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 المالحظة االسم اللقب الرقم

1 Gharbi Razika )ناجح )ة 

2 SAADA Bothina )ناجح )ة 

3 ghiaba houria )ناجح )ة 

4 ABID DJEMAA احتياط 

5 labiod zahia احتياط 

6 Ghedoui Safa Meriem احتياط 

7 ABDELMOUMENE Ali )راسب )ة 

8 BENHACHANI AMINA )راسب )ة 

9 bareche khalissa )راسب )ة 

10 mahloul wafa )راسب )ة 

11 achour farid )راسب )ة 

12 zaaza fatiha )راسب )ة 

13 saidi edhawya )راسب )ة 

14 BOURAS Imane )راسب )ة 

15 benzerrouk naziha )راسب )ة 

16 DOUBAKH ABIR ALDJIA )راسب )ة 

17 khamkham athmane )راسب )ة 

18 BOUSBIA Chafika )راسب )ة 

19 selma hamrit )راسب )ة 

20 brahimi sara )راسب )ة 

21 keziz rafika )راسب )ة 

22 Achi Boutheina )راسب )ة 

23 BRAHIMI AICHA )راسب )ة 

24 YAHIAOUI SAMAH )راسب )ة 

25 talbi salima )راسب )ة 

26 saifi zahra )راسب )ة 

27 TALEB ABDELALIM )راسب )ة 

28 ouani sabah )راسب )ة 

29 soufi houcem eddine )راسب )ة 

30 Barkat Laid )راسب )ة 
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31 BENGHEZALA ABDELHAK )راسب )ة 

32 kherrab fairouz )راسب )ة 

33 Mabrouk Khawla )راسب )ة 

34 bourezane nouredine )راسب )ة 

35 farhi takoua )راسب )ة 

36 FORTAS KHANSA )راسب )ة 

37 rezgui ikhlas )راسب )ة 

38 bouaoune mohammed )راسب )ة 

39 Benabdi mohamed cherif )راسب )ة 

40 allal rafik )راسب )ة 

41 benmachiche nadhir )راسب )ة 

42 Benmadani Warda )راسب )ة 

43 boukhenifra wissam )راسب )ة 

44 haigoune faiza )راسب )ة 

45 Ganaoui Fatma Zohra )راسب )ة 

46 REMMACHE Ali )راسب )ة 

47 SAIDI BOUZID )راسب )ة 

48 amouria meriem djihad )راسب )ة 

49 khaib rachida )راسب )ة 

50 filali lamine )راسب )ة 

51 fouhal fahima )راسب )ة 

52 mebrek mounir )راسب )ة 

53 MEKAHLIA Youcef )راسب )ة 

54 SALEM HACENE )راسب )ة 

55 ALLAM RABAB )راسب )ة 

56 DIF AHMED )راسب )ة 

57 GAT ZINEB )راسب )ة 

58 bellala chiraz )راسب )ة 

59 MAACHE IBTISSAM )راسب )ة 

60 HADJ AHMED MOHAMED  ة(راسب( 

61 MEDJENAH Touhami )راسب )ة 
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62 bourtali aya )راسب )ة 

63 LEBBA LEILA )راسب )ة 

64 AMRANI Rofia )راسب )ة 

65 FELLAH NABIILA )راسب )ة 

66 khaldoune samiha )راسب )ة 

67 LALAOUNA KHAWLA )راسب )ة 

68 touti zahra )راسب )ة 

69 gasmi dalel )راسب )ة 

70 Laidani rabah )راسب )ة 

71 REGAIA Mousaab )راسب )ة 

72 maanser soumia )راسب )ة 

73 HANANI KHAWLA )راسب )ة 

74 maroua Bia )راسب )ة 

75 tebib manel )راسب )ة 

76 ZEBBOUCHE MOUNA )راسب )ة 

77 baggour nessrine )راسب )ة 

78 BAHRI HIND )راسب )ة 

79 Guemida Somia )راسب )ة 

80 HAFAYED FATMAZOHRA )راسب )ة 

81 baha fadia )راسب )ة 

82 medkour aldjia )راسب )ة 

83 TIMIZAR YAMINA )راسب )ة 

84 zaoua zineb )راسب )ة 

85 hadjam karima )راسب )ة 

86 KRAZA YASSAMINA )راسب )ة 

87 Berra Yakoub )راسب )ة 

88 chohra imane )راسب )ة 

89 FEGUIRI LAID )راسب )ة 

90 FOULLANE Khalifa )راسب )ة 

91 MANSOURI HADDA )راسب )ة 

92 bouziane khotir )راسب )ة 
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93 Kahlouch Ilhem )راسب )ة 

94 BOUROUBA ROFIA )راسب )ة 

95 GHEMAM DJERIDI RIDHA )راسب )ة 

96 MEZIANI FATEH )راسب )ة 

97 ounis sara )راسب )ة 

98 BOUCHERIHA SALIH )راسب )ة 

99 chabane fatima zohra )راسب )ة 

100 hadjadj khadoudja )راسب )ة 

101 DRAISSI SOUMIA )راسب )ة 

102 Gasmi Samiha )راسب )ة 

103 Haddad Choubeila )راسب )ة 

104 taferguenit medjda )راسب )ة 

105 allag hamza )راسب )ة 

106 Hafsa Nedjwa )راسب )ة 

107 HARRACHE CHAIMA )راسب )ة 

108 houfaf khoufaf nadjia )راسب )ة 

109 khelifa ziane )راسب )ة 

110 Meziani Meriem )راسب )ة 

111 BELHADDAD FATIHA )راسب )ة 

112 KHETATBA MERIEM )راسب )ة 

113 zaouaga fatiha )راسب )ة 

114 medana nousseiba )راسب )ة 

115 ALLAOUA SAMAH )راسب )ة 

116 BAIZID ABDELHAMID )راسب )ة 

117 bazi rahma )راسب )ة 

118 HAMIDI NEDJEMA )راسب )ة 

119 laggoun nouseiba )راسب )ة 

120 lemita manel )راسب )ة 

121 rebai nassira )راسب )ة 

122 TOUALBIA RANIA )راسب )ة 

123 oussama mahboubi  ة(راسب( 
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124 mazouz soumia )راسب )ة 

125 NEMER Zeyneb )راسب )ة 

126 soualhia yamina )راسب )ة 

127 BEN DJABALLAH MEROUA )راسب )ة 

128 naili abdelghani )راسب )ة 

129 derbazi maroua )راسب )ة 

 


