغواط600002.4108.41شداد أم هاني3030753

إنجليزيةليسانس25/07/1989األغواط600000.3706.37محمد زيان3030022

تاريخليسانس07/11/1989األغواط63000.240.87313.11حبيب مالك3030038

تاريخليسانس07/01/1988األغواط640001.41011.41يوسف حميني3030011

تاريخ و جغرافيام05/02/1985األغواط630001.37313.37بوراس أحمد3030055

تاريخ و جغرافيام21/11/1989األغواط640000.373013.37قسمية نورة3030283

تاريخ و جغرافيام08/10/1991األغواط630001.37313.37بن األحرش عمر عبد هللا3030275

تاريخ و جغرافيام19/03/1991األغواط630000.87312.87رابحي الحسين3030424

تاريخ و جغرافيام02/10/1987األغواط620001.37312.37بن حليمة إناس نوال3030951

تاريخ و جغرافيام28/04/1989األغواط620001.37312.37وسام بوزارة3030958

تاريخ و جغرافيام29/11/1986األغواط620000.87311.87زعيتري مريم3030536

تاريخ و جغرافيام23/09/1987األغواط620000.83311.83معمري محمد األمين3030166

تاريخ و جغرافيام25/10/1990األغواط620000.41311.41بن حفاف عبد الحميد3030788

تاريخ و جغرافيام25/04/1987األغواط620000.37311.37قدوري صالح3030664

تاريخ و جغرافيام06/07/1990األغواط620000.37311.37عبد الحفيظي هشام جمال الدين3030198

تاريخ و جغرافياليسانس23/09/1992األغواط650000.45314.45القاوي محمد3030160

تاريخ و جغرافياليسانس05/12/1988األغواط640000.9313.9خنشة صباح3030600

تاريخ و جغرافياليسانس19/08/1991األغواط640000.37313.37مداح أحمد3030355

تاريخ و جغرافياليسانس02/08/1985األغواط62000.091.91313شنافي عبد القادر3030543

تاريخ و جغرافياليسانس10/02/1986األغواط630000.87312.87حماد حنان3030739

تاريخ و جغرافياليسانس20/04/1990األغواط630000.87312.87بوقرين هاجر3030203

تاريخ و جغرافياليسانس07/12/1990األغواط630000.87312.87حاج قرود هاجر3030623

تاريخ و جغرافياليسانس11/11/1992األغواط630000.87312.87ورنوغي نور الهدى3030555

تاريخ و جغرافياليسانس11/03/1984األغواط61000.661.87312.53ماحي كريم3030260

تاريخ و جغرافياليسانس30/12/1988األغواط62000.580.87312.45بن سعدة سهام3030132

تاريخ و جغرافياليسانس10/03/1992األغواط630000.37312.37بن فنيش نور الهدى3030527

تاريخ و جغرافياليسانس10/09/1988األغواط62000.240.87312.11عطية مسعودة3030861

تاريخ و جغرافياليسانس20/11/1990األغواط620000.87311.87بلعباس محفوظي3030056

تاريخ و جغرافياليسانس21/01/1985األغواط600002.79311.79ضحوي عبد المومن3030755
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تاريخ و جغرافياليسانس16/02/1990األغواط620000.79311.79دراجي نعيمة3030270

تاريخ و جغرافياليسانس25/08/1989األغواط61000.740.87311.61سويسي عائشة3030858

تاريخ و جغرافياليسانس04/06/1990األغواط61000.320.87311.19باخة توفيق الحسين3030202

تاريخ و جغرافياليسانس24/12/1986األغواط620001.9109.91صيافة مسعودة3030359

تربية بدنيةم21/01/1977األغواط650000.873115.87مصطفى  قوال3030248

تربية بدنيةم15/03/1976األغواط640000.373114.37بدر الدين قنيول3030008

تربية بدنيةم18/02/1971األغواط640001.29314.29كاف شايب3030289

تربية بدنيةم05/09/1984األغواط640001.29314.29بومنيخ ايمان3030652

تربية بدنيةم28/02/1987األغواط630001.41313.41لحاق هنية3030418

تربية بدنيةم05/03/1985األغواط61002.40.87313.27طيبي طارق3030902

تربية بدنيةم27/05/1988األغواط62000.741.41313.15طالبي جهاد3030776

تربية بدنيةم03/09/1983األغواط62000.81.33313.13ربيعي مصطفى3030884

تربية بدنيةم15/12/1985األغواط62000.741.29313.03محمد األمين واعر3030053

تربية بدنيةم09/02/1987األغواط62000.581.37312.95عبد الالوي المهدي3030906

تربية بدنيةم20/05/1970األغواط630000.87312.87جاب هللا عبد القادر3030408

تربية بدنيةم01/02/1989األغواط630000.87312.87محمد قانة3030090

تربية بدنيةم17/02/1990األغواط630000.87312.87بن مبارك أم الخير3030432

تربية بدنيةم16/10/1990األغواط630000.87312.87دعماش سيف الدين3030596

تربية بدنيةم22/12/1983األغواط62000.161.41312.57لدهم سفيان3030411

تربية بدنيةم24/04/1971األغواط620001.41312.41بن عيدة خديجة3030774

تربية بدنيةم05/03/1984األغواط620001.41312.41إسماعيل بوضلعة3030060

تربية بدنيةم17/06/1985األغواط620001.41312.41بن بهاز محمد3030413

تربية بدنيةم09/04/1987األغواط620001.41312.41شويحة أسيا3030785

تربية بدنيةم27/09/1989األغواط630000.41312.41مرفوعة يزيد3030281

تربية بدنيةم08/07/1988األغواط62000.061.33312.39دالسي توفيق3030520

تربية بدنيةم28/12/1973األغواط620001.37312.37طريف قويدر3030224

تربية بدنيةم06/05/1980األغواط620001.37312.37صاروط رشيد3030689

تربية بدنيةم30/01/1985األغواط62000.50.87312.37بن سعد سلمان3030922

تربية بدنيةم19/04/1988األغواط630000.37312.37قادري مصطفى3030744
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تربية بدنيةم23/10/1988األغواط620001.37312.37بن عروس محمد الطاهر3030687

تربية بدنيةم27/11/1988األغواط630000.37312.37قلوزة جمال3030280

تربية بدنيةم20/10/1990األغواط630000.37312.37محمد الحبيب صحراوي3030007

تربية بدنيةم29/04/1980األغواط620001.29312.29مزوزي عبد الرحمان3030684

تربية بدنيةم02/10/1985األغواط620001.29312.29مشراوي عبد المجيد3030587

تربية بدنيةم16/06/1986األغواط620001.29312.29بادر رضوان 3030231

تربية بدنيةم28/11/1986األغواط620001.29312.29سليماني سميرة3030602

تربية بدنيةم03/01/1991األغواط62000.160.87312.03بوشارب فاطمة الزهراء3030154

تربية بدنيةم05/01/1989األغواط62000.080.87311.95شالمة لزهاري3030159

تربية بدنيةم26/03/1971األغواط620000.87311.87حجاج سعيد3030182

تربية بدنيةم17/01/1974األغواط620000.87311.87حوداسي يحي3030856

تربية بدنيةم21/01/1977األغواط620000.87311.87بديرينة مبروك3030175

تربية بدنيةم24/04/1983األغواط620000.87311.87بوركنة محمد3030594

تربية بدنيةم28/09/1983األغواط620000.87311.87النوعي أحمد3030651

تربية بدنيةم23/05/1987األغواط620000.87311.87نصر الدين تقاري3030005

تربية بدنيةم19/02/1988األغواط620000.87311.87بن زيان أمينة3030782

تربية بدنيةم04/04/1988األغواط620000.87311.87شالوشي بدرة3030509

تربية بدنيةم23/08/1988األغواط620000.87311.87طيباوي أبو بكر3030119

تربية بدنيةم05/10/1989األغواط620000.87311.87محمد سفيان شايفة3030004

تربية بدنيةم22/12/1990األغواط620000.87311.87رهيوي محمد عبد الرزاق3030878

تربية بدنيةم05/01/1990األغواط61000.660.87311.53عمارة أسامة3030763

تربية بدنيةم02/04/1984األغواط610001.41311.41بن الجمعي رابح3030174

تربية بدنيةم05/10/1987األغواط620000.41311.41سايحي حسين3030148

تربية بدنيةم19/09/1988األغواط620000.41311.41حجاج الحاج أحمد3030817

تربية بدنيةم27/08/1990األغواط620000.41311.41حرنان عبد القادر3030080

تربية بدنيةم26/02/1982األغواط620000.37311.37عبد القادر التخي3030235

تربية بدنيةم05/10/1985األغواط620000.37311.37قحقوحي عبد القادر3030069

تربية بدنيةم21/12/1986األغواط620000.872.511.37سكة يوسف3030093

تربية بدنيةم31/01/1987األغواط620000.37311.37خيش عادل3030772
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تربية بدنيةم13/08/1987األغواط620000.37311.37عبيرات محمد األمين3030537

تربية بدنيةم24/02/1988األغواط61000.081.29311.37بن ميلود عادل اسماعيل3030775

تربية بدنيةم23/07/1988األغواط620000.37311.37ماشة عمر3030670

تربية بدنيةم08/08/1989األغواط620000.37311.37محمد بلعجال3030006

تربية بدنيةم23/05/1990األغواط620000.37311.37بالل معمري3030017

تربية بدنيةم30/11/1988األغواط610001.33311.33سائحي عيسى3030487

تربية بدنيةم26/09/1982األغواط610000.87310.87يوسف بن فنيش3030784

تربية بدنيةم02/09/1984األغواط610000.87310.87جعمات أبوبكر الصديق3030851

تربية بدنيةم29/05/1985األغواط610000.87310.87زعابطة محمد3030210

تربية بدنيةم12/04/1986األغواط610000.87310.87هواري فتح الدين3030693

تربية بدنيةم06/12/1987األغواط610000.87310.87ميهوبي خالد3030841

تربية بدنيةم21/09/1988األغواط610000.87310.87شمس الدين نبيلة3030115

تربية بدنيةم20/04/1989األغواط610000.87310.87لجرب محمد3030482

تربية بدنيةم25/09/1989األغواط610000.87310.87بن حرزهللا سمية3030433

تربية بدنيةم17/01/1990األغواط610000.87310.87بن ميلود محمد أسامة3030761

تربية بدنيةم08/04/1986األغواط610000.45310.45لحرش النخلة3030176

تربية بدنيةم16/05/1984األغواط600001.41310.41شالوشي حمزة3030560

تربية بدنيةم13/05/1987األغواط610000.41310.41مزوزي عبد هللا3030324

تربية بدنيةم20/09/1978األغواط610000.37310.37لعياضي عمر3030617

تربية بدنيةم05/11/1981األغواط610000.37310.37كوريمي عبد القادر3030351

تربية بدنيةم07/03/1983األغواط610000.872.510.37ليناني خضرة3030614

تربية بدنيةم20/07/1983األغواط610000.37310.37العمري محمد صالح الدين3030234

تربية بدنيةم04/10/1983األغواط610000.37310.37بهاليل إبراهيم3030699

تربية بدنيةم14/06/1985األغواط610000.37310.37دقموسي قدور3030484

تربية بدنيةم20/09/1985األغواط610000.37310.37كحيلي ياسين3030632

تربية بدنيةم02/06/1986األغواط610000.37310.37قدودة محمد عبد اللطيف3030098

تربية بدنيةم08/04/1989األغواط610000.37310.37خنيفي عبد القادر3030170

تربية بدنيةم15/03/1987األغواط600001.29310.29مراد يونس3030721

تربية بدنيةم25/04/1988األغواط600000.8739.87حفيظ محمد األمين3030904
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تربية بدنيةم06/01/1978األغواط600000.3739.37لحرش الطاهر3030764

تربية بدنيةم18/09/1985األغواط600000.3739.37زكاري بشير3030263

تربية بدنيةم05/09/1984األغواط620001.3309.33عمران عبد القادر3030872

تربية بدنيةم03/04/1986األغواط620000.8708.87بن سعد رابح3030843

تربية بدنيةم29/04/1989األغواط620000.8708.87دهيكل عبد القادر3030848

تربية بدنيةم24/06/1990األغواط620000.8708.87حسني مصطفى3030762

تربية بدنيةم07/09/1989األغواط620000.4108.41لخضر هاشمي3030016

تربية بدنيةم22/10/1988األغواط610000.8707.87بدراني عطاهللا3030716

تربية بدنيةم26/09/1986األغواط600000.3706.37بحطيطة عز الدين3030771

تربية بدنيةليسانس21/07/1985األغواط640001.41314.41بن قيط أحمد3030491

تربية بدنيةليسانس20/06/1987األغواط630002.37314.37سواهلية أحمد3030463

تربية بدنيةليسانس01/01/1989األغواط640000.87313.87معاش حسن3030215

تربية بدنيةليسانس17/02/1990األغواط640000.87313.87بورحلة البشير3030393

تربية بدنيةليسانس02/12/1982األغواط610003.412.512.91مشيكل حسن3030342

تربية بدنيةليسانس13/05/1986األغواط620001.87312.87مريقي عبد الحفيظ3030524

تربية بدنيةليسانس06/05/1987األغواط630000.87312.87التخي أسامة3030155

تربية بدنيةليسانس22/09/1990األغواط630000.87312.87بومدين محمد الطاهر3030226

تربية بدنيةليسانس24/10/1990األغواط630000.87312.87دوة عبد الرحمان3030702

تربية بدنيةليسانس06/10/1990األغواط63000.040.41312.45بوضلعة زينب راضية3030934

تربية بدنيةليسانس24/02/1986األغواط630000.37312.37بن عامر إسالم3030608

تربية بدنيةليسانس02/04/1988األغواط630000.872.512.37العربي محفوظي3030054

تربية بدنيةليسانس13/04/1988األغواط630000.37312.37قفاف طارق3030228

تربية بدنيةليسانس10/10/1975األغواط62000.320.87312.19حمامة األخضر3030315

تربية بدنيةليسانس16/01/1988األغواط620000.87311.87بن يوسف دين3030899

تربية بدنيةليسانس03/05/1988األغواط620000.87311.87مشراوي فاطمة الزهراء3030718

تربية بدنيةليسانس28/07/1988األغواط610001.87311.87بن بوزيد بن عياش3030298

تربية بدنيةليسانس1985خالل األغواط620000.87311.87طبال بشير3030444

تربية بدنيةليسانس19/09/1984األغواط620000.45311.45حبيش توفيق3030586

تربية بدنيةليسانس14/10/1988األغواط620000.41311.41عبد الباقي عبد القادر3030223
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تربية بدنيةليسانس04/08/1991األغواط620000.41311.41وراد رابح3030477

تربية بدنيةليسانس22/08/1991األغواط620000.41311.41كعباش محمد طه3030931

تربية بدنيةليسانس10/05/1991األغواط620000.37311.37زعابطة أيوب3030320

تربية بدنيةليسانس03/12/1986األغواط61000.240.87311.11مخطاري خديجة3030362

تربية بدنيةليسانس14/09/1985األغواط600001.91310.91بن حرزهللا محمد3030121

تربية بدنيةليسانس01/10/1985األغواط600001.91310.91حمني قدور أحمد أمين3030657

تربية بدنيةليسانس03/12/1986األغواط600001.91310.91ارزيقي مخلوف3030205

تربية بدنيةليسانس01/07/1985األغواط610000.87310.87بن مسعود عامر3030592

تربية بدنيةليسانس27/08/1987األغواط610000.87310.87خنشة محمد األمين3030923

تربية بدنيةليسانس05/12/1988األغواط610000.87310.87أميمو ابراهيم3030453

تربية بدنيةليسانس27/05/1991األغواط610000.87310.87سويدة عبد الفتاح3030874

تربية بدنيةليسانس16/11/1991األغواط610000.87310.87محمد األمين بوزيدي3030001

تربية بدنيةليسانس1988خالل األغواط60000.880.87310.75خضور نجالء3030217

تربية بدنيةليسانس25/10/1990األغواط610000.45310.45بن دهقان محمد3030173

تربية بدنيةليسانس13/05/1985األغواط610000.41310.41قالب عبد القادر3030521

تربية بدنيةليسانس07/06/1985األغواط600001.41310.41حمدي مسعود3030563

تربية بدنيةليسانس28/09/1986األغواط600001.41310.41قرطي فاطمة3030783

تربية بدنيةليسانس28/11/1986األغواط600001.41310.41رحمون عبد القادر3030879

تربية بدنيةليسانس03/08/1987األغواط610000.41310.41نجام محمد ياسين3030766

تربية بدنيةليسانس31/12/1991األغواط610000.41310.41قدور نجيب بلعربي3030019

تربية بدنيةليسانس22/02/1992األغواط610000.41310.41فنطازي محمد3030768

تربية بدنيةليسانس28/09/1986األغواط610000.37310.37أحميدات مصطفى3030419

تربية بدنيةليسانس09/06/1987األغواط610000.37310.37مكي ابراهيم3030707

تربية بدنيةليسانس17/06/1987األغواط610000.37310.37النية الهاشمي3030242

تربية بدنيةليسانس15/06/1989األغواط610000.872.510.37عشور عبد الكريم3030743

تربية بدنيةليسانس29/08/1991األغواط610000.37310.37شتوح عدنان3030720

تربية بدنيةليسانس13/06/1978األغواط600000.8739.87شاشو عامر3030558

تربية بدنيةليسانس25/06/1981األغواط620001.8709.87نبق عبد الرحمان3030272

تربية بدنيةليسانس10/04/1987األغواط600000.8739.87شيبي عبد الصمد3030723
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تربية بدنيةليسانس26/09/1985األغواط610002.4109.41جليخ عيسى3030086

تربية بدنيةليسانس11/05/1987األغواط620001.4109.41بن جديعة سعاد3030519

تربية بدنيةليسانس28/06/1988األغواط600000.4139.41بوقرين محمد3030149

تربية بدنيةليسانس19/03/1990األغواط600000.4139.41خلوفي الطاهر3030636

تربية بدنيةليسانس29/07/1991األغواط600000.4139.41عويسي منال3030912

تربية بدنيةليسانس23/12/1979األغواط600000.872.59.37طوال محمد3030724

تربية بدنيةليسانس21/09/1989األغواط600000.3739.37بن تريكة محمد األمين3030640

تربية بدنيةليسانس12/12/1990األغواط600000.3739.37سراج الدين حسين تاج3030020

تربية بدنيةليسانس26/06/1992األغواط600000.412.58.91بوخلخال عبد الحميد3030490

تربية بدنيةليسانس08/02/1989األغواط600000.42.58.9خرشي بلخير3030901

تربية بدنيةليسانس16/07/1984األغواط600000.372.58.87حرحاطي عبد هللا توفيق3030357

تربية بدنيةليسانس25/05/1985األغواط620000.8708.87بن سعيدان ابراهيم3030092

تربية بدنيةليسانس11/12/1987األغواط620000.8708.87عوية جمال الدين3030698

تربية بدنيةليسانس06/05/1991األغواط620000.378.37منصوري زبير3030637

تربية بدنيةليسانس03/01/1989األغواط600001.9107.91بوداود محمد الطاهر3030257

تربية بدنيةليسانس21/11/1986األغواط600001.4107.41عاللي يوسف3030925

تربية بدنيةليسانس06/08/1988األغواط600000.8706.87مصطفى بن عيسى3030061

رياضياتم16/04/1991األغواط620000.87311.87حبشي نسرين3030606

رياضياتم14/03/1991األغواط620000.75311.75ابن غية فاطمة الزهراء3030369

رياضياتم17/02/1985األغواط61000.580.792.510.87جاب هللا الحاج3030544

رياضياتم25/12/1985األغواط60000.080.95310.03سفيان بسيطة3030957

رياضياتم28/01/1989األغواط600001.412.59.91شيبوب يعقوب3030953

رياضياتم11/09/1987األغواط600000.4139.41شنيني حسين3030532

رياضياتم20/12/1990األغواط61001.320.8709.19بن بوزيد فوزية3030396

رياضياتم22/01/1977األغواط600000.1639.16بالحشاني أحمد حمزة3030512

رياضياتم13/12/198األغواط600000.8728.87قصري حواس3030568

رياضياتليسانس07/06/1992األغواط640000.45313.45حمدي حليمة3030179

رياضياتليسانس12/12/1991األغواط620000.87311.87الباي خديجة3030188

رياضياتليسانس26/01/1993األغواط620000.87311.87تريش نسيبة ضاوية3030381
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رياضياتليسانس12/01/1991األغواط61000.820.87311.69عاللي أمال3030287

رياضياتليسانس27/08/1992األغواط610000.87310.87قرادي بديرينة خديجة3030299

رياضياتليسانس13/10/1992األغواط610000.45310.45هازل الزهرة3030180

رياضياتليسانس15/07/1992األغواط610000.41310.41الحاج عيسى هاجر3030111

رياضياتليسانس21/06/1993األغواط610000.37310.37مسعودي زينب3030635

رياضياتليسانس27/03/1992األغواط600000.4539.45بوشعالة هاجر3030178

رياضياتليسانس10/11/1992األغواط600000.3739.37رياض ساسي3030043

عربيةم05/03/1988األغواط62000.821.41313.23مداح عطية3030431

عربيةليسانس13/08/1990األغواط63000.41.41313.81حفصي هاجر3030286

عربيةليسانس14/08/1991األغواط630001.41313.41رانيا طالب3030039

عربيةليسانس21/10/1984األغواط61000.661.91312.57صواطي عبد الحميد3030928

عربيةليسانس21/10/1987األغواط61000.242.372.512.11مسعودي حياة3030265

عربيةليسانس27/10/1988األغواط61000.161.912.511.57زاهية بقشيش3030209

عربيةليسانس25/05/1987األغواط610001.912.511.41بيران صليحة3030917

عربيةليسانس15/06/1989األغواط620000.872.511.37برنو أمال3030386

عربيةليسانس24/10/1989األغواط61000.41.412.511.31زروقي نجاة3030792

عربيةليسانس02/04/1988األغواط60000.661.41311.07بن ثابت بشرى3030227

عربيةليسانس10/05/1985األغواط61000.041.91210.95الكوط فاطمة3030466

عربيةليسانس29/01/1990األغواط620000.45210.45بلة خالد3030579

عربيةليسانس08/08/1991األغواط61000.250.871.59.62ويس جميلة3030756

عربيةليسانس13/12/1985األغواط610002.3709.37حميداش شهرزاد3030807

عربيةليسانس25/10/1988األغواط60000.40.8729.27العمري مصطفى رضوان3030926

عربيةليسانس21/01/1989األغواط610000.8707.87خراط فاطمة الزهراء3030385

علوم إسالميةليسانس23/01/1985األغواط630003.41315.41محمد بن مبارك3030441

علوم إسالميةليسانس20/04/1991األغواط650000.87314.87برابح نسيبة3030379

علوم إسالميةليسانس00/00/1978األغواط650000.87314.87خرشي محمد3030779

علوم إسالميةليسانس31/07/1979األغواط650000.41314.41تكتاكي محمد3030654

علوم إسالميةليسانس16/01/1991األغواط640000.87313.87خطوي سارة3030337

علوم إسالميةليسانس08/04/1990األغواط640000.41313.41عويسي مريم3030328
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علوم إسالميةليسانس28/06/1991األغواط630000.37312.37بن تربح فاطمة الزهراء صفية3030237

علوم إسالميةليسانس29/01/1987األغواط620000.87311.87دقموسي خضرة3030380

علوم إسالميةليسانس16/12/1990األغواط620000.87311.87نجام فاطمة الزهرة3030566

علوم إسالميةليسانس04/01/1985األغواط61000.161.912.511.57حفصي عمار3030578

علوم إسالميةليسانس11/05/1990األغواط620000.37311.37خالف سومية3030238

علوم إسالميةليسانس10/03/1991األغواط610000.41310.41سبقاقي فاطمة3030236

علوم طبيعيةم20/10/1978األغواط63000.1653118.16بن الزين حسيبة3030412

علوم طبيعيةم24/05/1982األغواط62001.585317.58حمادي سعاد3030341

علوم طبيعيةم08/12/1979األغواط61001.584.91316.49شداد زينب3030733

علوم طبيعيةم03/12/1980األغواط62000.744.41316.15بوحوية أمنة3030221

علوم طبيعيةم26/11/1989األغواط65000.240.373115.61بوركنة زينب3030662

علوم طبيعيةم15/01/1985األغواط630003.41315.41لهزيل امنة3030478

علوم طبيعيةم04/05/1986األغواط630003.41315.41مساحلي إلهام3030725

علوم طبيعيةم15/02/1982األغواط62000.53.83315.33بوسعيد عطا هللا3030507

علوم طبيعيةم20/07/1981األغواط61000.44.91315.31بوعامر أسية3030584

علوم طبيعيةم02/12/1985األغواط63000.42.91315.31حليمة قاوي3030033

علوم طبيعيةم18/10/1971األغواط610005315الحاج عيسى ياسين3030095

علوم طبيعيةم17/04/1978األغواط610005315بوزياني مباركة3030312

علوم طبيعيةم08/05/1980األغواط610004.91314.91هبول فاطمة الزهراء3030447

علوم طبيعيةم25/11/1985األغواط630002.91314.91سويدة زينب حنان3030326

علوم طبيعيةم07/09/1984األغواط630002.87314.87بوشويرب حسناء3030730

علوم طبيعيةم02/05/1989األغواط640001.87314.87بن منصور أمينة3030216

علوم طبيعيةم06/12/1986األغواط63000.082.41314.49جقيدل زينب3030488

علوم طبيعيةم07/09/1990األغواط640000.413114.41دقموسي خضرة3030200

علوم طبيعيةم11/07/1990األغواط64000.50.87314.37بن حميدة أسماء3030610

علوم طبيعيةم02/11/1987األغواط650000.29314.29بلمشري خديجة3030665

علوم طبيعيةم07/01/1983األغواط61000.583.33313.91بن بوعبد هللا أمنة3030333

علوم طبيعيةم14/06/1984األغواط620002.87313.87مصابيح شهرزاد3030201

علوم طبيعيةم07/09/1986األغواط620002.87313.87موالي حنان3030251
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علوم طبيعيةم01/08/1988األغواط640000.87313.87عفاف ميموني3030956

علوم طبيعيةم12/08/1990األغواط640000.87313.87قانة سارة3030327

علوم طبيعيةم01/09/1990األغواط640000.87313.87صليحة مايدي3030036

علوم طبيعيةم13/11/1982األغواط610003.41313.41بكاي عائشة3030409

علوم طبيعيةم02/01/1986األغواط61001.242.16313.4مريم مهتلي3030014

علوم طبيعيةم14/03/1990األغواط640000.37313.37صفية عبيدي3030041

علوم طبيعيةم21/06/1987األغواط630001.29313.29زبدة مارية3030840

علوم طبيعيةم31/08/1991األغواط640000.29313.29سهلي أروى3030741

علوم طبيعيةم06/12/1984األغواط61000.242.91313.15خليفي عديلة3030162

علوم طبيعيةم21/06/1990األغواط63000.040.87312.91شريقن رفيدة3030083

علوم طبيعيةم23/12/1983األغواط60000.583.25312.83بن موسى عائشة3030161

علوم طبيعيةم03/10/1989األغواط630001.332.512.83بن يعقوب أسية3030465

علوم طبيعيةم08/09/1986األغواط62000.41.41312.81جيرب هاجر3030448

علوم طبيعيةم16/12/1984األغواط610002.41312.41بن ميلود زهرة3030891

علوم طبيعيةم02/05/1988األغواط620001.41312.41بن مسعود عائشة مامة3030618

علوم طبيعيةم12/05/1989األغواط620001.41312.41عامر مريم3030557

علوم طبيعيةم24/09/1989األغواط62000.320.87312.19العمري حنان3030480

علوم طبيعيةم04/09/1988األغواط62000.240.87312.11بارود فاطمة3030554

علوم طبيعيةم06/06/1985األغواط600002.91311.91الشايفة خديجة3030703

علوم طبيعيةم02/03/1986األغواط610001.91311.91بوجمعة بدرالدين3030816

علوم طبيعيةم13/05/1988األغواط610001.91311.91خويلد رملية3030145

علوم طبيعيةم02/02/1989األغواط620000.87311.87مباركة بوتسونة3030057

علوم طبيعيةم10/01/1990األغواط61000.321.29311.61معمري أنفال3030727

علوم طبيعيةم09/04/1990األغواط62000.240.872.511.61بن مهيريس إيمان3030096

علوم طبيعيةم30/12/1985األغواط620000.41311.41بن الطيرش مليكة3030311

علوم طبيعيةم31/01/1988األغواط610001.41311.41لوباشرية أم الخير3030449

علوم طبيعيةم01/01/1989األغواط620000.41311.41بلبول إيمان3030546

علوم طبيعيةم16/05/1986األغواط600002.37311.37ديمح خيرة3030655

علوم طبيعيةم22/03/1989األغواط620000.37311.37أمينة بلحاج3030050
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علوم طبيعيةم27/10/1989األغواط620000.872.511.37زقرير إيمان خيرة3030486

علوم طبيعيةم18/02/1990األغواط620000.37311.37عبدي مسعودة3030622

علوم طبيعيةم20/02/1990األغواط620000.37311.37عجينة هاجر3030171

علوم طبيعيةم26/03/1990األغواط620000.872.511.37مختاري سمية3030625

علوم طبيعيةم22/09/1990األغواط620000.37311.37بن دهقان مريم3030378

علوم طبيعيةم17/06/1991األغواط620000.37311.37الحاج عيسى إخالص3030373

علوم طبيعيةم10/09/1991األغواط620000.37311.37بلكحل إيمان3030240

علوم طبيعيةم10/10/1991األغواط620000.37311.37سعيدات أسماء3030353

علوم طبيعيةم10/10/1987األغواط610001.29311.29رحماني فاطمة الزهراء3030939

علوم طبيعيةم20/12/1989األغواط61000.580.37310.95شالمة خولة3030392

علوم طبيعيةم16/12/1985األغواط600001.91310.91لجرب عبلة3030562

علوم طبيعيةم01/01/1988األغواط600001.91310.91غربي الحاجة3030469

علوم طبيعيةم11/05/1988األغواط640000.87010.87خديجة جلولي3030037

علوم طبيعيةم06/11/1988األغواط610000.83310.83حشاني كوثر3030211

علوم طبيعيةم22/06/1985األغواط610000.75310.75اسطمبولي لطيفة3030832

علوم طبيعيةم13/09/1990األغواط610000.45310.45شعيب مريم الحسناء3030450

علوم طبيعيةم30/03/1984األغواط600001.41310.41عريوة خديجة3030197

علوم طبيعيةم17/09/1991األغواط610000.41310.41طيباوي الزهراء3030120

علوم طبيعيةم01/02/1987األغواط600001.29310.29علية جمعة3030163

علوم طبيعيةم19/10/1989األغواط640000.29010.29عثماني رقية3030746

علوم طبيعيةم25/02/1985األغواط600000.7939.79سنوسي العربي3030937

علوم طبيعيةم17/09/1985األغواط610002.4109.41يعقوب حميدة3030936

علوم طبيعيةم09/01/1988األغواط600002.3708.37قصيبة خديجة3030212

علوم طبيعيةليسانس22/03/1990األغواط630000.87312.87بلخضر أمنة3030552

علوم طبيعيةليسانس04/11/1991األغواط630000.87312.87طحطاح أمال3030526

علوم طبيعيةليسانس26/09/1992األغواط630000.452.511.95بن لحبيب زينب3030428

علوم طبيعيةليسانس11/02/1992األغواط610000.332.59.83مريقي سارة3030556

علوم طبيعيةليسانس16/10/1991األغواط600000.872.59.37نريمان الرق3030375

علوم طبيعيةليسانس11/03/1980األغواط610000.8707.87زغودي خيرة3030313
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علوم طبيعيةليسانس19/11/1991األغواط610000.8707.87كيرد أم هاني3030900

فرنسيةم02/02/1991األغواط630000.37312.37مولوة يسرى3030681

فرنسيةم23/07/1977األغواط630000211مشراوي خديجة3030682

فرنسيةليسانس03/04/1981األغواط61000.1252.514.62مباركي أسية3030535

فرنسيةليسانس15/11/1987األغواط640000.252.512.75بن زيان نور الهدى3030518

فرنسيةليسانس01/11/1989األغواط630000.872.512.37خيذري نرجس3030414

فرنسيةليسانس22/04/1992األغواط630000.872.512.37خليفة صورية إحسان3030429

فرنسيةليسانس07/05/1988األغواط61000.340.75311.09يعقوبي منال3030802

فرنسيةليسانس22/07/1984األغواط610000.450.758.2طريف سمية3030824

فرنسيةليسانس21/01/1987األغواط600000.371.57.87حراق سعاد3030708

فلسفةم22/09/1991األغواط640000.372.512.87قميتي خديجة3030599

فلسفةليسانس25/02/1986األغواط62002.241.91315.15قديم قدور3030895

فلسفةليسانس22/02/1990األغواط650001.412.514.91شقراني مريم3030545

فلسفةليسانس08/04/1980األغواط640000.87313.87سويسي فتيحة3030944

فلسفةليسانس19/07/1988األغواط630001.41313.41نوي مسعودة3030425

فلسفةليسانس30/04/1992األغواط640000.37313.37لعطر خديجة3030244

فلسفةليسانس21/05/1984األغواط60001.243.372.513.11بن مهية مليكة3030627

فلسفةليسانس24/10/1984األغواط60001.582.912.512.99شريط حكيمة3030525

فلسفةليسانس14/01/1986األغواط61000.51.91312.41طيبي أم الخير3030613

فلسفةليسانس17/11/1977األغواط630000.872.512.37تزيوي بختة3030374

فلسفةليسانس20/04/1989األغواط630000.872.512.37ثامري الطاهر3030500

فلسفةليسانس04/11/1989األغواط630000.872.512.37حنان بن الصغير3030026

فلسفةليسانس09/11/1990األغواط630000.872.512.37روينبي حنان3030156

فلسفةليسانس01/05/1990األغواط62000.240.87312.11شانق فتيحة3030678

فلسفةليسانس10/06/1991األغواط630000.452.511.95بومكواز يمينة3030575

فلسفةليسانس05/07/1990األغواط630000.372.511.87بوشريط مارية3030894

فلسفةليسانس01/05/1990األغواط62000.180.872.511.55هيزوم مروة3030504

فلسفةليسانس28/02/1992األغواط620000.3708.37بن قشوة عفاف3030308

فيزياءم22/08/1973األغواط620005316هروالة سامية3030213
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فيزياءم27/04/1981األغواط62000.44.912.515.81خنفار أسماء3030697

فيزياءم04/04/1980األغواط61000.165315.16واعر هجيرة3030736

فيزياءم07/08/1988األغواط640001.91314.91بن مبارك أحمد عبد المطلب3030712

فيزياءم27/01/1980األغواط610004.912.514.41قورين عائشة3030077

فيزياءم12/04/1981األغواط620003.41314.41خليفي زاجية3030818

فيزياءم22/04/1985األغواط620003.912.514.41حسان أسماء3030506

فيزياءم30/09/1981األغواط620003.872.514.37نظري مباركة3030277

فيزياءم14/10/1984األغواط62001.91.41314.31سليماني الحاج عبد القادر3030821

فيزياءم08/02/1989األغواط63000.661.41314.07وذناني أمينة3030528

فيزياءم28/05/1982األغواط620003.412.513.91سوفالن شهيرة3030679

فيزياءم17/08/1982األغواط61000.083.41313.49األدهم فاطمة الزهراء3030863

فيزياءم05/06/1978األغواط640000.872.513.37بن دومة أمال3030760

فيزياءم15/08/1979األغواط6100051.2513.25حباي الهوارية3030612

فيزياءم10/10/1984األغواط620002.412.7513.16زهية بوزياني3030034

فيزياءم03/12/1982األغواط610003.372.512.87زيروق مباركة3030264

فيزياءم25/05/1985األغواط620001.87312.87شنوفي عمر3030383

فيزياءم07/02/1986األغواط62000.321.41312.73صريفيح هنية3030195

فيزياءم05/07/1984األغواط620001.41312.41بوزار نصيرة3030089

فيزياءم10/04/1985األغواط620001.912.512.41بن تواتي خديجة3030574

فيزياءم14/01/1986األغواط620001.912.512.41السوفي أمينة3030827

فيزياءم28/11/1989األغواط630000.872.512.37قورين هاجر3030797

فيزياءم18/09/1990األغواط630000.37312.37فروج عائشة3030711

فيزياءم24/12/1985األغواط61001.321.372.512.19شنيني حفيظة3030661

فيزياءم14/10/1984األغواط610002.412.7512.16بن مسعود حليمة3030883

فيزياءم02/10/1989األغواط63000.160.87212.03نذير بوزياني3030002

فيزياءم12/12/1980األغواط610005012سويح قدور3030458

فيزياءم01/03/1990األغواط620000.87311.87بن قويدر شهرزاد3030376

فيزياءم04/11/1990األغواط62000.50.37311.87بدرينة مريم3030867

فيزياءم15/12/1989األغواط620001.292.511.79هامل سعاد3030297



االسم و اللقبرقم التسجيل

تطابق 

تخصص

 الشهادة

مسار 

الدراسة

التكوين 

المكمل

األشغال 

و 

الدراسات

 المنجزة

الخبرة 

المهنية

تاريخ  

الشهادة

المقابلة 

األوائل 

في 

دفعاتهم

المنصبالشهادةتاريخ الميالدالبلديةالمجموع

فيزياءم21/06/1989األغواط61000.161.912.511.57سميحة بوخلخال3030846

فيزياءم19/04/1985األغواط610002.41211.41باي نور الهدى3030387

فيزياءم28/06/1988األغواط610001.41311.41جقيدل احالم3030142

فيزياءم24/01/1987األغواط610001.91210.91طبيش فاطمة الزهرة3030501

فيزياءم12/04/1985األغواط600001.912.510.41زعزاع فاطمة3030101

فيزياءم11/06/1991األغواط620000.33210.33عبد الرزاق عبد السميع3030499

فيزياءم29/12/1985األغواط600001.912.2510.16سحالي إيمان3030502

فيزياءم06/05/1988األغواط600000.872.59.37زقاو خديجة3030935

فيزياءم13/05/1990األغواط62000.320.8709.19دالسي إحسان3030229

فيزياءليسانس25/05/1991األغواط660000.872.5116.37العقون ريم3030946

فيزياءليسانس05/12/1992األغواط660000.373116.37خشبة مرية3030438

فيزياءليسانس23/10/1991األغواط660000.872.515.37بن صفي الدين فريحة3030304

فيزياءليسانس05/08/1992األغواط640000.412.7513.16بساس عواطف3030435

فيزياءليسانس30/05/1992األغواط640000.372.512.87زايد أمينة3030624

فيزياءليسانس30/03/1993األغواط630000.45312.45مدكور عبلة كميلية3030440

فيزياءليسانس20/11/1991األغواط630000.872.512.37بن صفي الدين فتيحة3030916

فيزياءليسانس30/10/1992األغواط630000.452.511.95النية صبرينة3030590

فيزياءليسانس12/10/1991األغواط620000.87311.87محفوظي حليمة3030717

فيزياءليسانس11/10/1991األغواط630000.83211.83صيقع جهاد العدوية3030728

فيزياءليسانس18/11/1990األغواط620000.872.511.37 غربي بسمة3030672

فيزياءليسانس08/07/1992األغواط620000.872.511.37عياشي زينب سارة3030673

فيزياءليسانس10/12/1991األغواط620000.872.2511.12رزوق مارية أسية3030305

فيزياءليسانس10/03/1989األغواط620000.87210.87خليفة نوال3030143

فيزياءليسانس16/09/1989األغواط620000.87210.87مشراوي نسرين3030634

فيزياءليسانس12/04/1992األغواط620000.41210.41القاوي حليمة3030648

فيزياءليسانس31/05/1991األغواط610000.872.510.37طيفوري شيمة3030460

فيزياءليسانس07/08/1991األغواط610000.872.510.37ككاشي سمية3030601

فيزياءليسانس01/05/1992األغواط620000.871.510.37مسعودي أمينة3030067

فيزياءليسانس16/04/1991األغواط620000.411.7510.16سحيري سارة3030122
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فيزياءليسانس08/08/1989األغواط610000.412.59.91محبوبي إلهام3030770

فيزياءليسانس09/05/1992األغواط610000.412.59.91خديجة صيقع3030025

فيزياءليسانس11/09/1990األغواط610000.8729.87دحام أسماء3030668

فيزياءليسانس24/04/1992األغواط610000.372.59.87مشراوي خيرة3030285

فيزياءليسانس13/06/1992األغواط610000.4529.45بن ساسي عائشة3030593

فيزياءليسانس05/01/1991األغواط600000.872.59.37عكيف فاطمة الزهراء3030823

فيزياءليسانس13/08/1991األغواط600000.872.59.37سارة حمامة3030047

فيزياءليسانس26/04/1987األغواط60000.40.8729.27بلحسن معمر3030695

فيزياءليسانس07/01/1990األغواط600000.372.58.87مخنث سمية3030070

فيزياءليسانس06/06/1991األغواط600000.8728.87بج أم كلثوم3030666

فيزياءليسانس19/07/1991األغواط600000.372.58.87قاسمي زكية3030233

فيزياءليسانس07/11/1986األغواط600000.6628.66عراوة جليلة3030719

فيزياءليسانس14/10/1988األغواط600000.871.58.37البشير دهينة3030059

فيزياءليسانس07/07/1991األغواط600000.371.758.12النية مريم3030921

فيزياءليسانس10/03/1991األغواط610000.4107.41ميودية صدام حسين3030206

فيزياءليسانس01/02/1993األغواط600000.4106.41قيراطي هاجر3030394

فيزياء ليسانس22/07/1992األغواط610000.3729.37فاطمة الزهراء هراوة3030023

فيزياء ليسانس02/12/1990األغواط610000.411.58.91ربيعة بن شتوح3030024

تاريخ و جغرافياليسانس12/11/1990البيضاء640000.37313.37بن الحاج رحمة3030604

تاريخ و جغرافياليسانس24/09/1991البيضاء640000.37313.37دهصة عذيبة3030603

تاريخ و جغرافياليسانس02/10/1991البيضاء630000.75312.75مزندي أمينة3030157

تاريخ و جغرافياليسانس01/03/1989البيضاء620000.37311.37سرخاد حمرة3030495

عربيةم25/02/1990البيضاء630001.33212.33أحمادي سلمى3030892

عربيةم12/06/1986البيضاء620001.411.510.91  ماحي جديد3030740

عربيةليسانس28/02/1985البيضاء61000.53.412.513.41أحمادي بلقاسم3030890

عربيةليسانس07/09/1983البيضاء62000.51.912.512.91سرخاد أحمد3030611

عربيةليسانس22/05/1985البيضاء610001.25311.25البركة أحمد3030735

عربيةليسانس26/12/1989البيضاء610000.87310.87بن دويفع سعيد3030384

علوم طبيعيةم19/12/1987البيضاء640000.16313.16ماحي إبراهيم3030605
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علوم طبيعيةليسانس19/05/1991البيضاء630000.37312.37قطافي كريمة3030273

علوم طبيعيةليسانس07/02/1987البيضاء630000.372.511.87ناصري أمينة3030147

علوم طبيعيةليسانس17/09/1992البيضاء60000.50.372.59.37أمينة لعقوني3030051

فيزياءليسانس22/02/1993البيضاء600000.412.58.91كروش وداد3030472

إقتصادم07/04/1988الخنق640000.87313.87مختاري فايزة3030810

إقتصادم17/04/1983الخنق640001.41213.41حسني فتيحة3030497

إقتصادم16/07/1986الخنق620002.372.512.87عاجب أسامة3030933

إقتصادم10/10/1987الخنق620001.912.512.41ياحي زوليخة3030789

إقتصادم02/05/1990الخنق600000.416.41طيبي وهيبة3030457

إقتصادليسانس24/01/1983الخنق610005315كريريش فضيلة3030344

إقتصادليسانس04/09/1992الخنق610000.4529.45سي بوكر خديجة3030151

رياضياتليسانس15/02/1989الخنق600000.412.58.91مسعودي صبرينة3030071

علوم طبيعيةم06/09/1987الخنق61000.081.91311.99قمام فاطمة3030185

علوم طبيعيةم06/08/1988الخنق600000.4139.41بن زيان مصطفى3030819

علوم طبيعيةليسانس28/01/1992الخنق620000.412.510.91حطابي يمينة3030192

عربيةليسانس06/06/1983العسافية61001.244.412.515.15قناني فريحة3030581

عربيةليسانس10/06/1979العسافية61000.083.41313.49الداي مصطفى3030880

عربيةليسانس21/11/1983العسافية600003.912.512.41قميتي عبد هللا3030709

عربيةليسانس01/12/1991العسافية620000.831.510.33فاطمة مشراوي3030218

عربيةليسانس14/09/1990العسافية60000.91.41210.31بلخيري نور الهدى3030072

عربيةليسانس19/04/1988العسافية600002.29210.29بوقرة الزهرة3030919

عربيةليسانس06/08/1988العسافية600002.4119.41دهيكل سمية3030390

فلسفةليسانس22/10/1990العسافية63000.080.872.512.45قرادي مسعودة3030446

فلسفةليسانس12/06/1990العسافية630000.872.512.37صديقي الزهرة3030551

فلسفةليسانس24/04/1991العسافية620000.87311.87قلومة خديجة3030582

فلسفةليسانس16/10/1992العسافية630000.372.511.87يوسفي كمال3030117

إقتصادليسانس15/06/1992الغيشة630000.879.87نوقبة فاطمة3030078

فرنسيةليسانس03/12/1984الغيشة60002.082.37010.45معالوي خالد3030513

علوم إسالميةليسانس02/02/1982قلتة سيدي سعد61000.53.292.513.29عبد القادر بن حسين3030028
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تربية بدنيةم07/06/1986أفلو630001.87313.87قيطون سعيدة3030127

تربية بدنيةم29/09/1978أفلو620000.87311.87خالدي جياللي3030644

تربية بدنيةم11/08/1984أفلو620000.87311.87لواسف الطاهر3030118

تربية بدنيةم20/01/1988أفلو620000.87311.87فقوس لحسن3030068

تربية بدنيةم23/09/1988أفلو620000.37311.37عزوز خملول3030032

تربية بدنيةم29/09/1990أفلو620000.37311.37معطي مصطفى3030349

تربية بدنيةم25/08/1990أفلو61000.080.87310.95حرزلي مصطفى3030208

تربية بدنيةم21/01/1979أفلو610000.87310.87شريفي بومدين3030505

تربية بدنيةم17/02/1981أفلو610000.87310.87شادلي مختار3030517

تربية بدنيةم22/02/1982أفلو620000.372.510.87زوران محمد3030616

تربية بدنيةم03/10/1987أفلو620000.372.510.87بلعباس عبد القادر3030510

تربية بدنيةم30/06/1985أفلو610001.292.510.79هواري محمد3030407

تربية بدنيةم07/12/1988أفلو610000.41310.41متيجي طيفور3030796

تربية بدنيةم24/08/1984أفلو610000.872.510.37نعماني مصطفى3030388

تربية بدنيةم07/07/1986أفلو610000.872.510.37غباني الصديق3030854

تربية بدنيةم05/09/1987أفلو610000.872.510.37لواسف ميلود3030530

تربية بدنيةم25/12/1985أفلو600000.8339.83مالكي محمد3030731

تربية بدنيةم27/02/1987أفلو600000.8706.87زياني عمار3030564

تربية بدنيةليسانس23/01/1984أفلو620002313تمبر هاشمي3030750

تربية بدنيةليسانس18/03/1990أفلو610001.872.511.37صايم وهيبة3030062

تربية بدنيةليسانس27/10/1985أفلو600001.41310.41دويق أحمد3030838

تربية بدنيةليسانس18/06/1981أفلو600001.8707.87صديقي احمد زكرياء3030903

علوم طبيعيةليسانس16/07/1989أفلو61000.50.87311.37بلقاسمي محمد األمين3030065

علوم طبيعيةليسانس26/05/1992أفلو620000.4108.41أسيا رخرور3030031

علوم إسالميةليسانس18/10/1990أفلو640000.41313.41مصطفاوي خيرة3030915

علوم طبيعيةم13/03/1983أفلو620003.66314.66عبد العالي وحيدة 3030116

علوم طبيعيةم26/10/1989أفلو630000.87312.87تعبد هللا سارة3030852

علوم طبيعيةم19/02/1986أفلو620001.41312.41حديبي سميرة3030350

علوم طبيعيةم26/07/1990أفلو630000.41312.41نوقبة خيرة3030131
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علوم طبيعيةم21/05/1989أفلو61000.041.41311.45بن الناصر سعاد3030474

علوم طبيعيةم27/11/1988أفلو610001.41311.41قني عائشة3030403

علوم طبيعيةم04/06/1990أفلو62000.50.412.511.41فاطمة العرابي3030035

علوم طبيعيةم05/04/1986أفلو620000.37311.37بعداش خيرة3030674

علوم طبيعيةم19/08/1990أفلو620000.25311.25عواد سمية3030402

علوم طبيعيةم01/12/1989أفلو610001.372.510.87مداحي أسية3030400

علوم طبيعيةم12/01/1990أفلو620000.372.510.87سعدي يمينة3030690

علوم طبيعيةم26/09/1990أفلو610000.412.59.91سهلي عائشة 3030343

علوم طبيعيةم18/08/1988أفلو600000.8739.87يوسفي عبد الحق3030918

علوم طبيعيةم16/03/1990أفلو600000.4139.41بوعبدلي صليحة3030542

علوم طبيعيةم04/10/1989أفلو600000.3739.37بن زيان أمال نور الهدى3030540

علوم طبيعيةم12/04/1990أفلو000000000قاسمي خولة3030734

علوم طبيعيةليسانس23/10/1990أفلو630000.87312.87بن شهرة أم الخير3030113

علوم طبيعيةليسانس26/06/1992أفلو620000.37311.37كريطلة وفاء3030243

علوم طبيعيةليسانس05/03/1990أفلو620000.412.510.91فتيحة خيالي3030010

علوم طبيعيةليسانس19/04/1992أفلو620000.372.510.87ميلودي بختة3030284

علوم طبيعيةليسانس18/07/1991أفلو610000.872.510.37خيالي فاطيمة الزهرة3030249

علوم طبيعيةليسانس24/09/1992أفلو610000.372.59.87تواتي زهرة3030653

علوم طبيعيةليسانس14/07/1992أفلو600000.4139.41بن زيد بشرى فاطمة الزهراء3030787

علوم طبيعيةليسانس02/08/1991أفلو620000.8708.87زعاك فتيحة3030219

علوم طبيعيةليسانس07/10/1991أفلو620000.8708.87دادة خليدة3030220

علوم طبيعيةليسانس17/09/1992أفلو620000.4108.41عويفات ياسين3030481

علوم طبيعيةليسانس28/01/1990أفلو610000.8707.87خخاز فاطمة3030461

علوم طبيعيةدراسات عليا29/10/1988أفلو600001.91310.91أيت يوسف لويزة3030193

فرنسيةليسانس12/07/1991أفلو60000.820.4129.23برويبة زكرياء3030104

تاريخ و جغرافيام12/06/1987بريدة630000.41312.41كرمة عبد القادر3030106

فرنسيةم06/01/1987بريدة61001.080.872.2511.2تعالبة مسينيسا3030076

إنجليزيةليسانس01/02/1983بليل60000.582.79312.37سويسي الطيب3030943

إنجليزيةليسانس10/03/1988بليل610001.91311.91بوعزارة خديجة3030940
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إنجليزيةليسانس20/08/1986بليل60001.320.75311.07مخلوفي عائشة3030084

إنجليزيةليسانس08/04/1992بليل610000.87310.87بداوي أمنة3030483

إنجليزيةليسانس04/07/1986بليل60000.50.87310.37طيبي أحمد حرمة3030516

إنجليزيةليسانس21/07/1990بليل600001.292.59.79بوعزارة رميساء3030278

إنجليزيةليسانس13/01/1989بليل00000000مرسل حميدة3030455

تاريخ و جغرافياليسانس23/09/1989بليل62000.660.87312.53قيدوم نسرين3030713

تاريخ و جغرافياليسانس18/05/1988بليل61000.661.37312.03بن منصور أحمد3030714

تاريخ و جغرافياليسانس19/11/1989بليل600000.7939.79بن جدو علي3030570

تربية بدنيةم1979خالل بليل620001.29312.29زنبط أحمد3030112

تربية بدنيةم29/03/1987بليل620000.87311.87بن العربي عباس3030271

تربية بدنيةم20/09/1987بليل620000.87311.87النخ بلقاسم3030715

تربية بدنيةم30/12/1988بليل620000.37311.37بن ثابت يوسف3030367

تربية بدنيةم30/03/1986بليل610001.29311.29بختي حمزة3030371

تربية بدنيةم01/04/1986بليل610000.37310.37شهبوني موسى3030303

تربية بدنيةليسانس1989خالل بليل620000.87311.87جاب هللا أحمد 3030214

رياضياتم11/03/1990بليل620000.411.59.91عجرود خيرة3030710

رياضياتليسانس08/07/1991بليل61000.660.87311.53كندوز سلمى3030496

عربيةليسانس21/04/1987بليل600001.33310.33مايدي عبلة3030945

عربيةليسانس25/08/1989بليل60000.240.87310.11بن سعيدان مريم3030576

علوم إسالميةليسانس05/07/1988بليل63000.161.41313.57بن عطية أحمد3030196

علوم إسالميةليسانس19/06/1992بليل61000.080.412.59.99شطة مصطفى3030476

علوم طبيعيةم01/03/1987بليل62000.50.75312.25شانة فاطمة3030803

علوم طبيعيةليسانس17/12/1991بليل600000.372.58.87عكاشة يامنة3030631

فلسفةليسانس01/10/1984بليل610002.41312.41بن مويزة حرزهللا3030467

فلسفةليسانس08/09/1986بليل610002.412.511.91بن جابا هلل علي3030569

فيزياءليسانس29/03/1991بليل620000.872.511.37وادي نادية3030795

فيزياءليسانس03/10/1989بليل620000.372.510.87بن حرمة عمار3030882

فيزياءليسانس06/09/1992بليل610000.412.59.91شنتوفة عزة3030954

فيزياءليسانس23/06/1989بليل600000.412.58.91شقنان نعيمة3030869
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فيزياءم14/04/1991بليل00000000حريزي وداد 3030932

تاريخ و جغرافياليسانس05/08/1992بن ناصر بن شهرة64000.240.37313.61طوال بهيجة3030642

تاريخ و جغرافياليسانس23/12/1991بن ناصر بن شهرة640000.37313.37زيتوني كريمة3030255

تاريخ و جغرافياليسانس30/01/1991بن ناصر بن شهرة62000.820.87312.69عبد الحاكم سارة3030361

تاريخ و جغرافياليسانس31/01/1991بن ناصر بن شهرة630000.37312.37بن بوحفص فايزة3030256

تاريخ و جغرافياليسانس04/04/1991بن ناصر بن شهرة620000.45311.45بيران حسين3030571

تاريخ و جغرافياليسانس24/10/1989بن ناصر بن شهرة620000.37311.37جليخ زينب3030301

تاريخ و جغرافياليسانس29/11/1989بن ناصر بن شهرة610000.87310.87حليس محمد3030626

تاريخ و جغرافياليسانس01/12/1990بن ناصر بن شهرة610000.87310.87لحول بلقاسم3030291

تربية بدنيةم20/02/1985بن ناصر بن شهرة630001.41313.41رميالت أحمد3030855

تربية بدنيةم06/11/1985بن ناصر بن شهرة62000.581.41312.99العمري براهيم3030066

تربية بدنيةم21/11/1985بن ناصر بن شهرة620000.37311.37شقنان أحمد3030295

تربية بدنيةم09/05/1985بن ناصر بن شهرة610000.37310.37عيسى قاوي3030323

تربية بدنيةم16/01/1983بن ناصر بن شهرة600000.4139.41بن عبد الرحمان معمر3030842

تربية بدنيةم25/11/1984بن ناصر بن شهرة600000.452.58.95علي واعر محمد3030420

تربية بدنيةليسانس06/05/1989بن ناصر بن شهرة610000.41310.41بن عبد الرحمان زبير3030831

تربية بدنيةليسانس01/06/1985بن ناصر بن شهرة620001.8709.87بن قطاس عبد القادر3030139

تربية بدنيةليسانس17/05/1988بن ناصر بن شهرة600000.8739.87بن مهية العيد3030454

تربية بدنيةليسانس25/01/1989بن ناصر بن شهرة600000.439.4بلقاسمي لخضر3030886

عربيةليسانس16/01/1989بن ناصر بن شهرة62000.51.912.512.91مباركة صيافة3030876

عربيةليسانس14/01/1990بن ناصر بن شهرة610000.87310.87 بن قطاص حبيب3030172

عربيةليسانس07/01/1980تاجرونة61001.083.91213.99بوبكري مليكة3030190

عربيةليسانس07/06/1991تاجرونة640000.87313.87ماحي سعاد3030930

عربيةليسانس01/07/1991تاجرونة630000.87312.87بدراني خديجة3030130

عربيةليسانس02/01/1984تاجرونة600003.41312.41قرمان الحمرة3030354

عربيةليسانس28/11/1990تاجرونة620000.87311.87حساني فاطمة3030088

عربيةليسانس30/11/1989تاجرونة62000.080.872.511.45حساني عودة3030329

عربيةليسانس28/01/1987تاجرونة600002.29311.29كمال أمينة3030769

عربيةليسانس12/11/1986تاجرونة61000.161.91211.07حساني نفيسة3030809
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عربيةليسانس24/03/1991تاجرونة630000.411.510.91بدراني سمية3030133

عربيةليسانس02/01/1987تاجرونة600001.792.510.29أمحمدي التالية3030808

عربيةليسانس01/03/1987تاجرونة600001.9129.91سعداوي الشيخ3030389

عربيةليسانس18/11/1987تاجرونة610000.8729.87بدراني محمد األمين3030572

عربيةليسانس1978خالل تاجرونة600001.8729.87مشارة سنية3030258

عربيةليسانس26/10/1987تاجرونة600001.7929.79ماحي جياللي3030659

عربيةليسانس04/09/1986تاجرونة60000.40.412.59.31بدراني عائشة3030868

عربيةليسانس15/02/1987تاجرونة60039شنافي سارة3030352

عربيةليسانس15/10/1985تاجرونة610000.8718.87بكي تالية3030850

فلسفةليسانس11/10/1984تاجرونة61000.081.91311.99بدراني ابراهيم3030645

فلسفةليسانس30/11/1989تاجرونة620000.87311.87بوبكري نور الهدى3030309

فلسفةليسانس09/04/1985تاجرونة600001.912.510.41بوبكري عبد الحميد3030290

تاريخ و جغرافياليسانس21/08/1991تاجموت640000.37313.37عويسي عطا هللا3030515

تاريخ و جغرافياليسانس19/07/1986تاجموت62000.241.91313.15بارود ذهيبة3030134

تاريخ و جغرافياليسانس18/08/1989تاجموت63000.120.81312.93دوة بوزيد3030464

تاريخ و جغرافياليسانس21/01/1992تاجموت630000.87312.87كريبعة خيرة3030405

تاريخ و جغرافياليسانس21/02/1988تاجموت62000.40.87312.27قاسمي عطاهلل3030074

تاريخ و جغرافياليسانس17/05/1987تاجموت610001.87311.87شعباني محمد3030638

تاريخ و جغرافياليسانس26/11/1987تاجموت620000.87311.87طيبي بشير3030364

تاريخ و جغرافياليسانس07/12/1987تاجموت620000.87311.87العابد محمد3030363

تاريخ و جغرافياليسانس22/11/1990تاجموت620000.87311.87دجاج األمين3030580

تاريخ و جغرافياليسانس28/03/1991تاجموت620000.87311.87دجاج سمية3030434

تاريخ و جغرافياليسانس06/10/1987تاجموت620000.83311.83شيخاوي بلقاسم3030356

تاريخ و جغرافياليسانس29/08/1989تاجموت620000.37311.37جعيرن محمد3030307

تاريخ و جغرافياليسانس20/03/1985تاجموت610000.87310.87عكيف فريحة فلاير3030094

تاريخ و جغرافياليسانس16/02/1991تاجموت61000.50.37310.87سهام حمري3030003

تاريخ و جغرافياليسانس14/02/1980تاجموت600000.8739.87سعادي الطاهر3030417

فلسفةم10/12/1990تاجموت620000.372.510.87حبيبة بن سعد3030009

فلسفةليسانس01/05/1987تاجموت61000.741.912.512.15قبسي كريمة3030947
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فلسفةليسانس18/08/1986تاجموت610001.91311.91الحاج لخضر لخذاري3030877

فلسفةليسانس23/06/1984تاجموت610001.912.511.41عطاهللا كريبيعة3030046

فلسفةليسانس15/04/1985تاجموت610001.912.511.41لكحل جلول3030456

فلسفةليسانس21/08/1984تاجموت600000.8739.87عويسي ابراهيم3030786

إنجليزيةم28/01/1984حاسي الدالعة62000.160.33311.49بوعزارة بشير3030531

إنجليزيةليسانس01/05/1990حاسي الدالعة61001.241.412.512.15قرينات بختة3030489

إنجليزيةليسانس04/01/1991حاسي الدالعة620000.87311.87معماش رزيقة3030677

تربية بدنيةم01/01/1989حاسي الدالعة630000.37312.37نباير عبد القادر3030296

تربية بدنيةليسانس05/01/1987حاسي الدالعة620001.87312.87حشاشنة أحمد3030358

تربية بدنيةليسانس17/05/1985حاسي الدالعة610000.412.59.91بوستة بن حرزهللا3030268

تربية بدنيةليسانس28/09/1988حاسي الدالعة600000.412.58.91غزال عبد الحليم3030758

رياضياتليسانس27/06/1992حاسي الدالعة60000.580.4139.99قلومة عائشة3030334

فيزياءم09/06/1986حاسي الدالعة620002.41313.41بن معاش فطوم3030534

فيزياءم13/02/1987حاسي الدالعة620000.7919.79بجاوي سميرة3030794

فيزياءليسانس24/06/1991حاسي الدالعة62000.580.872.511.95بن خليفة عائشة3030135

فيزياءليسانس10/03/1991حاسي الدالعة620000.87311.87دقموسي جهيدة3030318

فيزياءليسانس20/07/1991حاسي الدالعة620000.87311.87حشاشنة عائشة3030498

لغة عربيةليسانس03/01/1983حاسي الدالعة62000.51.91313.41صليحة شانة3030064

لغة عربيةليسانس1987خالل حاسي الدالعة60000.660.872.510.03النحوي وهيبة3030152

إنجليزيةليسانس19/03/1990حاسي الرمل61001.081.91312.99فرنيني رقية3030427

إنجليزيةليسانس08/04/1990حاسي الرمل61000.581.372.511.45قندوز سميرة3030085

إنجليزيةليسانس20/01/1989حاسي الرمل61000.51.29210.79قفاف عائشة3030144

إنجليزيةليسانس13/12/1990حاسي الرمل600001.37310.37فداوي مريم3030146

إنجليزيةليسانس12/03/1988حاسي الرمل61000.661.9109.57سمية حطاب3030948

إنجليزيةليسانس05/02/1983حاسي الرمل60001.252.2909.54شبحة المية3030757

إنجليزيةليسانس02/04/1989حاسي الرمل600000.2939.29فرطاس يوسف3030806

إنجليزيةليسانس16/10/1991حاسي الرمل600000.2939.29األقرب عائشة3030366

إنجليزيةليسانس12/02/1993حاسي الرمل600000.372.759.12بوتاغريوت ريمة3030633

علوم إسالميةم16/05/1989حاسي الرمل620000.33311.33كرمة حليمة3030561
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علوم إسالميةليسانس29/10/1987حاسي الرمل640010.87314.87بن مويزة خديجة3030835

علوم إسالميةليسانس11/04/1991حاسي الرمل64000.580.87314.45نور الهدى عودة3030222

علوم إسالميةليسانس29/07/1989حاسي الرمل63000.820.87313.69عسالي زينب3030671

علوم إسالميةليسانس26/10/1990حاسي الرمل640000.37313.37راشدي ياسين3030391

علوم إسالميةليسانس24/11/1988حاسي الرمل630000.41312.41ابن شكال سعدية3030649

علوم إسالميةليسانس24/09/1989حاسي الرمل630000.872.512.37بن مويزة مريم3030830

فرنسيةم03/03/1990حاسي الرمل62000.240.41311.65دهان بلقيس3030150

فرنسيةليسانس13/03/1989حاسي الرمل60000.20.4139.61بوخيار محمد انيس3030

فرنسيةليسانس13/03/1989حاسي الرمل600000.831.58.33بلغيث نجاح3030485

فرنسيةليسانس27/08/1990حاسي الرمل610000.4107.41كساسي لونيس3030508

فيزياءم15/05/1972حاسي الرمل610005315بوشلوك مسعودة3030511

فيزياءم04/09/1993حاسي الرمل630000.41312.41قيباج يسرى رباب3030804

فيزياءم27/12/1990حاسي الرمل630000.37312.37بهلولي سارة3030397

فيزياءم27/12/1990حاسي الرمل630000.37312.37بهلولي سمية3030398

فيزياءم24/06/1990حاسي الرمل620000.372.510.87شروف وسيلة3030875

فيزياءم03/11/1989حاسي الرمل610000.332.59.83خويلد خولة3030241

فيزياءليسانس27/02/1990حاسي الرمل600000.4139.41لحول نادية3030812

فيزياءليسانس28/11/1991حاسي الرمل600000.3739.37فكايري صفية لويزة3030360

فيزياءليسانس10/02/1992حاسي الرمل600000.452.58.95شويرب نوال3030577

فيزياءليسانس01/08/1992حاسي الرمل60000.50.3728.87نعيم سمية3030372

إنجليزيةليسانس29/01/1992سيدي بوزيد63001.50.87314.37نوي محمد3030239

إنجليزيةليسانس08/03/1988سيدي بوزيد61000.31.87312.17حواسنية خديجة3030765

إنجليزيةليسانس16/06/1989سيدي بوزيد00000000ثامري فائزة3030845

إنجليزيةليسانس01/09/1990سيدي بوزيد00000000رابحي هيثم عبد الحكيم3030738

رياضياتليسانس30/03/1992سيدي بوزيد60000.50.4139.91بوغار ليلى3030701

رياضياتليسانس04/01/1993سيدي بوزيد00000000رميلة نهاد إيمان3030820

عربيةم10/10/1987سيدي بوزيد640001.91213.91بوعصيدة دالل3030836

عربيةم12/05/1988سيدي بوزيد00000000مريم زراد3030607

عربيةليسانس15/12/1987سيدي بوزيد610001.91311.91بن حسين فاطمة3030332
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عربيةليسانس25/01/1985سيدي بوزيد61000.42.33211.73هباطي فاطمة الزهراء3030514

عربيةليسانس28/05/1990سيدي بوزيد620000.872.511.37لعماري محمد األمين3030660

عربيةليسانس18/08/1987سيدي بوزيد61000.240.872.510.61حبشي محمد3030097

عربيةليسانس11/04/1986سيدي بوزيد600001.7929.79خليفي سعد3030253

عربيةليسانس24/06/1986سيدي بوزيد600001.7929.79خدامي طيب3030141

عربيةليسانس1989خالل سيدي بوزيد600000.8728.87شوناع عمر3030124

فرنسيةليسانس11/10/1989سيدي بوزيد00000000يخلف مولود3030639

فيزياءليسانس08/08/1982سيدي بوزيد610000.451.58.95دوة أم الخير3030553

فيزياءليسانس01/08/1987سيدي بوزيد00000000خيالي مريم3030676

فيزياءليسانس11/07/1992سيدي بوزيد00000000خملول فخر الدين3030471

إنجليزيةليسانس14/04/1991سيدي مخلوف62000.121.37312.49قربة وفاء3030541

إنجليزيةليسانس18/11/1985سيدي مخلوف610002.372.7512.12صادقي صفية3030335

إنجليزيةليسانس20/05/1988سيدي مخلوف61000.242.332.512.07فتيحة األكحل3030316

تاريخليسانس01/01/1989سيدي مخلوف640000.37313.37بلخير قزم3030044

تاريخ و جغرافياليسانس18/03/1993سيدي مخلوف640000.37313.37مخلوفي خيرة3030347

تاريخ و جغرافياليسانس28/10/1984سيدي مخلوف63000.080.87312.95فاطمي زهرة3030598

تربية بدنيةم01/06/1977سيدي مخلوف640001.41314.41عامر هلوب3030030

تربية بدنيةليسانس20/02/1983سيدي مخلوف610004.37314.37طبراخ إبراهيم3030204

تربية بدنيةليسانس12/11/1989سيدي مخلوف620001.91312.91بختاوي محمد3030423

تربية بدنيةليسانس02/09/1987سيدي مخلوف620001.41312.41حمدي موسى3030105

تربية بدنيةليسانس11/08/1975سيدي مخلوف610002.37312.37األبيض مخلوف3030669

تربية بدنيةليسانس18/04/1987سيدي مخلوف610001.87311.87حيمود عمر3030421

عربيةليسانس17/12/1989سيدي مخلوف610001.41311.41غويرق النخلة3030346

عربيةليسانس01/12/1991سيدي مخلوف620000.41311.41حيمود عائشة3030345

عربيةليسانس16/10/1985سيدي مخلوف600001.912.510.41مخلوفي نعيمة3030522

فرنسيةليسانس05/05/1981سيدي مخلوف00000000بولقرية براهيم3030729

فلسفةليسانس03/04/1989سيدي مخلوف61000.241.412.511.15العايب خديجة3030619

فلسفةليسانس29/02/1989سيدي مخلوف620000.372.510.87البشير طيفوري3030015

فلسفةليسانس26/08/1988سيدي مخلوف000000000قفاف براهيم3030893
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فلسفةليسانس27/04/1989سيدي مخلوف00000000عزوق حميدة3030839

إنجليزيةليسانس27/08/1990عين سيدي علي61000.580.412.510.49جعفاري إبتسام3030325

إنجليزيةليسانس17/01/1993عين سيدي علي60000.240.372.59.11همشة بشرى3030225

رياضياتليسانس09/12/1988عين سيدي علي61001.90.87312.77بركات الطاهر3030597

رياضياتليسانس18/03/1987عين سيدي علي610000.4129.41شنيني ناصر3030907

عربيةليسانس07/03/1984عين سيدي علي61001.741.41212.15نحال زين العابدين3030102

عربيةليسانس21/09/1984عين سيدي علي61000.41.912.511.81كحول جمعة3030099

عربيةليسانس25/07/1992عين سيدي علي620000.41311.41العكاري خالد3030675

عربيةليسانس1984خالل عين سيدي علي610001.912.511.41تسمي فاطمة3030261

علوم طبيعيةم09/02/1988عين سيدي علي630000.372.511.87مجاهري زهرة3030288

فرنسيةليسانس20/03/1984عين سيدي علي600000.411.758.16بالعابد بن طالب3030079

فرنسيةليسانس22/04/1989عين ماضي00000000عرباوي محمد أمين3030559

فرنسيةليسانس22/10/1991عين ماضي00000000الوزاني حسين3030276

إقتصادم13/08/1987قصر الحيران630000.87312.87خريفي محمد3030245

إقتصادم06/03/1984قصر الحيران00000000بقيرة مراد3030865

إقتصادليسانس06/05/1982قصر الحيران6200052.515.5بن محجوب زينب3030169

إقتصادليسانس25/04/1986قصر الحيران630003.41214.41زينب رحمون3030013

إقتصادليسانس30/08/1988قصر الحيران62000.582.41313.99قرزو مداني3030641

إقتصادليسانس09/12/1982قصر الحيران640002.411.513.91سائحي نصيرة3030426

إقتصادليسانس11/03/1984قصر الحيران610003.41313.41أحمد النوعي3030058

إقتصادليسانس03/11/1979قصر الحيران60000.323.91313.23دمانة فتيحة3030404

إقتصادليسانس01/08/1980قصر الحيران630000.87312.87حلموس مسعودة3030493

إقتصادليسانس11/02/1983قصر الحيران610002.41312.41قسمية أحمد3030339

إقتصادليسانس28/08/1988قصر الحيران610002.41312.41تقار لخضر 3030314

إقتصادليسانس13/01/1986قصر الحيران620001.91211.91قرادي رقية3030368

إقتصادليسانس03/09/1983قصر الحيران600002.25311.25بوعزارة مروان3030825

إقتصادليسانس10/01/1988قصر الحيران620000.87210.87بن جاب هللا نجاة3030082

إقتصادليسانس05/04/1988قصر الحيران60000.41.29310.69بن محجوب محمد3030377

إقتصادليسانس03/10/1990قصر الحيران610000.8729.87جنيدي حمزة3030722
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إقتصادليسانس28/01/1991قصر الحيران610000.8329.83غريس حورية3030292

إقتصادليسانس14/02/1987قصر الحيران610000.8707.87عبيتة العيد3030870

إقتصادليسانس17/12/1978قصر الحيران00000000التخي مريم3030246

إنجليزيةليسانس22/09/1986قصر الحيران61000.742.912.513.15النوعي أمال3030348

إنجليزيةليسانس07/10/1986قصر الحيران60000.662.2311.86عطية هاجر3030747

إنجليزيةليسانس03/09/1992قصر الحيران61000.160.41310.57عطية حدة3030752

إنجليزيةليسانس30/03/1984قصر الحيران600000.792.59.29دني خديجة3030686

إنجليزيةليسانس03/07/1988قصر الحيران600000.2928.29مايدي أمال3030100

تربية بدنيةليسانس23/10/1988قصر الحيران620001.87312.87سعداوي قدور3030282

رياضياتم10/06/1988قصر الحيران600000.4139.41شوشة نور الدين3030759

رياضياتليسانس12/03/1993قصر الحيران60000.160.3739.53سنوسي بشرى3030732

عربيةليسانس01/09/1985قصر الحيران63000.082.912.514.49عمامرة خيرة3030538

عربيةليسانس15/07/1987قصر الحيران60001.741.91312.65نبق أحمد3030897

عربيةليسانس12/12/1991قصر الحيران630000.41312.41شوشة كريمة3030319

عربيةليسانس09/10/1980قصر الحيران61000.741.41312.15عطية زوبيدة3030167

عربيةليسانس29/10/1990قصر الحيران600000.831.58.33خريفي فوزية3030706

علوم طبيعيةم01/05/1989قصر الحيران64000.240.37313.61رمضاني فاطمة3030259

علوم طبيعيةم29/11/1988قصر الحيران62000.661.91313.57بن عيشة نادية3030165

علوم طبيعيةم22/11/1987قصر الحيران61000.52.41312.91ميهوبي زينب3030107

علوم طبيعيةم21/05/1983قصر الحيران600003.79312.79قارف نوال3030790

علوم طبيعيةم24/10/1987قصر الحيران00000000جوبر سعاد3030800

علوم طبيعيةم12/01/1991قصر الحيران00000000بهاز نسيمة3030310

فرنسيةليسانس04/10/1986قصر الحيران00000000حديبي مسعود3030799

فيزياءم27/03/1990قصر الحيران64000.320.87213.19دمانة خديجة3030406

فيزياءم1982خالل قصر الحيران610003.412.7513.16سريح لزهاري3030462

فيزياءم01/11/1989قصر الحيران63000.081.37212.45شالمة هاجر العمارية3030737

فيزياءم19/01/1990قصر الحيران62000.240.87312.11العقون الزهرة3030656

فيزياءم03/02/1985قصر الحيران600001.912.510.41عيداوي فاطنة3030565

فيزياءم12/10/1990قصر الحيران00000000النحوي نجمة3030252
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فيزياءليسانس14/09/1992قصر الحيران62000.50.37311.87زرقين خالد3030549

فيزياءليسانس18/05/1988قصر الحيران610000.87310.87قسمية أمال3030137

فيزياءليسانس10/02/1992قصر الحيران620000.372.510.87بن عيشة نور الدين3030909

فيزياءليسانس28/02/1993قصر الحيران620000.452.2510.7بن جديعة صفية3030583

فيزياءليسانس26/06/1990قصر الحيران620000.37210.37دمانة خديجة3030630

فيزياءليسانس18/02/1990قصر الحيران60000.241.412.259.9خضرة عالبة3030042

فيزياءليسانس20/07/1987قصر الحيران600000.8739.87بن سعيدان مريم3030140

فيزياءليسانس28/07/1989قصر الحيران610000.372.59.87سريح عبد القادر3030881

فيزياءليسانس13/09/1980قصر الحيران60000.160.872.59.53بخات سعدية3030704

فيزياءليسانس23/03/1991قصر الحيران60000.50.372.59.37عطية عثمان3030548

فيزياءليسانس11/11/1991قصر الحيران600000.872.259.12السائحي بسمة3030250

فيزياءليسانس05/11/1986قصر الحيران600000.412.58.91قسمية سمية3030138

فيزياءليسانس30/03/1991قصر الحيران610001.4108.41دهوب نورة3030621

رياضياتليسانس15/02/1992قلتة سيدي سعد600000.412.58.91سرخاد مريم3030849

فرنسيةليسانس13/09/1984واد مرة60001.91.872.2512.02بو الفلفل ياسين3030365


