
  

  

ترتيب االختيارمؤسسة التعينيالتخصص%20نوع الطلباجلنساالسم و النسبر ب ت ورقم االمتحانت-ر

17901597y2979002ثأىيح اتٓ الحداج اإلعداديح االخرّاعياخذورهػاَ  تٕعٍي لدور
27902088Y420267ً1ثأىيح اتٓ الهيثُ اإلعداديحاٌرياضياخٔعُأٔثىوخداْ   تىِض
37902164Y3866701ثأىيح اتٓ الهيثُ اإلعداديحاٌرياضياخٔعُذورمحّد  خٕاذ
47910072EE130512ثأىيح اتٓ الهيثُ اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضٔعُأٔثىزطٕاء  اٌبرواوي
57904131Y4299391ثأىيح اتٓ ضيٕا اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُأٔثىِريم  اٌغىضي
67904220Y418863ً1ثأىيح اتٓ ضيٕا اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُأٔثىضارج  تىخٍي
77911074Y4052411ثأىيح اتٓ ضيٕا اٌرأهيٍيحاٌٍغح اإلنجٍيزيحٔعُذورعثداٌرزيُ  تىرو
87908063Y435780ُ1ثأىيح اتٓ ضيٕا اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءٔعُأٔثىضٍىي  امحي
97902148PB1100174ثأىيح الجىاٌح اإلعداديحاٌرياضياخٔعُ(ج)ِتزوجذورعثد اٌعالي  اٌػرلاوي

107906038EE2311941ثأىيح الجىاٌح اإلعداديحاٌترتيح اإلضالِيحٔعُ(ج)ِتزوجذورخاٌد  اٌياضني
117905038EE5073661ثأىيح الجىاٌح اإلعداديحاإلعالِياخٔعُأٔثىفاعّح اٌسهراء  اٌعاني
127902081EE7862851ثأىيح الخىارزِي اٌراهيٍيحاٌرياضياخٔعُذورعصاَ   زيدوش
137909013Y4523287ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحأٔثىخديجح  صديك
147904166Y4488348ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىعائػح  تٓ اٌغاٌة
157902030Y4443131ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحاٌرياضياخٔعُذور أٔاش    اٌىويٍي
167910009Y4472875ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىايماْ  ٌىِير
177910061EE6156838ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىضٕاء  ضغيغير
187908097Y4174501ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحفيزياء وويّياءٔعُأٔثىِريم  اٌطعيدي
197908066HA1945681ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحفيزياء وويّياءأٔثىشمص اٌضسً  تىزطين
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207907064EA1904935ثأىيح اٌدغرج اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحذورِٕصىر  هالي االدريطي
217904287Z4312493ثأىيح اٌرازي اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُ(ج)ِتزوجأٔثىاترهاج  اٌرىزاني
227902157EE5370752ثأىيح اٌرازي اٌرأهيٍيحاٌرياضياخأٔثىخديجح  غفىعي
237910273EE6250882ثأىيح اٌرازي اٌرأهيٍيحعٍىَ الحياج واألرضٔعُأٔثىخهاْ  المرواني
247910220EE7178196ثأىيح اٌرافعيح اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىٌيًٍ  اٌػرقي
257909386Ee4681542ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحٔعُذورعثّاْ  ٌىبر
267904300y3157472ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيح(ج)ِتزوجذورعثد اٌىافي  ترتسي
277904277EE5730743ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىِريم  األبي
287911403EC44827ْ2ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌٍغح اإلنجٍيزيحذورسمير  زهىا
297902259Y416430ذثاديثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌرياضياخٔعُذورعثاش  غىري
307902046Y4282704ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌرياضياخذورٔثيً  اٌثىهالي
317902049Y4156255ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌرياضياخذورالمىي  اٌثىهالي
327910083EE7775372ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىعائػح  اعثيال
337908212EE5118236ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحفيزياء وويّياءأٔثىتػري  اٌىراوي
347907224EE446110ٓ4ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحأٔثىخديجح  تىغهري
357905050EE4243292ثأىيح اٌػغيثح اإلعداديحاإلعالِياخٔعُ(ج)ِتزوجذوررضً  االغىر
367909041EE6165752ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحٔعُأٔثىخديجح  اٌعائػي
377911168Y423945ْ2ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌٍغح اإلنجٍيزيحأٔثىخديجح  تىإٌػا
387902181EE8052463ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌرياضياخ(ج)ِتزوجأٔثىفاعّح اٌسهراء    تىزدو
397902265ja1534692ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌرياضياخِسدوجذورراضي  تٓ خدي
407902262EE7776992ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌرياضياخِسدوجأٔثىفاعّح اٌسهراء   فارش
417902376IE211773ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌرياضياخأٔثىأِاي  الهاغيّي
427902199EE463800 3ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحاٌرياضياخأٔثى عسيسج  المرتىذ
437910020Y4223851ثأىيح اٌصهريح اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىفاعّح اٌسهراء  لحىير
447904184EE6155194ثأىيح اٌعاِريح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىاسماء  نمييع
457904310Y4185523ثأىيح اٌعاِريح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىإلهاَ  صبري
467911180Y4323121ثأىيح اٌعاِريح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اإلنجٍيزيحأٔثىتػري  اٌمريع
477902218Y4239051ثأىيح اٌعاِريح اٌرأهيٍيحاٌرياضياخٔعُذورعثد اٌرزيُ   الماٌىي
487906182EE512861َ2ثأىيح اٌعاِريح اٌرأهيٍيحاٌترتيح اإلضالِيحذورأاش  ورو
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497909183EE7505721ثأىيح المرتىذ اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحٔعُذورعثد اٌله  االغهة
507904244EE5095901ثأىيح المرتىذ اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُأٔثىأٔيطح  تٕسيدج
517908026EE5991471ثأىيح المرتىذ اإلعداديحفيزياء وويّياءٔعُأٔثىٔىر الهىدي  الماٌمي
527904048EE7378559ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىٔاخيح  اِروي
537904076Y4366092ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحذورعثد اٌرزاق  عديح
547904069Y4387448ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحذورصالذ  وافيك
557911029EE6191535ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌٍغح اإلنجٍيزيحذورعٍي  لحرور
567902282EE77112216ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌرياضياخذورجماي    الماهير
577902312N399389 14ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌرياضياخذورِصغفً  ايد واوريم
587902019HH116006 16ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌرياضياخذور عّاد اٌديٓ   أيد اٌػيخ
597906100Y3821586ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌترتيح اإلضالِيحذورضياء اٌديٓ  لماِي
607906043J5094056ثأىيح المسَ اإلعداديحاٌترتيح اإلضالِيحذورِعاذ  اٌعروج
617909016Y4538032ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌعرتيح(ج)ِتزوجأٔثىأِيّح  تىعٕاني
627904027EE7111271ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُذورضفياْ  ٌىريني
637904205Y4202242ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيح(ج)ِتزوجأٔثىضهاَ  عاٌبي
647904055EE6118511ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىزٕاْ  تٕسادج
657902094EE57538915ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌرياضياخذوريىضف  عمّاني
667902130EE52452717ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌرياضياخذورعثد الماٌه    ٌيدي
677902280Y39541315ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحاٌرياضياخذورياضين  خماي
687908202EE5352491ثأىيح الهيادٔح اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءأٔثىسميرج  اٌىثاضي
697902279PB2342647ثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحاٌرياضياخأٔثىخديجح  الخضير
707902362ID7649ٓ1ثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحاٌرياضياخأٔثىزطٕاء    ٔىر اٌدي
717902162Y409715ذثاديثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحاٌرياضياخذورحمسج  ليثاي
727908236Y4337054ثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحفيزياء وويّياءأٔثىوىثر  ِصثاذ
737906164EE5272631ثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحاٌترتيح اإلضالِيحذورعثد اٌرزيُ  اٌىهمي
747907088EE7743581ثأىيح اٌىٔاضدج اٌراهيٍيحاٌترتيح اٌثدٔيحٔعُأٔثىهثح  ِثٍيد
757902105Y43798313ثأىيح اوالد اٌػرقي اإلعداديحاٌرياضياخذورأحمد    اٌىريمي
767905044EE5951703ثأىيح اوالد اٌػرقي اإلعداديحاإلعالِياخذورحميد  اوهني
777909194MC265620ْ2ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحاٌرساق تاٌسوخحذورعثد الماٌه  تىور
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787904130Y4486612ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىزٍيّح  اٌمادري
797911305y2745584ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحاٌٍغح اإلنجٍيزيحأٔثىصثيرج  اٌػريىي
807902061Y422412 ً10ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحاٌرياضياخذور عثد اٌعالي  خىز
817908070Y4314954ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحفيزياء وويّياءأٔثىفاعّح اٌسهراء  عثىد
827908331Y3911163ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحفيزياء وويّياءذوريىضف  خضاري
837905051EE6040037ثأىيح اوالد خٍىف اإلعداديحاإلعالِياخذوروٌيد  صاتدي
847904168EE4545531ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُ(ج)ِتزوجأٔثىازطاْ  ضىراخ
857904118Y1011162ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيح(ج)ِتزوجذورالمصغفً  خىزا
867904012Y4454572ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىلمياء  عىالي
877911402EC355841ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌٍغح اإلنجٍيزيحأٔثىأِيّح  اٌماسمي
887902093SH1679977ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌرياضياخأٔثىصىفيا  ضىىري
897902253EE59635610ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌرياضياخذورعثداٌرزيُ  اٌفارضي
907902167Y424207 ْ13ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاٌرياضياخذورخاٌد    اٌمثى
917908012EE7734244ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحفيزياء وويّياءأٔثىأسماء  وصفي
927905015EE5410813ثأىيح اوالد زراد اٌراهيٍيحاإلعالِياخذورأيىب  أرغيد
937902376M5207484ثأىيح اوالد عراض اإلعداديحاٌرياضياخ(ج)ِتزوجذورعثداالٌه  الهاشمي
947909267OD485195ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحأٔثىفاعّح اٌسهراء  اٌغىفيري
957909093EE8082485ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحأٔثىضعاد  اٌىاتي
967909082EE3770605ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحأٔثىاٌعاٌيح  اٌٍىيسي
977904289EE5988789ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىزطٕاء  مجدي
987904113EE6100591ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىرليح  اورّر
997904136Y3832406ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىضٍىي  اٌمريع

1007902027EE595445غائةثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌرياضياخذوراحمد  غثية
1017902117EE53867620ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌرياضياخذورلحطٓ  اٌفارضي
1027902208EE72330716ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌرياضياخذورأِين  ِعرية
1037910209EE6125375ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىعيدج  أغٍيف
1047910163EE5854049ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىهاخر  ايد ووريم
1057908173Y3735805ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحفيزياء وويّياءذوررغيد  الجىهري
1067906060EE6141762ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌترتيح اإلضالِيحذورأزر  اٌمالاخ
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1077907046Y3577214ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحذورعثد اٌغفىر  اٌىرزابي
1087907072EE5730545ثأىيح اوالد عّرو اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحذورمحّد ٔسار  اٌىػراوي
1097909066EE7418353ثأىيح تىيا عّر اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحٔعُأٔثىضعاد  المدني
1107902126Y3985423ثأىيح زِراْ اٌػرليح اإلعداديحاٌرياضياخأٔثىٔعيّح   فرزاخ
1117902102EE4989184ثأىيح زِراْ اٌػرليح اإلعداديحاٌرياضياخأٔثىوريمح   خرتىظ
1127910226EE5447281ثأىيح زِراْ اٌػرليح اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضٔعُأٔثىٔىرا  ِٕىر
1137902131OD507381ثأىيح ضيدي رزاي اٌرأهيٍيحاٌرياضياخٔعُأٔثىإلهاَ  اٌغسواني
1147902226EE562304 1ثأىيح ضيدي رزاي اٌرأهيٍيحاٌرياضياخٔعُأٔثىضارج    ٌغيفي
1157908329Y4183821ثأىيح ضيدي رزاي اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءٔعُذورياضين  المىاوي
1167908047Y4310861ثأىيح ضيدي رزاي اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءأٔثىهدي  ضعدي
1177909191EE5954731ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحِسدوجذوراتراهيُ  تىزيد
1187909061EE8081061ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحِسدوجأٔثىزفصح  فٍسي
1197904094IE319213ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىلمياء  اٌىالي
1207902009EE7382494ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌرياضياخأٔثىاسماء  ادالمىريد
1217902268Y4244638ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌرياضياخذور عادي  الحىزي
1227908333JM439821ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحفيزياء وويّياءٔعُذورضفياْ  ضرضيف
1237907052Y4269872ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحٔعُذورعدٔاْ  اٌمضاوي
1247905025EE5963294ثأىيح ضيدي عيطً تٓ ضٍيّاْ اإلعداديحاإلعالِياخذورعثد اٌرزيُ  ٌعسيري
1257902025Y4154061ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاٌرياضياخأٔثىزٕاْ   زائرج
1267902004Y4081293ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاٌرياضياخذورمحّد  اٌغىضي
1277902241Y3324286ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاٌرياضياخذورزورياء  ٔافع
1287908122Y4314021ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءٔعُذورعثد اٌله  وثيف
1297907250Y3161714ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاٌترتيح اٌثدٔيحذورغهاب اٌديٓ  صبري
1307905032EE2677074ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاإلعالِياخذورضفياْ  أتىخىرج
1317903019JB4447941ثأىيح ضيدي ِىضً اٌرأهيٍيحاٌفٍطفحاٌرساق تاٌسوجأٔثىأسماء  تازي
1327902116Y4292833ثأىيح عثد اٌىريم الخغابي اٌرأهيٍيحاٌرياضياخٔعُذورمحّد    اٌػرىي
1337908267EE6163642ثأىيح عثد اٌىريم الخغابي اٌرأهيٍيحفيزياء وويّياءأٔثىٌيًٍ  تىغريظ
1347907362EE7478341ثأىيح عثد اٌىريم الخغابي اٌرأهيٍيحاٌترتيح اٌثدٔيحٔعُذورايىب  اٌغايك
1357909104EE56694312ثأىيح لمسَ اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحذوريحيى  ياضين
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1367909487EE51788413ثأىيح لمسَ اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحذورمحّد  اٌعيدوني
1377910121Y4317266ثأىيح لمسَ اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىضًٍّ  تٓ اٌػيخ
1387910191EE5786842ثأىيح لمسَ اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىاسماء  االضدي
1397908179EE63303613ثأىيح لمسَ اإلعداديحفيزياء وويّياءذورعثد المٕعُ  اٌعىد
1407908124Y43371114ثأىيح لمسَ اإلعداديحفيزياء وويّياءذورعثد الحٍيُ  ضٍّي
1417908261EE6160774ثأىيح لمسَ اإلعداديحفيزياء وويّياءذورحمسج  تيرون
1427905021EE6329668ثأىيح لمسَ اإلعداديحاإلعالِياخذورمحّد  ويسار
1437909288EE592395ٓ1ثأىيح واروي اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحٔعُأٔثىفاعّح  تٍعد
1447911192EE5160091ثأىيح واروي اإلعداديحاٌٍغح اإلنجٍيزيحٔعُأٔثىوفاء  اتىعاٌة
1457901413Y4272851ثأىيح واروي اإلعداديحاالخرّاعياخاٌرساق تاٌسوجأٔثىفيروز  اٌغٍيّي
1467902365EE6194455ثأىيح واروي اإلعداديحاٌرياضياخأٔثىفاعّح اٌسهراء  االراخي
1477910067EE4955043ثأىيح واروي اإلعداديحعٍىَ الحياج واألرضأٔثىعثير  ايػى
1487904263V2493071ٍِسمح ثأىيح تمالٌد اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحٔعُ(ج)ِتزوجأٔثىسمىرج  أفراتى
1497909303Y4522166ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحأٔثىضىيٕح  اٌطّعٍي
1507909017EE72074611ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌٍغح اٌعرتيحذورعثداٌصّد  اٌراغي
1517904292EE5018274ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىفاعّح  محة
1527904116EE6225727ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌٍغح اٌفرٔطيحأٔثىأِيّح  زصين
1537902392EE552267غائةٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌرياضياخذورمحّد    المثغىي
1547906105Eb1844184ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌترتيح اإلضالِيحذورعثد اٌرزيُ  الخراط
1557907070Y4256106ٍِسمح ثأىيح ضيدي ِىضً اإلعداديحاٌترتيح اٌثدٔيحذورعصاَ  اٌسوزي
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