
مجيع التخصصات

رمق الامتحانالامس الاكملالتخصصالرمق الرتتييب

10133زاينة احملمديالرايضيات1

10004شعيب  ايدالوايلالرايضيات2

10141حمسني اتريسالرايضيات3

10050ابراهمي أ يت تزكزاوينالرايضيات4

10034امينة خامدالرايضيات5

10120حس ناء تيسريالرايضيات6

10267اسامعيل ندالطالبالرايضيات7

10080يوسف امقيسالرايضيات8

10194يوسف تكراتنيالرايضيات9

10221زينب فضالديالرايضيات10

10305مصطفى ايت اوفقريالرايضيات11

10105عبد احلكمي  انزينالرايضيات12

10095السعدية  ادلنديالرايضيات13

10232عيل ازضوضالرايضيات14

10195احلسن اوماستالرايضيات15

10251سعيد العرسيالرايضيات16

10032رش يد أ قرندوالرايضيات17

10003السعدية  جويالرايضيات18

10077حنان أ طرموحالرايضيات19

10129ايمنة مجيلالرايضيات20

10212كوثر لوطفيالرايضيات21

10029زكرايء  جنيحالرايضيات22

10218حفصة اطويلالرايضيات23

10039خدجية أ كرامالرايضيات24
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** الحئة الانتظار مرتبة حسب الاس تحقاق **

التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل
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10060فاطمة بن لواكرالرايضيات25

10230هشام برغازالرايضيات26

10199خدجية ايت عيلالرايضيات27

يدالرايضيات28 10250حمند ادولك

10072فاطمة الزهراء املزاحالرايضيات29

10202امحد جديالرايضيات30

10046حلسن لباعيلالرايضيات31

10038مرمي أ يت داودالرايضيات32

10190محمد بن الطيبالرايضيات33

10112محمد النقرييالرايضيات34

10131ايسني مشواطالرايضيات35

10297خدجية  أ خسسالرايضيات36

10259هشام بالويالرايضيات37

10023محمد  أ خرازالرايضيات38

10088عبدالنارص بويكدادالرايضيات39

10124محمد العامينالرايضيات40

10151رضوان لورييكالرايضيات41

14132مراد بنعيل صفاللغة االإجنلزيية1

14011سفيان موجوداللغة االإجنلزيية2

14274امحد الساعدياللغة االإجنلزيية3

14018امينة ايكناللغة االإجنلزيية4

14255فتيحة مغوشاللغة االإجنلزيية5

14141عبدالرحمي ابنغالاللغة االإجنلزيية6

14146نورادلين  اعبادةاللغة االإجنلزيية7

14201مرمي دوباليلاللغة االإجنلزيية8

14026رىض بن مباركاللغة االإجنلزيية9

14084نورة بوعاكداللغة االإجنلزيية10
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14010صفاء فناوياللغة االإجنلزيية11

14153أ ممية تسعديت العاملياللغة االإجنلزيية12

14003عبد اللطيف  شويقاللغة االإجنلزيية13

14124مسرية احلميراللغة االإجنلزيية14

14120كوثر رومايناللغة االإجنلزيية15

14126سلمى اس ياخاللغة االإجنلزيية16

14037يونس حفايضاللغة االإجنلزيية17

14273زكرايء الكوزويناللغة االإجنلزيية18

14237عبد النور طاطااللغة االإجنلزيية19

14261بدر درواشاللغة االإجنلزيية20

14252سعدية الصغرياللغة االإجنلزيية21

14180محمد الطاهرياللغة االإجنلزيية22

14207عبدالرحمي بوراخاللغة االإجنلزيية23

10818اسامء التايقالاجامتعيات1

10745فاطمة الزهراء الهروشالاجامتعيات2

10569أ ممية بفارسالاجامتعيات3

10782خدجية جماهدالاجامتعيات4

10709الطيب  وارحوالاجامتعيات5

10587ميلود أ وغيالاجامتعيات6

10841عبدالرزاق شابيلالاجامتعيات7

10765العريب  كروشالاجامتعيات8

10863محزة احملمديالاجامتعيات9

10734رميسة اويسالاجامتعيات10

10730عبد العزيز  جويبالاجامتعيات11

10519محمد خايل ابويهالاجامتعيات12

10552احلسن أ رشهاوالاجامتعيات13

10518خادل الورادالاجامتعيات14
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10859يوسف نويرصيالاجامتعيات15

10545امحد شينانالاجامتعيات16

10856محزة جاجاالاجامتعيات17

10630مبنة ضكوكالاجامتعيات18

10843عبد امحليد اوموىسالاجامتعيات19

10536ايوب اونيلالاجامتعيات20

10521عيل بوزيديالاجامتعيات21

10729عائشة اوالعرسيالاجامتعيات22

10722خدجية قصيدالاجامتعيات23

10502ايوب املناشطالاجامتعيات24

10739مسرية شويقالاجامتعيات25

10553غزالن اوداهالاجامتعيات26

10792مبارك نويحالاجامتعيات27

15025محدي خويالالفلسفة1

15098احلبيب  العبايسالفلسفة2

15052فضنة أ يت الضهرالفلسفة3

15053مرمي  مرافقالفلسفة4

15104فاطمة اهناشالفلسفة5

15007فاطمة علوعديالفلسفة6

15008فاطمة معتصمالفلسفة7

15103معر أ مزيغالفلسفة8

سالمية1 14541عبد الرحمي ببلوحالرتبية االإ

سالمية2 14516يوسف ماكلالرتبية االإ

سالمية3 14561أ يوب لقطيبالرتبية االإ

سالمية4 14574حفيظ بوملانالرتبية االإ

سالمية5 14538رضوان مصدقالرتبية االإ

سالمية6 14547جواد القدمرييالرتبية االإ
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سالمية7 14578محزة اعسوالرتبية االإ

سالمية8 14536رش يدة الشافعيالرتبية االإ

سالمية9 14531يوسف ايت احلاج عيلالرتبية االإ

سالمية10 14506نعمية خلارضالرتبية االإ

سالمية11 14520جواد بلحسنيالرتبية االإ

سالمية12 14523عبدالرحامن ابواحلقالرتبية االإ

سالمية13 14571معاذ  الشملالرتبية االإ

12028حنان بعروجالرتبية البدنية1

12095بوبكر بنداودالرتبية البدنية2

12109يوسف القامسيالرتبية البدنية3

12161عيل بزهريالرتبية البدنية4

12179سارة حس ناويالرتبية البدنية5

12013امحد اللطيفيالرتبية البدنية6

12080محمد اجرارالرتبية البدنية7

12208محمد الراشديالرتبية البدنية8

12201عبدالهادي ايت احلاج هبوالرتبية البدنية9

12085عبداحلكمي اوبوالريشالرتبية البدنية10

12082ارشف  جماهدالرتبية البدنية11

12112عيل ملولالرتبية البدنية12

دالرتبية البدنية13 12001عامثن  ادامح

12235توفيق بسموسالرتبية البدنية14

12559خوةل أ بو اجملدعلوم احلياة وال رض1

12688احلسن أ عناوعلوم احلياة وال رض2

12595صفاء  اهريشعلوم احلياة وال رض3

12709هاجر الصبارعلوم احلياة وال رض4

12527خدجية  املسعوديعلوم احلياة وال رض5

12659خدجية دابراعلوم احلياة وال رض6
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12565لطيفة مزوغعلوم احلياة وال رض7

12581حس ناء وتالعلوم احلياة وال رض8

12632مرمي احلدانعلوم احلياة وال رض9

12605فاطمة املش بوكعلوم احلياة وال رض10

12647رش يد الاكرحعلوم احلياة وال رض11

12597مسهان اوالعيادةعلوم احلياة وال رض12

12582عائشة وس يديعلوم احلياة وال رض13

بوركعلوم احلياة وال رض14 12674عائشة اإ

12697س ناء عاصميعلوم احلياة وال رض15

ميان البازعلوم احلياة وال رض16 12530اإ

12571سلمى املنصوريعلوم احلياة وال رض17

15503رضا حففويحالتكنولوجيا1

15507اسامعيل رشهوشالتكنولوجيا2

15504اسامعيل كعيلالتكنولوجيا3

15500رش يد مزوزالتكنولوجيا4

15515زكرايء احلقيقالتكنولوجيا5

15514اسامة العزاويالتكنولوجيا6

16006مرمي اجعاعلوم الاقتصاد والتدبري1

16010خدجية اخيسعلوم الاقتصاد والتدبري2

16007سعاد ادملنيعلوم الاقتصاد والتدبري3

11706لطيفة امهواالفزيايء والكميياء1

11510يونس جوهريالفزيايء والكميياء2

11736هاجر الالالفزيايء والكميياء3

11566زينب رفيقالفزيايء والكميياء4

11685فاطمة ازعنانالفزيايء والكميياء5

11661عبد اللطيف ابوالفضلالفزيايء والكميياء6

11577حسن امقشنيالفزيايء والكميياء7
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11600رضوان فاضلالفزيايء والكميياء8

11633محمد متزينالفزيايء والكميياء9

11541محمد أ كناالفزيايء والكميياء10

11794حنان بغزرونالفزيايء والكميياء11

11618ليىل مقرونالفزيايء والكميياء12

11663عائشة ايت احلاجالفزيايء والكميياء13

11535الوردي فتيحةالفزيايء والكميياء14

11755هاجر زكرانالفزيايء والكميياء15

11560العريب ايت الباشالفزيايء والكميياء16

11674امينة بلقايضالفزيايء والكميياء17

11805احلسني بوالكالفزيايء والكميياء18

11562فاطمة الزهراء الكركرالفزيايء والكميياء19

براهمييالفزيايء والكميياء20 11785سفيان اإ

11809عبد السالم  بلفقيهالفزيايء والكميياء21

11762ملياء فاليلالفزيايء والكميياء22

13030امحد ملرياملعلوميات1

13006عادل الشلحاملعلوميات2

13088محمد بومحيداملعلوميات3

13069اسامء خواياملعلوميات4

13011كوثر دريوشاملعلوميات5

13080لطيفة بوغوديداملعلوميات6

13058اكرام امنصاكاملعلوميات7

13021ايسني الفاضيلاملعلوميات8

13043زكرايء طايقاملعلوميات9

13052ابتسام التنايناملعلوميات10

13055أ مال قزوياملعلوميات11

13056خادل  حديدوشاملعلوميات12

10 من 7الصفحة 
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13081اممية كنااملعلوميات13

13018زينبة  ايت وحيياملعلوميات14

13074لبىن اكراماملعلوميات15

13624عبد املنعم بياناللغة العربية1

13610فاطمة  رايجاللغة العربية2

13769محمد حسويناللغة العربية3

13662عيل زايكواللغة العربية4

13519اندية  حفيظياللغة العربية5

13640سهيةل اوجامعاللغة العربية6

13685هشام  أ يت بمننصوراللغة العربية7

13651امحد  اعروساللغة العربية8

13630عبدالوهاب  بولعزافراللغة العربية9

13706رش يد ليوسفاللغة العربية10

13677حس ناء لطيفياللغة العربية11

13661أ سامء حمةاللغة العربية12

13794زينب  بوقفةاللغة العربية13

13528فاطمة الزهراء  ابصيطةاللغة العربية14

13774اسامء بوضاضاللغة العربية15

13543حس ناء اتيش ينتاللغة العربية16

13718مرمي كجدايماللغة العربية17

13568رش يدة قاس ميياللغة العربية18

13574جليةل الروغياللغة العربية19

13562مصطفى أ يت عبواللغة العربية20

13552خدجية  أ رضاساللغة العربية21

13638ليىل مامااللغة العربية22

13565مرمي  مودناللغة العربية23

13657الهام  العواداللغة العربية24
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11138صفية احلس يناللغة الفرنس ية1

11274أ نس الهياناللغة الفرنس ية2

11375الطيب بن وحامناللغة الفرنس ية3

11122فريوز كردةاللغة الفرنس ية4

11193انور  معمرياللغة الفرنس ية5

11192فاطمة مقتيتاللغة الفرنس ية6

11315معر اخملشويناللغة الفرنس ية7

11031اندية الهوياللغة الفرنس ية8

11377اممية عزيزياللغة الفرنس ية9

11334سكينة أ ولكريساللغة الفرنس ية10

11251يونس احلياناللغة الفرنس ية11

11364رقية اومزياللغة الفرنس ية12

11311مارية  الزاكيناللغة الفرنس ية13

11048فاطمة جدياللغة الفرنس ية14

11014لطيفة العالوياللغة الفرنس ية15

11293عبد العزيز  اغللناللغة الفرنس ية16

11053كبرية الاشقراللغة الفرنس ية17

11218مينة أ وساراللغة الفرنس ية18

11242صفاء  النارصياللغة الفرنس ية19

11237محمد والطالباللغة الفرنس ية20

11177انور بزموناللغة الفرنس ية21

11158حسن  شاكراللغة الفرنس ية22

11234سعاد أ يت ابياللغة الفرنس ية23

11363فاطمة راويضاللغة الفرنس ية24

11160بدر العامثيناللغة الفرنس ية25

11181امينة اوسنبااللغة الفرنس ية26

11286اندية اولعواداللغة الفرنس ية27
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11335خدجية  بلعاوداللغة الفرنس ية28

11131نس مية ايت لغزالاللغة الفرنس ية29

11257عبد هللا حبياللغة الفرنس ية30

11077سعدية هويصاللغة الفرنس ية31

11141كوثر أ زدواللغة الفرنس ية32

11134مسية  بولغالاللغة الفرنس ية33

11260أ ممية  تننياللغة الفرنس ية34

11072عيل قارصاللغة الفرنس ية35

11146لطيفة اوالطالباللغة الفرنس ية36

11357سارة ش يكراللغة الفرنس ية37

11349اميان حسنياللغة الفرنس ية38

11356أ سامء زهوراللغة الفرنس ية39

11277احلسني هباوياللغة الفرنس ية40

11082زكية جدياللغة الفرنس ية41

11132فاطمة بيتاللغة الفرنس ية42

11194احلسني ادمعياللغة الفرنس ية43

11128سكينة هبيباللغة الفرنس ية44

11308مرمي افوداللغة الفرنس ية45

11294ابتسام اد امحداللغة الفرنس ية46

11074رش يد رفيعاللغة الفرنس ية47

11344محمد املامويناللغة الفرنس ية48

11004عبد امحليد اوخيلاللغة الفرنس ية49

11332عبد هللا ايت امغاراللغة الفرنس ية50

11354صارة أ بلوكاللغة الفرنس ية51

10 من 10الصفحة 


