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نانسكينة واغيملحقو الإدارة والاقتصاد1 داوت 6810ااكدير اإ

ناناميان سلميملحقو الإدارة والاقتصاد2 داوت 6830ااكدير اإ

نانا محد احملمديملحقو الإدارة والاقتصاد3 داوت 6837ااكدير اإ

نانعبد الرحامن ارامملحقو الإدارة والاقتصاد4 داوت 6842ااكدير اإ

نانمحمد الكطرملحقو الإدارة والاقتصاد5 داوت 6835ااكدير اإ

نانيوسف ابرغازملحقو الإدارة والاقتصاد6 داوت 6812ااكدير اإ

ناناسامعيل السايسملحقو الإدارة والاقتصاد7 داوت 6834ااكدير اإ

نانفاطمة الزهراء تلعننيملحقو الإدارة والاقتصاد8 داوت 6839ااكدير اإ

6912اش توكة ا يت هباموم عبد الكرميملحقو الإدارة والاقتصاد9

6952اش توكة ا يت هباعبدهللا املودنملحقو الإدارة والاقتصاد10

6946اش توكة ا يت هبابنعيل احلسنيملحقو الإدارة والاقتصاد11

6951اش توكة ا يت هباغزلن كريملحقو الإدارة والاقتصاد12

6940اش توكة ا يت هباادريس  موزونملحقو الإدارة والاقتصاد13

6933اش توكة ا يت هباعبدالرحامن  ابواحملاسنيملحقو الإدارة والاقتصاد14

6919اش توكة ا يت هباعبدهللا بوشواريملحقو الإدارة والاقتصاد15

6947اش توكة ا يت هبامحمد بن الهتايمملحقو الإدارة والاقتصاد16

6936اش توكة ا يت هباهاجر خيارملحقو الإدارة والاقتصاد17

6907اش توكة ا يت هباخدجية مزينملحقو الإدارة والاقتصاد18

6944اش توكة ا يت هباخدجية  ايت خليفةملحقو الإدارة والاقتصاد19

7276انزاكن ا يت ملولهاجر اابحساقملحقو الإدارة والاقتصاد20

7259انزاكن ا يت ملولاسامء مليكملحقو الإدارة والاقتصاد21

7266انزاكن ا يت ملولاندية سامليملحقو الإدارة والاقتصاد22

7275انزاكن ا يت ملولخدجية  شيبوبملحقو الإدارة والاقتصاد23

7255انزاكن ا يت ملولمسية املناينملحقو الإدارة والاقتصاد24
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** لحئة الانتظار مرتبة حسب الاس تحقاق **

امتعي رتبوي والاج ر ادلمع الإداري وال مجيع الفئاتا ط
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7269انزاكن ا يت ملولسهام اخلريملحقو الإدارة والاقتصاد25

7268انزاكن ا يت ملولمسرية بوكبشملحقو الإدارة والاقتصاد26

7351اترودانتامحد ادموحملحقو الإدارة والاقتصاد27

7348اترودانتاحلسني زرهونملحقو الإدارة والاقتصاد28

7385اترودانتفاطمة الزهراء رسبوتملحقو الإدارة والاقتصاد29

7399اترودانتمحمد ا زيوالملحقو الإدارة والاقتصاد30

7417اترودانتمحمد اكرامملحقو الإدارة والاقتصاد31

7412اترودانتمروان جناحملحقو الإدارة والاقتصاد32

7422اترودانتلكثومة  احلسنملحقو الإدارة والاقتصاد33

7376اترودانتحنان راويملحقو الإدارة والاقتصاد34

7392اترودانتعبدالعزيز اخويملحقو الإدارة والاقتصاد35

7154طاطاابراهمي افكريملحقو الإدارة والاقتصاد36

دملحقو الإدارة والاقتصاد37 7128طاطاايوب ادامح

7158طاطايوسف الكبويضملحقو الإدارة والاقتصاد38

7160طاطامرمي مومنملحقو الإدارة والاقتصاد39

7177طاطاحسن اصفارملحقو الإدارة والاقتصاد40

7163طاطانعامن  اوس ياملحقو الإدارة والاقتصاد41

7168طاطاابراهمي هناجملحقو الإدارة والاقتصاد42

7141طاطااسامة اوحاميدملحقو الإدارة والاقتصاد43

7172طاطاايسني اخللطيملحقو الإدارة والاقتصاد44

7052تزينيتايسني نزبرملحقو الإدارة والاقتصاد45

7059تزينيتنور ادلين ايت احلاجملحقو الإدارة والاقتصاد46

7031تزينيتصفاء كجضاضملحقو الإدارة والاقتصاد47

7054تزينيتمحمد بن الطالبملحقو الإدارة والاقتصاد48

7027تزينيتمسية ادبن الطويلملحقو الإدارة والاقتصاد49

7036تزينيتمروان  الصاديقملحقو الإدارة والاقتصاد50

7033تزينيتمجيةل مسويكملحقو الإدارة والاقتصاد51
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7074تزينيترش يد بلعوادملحقو الإدارة والاقتصاد52

7017تزينيتمصطفى  ابنعزملحقو الإدارة والاقتصاد53

هملحقو الإدارة والاقتصاد54 7060تزينيتاسامء ادابي

7044تزينيتالعريب الفهميملحقو الإدارة والاقتصاد55

نانغزلن اهريةلحتضري اخملتربات: ملحق تربويي1 داوت 6308ااكدير اإ

نانحنان مبنريحتضري اخملتربات: ملحق تربويي2 داوت 6354ااكدير اإ

ناناحلسن ادبوبريكحتضري اخملتربات: ملحق تربويي3 داوت 6316ااكدير اإ

نانعائشة دعيلحتضري اخملتربات: ملحق تربويي4 داوت 6317ااكدير اإ

نانكامل اقريداحتضري اخملتربات: ملحق تربويي5 داوت 6349ااكدير اإ

نانمرمي الباقعحتضري اخملتربات: ملحق تربويي6 داوت 6313ااكدير اإ

نانسهام ايت املهديحتضري اخملتربات: ملحق تربويي7 داوت 6340ااكدير اإ

نانمرمي منيكحتضري اخملتربات: ملحق تربويي8 داوت 6342ااكدير اإ

6432اش توكة ا يت هباوردة  احلاننيحتضري اخملتربات: ملحق تربويي9

6407اش توكة ا يت هباثورية العسيلحتضري اخملتربات: ملحق تربويي10

6413اش توكة ا يت هبامحمد الزينحتضري اخملتربات: ملحق تربويي11

6430اش توكة ا يت هباعبد الكرمي كرتحتضري اخملتربات: ملحق تربويي12

6420اش توكة ا يت هبامرمي اكمريحتضري اخملتربات: ملحق تربويي13

6626انزاكن ا يت ملولنزار حوابريحتضري اخملتربات: ملحق تربويي14

6625انزاكن ا يت ملولسارة عاكفحتضري اخملتربات: ملحق تربويي15

6641انزاكن ا يت ملولسعاد رشعحتضري اخملتربات: ملحق تربويي16

6628انزاكن ا يت ملولاملصطفى العمراينحتضري اخملتربات: ملحق تربويي17

6698اترودانتعبد الصمد يكينحتضري اخملتربات: ملحق تربويي18

6726اترودانتعصام  معزرحتضري اخملتربات: ملحق تربويي19

6720اترودانتمحمد املزمزييحتضري اخملتربات: ملحق تربويي20

6721اترودانتسعيد تعمرانتحتضري اخملتربات: ملحق تربويي21

6703اترودانتفاطمة حتونحتضري اخملتربات: ملحق تربويي22

6727اترودانتاسامعيل وهياحتضري اخملتربات: ملحق تربويي23
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6557طاطامبارك  مس تحسنحتضري اخملتربات: ملحق تربويي24

6567طاطامرمي ابالحتضري اخملتربات: ملحق تربويي25

6565طاطاعائشة  شاكوكحتضري اخملتربات: ملحق تربويي26

6560طاطاعبد هللا  الوخناريحتضري اخملتربات: ملحق تربويي27

6495تزينيتس ناء  منصوريحتضري اخملتربات: ملحق تربويي28

6493تزينيتعبدالرحمي الركرايكحتضري اخملتربات: ملحق تربويي29

6503تزينيتاندية حويسحتضري اخملتربات: ملحق تربويي30

6491تزينيتهشام اندوجموطحتضري اخملتربات: ملحق تربويي31

6497تزينيتمسري اابش يلحتضري اخملتربات: ملحق تربويي32

نانهند اوبهيييملحق اجامتعي1 داوت 5221ااكدير اإ

نانمجيةل عروكملحق اجامتعي2 داوت 5233ااكدير اإ

نانعامثن الهاليلملحق اجامتعي3 داوت 5222ااكدير اإ

نانس ناء اروميتملحق اجامتعي4 داوت 5226ااكدير اإ

نانايمنة  بوجعودملحق اجامتعي5 داوت 5201ااكدير اإ

ناناحلسن رعيشملحق اجامتعي6 داوت 5203ااكدير اإ

5286اش توكة ا يت هباوفاء فهميملحق اجامتعي7

5314اش توكة ا يت هباعبدالرحمي جديملحق اجامتعي8

5312اش توكة ا يت هباايسني اخلديريملحق اجامتعي9

5298اش توكة ا يت هبامحمد مشكورملحق اجامتعي10

5308اش توكة ا يت هباسفيان واواملحق اجامتعي11

يزاريفملحق اجامتعي12 5304اش توكة ا يت هبامرمي اإ

5558انزاكن ا يت ملولخدجية جالقملحق اجامتعي13

5556انزاكن ا يت ملولمحمد اكزارملحق اجامتعي14

5541انزاكن ا يت ملولعائشة بوضارملحق اجامتعي15

5540انزاكن ا يت ملولمحمد  صربيملحق اجامتعي16

5544انزاكن ا يت ملولمحمد رشايعملحق اجامتعي17

5554انزاكن ا يت ملولفرح الفاحتيملحق اجامتعي18
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5618اترودانتا مينة  رشعملحق اجامتعي19

5649اترودانتمحمد ازانكملحق اجامتعي20

5633اترودانتمسية ال منيملحق اجامتعي21

5629اترودانتفاطمة  الوصيفملحق اجامتعي22

5634اترودانتجامل ابدوملحق اجامتعي23

5642اترودانتحفصة اماريرملحق اجامتعي24

5454طاطاهشام  العابدملحق اجامتعي25

دملحق اجامتعي26 5452طاطارميسة ادامح

5451طاطاحس ناء معاشملحق اجامتعي27

5448طاطاهشام خبنوشملحق اجامتعي28

5469طاطاعبدالرحمي بعرابملحق اجامتعي29

5368تزينيتعبد العزيز الهباويملحق اجامتعي30

5372تزينيتفتيحة ا موشالملحق اجامتعي31

5380تزينيتسعدية بن عيلملحق اجامتعي32

5396تزينيتكرمية فرعوينملحق اجامتعي33

5384تزينيتزينبة هنيوملحق اجامتعي34

5371تزينيتابراهمي احويسملحق اجامتعي35

5373تزينيتلوبىن بلوضملحق اجامتعي36

نانخدجية بندريوشاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي1 داوت 5700ااكدير اإ

نانا س ية ا يت حلسناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي2 داوت 5702ااكدير اإ

نانعبدالعيل بودللاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي3 داوت 5737ااكدير اإ

ناننعمية  اجرموناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي4 داوت 5715ااكدير اإ

نانفاطمة الزهراء  القويماحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي5 داوت 5732ااكدير اإ

نانالسعدية ورصاصاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي6 داوت 5707ااكدير اإ

5830اش توكة ا يت هبامحمد ا مني  توفيقاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي7

5811اش توكة ا يت هباامبارك جعفراحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي8

5824اش توكة ا يت هبااسامة دوشاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي9
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5804اش توكة ا يت هباعبد الرحمي بوجاياحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي10

5806اش توكة ا يت هباحسن ا بومدايناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي11

6059انزاكن ا يت ملولمرمي ا والطلباحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي12

6061انزاكن ا يت ملولخدجية بنصبيحاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي13

6074انزاكن ا يت ملولمروان سلواناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي14

6051انزاكن ا يت ملولمحمد جعفراحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي15

6128اترودانتعبد هللا الواعراحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي16

6140اترودانتملياء الهداجاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي17

6132اترودانتحنان حبمدوناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي18

6148اترودانتا يوب لقرعاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي19

6162اترودانتحنان  املزيياحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي20

5988طاطارش يدة  واصيفاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي21

5983طاطامروان ادانرصاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي22

5920تزينيتمحمد حسوناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي23

5916تزينيتهشام بلوشاحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي24

5927تزينيتاسامعيل اوبوسكسواحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي25

5903تزينيتعبد هللا مرصاناحلراسة الرتبوية والتوثيق: ملحق تربوي26
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