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 المالحظة االسم اللقب الرقم

1 ALLAOUI MAHBOUBA )ناجح )ة 

2 Belazregue Nour el-khouloud )ناجح )ة 

3 Saadna atiqa )ناجح )ة 

4 Hebbir karim احتياط 

5 KHETTAB ABIR احتياط 

6 Heddad hasna احتياط 

7 Arrar amel )راسب )ة 

8 BOUCEDRA ADEL )راسب )ة 

9 Ferdjallah Nourehanne )راسب )ة 

10 KOUACHE DJAMAL )راسب )ة 

11 Benbelgacem Latifa )راسب )ة 

12 Zouaoui Sarra )راسب )ة 

13 GUETTAFI Nadjet )راسب )ة 

14 BOUDIFA KHAYRA )راسب )ة 

15 SENGOUGA Maha ة( راسب( 

16 Harigui Sabrina )راسب )ة 

17 OULNANE NABILA )راسب )ة 

18 Djamai Mohamed Laid )راسب )ة 

19 latamene fatma )راسب )ة 

20 merzougui salima )راسب )ة 

21 gaussmia hassina )راسب )ة 

22 Fatiha Takouk )راسب )ة 

23 gheraoui fatiha )راسب )ة 

24 BENCHADI NAIMA )راسب )ة 

25 Boukricha Marwa )راسب )ة 

26 MAKHLOUCHE AKILA )راسب )ة 
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27 BOUDEHBA DONIA )راسب )ة 

28 Boubechiche Djahid )راسب )ة 

29 djermane naima )راسب )ة 

30 DOUALA LOUIZA )راسب )ة 

31 Ghenam Mebarka )راسب )ة 

32 Mezerguene ouenassa )راسب )ة 

33 BOUSLAMA FODHIL )راسب )ة 

34 SLATNIA WAFA )راسب )ة 

35 cherrouf yamina )راسب )ة 

36 Barbache Asma )راسب )ة 

37 BOUHAMLA ABDELHAMID )راسب )ة 

38 bounab ibtissem )راسب )ة 

39 MIHOUBI Fahima )راسب )ة 

40 HAMDI RAHMA )راسب )ة 

41 Kebaili Hamza )راسب )ة 

42 arbaoui fatima zohra )راسب )ة 

43 Benbelkacem Djamal eddine )راسب )ة 

44 BOUKHENOUNE Ghania )راسب )ة 

45 souaci afaf )راسب )ة 

46 Aziz Mohamed )راسب )ة 

47 BENDIFALLAH ABDALLAH )راسب )ة 

48 MANNI Mohamed )راسب )ة 

49 belkaid meriem )راسب )ة 

50 Ben Hachani Sarah )راسب )ة 

51 MENNANE FARES EDDINE )راسب )ة 

52 meraihi rim )راسب )ة 

53 ALILI FATMA )راسب )ة 
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54 AOUINA YAZID )راسب )ة 

55 Dernouni Bouchra )راسب )ة 

56 Louafi feriel )راسب )ة 

57 HALHEIT SARRA )راسب )ة 

58 bensaid meriem )راسب )ة 

59 SICHI ASMA )راسب )ة 

60 boubagra saber )راسب )ة 

61 boudjeniba aicha )راسب )ة 

62 LAHLAH MESSAOUDA )راسب )ة 

63 liazidi imene )راسب )ة 

64 Azzouz Hayet )راسب )ة 

65 Ben Abe elkrim Nour elhouda )راسب )ة 

66 Djadour Nour El Imen )راسب )ة 

67 Mohamedi Ahlam )راسب )ة 

68 RIHANE MARWAN )راسب )ة 

69 litim rachida )راسب )ة 

70 belhouchet abir )راسب )ة 

71 bensetira djeweyda )راسب )ة 

72 ferrah malika )راسب )ة 

73 slimani chahinez )راسب )ة 

74 talha saihia )راسب )ة 

75 YAHIAOUI Abdelaali )راسب )ة 

76 BAALOUJ Tarek )راسب )ة 

77 HAMADI Dounia )راسب )ة 

78 menacer chafia )راسب )ة 

79 MOUGAS OUISSAM )راسب )ة 

80 Allam Noureddine )راسب )ة 
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81 taleb assia )راسب )ة 

82 zaza soumia )راسب )ة 

83 Baguig fawzia )راسب )ة 

84 BAKHOUCHE AMAL )راسب )ة 

85 ghennam samia )راسب )ة 

86 MIDOUNE SAFIA )راسب )ة 

87 REDAOUI MOURAD )راسب )ة 

88 remache manel )راسب )ة 

89 zidani anfal )راسب )ة 

90 slimani zine eddine )راسب )ة 

91 bouchmal messaoud )راسب )ة 

92 laouar nabila )راسب )ة 

93 Nasri Fadhila )راسب )ة 

94 Nouasria Nadjiba )راسب )ة 

95 sendelezreg chahinaz )راسب )ة 

96 tayane fairouz )راسب )ة 

97 madani samiha )راسب )ة 

98 BENSEDIRA IBTISSEM )راسب )ة 

99 bensteita wassila )راسب )ة 

100 BOUKEF SAMIA )راسب )ة 

101 bouzid saliha )راسب )ة 

102 bouzidi dalel )راسب )ة 

103 Djoudi Achraf  ة(راسب( 

104 LOUCIF ACHOUR )راسب )ة 

105 meftah kenza )راسب )ة 

106 Naimi Nerdjes )راسب )ة 

107 ragdi wassila )راسب )ة 
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108 touati sabrine )راسب )ة 

109 ZEGHICHI RAHMA )راسب )ة 

110 attalah ilhem )راسب )ة 

111 boualleg Angham )راسب )ة 

112 boumkhila meriem )راسب )ة 

113 GUESSOUM MADIHA )راسب )ة 

114 MERZOUGUI CHERIFA )راسب )ة 

115 tazga meryem )راسب )ة 

116 derriche aya )راسب )ة 

117 ATHMANI ZINEB )راسب )ة 

118 djeffal nadjat )راسب )ة 

119 Fellah Hassiba )راسب )ة 

120 hamel afaf )راسب )ة 

121 tamma zohra )راسب )ة 

122 benammar samia )راسب )ة 

123 denni chaima )راسب )ة 

124 AHMED GAID MERIEM )راسب )ة 

125 Benhaya Chahra )راسب )ة 

126 bitam zahia )راسب )ة 

127 fadel asma )راسب )ة 

128 khemmari ibtissem )راسب )ة 

129 MIHOUB FATMA ZOHRA )راسب )ة 

130 BENSAID AMEL )راسب )ة 

131 derardja akila )راسب )ة 

132 SELLAOUI BARIZA )راسب )ة 

133 ZAHAF LATIFA )راسب )ة 

134 bitam souad )راسب )ة 
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135 BOURANANE AHLAM )راسب )ة 

136 FAREH Leyla )راسب )ة 

137 bouafia ferial )راسب )ة 

138 chouimet kenza )راسب )ة 

139 Hachachena Chourouk )راسب )ة 

140 BESBES Ahlem )راسب )ة 

141 boudja imane )راسب )ة 

142 latreche nadjette )راسب )ة 

143 zekkour cheima )راسب )ة 

144 saib hayet )راسب )ة 

145 ZIANI NESRINE )راسب )ة 

146 benameur soufiane )راسب )ة 

147 debbazi asma )راسب )ة 

148 Bada Hadjer )راسب )ة 

149 HASSOUNA EL MAMOUN )راسب )ة 

150 aidoudi mounia )راسب )ة 

151 azzouzi Chafiaa )راسب )ة 

152 belhouchat djamila )راسب )ة 

153 Belkaid hadda )راسب )ة 

154 GHEZAL AMOR )راسب )ة 

155 lakehal djelloul )راسب )ة 

156 moustiri imene )راسب )ة 

157 NEZZAR SARRA )راسب )ة 

158 ABDELLI Ilhem )راسب )ة 

159 BRIKI MERIEM )راسب )ة 

160 charmouti chahrazed )راسب )ة 

161 SOUAKHRI SARA )راسب )ة 
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162 boukricha hadda )راسب )ة 

163 CHABANI SAID )راسب )ة 

164 DJARAF AICHA )راسب )ة 

165 Meguellati Chemseddine )راسب )ة 

166 Souala Ratiba )راسب )ة 

167 zebiri nedjla )راسب )ة 

168 Aglef fatma )راسب )ة 

169 dadoua maroua )راسب )ة 

170 denni maroua )راسب )ة 

171 zedira fatma zahra )راسب )ة 

172 BENDAOUI Souheyla )راسب )ة 

173 BERKI FATIHA )راسب )ة 

174 BOUAMRA Yasmine )راسب )ة 

175 bououden nedjma )راسب )ة 

176 ferdi ibtissam )راسب )ة 

177 MEKENTICHI AZIZA )راسب )ة 

178 SAHALI NOUSSAIBA )راسب )ة 

179 BOUZIANE AMIRA )راسب )ة 

180 selloum zeyneb )راسب )ة 

181 belkebir Mouna )راسب )ة 

182 Ben Rouane Sihem )راسب )ة 

183 BENINE KHADIDJA )راسب )ة 

184 berrehail chahrazad )راسب )ة 

185 dekhane farid )راسب )ة 

186 HADJOUDJ OUAFA )راسب )ة 

187 hamidani farida )راسب )ة 

188 SAMSAR Khedidja )راسب )ة 
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189 BIDI AMINA )راسب )ة 

190 BOUTERAA NADJET )راسب )ة 

191 derrar selma )راسب )ة 

192 SAADA BERKA )راسب )ة 

193 abed nesrine )راسب )ة 

194 AGUILAL Sarra )راسب )ة 

195 bellout chaima )راسب )ة 

196 chafa amina )راسب )ة 

197 CHIBANI ELHAM )راسب )ة 

198 guelmane sabah )راسب )ة 

199 merdaci ilham )راسب )ة 

200 Necer Yamina )راسب )ة 

201 Houiche Lamia )راسب )ة 

202 AZZOUZI Sara )راسب )ة 

203 Ben korichi Roufaida )راسب )ة 

204 BOULEGROUN KENZA )راسب )ة 

205 douchemane souheyla )راسب )ة 

206 hamdi aroua )راسب )ة 

207 laggoune selma )راسب )ة 

208 madani ikram )راسب )ة 

209 BALLA WAFA )راسب )ة 

210 Chebbi Ahlem )راسب )ة 

211 Bennedjai abir soundous )راسب )ة 

212 guesmia aicha )راسب )ة 

213 haddad ahlem )راسب )ة 

214 HASROURI NABILA )راسب )ة 

215 ZITOUNE SOUAAD )راسب )ة 
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216 ameghchouche besma )راسب )ة 

217 BENNARA FAYZA )راسب )ة 

218 bentiba ahlem )راسب )ة 

219 CHERITI Nesrine )راسب )ة 

220 DAOUDI MALIKA )راسب )ة 

221 henka sacia )راسب )ة 

222 BAALA Samia )راسب )ة 

223 Bendaas Dalila )راسب )ة 

224 brahimi wissem )راسب )ة 

225 HAMOUTA NASSIRA )راسب )ة 

226 khiari dalal )راسب )ة 

227 miloudi romaissa )راسب )ة 

228 NIBOUA FATIMA ZAHRA )راسب )ة 

229 ABA Noura )راسب )ة 

230 amani sid )راسب )ة 

231 litim widad )راسب )ة 

232 aglef hesna )راسب )ة 

233 DAOUDI SALIMA )راسب )ة 

234 GUESSOUM ZEYNEB )راسب )ة 

235 Aoudjra Narimene )راسب )ة 

236 Chemmar Dounia )راسب )ة 

237 BELADOUANI NOUREDDINE )راسب )ة 

238 Benyahia Nassima )راسب )ة 

239 chergui chaimaa )راسب )ة 

240 hellal sana )راسب )ة 

241 selmani radhia )راسب )ة 

242 si abdallah nesrine )راسب )ة 
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243 SIARI KAHINA )راسب )ة 

244 Charef khodja Meriem )راسب )ة 

245 chenina samra )راسب )ة 

246 HAMIDI REBIHA )راسب )ة 

247 bougarouche aimen )راسب )ة 

248 CHEBBOUB SAMIA )راسب )ة 

249 Belkaid Souha )راسب )ة 

250 GHARBI AMIRA )راسب )ة 

251 Hamzaoui Hadda )راسب )ة 

252 Khelfa Hanane )راسب )ة 

253 medjmedj hanene )راسب )ة 

254 ARAB CHAIMAA )راسب )ة 

255 bachiri nassima )راسب )ة 

256 BENRAHLA SAMRA )راسب )ة 

257 kachaou narimene )راسب )ة 

258 kerdja fouzia )راسب )ة 

259 khadri amira )راسب )ة 

260 khelifi afaf )راسب )ة 

261 LAHOUES KHAWLA )راسب )ة 

262 Benrahmoune Norel-houda )راسب )ة 

263 BENNOURI MOUSSA )راسب )ة 

264 benghanem asma )راسب )ة 

265 kellil meriem )راسب )ة 

266 khirdja fadhila )راسب )ة 

267 lemmouchi ibtissem )راسب )ة 

268 Melgani Selma )راسب )ة 

269 guelmane ilham )راسب )ة 
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270 HAMMOUDI MERIEM )راسب )ة 

271 hamouta hanane )راسب )ة 

272 khentouche miyyada )راسب )ة 

273 KORIEB RAHMA )راسب )ة 

274 maatar kenza )راسب )ة 

275 Baali Zahra )راسب )ة 

276 chenna khawla )راسب )ة 

277 zeroual karima )راسب )ة 

278 bendif sarra )راسب )ة 

279 GROURI DALLEL )راسب )ة 

280 aggoun fatma )راسب )ة 

281 benyaza abla )راسب )ة 

282 baghdadi soria )راسب )ة 

283 benchia chahira )راسب )ة 

284 khadri nasreddine )راسب )ة 

285 gasmi aziza )راسب )ة 

286 ghennam rachida )راسب )ة 

287 SBAIHI Chahra zed )راسب )ة 

288 TOUATIT Fatma Zohra )راسب )ة 

 


