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مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 1922964 اعضية نزهة 1 19010

8,75 استدراك 9,00 استدراك 4,00 استدراك 1923324 أعراب خميسة 2 19358

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2029164 عريش فوزية 3 21398

مستوفى 16,50 1923334 اعطار صفية 4 19384

مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 10,50 1923247 عزوز عبد الرحمان 5 19204

مستوفى 18,00 مستوفى 12,75 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 1704285 عبدلي مصطفى 6 21439

مستوفى 19,00 5,00 استدراك مستوفى 18,50 مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 2025047 ايت المعلم عبد الرحيم 7 21585

مستوفى 19,00 مستوفى 10,25 مستوفى 18,00 مستوفى 15,50 مستوفى 12,50 مستوفى 19,00 2029165 طاجنة عبد الرحمن 8 21570

4,00 استدراك 4,00 استدراك 3,50 استدراك 8,00 استدراك 2023687 أبو الوفاء نسيمة 9 21177

مستوفى 17,00 مستوفى 14,75 5,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 2025326 ابوري دمحم 10 21584

مستوفى 17,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 2021125 ابروك ابتسام 11 21330

مستوفى 18,25 8,25 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,50 9,00 استدراك 2022721 اشعيع اميمة 12 21004

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923191 اشباني كوثر 13 19100

4,50 استدراك 5,00 استدراك 2024606 اشضاض دمحم 14 21211

مستوفى 19,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,50 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 18,00 1922975 اذهب خولة 15 19054

مستوفى 12,00 3,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 2021908 اضوحان دمحم           16 21270

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823317 اَكلموس عبد الكريم 17 18126

7,75 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 9,00 استدراك 5,00 استدراك 2021795 اهروي حسناء 18 21294

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2019863 اهردون فاطمة 19 21521

مستوفى 15,25 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 1823445 احسيسي نوال 20 18444

2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 5,50 استدراك 2022449 ايت عبو سومية         21 21297

مستوفى 16,00 مستوفى 14,25 7,50 استدراك مستوفى 12,50 9,00 استدراك مستوفى 11,00 2022544 ايت عبد هللا ياسين 22 21140

5,75 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك 1823270 ايت عبد النبي شيماء 23 18184

مستوفى 11,75 3,50 استدراك مستوفى 14,50 6,50 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 1103856 ايت احمد مريم 24 21647

مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 6,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 10,00 2023253 ايتعيسى شيماء 25 21070

مستوفى 15,50 مستوفى 13,75 مستوفى 13,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,50 مستوفى 17,00 2022154 ايت علي وبهي  احمد 26 21121

4,00 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 10,50 5,00 استدراك 8,50 استدراك 2023946 ايت عال رشيد 27 21458

7,00 استدراك 8,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 14,00 3,50 استدراك 4,00 استدراك 2023234 ايت عزي سهام 28 21209
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3,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 2021695 ايت بها عصام 29 21283

3,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 11,50 7,00 استدراك مستوفى 12,50 2021793 ايت بن ابرايم سناء 30 21218

8,00 استدراك 3,25 استدراك مستوفى 13,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 1601493 ايت بن همو سهام 31 21641

6,50 استدراك 1821330 ايت بن الصغير سكينة       32 21497

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2030801 ايت بتسقيل الحسين 33 21675

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022775 ايت بعثمان يونس 34 21181

0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2023368 ايت برايم حنان 35 21285

1,50 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 11,50 2023507 ايت الغنباز منير 36 21166

0,00 استدراك 5,00 استدراك 4,00 استدراك 6,50 استدراك 5,50 استدراك 6,00 استدراك 2024817 ايت القائد جميلة 37 21305

مستوفى 16,00 8,75 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 1923225 ايت القاضي خولة 38 19408

1,50 استدراك مستوفى 17,00 2019812 ايت الخليفت مصطفى 39 21415

8,00 استدراك مستوفى 11,75 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 2020784 ايت حدو فرح 40 21126

5,00 استدراك 1,25 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 11,00 4,50 استدراك 4,00 استدراك 1823192 ايت حليمة يونس 41 18093

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1907532 ايت حماد عمر 42 21160

مستوفى 11,50 غ استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 1,50 استدراك مستوفى 10,00 2021522 ايت ملول فؤاد 43 21191

مستوفى 13,25 7,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 2022557 ايت العري شيماء 44 21184

مستوفى 10,00 1923340 أيت الحاج لمين أميمة 45 19385

غ غ غ غ 1923055 أيت الحاج لمياء 46 19015

مستوفى 18,00 8,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 6,00 استدراك 2023947 ايت ملود عبد المولى 47 21489

مستوفى 18,75 مستوفى 13,75 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 2024985 ايت واعال لوش دمحم 48 21452

مستوفى 11,50 مستوفى 12,25 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك 2020484 ايت وحمان زكرياء 49 21183

مستوفى 15,00 مستوفى 11,25 مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 2024423 ايت وخنوز حمزة 50 21317

غ غ غ غ غ غ 1823281 ايت اعزي فايزة 51 18295

مستوفى 17,00 مستوفى 13,25 مستوفى 12,50 مستوفى 18,00 مستوفى 14,50 مستوفى 11,50 2025067 ايت رحو سفيان 52 21432

9,25 استدراك 5,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 13,00 4,50 استدراك 3,50 استدراك 2024014 ايت سعيد فاطمة الزهراء 53 21186

6,25 استدراك مستوفى 12,25 9,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,50 مستوفى 11,00 1617456 ايت تز فاطمة 54 21583

7,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1,50 استدراك 3,50 استدراك 1721035 ايت توشنت مريم 55 17542

غ غ 1923023 ايت وحمان معاد 56 19070
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0,00 استدراك 5,00 استدراك 7,50 استدراك 2021044 ايت الجديد فدوى 57 21345

1,50 استدراك مستوفى 10,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2021456 ايتو نجار سكينة 58 21063

مستوفى 10,50 6,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 2022081 اجميعي سماح 59 21047

مستوفى 16,50 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 1922952 اقرو زينب 60 19014

8,50 استدراك 3,75 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 1923190 اقريعي كوثر 61 19096

مستوفى 11,00 3,00 استدراك 1923355 اخراز رشيدة 62 19417

0,00 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 2019947 ألباض رباب            63 21241

2,00 استدراك 0,00 استدراك 0,50 استدراك 1923141 الكماض دمحم 64 19006

مستوفى 17,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 16,50 2022896 العلوي االنطاكي فاطمة الزهراء 65 21409

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025042 العلوي االسما عيلي إسماعيل 66 21411

7,00 استدراك 3,00 استدراك 1923160 الحيان عواطف 67 19056

مستوفى 16,25 5,50 استدراك 9,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 2019982 عليوة نزهة 68 21342

مستوفى 12,00 0,00 استدراك 1923039 أمالل ختيمة 69 19180

7,00 استدراك مستوفى 10,25 6,50 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 14,50 8,50 استدراك 2022644 املو حليمة 70 21041

1,50 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 2021457 امسكال خديجة 71 21080

مستوفى 10,25 3,25 استدراك مستوفى 11,50 8,50 استدراك 1923084 أمكسا هدى 72 19220

مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 9,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 2024983 عمراوي نور الدين 73 21403

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023075 امزالي عائشة 74 21152

5,00 استدراك 2023818 اترمي رضوان 75 21203

مستوفى 15,50 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2020569 العنبروي فاطمة الزهراء 76 21280

0,00 استدراك 2,50 استدراك 4,50 استدراك 4,00 استدراك 1823355 انفلوس جهاد 77 18214

4,50 استدراك 5,00 استدراك 5,50 استدراك 9,50 استدراك 2022312 انكر صفية 78 21057

4,50 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 6,50 استدراك مستوفى 11,00 1713449 عواج سكينة 79 18155

مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 2029182 اقريس فاطمة 80 21682

مستوفى 13,75 مستوفى 13,75 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 12,00 7,00 استدراك 2029177 اركابي ياسين 81 21677

مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 1923028 أرمادي صفاء 82 19080

مستوفى 18,00 مستوفى 13,75 مستوفى 16,00 مستوفى 18,00 9,00 استدراك مستوفى 12,50 2021093 عاطفي رضوان 83 21406

مستوفى 18,00 1,25 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 1923111 عتيق مونية 84 19301
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0,00 استدراك غ غ 6,50 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 1332141 عتاق ربيعة 85 19411

مستوفى 19,00 مستوفى 11,25 مستوفى 19,00 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 19,00 2025853 التزالي حفصة 86 21634

مستوفى 16,75 مستوفى 17,50 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 1923242 الزاكي مريم 87 19328

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2022753 عزاوي خالد 88 21158

مستوفى 18,50 7,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2020358 بدري مليكة 89 21440

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823506 بحي منير 90 18590

3,00 استدراك 2,25 استدراك 2,50 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 2025002 باحدو نعيمة              91 21387

غ استدراك غ استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 14,50 مستوفى 12,50 مستوفى 15,50 2024496 باحدو زهراء 92 21324

مستوفى 18,50 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 4,00 استدراك 2021926 باحمو عصام             93 21483

8,00 استدراك 0,50 استدراك 8,50 استدراك 1923194 بيدو عزيزة 94 19110

0,00 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 1923030 باختار صالح 95 19191

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823363 بني لحسن ابراهيم 96 18265

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923374 بنان محسن 97 19435

مستوفى 17,00 1923145 بنور عبد الرحمان 98 19281

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923128 باسين امامة 99 19022

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025849 بصوص عبد الرزاق 100 21632

0,00 استدراك 3,50 استدراك 1,50 استدراك 1923285 باتي دمحم 101 19269

مستوفى 18,00 7,00 استدراك 8,50 استدراك 8,50 استدراك 1823401 بلحجاج رجاء 102 18327

مستوفى 18,00 6,75 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 17,50 مستوفى 15,50 مستوفى 19,00 2022877 بلحيداوي هاشم 103 21018

غ استدراك 3,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 1201586 بلفقيه عبد الكريم 104 21592

8,50 استدراك 5,50 استدراك 8,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 11,00 7,00 استدراك 2023448 بلشكر حليمة 105 21031

مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 1,50 استدراك 2023239 بالعواد نهيلة 106 21036

3,00 استدراك 1813803 بلوليك خديجة             107 21507

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1421684 بلقاضي مرية 108 18349

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2023730 بنعرينة زينب           109 21161

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1906895 بن دحمان ياسر 110 21368

7,50 استدراك 0,75 استدراك 3,50 استدراك 8,50 استدراك 3,00 استدراك 1823197 بن المدن ايمان 111 18163

مستوفى 16,50 8,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 13,50 1914371 بن احميد حنان 112 21623
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مستوفى 13,25 0,00 استدراك 7,50 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 1923178 بن لحفيظ كوثر 113 19059

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923370 بنلحسين مريم 114 19432

5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 1,00 استدراك 1922979 بن محمود دمحم 115 19038

غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 14,00 مستوفى 17,00 2022012 بنعيسى سحر 116 21397

1,50 استدراك 1202199 بنعيسى الفاسي انس 117 21669

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024358 بنعال عبد المنعم 118 21176

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2021616 بنبكريم الهام 119 21522

8,50 استدراك مستوفى 10,00 2,00 استدراك مستوفى 12,50 6,50 استدراك 7,00 استدراك 1910065 بن دحمان اسامة 120 21367

مستوفى 18,50 مستوفى 12,75 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 2024140 بن الخضرة نور الدين 121 21095

2,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 7,00 استدراك 1602353 بن ايدار خديجة 122 21613

5,50 استدراك 6,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 11,50 1,00 استدراك 1821584 بنجلول أسماء 123 21576

8,75 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 15,00 1620656 بن كبورة عز الدين 124 21383

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923179 بن لحفيظ اسماعيل 125 19060

مستوفى 14,00 3,25 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 12,00 4,50 استدراك 7,00 استدراك 2023888 بن لخضر فاطمة 126 21254

5,75 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 0,50 استدراك 2,00 استدراك 1721085 بن لخضر عبد اللطيف 127 17227

مستوفى 18,50 8,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 2020482 بن لحسن سهام 128 21125

مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 2023704 بنعبيد دمحم 129 21149

9,75 استدراك 7,00 استدراك 1923270 بنرحمون حسناء 130 19246

مستوفى 18,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 9,50 استدراك مستوفى 14,00 2020011 بنصوري عبد الصادق 131 21390

مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 7,00 استدراك مستوفى 12,00 1205973 بنزهرة طارق 132 21609

غ غ غ غ غ غ غ غ 1823298 بردوزي زهرة 133 18225

5,75 استدراك 3,50 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 2024395 بحي مريم 134 21071

7,75 استدراك 4,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 13,00 9,00 استدراك مستوفى 16,00 2024396 135 بحي لطيفة 21072

مستوفى 16,50 مستوفى 13,50 1923203 بنووحمان عبد اللطيف 136 19151

مستوفى 18,50 مستوفى 12,50 مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 2024888 بوعطار أيوب 137 21370

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923013 بوعزوي لحسن 138 19085

0,75 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 2024044 بودادن عبد الغني 139 21251

مستوفى 18,00 مستوفى 10,50 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 2022257 بودايح جميلة 140 21136
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مستوفى 10,25 5,75 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 7,00 استدراك 2024520 بودشيش كريمة 141 21058

مستوفى 11,25 7,50 استدراك مستوفى 14,50 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 2023650 بودشيش جواد 142 21418

2,75 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك مستوفى 12,50 1,00 استدراك 80001131 بوالدكيك رشيد 143 18564

0,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 11,00 5,00 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك 2024359 بوديل حمزة 144 21208

2,00 استدراك مستوفى 10,50 9,00 استدراك 1922970 بوالدين حسناء 145 19375

1,00 استدراك غ غ غ غ 1721095 بوفكري دمحم 146 17482

مستوفى 17,50 1923061 بوغازي الزهرة 147 19031

غ غ غ غ 1620081 بوكرين الهام 148 16185

مستوفى 16,75 6,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 11,00 2021314 بوحافة امال 149 21408

مستوفى 10,50 مستوفى 11,50 غ استدراك غ استدراك 2021878 البوحمادي عائشة 150 21426

0,00 استدراك 1,25 استدراك 4,00 استدراك 5,00 استدراك 1,50 استدراك 4,00 استدراك 2025154 بوابرين عائشة 151 21528

0,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 مستوفى 13,50 7,50 استدراك 4,00 استدراك 1923152 بويدة أمينة 152 19020

8,50 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 12,00 1823384 بو االغمان لطيفة 153 18288

مستوفى 12,50 6,75 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 8,50 استدراك 2023742 بوا مزَكان عماد 154 21286

غ استدراك غ استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 9,50 استدراك 4,00 استدراك 2022555 بويمواس هاجر 155 21144

مستوفى 14,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 4,50 استدراك 8,00 استدراك 2020560 بوجها يوسف 156 21068

مستوفى 11,75 5,00 استدراك مستوفى 13,50 4,00 استدراك 4,00 استدراك 9,00 استدراك 1914806 بوجها دمحم 157 21429

4,75 استدراك 3,50 استدراك 5,00 استدراك 1922971 بوقدير سكينة 158 19181

مستوفى 18,25 مستوفى 13,75 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 1900546 بوكني شيماء 159 21321

3,00 استدراك 4,00 استدراك 2021477 بوخالط هند             160 21091

مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 17,00 2021744 بولغسول سناء 161 21016

6,50 استدراك 6,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,50 2021345 بو الحوس عبد العزيز 162 21470

1,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 2020715 بوملح تورية 163 21277

0,00 استدراك مستوفى 10,00 7,00 استدراك 1,00 استدراك 1923083 بومركود دمحم 164 19064

مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 18,50 2023022 بومراح حياة 165 21009

غ غ غ غ 1923009 بنزي زينب 166 19121

مستوفى 18,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 2022026 بونو دنيا 167 21021

غ غ غ غ 1923129 بوراشد احمد 168 19129
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مستوفى 18,50 مستوفى 11,00 مستوفى 14,50 مستوفى 13,50 مستوفى 10,50 مستوفى 13,00 2023241 بورحيم حبيبة 169 21213

4,00 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 2024272 برتى عبد الجليل 170 21247

غ غ غ غ غ غ 1922984 بوسكور صفاء 171 19033

غ غ غ غ غ غ 2021570 بوسبني دمحم 172 21352

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823150 بوتلموين خديجة 173 18022

مستوفى 18,50 3,25 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,50 9,00 استدراك 2024595 بوطرَك هند 174 21101

مستوفى 20,00 مستوفى 10,50 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 2023905 بويحيى وجدان 175 21076

مستوفى 17,00 مستوفى 11,25 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,00 2029179 برومي عادل 176 21679

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1703589 شافع يوسف 177 21441

غ غ غ غ 2029163 شافع نوال 178 21670

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024640 شايبة زينب 179 21088

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 0,00 استدراك 5,50 استدراك 2019986 شاكر ابتسام 180 21143

0,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 15,00 1,50 استدراك 1922965 الشماع دمحم 181 19025

مستوفى 14,50 مستوفى 16,50 7007235 شانزي دمحم 182 18548

غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 12,50 5,00 استدراك 2029169 الشاري جواد 183 21666

0,00 استدراك 6,00 استدراك 2,50 استدراك 1922985 شيبوب جيهان 184 19086

مستوفى 11,75 غ استدراك 9,50 استدراك 6,50 استدراك 1,00 استدراك 1923246 شباح سوكينة 185 19201

5,00 استدراك 3,00 استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 2023064 الشرقاوي دمحم 186 21281

1,50 استدراك 3,00 استدراك 6,00 استدراك 1922991 شفي    موسى 187 19001

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 4013200 شهاب ياسين 188 17478

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1929472 الشويري دمحم امين 189 18340

مستوفى 14,25 7,50 استدراك 4,50 استدراك 8,00 استدراك 9,00 استدراك 6,00 استدراك 2023125 شكر هللا هند 190 21074

مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 11,50 9,00 استدراك 2023293 شكر هللا خديجة 191 21100

6,50 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 1213836 دحو ايمان 192 18365

2,00 استدراك 0,50 استدراك 1719702 الدايمي إسماعيل        193 21535

7,00 استدراك 2,00 استدراك 2,50 استدراك 5,50 استدراك 2023031 دماق هند                     194 21119

غ غ غ غ غ غ 2022376 الدرعي لبنى 195 21093

غ غ غ غ غ غ 1923109 دريسي حياة 196 19046
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مستوفى 14,00 0,25 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 3,50 استدراك 1922987 دزار خديجة 197 19152

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022498 دينار هشام 198 21174

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 2021519 الدميقشي ايمام 199 21019

مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 غ استدراك غ استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,00 2025100 دوحو خديجة 200 21498

0,00 استدراك 3,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 12,00 4,50 استدراك 7,00 استدراك 2022770 الشاكري صابرة 201 21306

1,00 استدراك 4,00 استدراك 2,00 استدراك 1,50 استدراك 2023664 الشرحابلي سعاد 202 21488

مستوفى 12,25 7,00 استدراك 1,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,50 4,00 استدراك 1923012 الشهباوي عبد اللطيف 203 19077

8,50 استدراك مستوفى 10,00 2023879 الشاليخ سهام         204 21249

5,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 5,00 استدراك مستوفى 11,50 5,00 استدراك 2023858 الشارف هدى 205 21173

مستوفى 11,00 4,00 استدراك 2019832 الشرقاوي صفية 206 21035

مستوفى 17,50 مستوفى 10,00 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 9,00 استدراك 2024673 الشاطبي نظيرة 207 21097

غ استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 1,00 استدراك 1923038 الشيهب فرح 208 19040

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 4022174 الدفالي المحجوب 209 21683

3,00 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 1,00 استدراك 2024280 الظهراوي فاطمة الزهراء 210 21201

6,75 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 13,50 7,50 استدراك 9,00 استدراك 2023402 الضريف سارة 211 21113

1,00 استدراك 1,00 استدراك 1,00 استدراك 0,50 استدراك 3,00 استدراك 1823334 الدرقاوي نجاة 212 18160

غ استدراك غ استدراك 1721140 الديبة شيماء 213 17025

7,00 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 10,50 2019875 الدراع حسناء           214 21116

غ غ غ غ 1923147 الديب بوجمعة 215 19209

0,00 استدراك مستوفى 14,00 5,50 استدراك 2025015 اليناري فاطمة 216 21402

مستوفى 16,75 مستوفى 13,00 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 2023712 العبدي هدى 217 21446

7,75 استدراك 5,00 استدراك 1922962 العبريدي سكينة 218 19012

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823402 العبريدي  ايوب  219 18329

مستوفى 13,00 2,00 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 18,00 6,50 استدراك مستوفى 17,00 2023731 العادل لمياء 220 21168

مستوفى 11,50 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 6,50 استدراك مستوفى 15,00 2134322 فاتي عثمان مصطفى        221 21690

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024999 العالم سومية 222 21378

مستوفى 11,50 6,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 15,00 9,50 استدراك 2,00 استدراك 2022758 العالوي عائشة           223 21359

6,00 استدراك 5,75 استدراك 3,00 استدراك 3,00 استدراك 0,00 استدراك 3,00 استدراك 2024270 العوداني ليلى 224 21114
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غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1923243 البداوي حسن 225 19183

3,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 1202458 البنداحي مصطفى 226 18424

2,00 استدراك مستوفى 10,00 9,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 2022113 البرنيشة سكينة 227 21005

مستوفى 13,75 6,00 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 14,00 2021262 البلغيتي فاطمة 228 21026

مستوفى 10,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 9,00 استدراك 2023710 الفارسي نهيلة 229 21178

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1823244 الفاتح اكرام 230 18099

مستوفى 16,50 5,00 استدراك مستوفى 18,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2022289 الفاطمي رشيد            231 21422

مستوفى 18,50 7,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك 8,00 استدراك 2023743 الغاني الحسين               232 21289

0,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 10,00 2023997 الغوزي مونية 233 21299

0,00 استدراك 0,00 استدراك 5,00 استدراك 1700989 الحضر مراد 234 21519

مستوفى 18,75 مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 11,00 2024634 الحاكمي فاتحة 235 21423

مستوفى 15,50 2,00 استدراك مستوفى 16,00 9,00 استدراك 1923060 الحامض فاطمة الزهراء 236 19202

2,00 استدراك 2,25 استدراك 0,50 استدراك 2,00 استدراك 1721164 الحمداني وسيلة 237 17086

0,00 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 13,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك 2021174 الهمزي حمزة 238 21187

مستوفى 18,00 5,00 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 18,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,00 2023310 الهمزي عبد العزيز     239 21421

2,00 استدراك 5,25 استدراك مستوفى 14,00 2,00 استدراك 1823110 الحوات خولة 240 18204

0,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 16,00 2020380 الحسناوي مونية 241 21085

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823357 الحيمر عائشة 242 18219

3,75 استدراك 6,00 استدراك 2024424 الحر نعيمة 243 21298

مستوفى 19,00 8,25 استدراك مستوفى 14,00 1205632 الهبي حمزة 244 13346

مستوفى 10,75 مستوفى 10,75 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 2023042 الحديد عصام 245 21395

مستوفى 13,75 6,00 استدراك مستوفى 16,00 2022086 الجوهري سكينة         246 21279

مستوفى 15,50 مستوفى 11,75 مستوفى 13,50 مستوفى 16,50 1808225 الكاملي حسني 247 21508

مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 19,00 2029180 الكموني دمحم 248 21680

مستوفى 16,50 غ استدراك غ استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 2023352 الخضر حسناء 249 21104

1,00 استدراك 7,25 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2,00 استدراك 3,50 استدراك 2021719 الخادير زينب 250 21543

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823511 الخلوفي حميد 251 18617

مستوفى 13,00 7,50 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,50 1900043 الخصالي ليلى 252 21027
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مستوفى 15,00 مستوفى 13,75 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 1927449 الكيحل أسماء 253 21313

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923018 المعطي عبد الكريم 254 19043

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1823263 المكاوي غزالن 255 18232

مستوفى 10,00 4,50 استدراك 6,00 استدراك 1823264 المكاوي  بشرى 256 18234

0,00 استدراك مستوفى 14,00 5,00 استدراك 2022306 الملوكي دنيا                257 21056

1,75 استدراك مستوفى 14,25 3,00 استدراك مستوفى 13,00 7,00 استدراك 3,00 استدراك 1923245 المنصوري سفيان   258 19190

غ غ غ غ غ غ 1901678 المنصوري غيثة 259 21624

4,75 استدراك 2,50 استدراك 9,50 استدراك 9,00 استدراك 2,00 استدراك 1823114 المرضي لطيفة 260 18029

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 0,00 استدراك 1,00 استدراك 1450471 المسباكي بسمة 261 21629

0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 2024141 المجاهدي ركرياء 262 21133

غ غ غ غ 1922994 المرابط فاطمة 263 19081

7,00 استدراك 6,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 1821898 المساوي ليلى 264 21573

مستوفى 17,50 3,00 استدراك مستوفى 17,50 مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 2022029 المتربي هاجر 265 21098

مستوفى 18,00 مستوفى 10,75 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 8,00 استدراك مستوفى 18,00 1914938 الوادي حفصة 266 21240

مستوفى 11,50 9,00 استدراك مستوفى 10,00 2025121 الوردي شيماء 267 21582

0,50 استدراك 7,50 استدراك 1923041 الواردي نورة 268 19291

مستوفى 17,75 مستوفى 10,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 8,50 استدراك 8,00 استدراك 2023767 الوارث خديجة 269 21210

مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 2025070 الوزاني احمد 270 21435

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025057 الوزيري الصديق 271 21443

مستوفى 14,50 2,50 استدراك مستوفى 14,50 8,50 استدراك 6,50 استدراك 1566147 اليعقوبي اكرام 272 19449

مستوفى 16,50 مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 2023594 العابد دمحم 273 21130

مستوفى 10,00 1,50 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 2029171 العشوبي فتيحة 274 21671

مستوفى 18,50 7,50 استدراك مستوفى 18,50 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 17,00 2022080 االحرش زينب 275 21043

مستوفى 18,50 مستوفى 11,50 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 مستوفى 17,00 2021390 العالي إبراهيم 276 21295

4,50 استدراك 6,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 0,00 استدراك مستوفى 12,00 2004161 العرناوي سعيدة 277 21496

مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 15,50 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 2025122 العسري الحسنية 278 21588

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923106 العسري اميمة 279 19098 ***

0,00 استدراك 8,00 استدراك 1814622 العزاوي مبارك 280 21639
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غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2020547 البركة فخيتة 281 21049

مستوفى 12,00 5,25 استدراك 8,50 استدراك 0,00 استدراك 1823208 الفارس البتول 282 18131

3,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2021961 الكسمدي نورة 283 21219

7,50 استدراك مستوفى 10,00 6,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2020157 الغازي جمعة 284 21303

8,50 استدراك 2,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 1701019 الَكريني ليلى 285 21481

6,25 استدراك 1,00 استدراك 6,00 استدراك 5,00 استدراك 1923292 الكراوي سكينة    286 19294

مستوفى 10,00 5,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 5,50 استدراك مستوفى 11,00 2020182 الحيل موحسين   287 21431

مستوفى 19,00 مستوفى 10,75 مستوفى 18,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 19,00 2021728 الحمداوي حسناء 288 21287

9,50 استدراك 7,50 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 10,00 4,00 استدراك 2,00 استدراك 2023682 الحمزاوي خديجة 289 21135

مستوفى 18,50 8,50 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 2024596 الحناني فاطمة 290 21124

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1005496 الورز عبد االله 291 21593

مستوفى 17,50 6,50 استدراك 3,50 استدراك 5,50 استدراك 9,50 استدراك مستوفى 14,00 2020837 الحواز السعيد 292 21417

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020428 الجود الزبير 293 21103

6,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 12,00 9,00 استدراك مستوفى 11,50 2023604 الكجوني مريم 294 21028

مستوفى 16,00 1,75 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 1913348 االقلوبي صباح           295 21353

مستوفى 16,25 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,50 2005371 الكواش كنزة 296 21674

8,00 استدراك 5,00 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 14,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 1821976 المحمودي عبد اإلله 297 19404

مستوفى 10,00 مستوفى 12,75 8,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك 80001662 الميموني مريم 298 21602

غ غ غ غ غ غ 2023723 المعلم مروان             299 21228

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2020794 الملني سمية           300 21024

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022561 المتراجي أسامة 301 21006

7,75 استدراك 1,25 استدراك 8,00 استدراك 5,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك 2019883 الوصيلي فاطمة الزهراء 302 21083

غ غ غ غ غ غ 1923095 القلشاني عبد العزيز 303 19104

6,00 استدراك 5,50 استدراك 2,50 استدراك 1721212 النقراتي مريم 304 17208

مستوفى 19,00 مستوفى 10,75 مستوفى 18,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 2004993 النامي مريم 305 21552

مستوفى 12,75 مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 مستوفى 13,50 2024174 الناني نور الدين 306 21392

مستوفى 10,00 4,50 استدراك 8,50 استدراك 4,50 استدراك 2020355 الناصري فاطمة الزهراء 307 21559

مستوفى 15,50 مستوفى 13,25 مستوفى 16,50 مستوفى 15,00 7,50 استدراك مستوفى 15,50 2020141 الناصري عبد اللطيف 308 21430
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0,00 استدراك 7,50 استدراك 8,50 استدراك 2022392 الراشيدي حياة               309 21055

7,75 استدراك 4,25 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2023438 الرحاوي كريمة 310 21451

مستوفى 10,75 1,25 استدراك 8,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 2023803 الرحماني اسية 311 21273

مستوفى 17,00 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 1719897 الرامي عبد الكريم 312 21445

مستوفى 19,00 مستوفى 11,50 مستوفى 17,50 مستوفى 17,00 مستوفى 12,50 مستوفى 16,00 80002295 الرخامي جواد 313 21648

0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1102718 الرحيمني معاد 314 18394

مستوفى 13,00 2,50 استدراك 7,00 استدراك 2019831 الريفي سهيل 315 21012

غ استدراك غ استدراك 2022162 الريفي ثورية 316 21410

5,50 استدراك 0,25 استدراك مستوفى 11,00 4,50 استدراك 0,00 استدراك 1923098 الرطيمي عبد اللطيف 317 19276

غ غ غ غ 1823222 السعدي نادية 318 18108

0,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 13,50 2022339 السعدي سلمى              319 21226

غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,50 2025838 الساعدي عبد هللا 320 21628

مستوفى 13,50 4,00 استدراك 2021667 الصدوق دمحم 321 21164

مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2022898 السكنة خولة 322 21169

غ استدراك غ استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 2024785 الصالحي سهام 323 21351

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1801249 السماللي سهام 324 19329

غ غ غ غ 3,00 استدراك 1923204 السربوت اسماء 325 19271

غ غ غ غ 1923112 الصاطع مريم 326 19245

0,00 استدراك 2019891 اصاطع أسماء            327 21362

غ غ غ غ 1823354 السوسي دمحم 328 18207

0,00 استدراك 3,50 استدراك 4,50 استدراك 1,00 استدراك 1923205 الطبطاب كريمة 329 19142

مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 2023220 التاجي ضحى          330 21102

مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 8,50 استدراك مستوفى 17,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 2023815 الزحاف سومية 331 21087

مستوفى 13,00 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 15,00 مستوفى 15,50 مستوفى 10,00 2023838 الزاهر سلوى 332 21082

مستوفى 16,75 8,75 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,50 2023842 الزيدي رحال 333 21179

0,00 استدراك 1,25 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 4,00 استدراك 2021907 الزعيم نادية 334 21259

مستوفى 13,50 مستوفى 11,50 مستوفى 17,00 مستوفى 10,50 مستوفى 12,50 مستوفى 16,50 2019964 الزرادي اكرام 335 21175

مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,50 استدراك مستوفى 14,00 2022734 الزيتوني عبد الجليل 336 21220
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0,00 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 1,00 استدراك 1923073 فال سالم 337 19008

مستوفى 17,00 مستوفى 15,75 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 12,50 مستوفى 18,00 2022542 فارس حسن 338 21053

مستوفى 15,50 مستوفى 11,75 مستوفى 18,00 2,50 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 15,00 1714678 فالحي خديجة 339 21460

0,00 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 7,00 استدراك 2,00 استدراك 1823120 افرب خلود 340 18196

مستوفى 13,00 8,50 استدراك 7,50 استدراك 2023348 غالي زينب 341 21347

4,50 استدراك مستوفى 12,25 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 6,00 استدراك 9,00 استدراك 1923079 غمومي دمحم 342 19378

0,00 استدراك 5,25 استدراك 0,00 استدراك 8,50 استدراك 2,00 استدراك 1823189 غزال سكينة 343 18048

3,75 استدراك 8,00 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 11,00 8,00 استدراك مستوفى 10,00 1801969 غازي نعيمة 344 21530

مستوفى 11,00 5,00 استدراك مستوفى 11,00 6,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 2029166 الناصري غيتة 345 21650

مستوفى 10,00 مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2,00 استدراك 9,00 استدراك 1822103 غزال فاطمة الزهراء 346 21560

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022585 كميج رشيد 347 21162

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022924 الكورداني سعاد 348 21416

مستوفى 18,75 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 9,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 12,00 1920989 َكريش رحال 349 21224

4,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 1610514 كلتاين نور الدين 350 21611

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923348 غي سين 351 19400

غ غ غ غ 3,00 استدراك 2,00 استدراك 1,00 استدراك 2,00 استدراك 1708008 حبيب هللا فاطمة الزهراء 352 21466

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025370 حدووعلي عبد اللطيف 353 21598

8,00 استدراك 5,00 استدراك 2022206 هادي عمر 354 21094

غ غ غ غ غ غ 2022844 هدوني هاجر 355 21044

غ استدراك غ استدراك مستوفى 11,50 1,00 استدراك 1,00 استدراك 1923156 حاحب حفصة 356 19071

مستوفى 14,50 مستوفى 10,75 مستوفى 12,50 9,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 17,50 2021035 حجوان عبد هللا            357 21341

3,25 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,00 1923266 واكران حليمة 358 19238

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2024984 حمداني دمحم 359 21438

غ غ غ غ غ غ 1923342 حمدكور نهيلة 360 19387

مستوفى 11,25 2,50 استدراك 5,50 استدراك 3,00 استدراك 3,50 استدراك 1923103 حامي حسناء 361 19091

1,75 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 11,50 9,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 10,00 2020423 هركار رجاء 362 21531

8,00 استدراك 5,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 13,00 2023901 حراتي جهاد          363 21045

0,00 استدراك 2,00 استدراك 1713166 حروطي خولة 364 18125
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النحو 2
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6,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2020992 هدي كريمة 365 21200

2,00 استدراك 8,00 استدراك مستوفى 11,50 1923167 هرباش سكينة 366 19007

مستوفى 19,00 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 2020949 غرمان عبد النبي 367 21339

9,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 8,00 استدراك 1901921 حبي اميمة 368 21550

مستوفى 15,50 8,75 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 12,00 9,00 استدراك مستوفى 12,00 1114389 احريطة كمال 369 21615

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2023831 احساين خولة 370 21258

غ غ غ غ 1922993 ابران معاد 371 19029

مستوفى 16,50 مستوفى 10,25 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 6,50 استدراك 1004508 ابن الدرعي نجاة 372 21607

مستوفى 16,25 8,50 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 2025836 ايشرخان إسماعيل 373 21621

مستوفى 15,75 مستوفى 10,25 9,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 8,00 استدراك 2022127 اد عدي مهدي 374 21250

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025074 الد بو قري ايمان 375 21447

مستوفى 12,75 مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 11,50 1922956 اد سعيد نوال 376 19037

مستوفى 14,00 1809995 ادبوخليق أسماء 377 19318

0,00 استدراك 1,50 استدراك 0,00 استدراك 7,00 استدراك 9,50 استدراك 1,00 استدراك 1923287 اد بونيت فريد 378 19272

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1923090 الديار مريم             379 19144

مستوفى 18,50 5,00 استدراك مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 15,50 مستوفى 19,00 2025843 اد محند نزهة 380 21627

غ غ غ غ غ غ 1923120 افكاالن حفيظ 381 19034

مستوفى 18,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,50 مستوفى 17,00 مستوفى 16,00 مستوفى 11,00 2024100 انكر لبنى 382 21059

مستوفى 17,50 مستوفى 12,50 مستوفى 18,50 مستوفى 17,00 مستوفى 15,50 مستوفى 16,00 1618357 اغمير خديجة 383 21385

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1211381 اغران طارق 384 18347

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1922988 الطاف هجر 385 19146

مستوفى 10,00 5,00 استدراك 1923117 املوي اميمة 386 19136

غ غ غ غ 1923255 اميش امينة 387 19214

مستوفى 18,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 2022432 اراوي منى 388 21132

غ غ غ غ غ غ غ غ 1611565 ازهي عبد الحق 389 18577

5,75 استدراك 2,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 1924431 جفران مريم 390 21110

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1823465 الجعيدي حسن 391 18509

6,50 استدراك 4,00 استدراك 2020471 جريف حليمة 392 21272
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مستوفى 16,50 7,00 استدراك 0,00 استدراك 1823184 جاللي سومية 393 18138

6,00 استدراك 2024958 جلو سكينة 394 21420

0,00 استدراك 7,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 8,00 استدراك 0,00 استدراك 2021727 جراف بهيجة 395 21197

1,50 استدراك 1,50 استدراك 2,00 استدراك 1701651 جيخي دمحم 396 21448

5,50 استدراك 1,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 2,00 استدراك 1923007 كاش زينب 397 19018

مستوفى 10,75 6,00 استدراك 1810230 كناوي اميمة 398 21509

مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 13,00 5,00 استدراك 2020833 البراي كنزة 399 21129

5,75 استدراك 8,50 استدراك 5,50 استدراك 8,00 استدراك 2020888 كنزاز أناس 400 21238

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1721269 كرداش خديجة 401 17363

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923347 كرموش كريمة 402 19401

9,50 استدراك 8,75 استدراك مستوفى 12,00 7,00 استدراك مستوفى 12,50 2,00 استدراك 1923099 قاسمي سعيد 403 19036

مستوفى 14,50 مستوفى 13,00 5,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 6,50 استدراك 2023685 كتيف عبد الرراق 404 21145

مستوفى 17,25 مستوفى 16,50 مستوفى 18,50 مستوفى 18,00 مستوفى 15,00 مستوفى 18,00 2022923 خاشع الرحمان عبد الجليل 405 21412

مستوفى 18,50 مستوفى 16,00 مستوفى 11,50 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 2022865 الخردالي نظيرة 406 21404

4,50 استدراك غ استدراك 8,50 استدراك مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 10,00 2024085 خيي المهدي 407 21335

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2020737 اخليفي نادية 408 21042

مستوفى 18,00 8,00 استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 1916943 الخمسي هبة 409 21039

0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1703738 خوبا ايمان 410 17508

مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 7,00 استدراك مستوفى 15,00 9,00 استدراك مستوفى 11,00 2029174 قمديل عمر 411 21676

1,50 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 6,50 استدراك مستوفى 17,00 2019852 كيزو خولة 412 21314

7,00 استدراك 7,75 استدراك 2,00 استدراك 4,00 استدراك 9,00 استدراك 1,00 استدراك 1822239 كزي عتيقة 413 21572

2,00 استدراك 4,50 استدراك 2022466 قمهري فاطمة الزهراء 414 21291

مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 مستوفى 16,50 مستوفى 14,50 4,00 استدراك 2025820 كريدة عبد الصمد 415 21608

0,00 استدراك 2,00 استدراك 1823275 لعظيم دنيا 416 18135

7,00 استدراك 2,75 استدراك 9,00 استدراك 0,50 استدراك 2,00 استدراك 1923118 لعفر انور 417 19107

0,00 استدراك 2024323 لعفيسي اكرام 418 21017

غ غ غ غ غ غ 2029170 لشكر حسن 419 21667
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النحو 2
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1,00 استدراك 3,00 استدراك 5,50 استدراك 2022732 لشكر سارة 420 21153

مستوفى 11,75 5,75 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 4,50 استدراك 5,00 استدراك 2024908 لشهب مريم          421 21371

6,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 11,00 9,00 استدراك مستوفى 17,00 80001009 لشقر دمحم االمين 422 18563

غ غ غ غ غ غ 1604903 العكيلي جميلة 423 21596

مستوفى 15,50 8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 2022194 لحبابي مريم 424 21155

مستوفى 19,25 مستوفى 11,75 مستوفى 19,00 مستوفى 17,50 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 2020915 لحفيظ أسامة 425 21075

غ غ 2022220 لحنين وفاء               426 21393

8,75 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 12,00 8,00 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 2022959 لحرش نعيمة 427 21046

7,00 استدراك 4,25 استدراك 4,50 استدراك 6,00 استدراك 2,00 استدراك 0,00 استدراك 2021198 لهرود مينة 428 21244

7,50 استدراك 4,50 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 13,00 5,00 استدراك 2023482 لحسيكي عزيزة           429 21127

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923198 لحسيني مريم 430 19112

غ استدراك غ استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 15,00 غ استدراك غ استدراك 2020558 القداري رشيد 431 21386

5,50 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 12,50 2021680 لكحل كوثر 432 21171

6,00 استدراك 2019941 لخفشون لبنى             433 21296

0,00 استدراك 0,50 استدراك 1,50 استدراك 1,00 استدراك 1823121 لخليلي عائشة 434 18060

مستوفى 17,75 مستوفى 13,75 مستوفى 16,00 مستوفى 16,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 2023085 العالوي حفصة 435 21354

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 9292740 لماني هشام 436 21652

مستوفى 12,00 5,50 استدراك 1923300 لمفنن عبد العالي 437 19308

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1335543 لمكوني دمحم 438 17380

مستوفى 17,75 مستوفى 12,00 مستوفى 16,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 2022331 لمين عبد هللا 439 21290

غ غ غ غ غ غ 1823348 لمخرف الحسين 440 18197

غ غ غ غ 1923215 لقلش زهيرة 441 19160

مستوفى 18,75 5,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 1720115 لرويي مريم 442 21510

غ غ غ غ 2022510 لرماش دمحم                 443 21038

6,00 استدراك 1,00 استدراك 1923046 لطرش شراف 444 19053

مستوفى 17,50 مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 مستوفى 18,00 2029187 لفداوي حنان 445 21686

غ غ غ غ غ غ غ غ 1605025 لمغرتي يونس 446 21414
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1,75 استدراك 6,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 2023519 الحية سعيدة 447 21089

7,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,50 مستوفى 14,00 غ استدراك 2,00 استدراك 1823213 االثنيثي حسن 448 18081

مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 مستوفى 11,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 2020064 لمرابط ابتسام 449 21255

2,00 استدراك 0,00 استدراك 8,00 استدراك 6,00 استدراك 1823330 لوبي رجاء 450 18154

غ استدراك غ استدراك 1823145 لوحيدي نجوى 451 18251

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1451818 لوريدي ابتسام 452 17375

9,00 استدراك مستوفى 10,00 8,50 استدراك 8,50 استدراك 2,50 استدراك 2,00 استدراك 2021471 مبعوث عبد الغني 453 21338

مستوفى 15,50 0,00 استدراك 7,00 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 10,50 0,00 استدراك 2023508 مداح كريمة 454 21193

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 11,50 5,00 استدراك 2025371 ملهبي يونس 455 21597

غ غ غ غ غ غ 1823171 مالس عصام 456 18068

5,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,50 6,50 استدراك مستوفى 12,00 9,00 استدراك 2021263 منصوري ادريس 457 21325

غ غ 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1919589 مقيو نهيلة                458 21536

مستوفى 17,50 مستوفى 11,75 مستوفى 14,00 6,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 16,00 2022509 مسكتو لحسن 459 21014

مستوفى 19,50 مستوفى 17,25 مستوفى 18,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,00 مستوفى 18,00 2025858 مسافي حميد 460 21638

8,00 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 11,00 مستوفى 16,00 9,50 استدراك مستوفى 10,00 2025283 مساس سعيد 461 21578

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1614777 منصوري يوسف 462 19423

0,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 12,00 2020224 مصباح نوهيلة 463 21118

9,00 استدراك 0,75 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2021941 مزياني جواد 464 21245

6,00 استدراك 9,00 استدراك 3,00 استدراك مستوفى 10,00 1618510 محميد سلمى 465 18460

5,00 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 13,00 2024742 امحرزي خديجة 466 21261

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923000 منيس هجر 467 19078 ***

مستوفى 18,00 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 12,50 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 2005040 مغني شيماء 468 21491

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025048 محسن حمزة 469 21599

2,00 استدراك 1,00 استدراك 4,00 استدراك 2023819 مطهر صالح الدين 470 21206

0,00 استدراك 0,00 استدراك 0,00 استدراك 1823358 مطيع حليمة 471 18220

3,00 استدراك مستوفى 10,50 5,00 استدراك 1,00 استدراك 1923271 موحسين مريم 472 19249

2,00 استدراك 4,50 استدراك 1923281 مومن مريم 473 19266
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غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1456288 موماد أسامة 474 19447

غ غ غ غ 1923135 منافع زهير 475 19021

مستوفى 14,00 8,75 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 8,50 استدراك 7,00 استدراك 2020400 مساعد امال 476 21002

0,00 استدراك 3,50 استدراك 0,00 استدراك 3,50 استدراك 2019907 المتوكل خديجة 477 21105

1,00 استدراك مستوفى 10,00 2024336 مطيع سهام 478 21246

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2020679 امريميدة فوزية 479 21384

مستوفى 17,25 مستوفى 12,00 مستوفى 16,50 مستوفى 18,00 مستوفى 12,50 مستوفى 19,00 5030897 امريمدة سليمة 480 21654

مستوفى 16,50 مستوفى 12,50 مستوفى 10,00 مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 14,00 2024135 ميج عبد العالي 481 21346

4,00 استدراك مستوفى 17,00 2025038 نفيس بشرى           482 21407

مستوفى 13,50 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,00 مستوفى 13,50 مستوفى 14,00 1803108 نعيمي نعيمة 483 21538

مستوفى 14,00 3,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 2020862 انعينعة ايمان 484 21111

مستوفى 11,00 5,50 استدراك مستوفى 15,00 5,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 2020266 نايت قاسي يوسف 485 21182

مستوفى 17,50 مستوفى 11,00 مستوفى 11,50 مستوفى 16,00 مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 2021636 نجيم الهام 486 21107

مستوفى 14,00 مستوفى 13,00 مستوفى 13,50 مستوفى 11,50 مستوفى 14,50 مستوفى 17,00 2023754 النقاش أيوب 487 21215

2,00 استدراك مستوفى 11,00 0,00 استدراك 1,00 استدراك 1910663 ناوول اميمة 488 21040

4,50 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 16,00 1905357 ناطق وئام 489 21369

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1721336 نجاحي حميد 490 17356

مستوفى 15,00 مستوفى 11,25 مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 مستوفى 12,00 0,00 استدراك 2029167 نعرابن مصطفى 491 21663

مستوفى 18,25 8,25 استدراك 9,00 استدراك مستوفى 14,00 4,50 استدراك 6,00 استدراك 2020861 ند علي امينة 492 21060

مستوفى 12,75 6,00 استدراك مستوفى 17,50 مستوفى 14,00 مستوفى 10,50 9,00 استدراك 2022361 النويني خديجة 493 21242

مستوفى 15,75 8,25 استدراك مستوفى 16,50 مستوفى 12,50 5,00 استدراك 5,50 استدراك 2025142 نوري شيماء 494 21520

مستوفى 16,50 5,00 استدراك مستوفى 11,00 6,50 استدراك 6,00 استدراك 1923212 اوعدو فيروز 495 19147

غ غ غ غ غ غ 1923026 وافقي عبد الصمد 496 19200

مستوفى 11,00 3,00 استدراك 2021960 اعيشى نور الدين 497 21442

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923064 اوعيرة مريم                  498 19041

مستوفى 17,25 5,25 استدراك مستوفى 15,00 مستوفى 14,00 1923184 وكريم وليد 499 19177

مستوفى 13,50 7,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 10,50 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 2022438 اعال حسناء 500 21108
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مستوفى 15,50 مستوفى 11,50 مستوفى 10,00 1923004 وانعيم سكينة 501 19150

غ استدراك غ استدراك غ استدراك 0,00 استدراك 1709524 502 واسليمان ليلى 19443

1,75 استدراك مستوفى 10,00 6,00 استدراك مستوفى 12,00 1823457 اوباعي  فاطمة الزهراء 503 18503

5,50 استدراك مستوفى 11,25 مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 مستوفى 11,50 5,00 استدراك 2023846 اوبابا عيسى               504 21302

مستوفى 18,00 مستوفى 13,00 مستوفى 16,00 مستوفى 17,50 مستوفى 16,50 مستوفى 19,00 2020872 ابوعلي صفية 505 21212

3,00 استدراك مستوفى 12,00 5,00 استدراك 2021679 ازبرام دمحم 506 21064

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2024570 ابرام سكينة 507 21256

غ استدراك 0,00 استدراك 1823422 واشن راضية 508 18530

0,00 استدراك 1823289 وشيناه عبد اللطيف 509 18433

1,75 استدراك 1,00 استدراك 9,00 استدراك 2,50 استدراك 1,00 استدراك 1823142 افقير علي لبنى 510 18061

8,00 استدراك 8,25 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 12,00 مستوفى 12,00 2023816 اهمو دمحم 511 21170

1,50 استدراك 5,00 استدراك 6,00 استدراك مستوفى 11,00 4,00 استدراك 6,00 استدراك 2025374 الكوش سميرة 512 21601

مستوفى 15,25 مستوفى 12,25 مستوفى 13,50 مستوفى 15,00 مستوفى 13,50 مستوفى 12,50 2023667 امادي عبد االله 513 21207

3,00 استدراك 6,00 استدراك 1,50 استدراك 4,00 استدراك 1823203 املوك رقية 514 18087

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2022755 ارسنغ صفاء 515 21651

مستوفى 17,00 مستوفى 15,75 مستوفى 14,00 مستوفى 14,00 4,00 استدراك مستوفى 15,00 2024860 اوسالم مليكة 516 21365

2,00 استدراك 9,00 استدراك 7,50 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 10,00 5,00 استدراك 2020756 اسمكان كلثومة 517 21523

6,50 استدراك 5,00 استدراك مستوفى 14,00 مستوفى 12,00 4,50 استدراك 1,00 استدراك 2024563 اتليت رضى 518 21329

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823166 اوزيدان الحبيب 519 18086

مستوفى 10,00 7,50 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 6,00 استدراك 2023804 اوزينب خديجة 520 21334

0,00 استدراك 3,50 استدراك 4,50 استدراك 5,50 استدراك 1923070 أوزينب حمزة 521 19260

غ غ غ غ غ غ 1721352 قرقوبي عتيقة 522 17223

غ غ غ غ 1923104 قريمش هند 523 19135

3,00 استدراك 2,25 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 16,00 6,00 استدراك 6,00 استدراك 2023694 رابعة ايمان 524 21551

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 13,00 2020663 الربعي سعاد 525 21396

مستوفى 15,50 مستوفى 15,00 مستوفى 16,00 مستوفى 15,00 9,50 استدراك مستوفى 17,00 2029181 الرباحي المصطفى 526 21681

9,25 استدراك 2,00 استدراك 5,50 استدراك 7,00 استدراك مستوفى 13,00 4,00 استدراك 2021097 رشدة خديجة 527 21078
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غ غ 2,00 استدراك 2,00 استدراك 2,00 استدراك 1336072 رفيق خديجة 528 21668

0,00 استدراك 5,50 استدراك 4,00 استدراك 1823176 رحال حياة 529 18085

غ استدراك غ استدراك 1112615 رحالن خديجة 530 21589

غ غ غ غ غ غ 2021724 رؤف أيوب 531 21013

مستوفى 18,00 7,50 استدراك مستوفى 11,00 مستوفى 12,00 9,00 استدراك 8,00 استدراك 2024899 الرَكيَك ياسمينة 532 21544

مستوفى 10,75 1,00 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,50 1,00 استدراك 2024298 الرداني زينب 533 21092

غ استدراك غ استدراك 8,50 استدراك مستوفى 12,00 4,00 استدراك مستوفى 10,00 2021766 رضوان زهرة 534 21464

3,00 استدراك 2021478 الريحي إسماعيل             535 21106

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1923130 سعادي يونس 536 19388

غ غ غ غ 1823374 الحفيظي صباح 537 18274

3,00 استدراك مستوفى 10,00 1,50 استدراك 6,00 استدراك 5,50 استدراك 1923282 سعدني دمحم 538 19267

غ غ غ غ غ غ 1823236 صدوق وفاء 539 18174

مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 غ غ مستوفى 12,00 9,50 استدراك مستوفى 15,00 2024734 سهلي اميمة 540 21450

مستوفى 11,00 6,75 استدراك مستوفى 13,00 4,50 استدراك مستوفى 13,00 مستوفى 14,50 2023481 سعيد مريم 541 21115

مستوفى 10,00 مستوفى 18,50 6,00 استدراك مستوفى 13,00 1823463 سكين شيماء 542 18510

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2020791 صالحي الحسين 543 21389

غ استدراك غ استدراك 4,00 استدراك 7,00 استدراك 2,00 استدراك 1823161 الصالحي جواد 544 18206

6,00 استدراك 7,00 استدراك 6,00 استدراك 1823090 السامي عبد العزيز 545 18046

مستوفى 15,50 1,00 استدراك مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 7,50 استدراك مستوفى 11,00 2020171 صنهوجي خديجة 546 21190

مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 مستوفى 16,00 مستوفى 14,00 مستوفى 18,00 2020688 سعودي أسامة 547 21010

مستوفى 10,50 2,25 استدراك 7,00 استدراك 7,00 استدراك 4,00 استدراك مستوفى 12,00 2029160 سك عائشة 548 21691

مستوفى 10,50 3,00 استدراك 3,50 استدراك 2,00 استدراك 5024274 الصغير عبد هللا 549 18582

2,00 استدراك 5,50 استدراك مستوفى 12,00 مستوفى 11,00 7,00 استدراك 1823165 الصنهاجي خولة 550 18227

2,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 14,50 مستوفى 14,00 5,00 استدراك 7,00 استدراك 2020636 صنيبة نجاة 551 21309

مستوفى 18,00 مستوفى 10,25 مستوفى 17,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,50 مستوفى 12,00 2024463 الصراخ رضى 552 21356

مستوفى 15,00 مستوفى 10,75 مستوفى 18,00 مستوفى 18,00 مستوفى 12,00 مستوفى 15,00 2025299 الصيادي لحسن 553 21579

مستوفى 10,00 مستوفى 14,75 2,50 استدراك مستوفى 18,00 مستوفى 11,00 7,00 استدراك 1322881 سيدي حيدة جهاد 554 21661
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مستوفى 15,75 7,00 استدراك مستوفى 15,00 8,00 استدراك 7,00 استدراك 1922969 السكوري عثمان 555 19052

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1925806 سيال ادم 556 19465

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025004 تبرققايت  طارق 557 21380

مستوفى 12,25 مستوفى 10,00 مستوفى 12,00 مستوفى 10,00 مستوفى 10,00 1,00 استدراك 2022761 تبروع عبد العاطي 558 21048

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1823258 تبات صفاء 559 18253

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 2030659 تاديست تورية 560 17549

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1710113 الطاهري كوثر 561 18298

مستوفى 19,00 مستوفى 10,00 مستوفى 13,00 مستوفى 17,00 مستوفى 14,50 مستوفى 10,00 2025071 تيمور ابتسام 562 21436

مستوفى 11,00 2022804 الطاجين كنزة 563 21524

مستوفى 17,50 مستوفى 12,75 مستوفى 17,50 مستوفى 16,00 مستوفى 13,50 6,00 استدراك 2021395 طالبي  ياسين 564 21545

مستوفى 10,00 8,00 استدراك 6,00 استدراك 1923139 طلحة عبد الحكيم 565 19162

2,00 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 15,00 مستوفى 17,00 مستوفى 12,00 6,00 استدراك 1916751 تناري شيماء 566 21336

مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 مستوفى 14,00 مستوفى 15,00 مستوفى 12,00 مستوفى 13,00 2024081 توفيق المهدي 567 21023

غ غ غ غ غ غ غ غ 1823127 تغد ايمن 568 18142

مستوفى 11,00 8,50 استدراك 4,50 استدراك مستوفى 12,00 6,00 استدراك 7,00 استدراك 1721390 الطاغوصي عبد الجليل 569 17242

غ غ غ غ غ غ غ غ 1923192 تاسين إيمان 570 19102

مستوفى 18,00 4,00 استدراك مستوفى 13,50 مستوفى 10,50 مستوفى 13,00 1,00 استدراك 2021554 تلمي اكرام 571 21061

غ غ 1923295 تكا الحسين 572 19315

غ غ غ غ 1923189 التغزاوي خديجة 573 19095

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 2025833 فنضي بشرى 574 21616

0,00 استدراك 7,00 استدراك 1,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 13,00 8,00 استدراك 2024260 وافي اكرام 575 21062

0,00 استدراك 5,00 استدراك 0,00 استدراك 1923076 وارصة طلحة 576 19087

مستوفى 14,00 2,00 استدراك مستوفى 12,50 مستوفى 18,00 مستوفى 13,50 9,00 استدراك 1720345 وكال ندور مونى 577 21516

مستوفى 18,00 مستوفى 11,25 مستوفى 13,50 مستوفى 16,00 مستوفى 10,50 مستوفى 10,00 2020549 يمون زهيرة 578 21120

3,25 استدراك مستوفى 11,50 مستوفى 15,00 9,00 استدراك 1923202 ابا اميمة 579 19120

غ غ غ غ غ غ 6,00 استدراك 1823093 العطار يوسف 580 18558

4,00 استدراك 0,50 استدراك مستوفى 10,00 مستوفى 12,50 7,00 استدراك 2,00 استدراك 2020187 اوزالن سعاد 581 21222
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مستوفى 15,00 8,00 استدراك مستوفى 16,00 مستوفى 14,50 مستوفى 11,50 مستوفى 11,00 1710289 زعنون خديجة 582 21500

غ غ غ غ 2022919 زاكي دمحم                 583 21276

مستوفى 16,25 مستوفى 10,00 مستوفى 16,50 مستوفى 10,00 9,50 استدراك مستوفى 15,00 2023315 الزلزولي سلمى 584 21029

غ غ غ غ غ غ غ غ 1823168 زروالي سناء 585 18027

مستوفى 18,25 مستوفى 11,25 مستوفى 14,50 مستوفى 15,00 مستوفى 10,00 مستوفى 17,50 1201529 زروق زكرياء                586 21595

غ غ غ غ غ غ 1823437 الزيادي عبد الصمد 587 18436

3,00 استدراك 3,50 استدراك مستوفى 16,00 2021536 زيان فاطمة الزهراء 588 21461

8,00 استدراك 9,00 استدراك 2023366 زيدون لحسن              589 21007

غ استدراك غ استدراك غ استدراك غ استدراك 1332791 زوهري دمحم 590 21600

غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ غ 1209043 الزريكة دمحم 591 18412

مستوفى 10,75 7,00 استدراك 1620339 اودرى مريم 592 16336
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