
نيرة1 رة م جحــ20,38ب ن

ني 2 جحــ20,00ريم حم ن

يرة3 ش ش جحــ19,45خرم ن

ني الزهرة4 جحــ19,23س ن

هد5 جحــ18,98بن مي المج ن

دل6 ش ع عي جحــ18,95ل ن

جال نجي7 جحــ18,19ب ن

ر راضي8 جحــ18,09عرع ن

دي 9 ي ن جحــ18,00رب ن

يص10 خير خ جحــ17,95بن ب ن

ل1 ط أم طــ17,60سب احتي

يم2 طــ17,56حربي ن احتي

ط17,5013.01.1979رحراح مدين3 احتي

د 4 ط17,5027.08.1981سترة س احتي

جال صبرين5 ط17,5011.01.1988ب احتي

يص6 طــ17,48عط خ احتي

ريشي فضي 7 طــ17,46ب احتي

ن8 س   عثم طــ17,44دع احتي

ي9 ن س طــ17,27شين احتي

مي10 ر س طــ17,08كرك احتي

جن قرار ال

قالرتب وااس ال

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال سن اأكبر المترشحالنق

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة و:  الم طبيعي ع

ص عدد ص 10:  المن من
ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

ط مجموع جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال



ي سميرة11 ط17,0708.06.1981عن احتي
ن ميري12 ط17,0722.08.1982لد مزي احتي
ط17,0425.08.1979طبي منير 13 احتي
ط17,0410.08.1981هدا صبرين14 احتي
مي15 ني س ط17,01عثم احتي
مر رزي 16 ط17,00م احتي
ش نزي17 ط17,00قرش احتي
يدة18 ة س لد حي ط17,00خ احتي
ي19 ط17,00بن الن ص احتي
ن20 ة عبد الرحم ي ط17,00ن احتي
طبي غني21 ط16,93ب احتي
ط16,92بن لحنش آسي22 احتي
يم23 ص س ط16,92قص احتي
دة24 ط16,88قراي   مس احتي
شي نبي25 ط16,87كرا احتي
هي26 غ س ط16,84ط احتي
يك 27 ش م ط ط16,83ب احتي
ش سميرة28 ط16,76مر احتي
ح كنزة29 ت ط16,73ل احتي
مي 30 ط16,72فرد س احتي
داد31 ط16,68زهرا  احتي
ح كريم32 ط16,67مس احتي
ل33 ط16,67عراس أم احتي
ني 34 ط16,65عطيف م احتي
رة35 ن س ط16,62ب عن احتي
بي آسي36 ط16,61مي احتي
ر37 ط16,61عريبي مخت احتي
ج38 عي ال ط16,60س احتي
ني كنزة39 ط16,58رمض احتي
دي40 ط16,55مرابط ن احتي
د نبي41 ط16,53عي احتي
ن42 ين   حن ط16,50حمر ال احتي
قن    فتيح43 ط16,50ب احتي



ن ابتس44 ط16,50بن جن احتي
ط16,50عظيمي امني 45 احتي
ط16,50جكط عبد الح46 احتي
ئش47 يد ع ط16,46ب احتي
يم48 ن ن ط16,45غضب احتي
د49 عبد ه س ط16,43ب احتي
رزاد50 ر ش ط16,41عيش احتي
ل عب51 ط16,40نح احتي
يسي نسيم52 ط16,40س احتي
ف صبرين53 ط16,39يخ احتي
تح54 ط16,37خ ف احتي
ال55 ط16,37زي ن احتي
ط16,36بن محمد صندرة56 احتي
ي زهي 57 ط16,36دعي احتي
مري 58 ط16,36افتيس ال احتي
اهر هيب 59 ط16,36ط احتي
يدة60 ط16,36لسبط ج احتي
ن61 ط16,35زعيبط   حن احتي
قم نبيل62 ط16,32ب احتي
سف نبي 63 ط16,29بن ي احتي
ن دلي64 ط16,28سحن احتي
ط16,28خ رزي65 احتي
ط16,26حيدش حميدة66 احتي
يك67 ط16,26فرجي م احتي
ط16,26فن اسي68 احتي
يم69 ب س خر ط16,25ب احتي
في70 ط16,25زغي  احتي
خ71 ذراع زي ط16,22ب احتي
ط16,21جد من72 احتي
ال73 ش ن ط16,14مزع احتي
يزة74 ط16,14ب ف احتي
ي75 ط16,11بن الشيخ كمي احتي
ليد76 ع  ط16,09قنز احتي
يد77 ط16,08خيثر ال احتي
تي امين78 ط16,07غج احتي
يبع مري 79 ط16,00ب احتي
ي80 حي    س ط16,00ي احتي
ء81 س ن ن ط16,00ذيب احتي
ن غزان82 جن ط16,00ب احتي
ط16,00مشر رزي83 احتي
ط16,00مطرفي نصيرة84 احتي
ط16,00تبي صبرين85 احتي
ي86 بر   ع ط16,00ج احتي



في87 قريص   ش ط16,00ب احتي
ري88 ط16,00حداد   ص احتي
ال89 ش ن ط16,00عك احتي
قي عتي90 ن ط16,00ل احتي
ط16,00برك سميرة91 احتي
ط16,00هميسي كريم92 احتي
ر ريم93 ش ط16,00ع احتي
س رشيدة94 ط16,00عج احتي
زي بصير95 ط16,00ف احتي
ط16,00لكحل فتيح 96 احتي
ف لي 97 ص ط16,00ب احتي
زي 98 ي ف س ط16,00ب احتي
ط16,00رداف نبي 99 احتي

تي سمرة 100 ط16,00غج احتي
داد101 ط16,00بن كحي  احتي
ر صاح الدين102 ط16,00مخن احتي
هي103 يشي ب ط16,00حش احتي
مي104 س س ط16,00عيك احتي
ال105 در ن ط16,00ق احتي
ط16,00لسبط ربي106 احتي
زان107 ط16,00شتي س احتي
ط16,00خدي ه راضي108 احتي
ني مري109 ط16,00ه احتي
يد110 د الس ط16,00مج احتي
ي111 مل ع ط16,00ك احتي
د112 يل نج ط ط16,00ب احتي
ر نسيم 113 ق ط15,96ش احتي
سي114 ط15,93راه  احتي
ينين قمير115 ال ط15,91ب احتي
د هند116 ط15,90دا احتي
سي حسين 117 ط15,86سن احتي
لد كريم 118 ط15,79ص احتي
عصيد غني 119 ط15,78ب احتي
ل ابتس120 ط15,77ط احتي
يم121 يد ن ط15,76ب احتي
ن122 ي ايم مي ط15,75ر احتي
ط15,75خزندار هدى123 احتي
ط15,73بن حراث نجيح124 احتي
جر125 ن ه ط15,71عن احتي
ط15,67خبيز بسم126 احتي
ف منير127 ط15,66يخ احتي
هل سميح128 س ط15,65ب احتي
ء129 ف دقي  ط15,64ص احتي



يدة130 ر خ ط15,60من احتي
ط15,58هداج فطيم 131 احتي
ط15,58بن عربف رفي132 احتي
الي سميح133 س ط15,57ب احتي
ط15,56بن صيد حكيم134 احتي
ي زهيرة135 ط15,55كت احتي
د عب136 ط15,54م احتي
ني137 ط15,52دعيش ه احتي
ل138 ط15,51لطرش دل احتي
ط15,50قشي نبي 139 احتي
ز أميرة140 عب ط15,50ب احتي
دي141 ر ن ط15,50ش احتي
رس 142 ذن  ف ط15,50ب احتي
د 143 رمل نج ط15,50ب احتي
ط15,50قراي   فتيح144 احتي
ط15,50حيمر   نبي145 احتي
ط15,50غزير   لي146 احتي
ء147 ط15,50رزالدين لمي احتي
اني خير الدين148 ط15,50ف احتي
ركي زين149 ط15,50مب احتي
ش كريم150 ط15,50دخن احتي
ة151 س نج لكب ط15,50ب احتي
ء 152 ي زكري ط15,50مس احتي
رة153 عي س ط15,50س احتي
ة154 ف نج ط15,50إخ احتي
ض155 ط15,50زبيش ري احتي
ي156 لي  ش ط15,50كرم احتي
د إشرا 157 ط15,50دا احتي
جي فتيح158 ط15,50ح احتي
ط15,50بشطط أسي159 احتي
تح160 ال ف ط15,50ب احتي
ط15,50بن ذي عب161 احتي
ط15,50قريد دال162 احتي
ل163 ط15,50امين ام احتي
شي عب164 ط15,50كرا احتي
يط165 ديس عبدالح ط15,50ب احتي
جي دال166 ط15,50هرب احتي
يزة167 الي ال س ط15,50ب احتي
دي168 ر ن ط15,46منص احتي
تي هدى169 ط15,43برك احتي
ة170 ن حي م ط15,43ن احتي
ط15,37لحسن إبتس171 احتي
زة سميح172 ط15,34ب احتي



ط15,33قد عب173 احتي
يج174 في ب ط15,31شن احتي
ئش175 ع ع ط15,31بن سب احتي
دي176 ز ن ز ط15,31م احتي
في177 د ش ع ط15,30ب احتي
يزة178 ل ال ط15,27ج احتي
لي179 ني ال ط15,27قرن احتي
دي فراح180 سر ن ط15,26ب احتي
بي كريم 181 ط15,25مي احتي
يم182 ح س ط15,25ت احتي
دي منيرة 183 س ط15,25ب احتي
اسح امي184 ط15,25م احتي
ال185 ل ن ط15,21بن س احتي
ة186 ط15,20بزع حي احتي
رة 187 ا س ط15,20ق احتي
ط15,19رشيد كنزة188 احتي
ني نسيم189 ط15,18عثم احتي
يم 190 ن ف ط15,18ب احتي
مخي ابتس191 ط15,18ب احتي
ني فريدة192 ط15,16تب احتي
ر لبن193 ط15,13بن عم احتي
ه فريدة194 ط15,09ل احتي
ر195 ط15,09زم زه احتي
كي صبرين196 ط15,08ل احتي
ن رض197 ط15,07جن احتي
رة198 رة س قر ط15,05ب احتي
ني زكي199 يم ط15,05س احتي
د200 ط15,04دعميش س احتي
ط15,03لبصير رزي 201 احتي
ي 202 ط15,00بن قرين  ش احتي
ء203 ط15,00جابي اسم احتي
ن 204 ف حن ط15,00ضي احتي
يش سمراء205 ط15,00زغي احتي
ط15,00مري فاحي206 احتي
يخ عب207 ط15,00س احتي
ة208 ط15,00منتصر حي احتي
ف دلي209 ط15,00خ احتي
س210 ايح الط ط15,00س احتي
دي211 ل م ب ط15,00ط احتي
مخي سمي 212 ط15,00ب احتي
ط15,00بن شط مري213 احتي
ن214 ي رمض ط15,00مس احتي
صري عزيزة215 ط15,00ن احتي



ر216 دة سر نش ط15,00ب احتي
ميد راشد 217 ط15,00ق احتي
ن سميرة 218 ط ط15,00س احتي
ردة219 ن  ط15,00عن احتي
د إل220 ط15,00زي احتي
ني   آسي221 ط15,00رن احتي
لي222 ش م ط15,00ش احتي
قر سمي223 ط15,00ب احتي
س رض224 ط15,00بن دع احتي
يم225 ضن ح ط15,00رم احتي
ني صبرين226 ط15,00مزي احتي
ضي بال227 ط15,00ب احتي
مج اسي228 ط15,00ب احتي
ط15,00صخر صاح الدين229 احتي
ج230 د فر د ط15,00ب احتي
ط15,00هداجي شري231 احتي
ط15,00عمري فطيم الزهرة232 احتي
في233 در  ر ط15,00بن ن احتي
يد يسمين234 ط15,00س احتي
د عزالدين235 ط15,00ج احتي
ن محمد امين236 ط15,00عرج احتي
ط15,00هنشير ال237 احتي
ر238 ط15,00سبيحي عبد الن احتي
ني239 سيف ص ط15,00ب احتي
يزة امين240 ط15,00م احتي
ط15,00زرقين مري241 احتي
يص242 ط15,00بن ذي خ احتي
ر قمرة243 ط15,00نيم احتي
ط15,00غي س244 احتي
ط15,00خاف خضرة245 احتي
مرة صبيرة246 م ط15,00ل احتي
يرة247 ط15,00هنشير ش احتي
ن248 ي حس ط15,00مس احتي
رة فريد249 ط15,00حم احتي
د250 ل س ص ط15,00ب احتي
تف بشرى251 ط15,00مح احتي
ج فتيح252 ط15,00خم احتي
ب آسي253 ط15,00ذه احتي
د 254 ط15,00شرقي س احتي
ر صبرين 255 ط15,00ح احتي
زي 256 اف ف ط15,00ت احتي
ر زهرة 257 ش ط15,00ب احتي
ن 258 ط15,00صخر إيم احتي



يندة 259 يحي ب ط15,00صب احتي
ط15,00هجرس س 260 احتي
زيد 261 ط15,00هنشير ب احتي
دي 262 رقب ن ط15,00ب احتي
داد 263 عد  ط15,00س احتي
د 264 ط15,00قيسي مس احتي
راس س 265 ط15,00ب احتي
د 266 ط15,00جياني س احتي
رة 267 ي ن ط15,00داي احتي
يشي سمي268 ط15,00حش احتي
ط15,00بن غذف سمراء269 احتي
ر اسي270 ط15,00ج احتي
رة271 ط15,00حزا ش احتي
يم272 ر ن م ط15,00ل احتي
ط15,00هندل ربي273 احتي
رع دليل274 ط15,00ش احتي
م275 ل س ط15,00ب احتي
ني يمين276 ط15,00زيت احتي
رة277 جي  ن ط15,00ح احتي
هرة278 ل  ج ط15,00خت احتي
ن279 ش حس ط15,00ش احتي
ة280 ح الدي حي ي ط15,00ص احتي
ادر فتيح 281 ط15,00ق احتي
ن282 ئزة إيم يد ف ط15,00س احتي
ي الزهرة283 ط15,00شب احتي
رف مري284 ط15,00ش احتي
س 285 ح  ط15,00ذب احتي
درام منيرة286 ط15,00ب احتي
ل287 خ ام ط15,00بخ احتي
زي288 لد ف ط15,00خ احتي
لي289 ل الغ ط15,00افغ احتي
رج ال290 لم ط15,00ب احتي
يدة291 رة س ط15,00ب احتي
حي جمي292 ط15,00ذب احتي
هيب 293 ط15,00مطرح  احتي
شاغ زين294 ط14,99ب احتي
سيف فضي295 ط14,98ب احتي
يم296 ن ف ط14,98اسحن احتي
ني سمراء297 ط14,95م احتي
طم الزهراء298 يزة ف ط14,94م احتي
دى299 ر ال ط14,93أعرا ن احتي
ي هدى300 ط14,92ال احتي
شنين أمين301 ط14,92ب احتي



ط14,90دردار امي302 احتي
ط14,85برك سمي 303 احتي
ني زهي304 ن ط14,82ك احتي
ط14,80صبحي ابتس305 احتي
ط14,80قر سمراء306 احتي
د307 س مي ب ط14,80ب احتي
خير حدة308 ط14,79ب احتي
ن309 ني ايم ط14,78ل احتي
ط14,77حداد منيرة310 احتي
صر311 ي ن ط14,77بن ش احتي
ط14,76بن عرا امين312 احتي
ر نسيم313 ط14,75م احتي
يدة 314 ي س ط14,75داي احتي
ة315 ط14,75نزار نج احتي
زي316 ط14,73حاس ف احتي
ء 317 ن أسم ط14,72قري احتي
ي سمرة318 ط14,72ال احتي
اسي رتيب319 ط14,71ك احتي
يدة320 ط14,70بن حم س احتي
د321 ل نج ط14,69ست احتي
ن نسيم322 ب ط14,68ش احتي
را نجاء323 ل ط14,65ب احتي
ي324 بي عبد الح ط14,65ش احتي
ط14,62حسن أمين325 احتي
ن326 ه اسم ط14,62حي احتي
يج عمر 327 ط14,59بن احتي
رة328 لبي س ط14,59ط احتي
رالدين رتيب329 ط14,58ن احتي
د330 حي س ط14,58ري احتي
ي 331 ط14,54عيط ص احتي
ج332 د فر ط14,51م احتي
ل سكين333 ط14,50عج احتي
ط14,50حرب خديج334 احتي
لي هجيرة 335 غ ط14,50ف احتي
اني س336 ط14,50ل احتي
ي337 ط14,50جابي س احتي
لص338 ط14,50ريغي خ احتي
ن أمين339 لكي ط14,50ب احتي
ش مديح340 ش ط14,50ب احتي
دي341 ط14,50زعي     ن احتي
سمين342 ط14,50زهرة    ي احتي
رة343 ط14,50بن الشيخ     س احتي
مي344 ط14,50برافط    س احتي



ني   هدى345 يس ط14,50ل احتي
يدة346 ط14,50خرف ه م احتي
يص347 ار خ ط14,50ن احتي
يد س348 ط14,50ق احتي
ل349 ط14,50مجد من احتي
هيب350 ف  ط14,50خن احتي
س351 ي م ح ط14,50س احتي
طم الزهراء352 غد ف ط14,50ب احتي
طم353 ف ف ط14,50إخ احتي
ط14,50بن أعرا زين354 احتي
ر355 ط14,50عز عبد الن احتي
ز356 ني فير ط14,50حم احتي
ي 357 لد ش ط14,50بن خ احتي
ني فتيح358 ط14,50م احتي
ل من359 خ ط14,50ب احتي
ن زهي360 ط14,50محن احتي
ط14,50حداد منير361 احتي
ال362 ن ن ط14,50قري احتي
ال363 ط14,50حسن ن احتي
س فريدة364 ط14,50الم احتي
ني لطي365 ط14,50رحم احتي
سمين366 د ي مي ط14,50ب احتي
داد367 ط14,50ساي  احتي
يدة368 ش خ ط14,50قط احتي
ان صبرين 369 ط14,50زغ احتي
شاغ زهي 370 ط14,50ب احتي
حيدة 371 ط14,50قراري  احتي
ان كريم 372 ط14,50ك احتي
ن 373 ط14,50أدرار م احتي
يدة 374 ش س ط14,50مخن احتي
يظ375 جي ح ط14,50هرب احتي
بيدة376 ني ز ط14,50زي احتي
طم377 د ف ط14,50ف احتي
ن378 ط14,50مكي حن احتي
كثير سمراء379 ط14,50ب احتي
هي دني380 ط14,50ك احتي
ش رشيدة381 ط14,50ب احتي
عزة هب382 ط14,50ب احتي
ط14,50يحي شريف عزيزة383 احتي
برة384 ن ص ط14,50دح احتي
يص385 ط14,50بن غري خ احتي
ط14,50ب ابتس386 احتي
ن أمين 387 رن ط14,50ب احتي



رة388 ط14,50عز الدين س احتي
ط14,50براهيمي نبي389 احتي
ال390 لد ن ط14,50خ احتي
ن391 ل ايم ط14,50ج احتي
ط14,50ردا سميرة392 احتي
هيب393 ش  ط14,50ب احتي
زي 394 ر ف ط14,50عم احتي
د395 ط14,50بن الصيد س احتي
ج نسيم396 ط14,50قرب احتي
ر نصيرة397 ط14,50درد احتي
ذراع398 ط14,50 أمين ب احتي
ئش399 ظر ع ط14,50ن احتي
ء400 كي أسم ط14,50ش احتي
يم401 خ س ط14,50ب احتي
يزة402 اف ف ط14,50ت احتي
ن403 خ حن ط14,50شخش احتي
الح صبرين404 ط14,50ص احتي
ن405 دي حن ط14,48ل احتي
يدة406 ط14,47با س احتي
ر نجيح407 ب ط14,45ك احتي
ط14,42مداني مري408 احتي
زيزسراح409 ط14,40أي ب احتي
ي 410 ط14,38حربي س احتي
ي سمي 411 ي ط14,37رق احتي
ي412 صمي س ط14,37ال احتي
ز 413 ع فير ط14,32بن سب احتي
ي زين414 ط14,30ح احتي
ن س415 د ط14,28س احتي
يدة416 ط م ط14,27عي احتي
يدة417 ط14,24جا س احتي
ل418 قي خ ط14,21مرز احتي
يس جمي419 ط14,21ب ط احتي
سين420 ط14,18صحرا ي احتي
ف كريم421 ط14,18لخ احتي
ط14,17بن مرز حمزة422 احتي
ن ف423 ط14,16زرم احتي
ي424 ني س ن ط14,15ك احتي
ط14,13خراز س425 احتي
ز 426 ين ضي ش ط14,00ب احتي
يدة427 ل ج ط14,00م احتي
ى صبرين428 ط14,00مغرا احتي
ردة429 ط14,00بحر  احتي
ال حسين430 ط14,00زر احتي



ش زين431 ط14,00عب احتي
ال432 ط14,00عيدا ن احتي
في433 ش س قط ط14,00ب احتي
بد حسين 434 ط14,00ع احتي
عد هال عبد الكري435 ط14,00س احتي
سي436 ديس  م ط14,00ب احتي
اتي ابتس437 ط14,00ت احتي
ط14,00عطي رشيدة438 احتي
يدة439 د م ط14,00زي احتي
ف كريم440 ط14,00شن احتي
دي441 ط14,00حكيمي    ن احتي
د ه  غني442 ط14,00بن س احتي
ش    سمي443 ط14,00عمير احتي
زي444 ط14,00حداد ف احتي
ر مري445 ش ط14,00ع احتي
ني 446 ط14,00عامي م احتي
قر إبتس447 ط14,00ب احتي
م448 ط14,00ح حم احتي
ر ابتس449 ط14,00خي احتي
يم450 سمي س ط14,00ق احتي
دا امي451 ط14,00م احتي
ط14,00أخري سميرة452 احتي
ر ذهبي453 لخي ط14,00أ احتي
ط14,00مرعي دلي454 احتي
ري455 ط14,00بن اعرا ص احتي
ن456 ط14,00لبالط ايم احتي
ر رفي457 ط14,00ح احتي
يم 458 ران س ط14,00مد احتي
دار ليندة459 ط14,00ش احتي
امن سميرة460 ط14,00ض احتي
انتي نبيل461 ط14,00ح احتي
ش فطيم الزهراء462 ط ط14,00ب احتي
رك463 ط14,00غربي مب احتي
ال464 ضي ن ط14,00ب احتي
دي465 ش ن ط14,00قرم احتي
ط14,00بن زديرة سمي 466 احتي
ري467 ريبي ص ط14,00ل احتي
ل 468 رة عبد الم ط14,00بن عم احتي
ن 469 ل إسم قز ط14,00ب احتي
يجين أمين 470 ط14,00ط احتي
ل إبتس 471 ط14,00جم احتي
س هدى 472 ن ط14,00ب احتي
يم 473 ط14,00عط ح احتي



ئش 474 مل ع ط14,00ب احتي
ن عبد السا 475 ط14,00خرب احتي
دي 476 براه ن ط14,00أ احتي
يح 477 ط14,00ب ص احتي
ي رقي 478 م ط14,00س احتي
يزة 479 كر ل ط14,00ش احتي
لي سميح480 ط14,00دل احتي
ص فتيح481 ط14,00قرب احتي
ل482 ر صبرين من ط14,00قد احتي
ل الزهرة483 ط14,00كم احتي
دي484 ن ن ط14,00دحم احتي
س485 د  ط14,00دا احتي
رة جال486 ط14,00عم احتي
ر487 ر انتص ط14,00قرق احتي
جي رابح488 ط14,00ح احتي
ن489 ط14,00مشته نريم احتي
يط كنزة490 ي ط14,00ب احتي
د491 ط14,00فرشيل س احتي
سن ريم492 ط14,00ب احتي
هيب493 ر  ط14,00سم احتي
ال494 ط14,00قر ن احتي
لي 495 ط14,00مخز عبد ال احتي
يزة496 د شريف ف ط14,00يس احتي
ش فتيح497 ط14,00ب احتي
ر حميدة 498 ط14,00بن ه احتي
يج رمز499 ط14,00ن احتي
ل500 ل خ خ ط14,00ب احتي
ض501 ط14,00عز ري احتي
د502 ر مي ط14,00س احتي
زي 503 ر ف ط14,00ت احتي
في كريم 504 ط14,00شن احتي
ن505 ط14,00عبيرز حن احتي
يم506 ز ن عك ط14,00ب احتي
تح507 مل ف ط14,00ك احتي
ط14,00محمد ب عبد ه امي508 احتي
ي لبن509 ط14,00ش احتي
ط14,00بن يحي رابح510 احتي
دي511 ميد ن ط14,00ق احتي
د512 د نج ط14,00نش احتي
في رشيدة513 ط ط14,00ال احتي
شنين آسي514 ط14,00ب احتي
د515 ر س ط14,00زك احتي
لد516 ط14,00حمي خ احتي



يدة517 ش ج ط14,00ب احتي
ء518 ط14,00ذي أسم احتي
ن مري519 ط14,00سحن احتي
ي مري520 ي ط14,00قب احتي
يص 521 ر خ ج ط14,00م احتي
مر زهراء522 ط14,00ح احتي
ن 523 ر س ط14,00جب احتي
م 524 ن حم ط14,00اي عبد الرحم احتي
داد525 ط13,98برتيل  احتي
ل526 ط13,98عرا ام احتي
لص527 ط13,92صحرا خ احتي
عشرين رحيم528 ط13,92ب احتي
مر529 ش ال ط13,86ال احتي
د امين530 م ط13,84ب احتي
ي حسيب531 س ط13,81ي احتي
ش عتي532 ر ط13,80ق احتي
ط13,79بن خدي ه هش533 احتي
س احا534 ط13,75همس احتي
ردة535 د  ط13,75ب احتي
قي ريم 536 ط13,75مرز احتي
رش لي537 ط13,75ط احتي
ل كريم538 ط13,75بن ص احتي
اج فتيح 539 ط13,74عي احتي
ى540 ط13,73خمس نج احتي
ط13,72ليتي نصيرة 541 احتي
ط13,72عراس سميرة 542 احتي
ط13,71مريج سمي543 احتي
د منيرة544 ط13,70بزغ احتي
ط13,70سبتي زهرة545 احتي
ء546 ف ز  ط13,69عز احتي
ري547 ط13,67حكيمي    ح احتي
ر لي548 ط13,66زغم احتي
مي549 ر س ن ط13,59ق احتي
يظ550 ط13,59قرير ح احتي
رة لبن551 ط13,58سم احتي
ن فتيح552 ط13,56ب احتي
ي سميرة553 ض ط13,54ف احتي
ط13,50زم نبي554 احتي
ط13,50حراش اسي555 احتي
ط13,50طبي صاح الدين556 احتي
ل557 ش ام ط13,50ام احتي
يني س558 ط13,50سي احتي
دة559 ل مس ط13,50م احتي



ارة560 اشري ن ط13,50ل احتي
ي احا561 عي ط13,50اسم احتي
يدة 562 ط13,50حم س احتي
ليدة563 ت  ط13,50م احتي
رة564 ل س ط13,50درب احتي
ط13,50اعرا هجيرة565 احتي
ط13,50فني قيس 566 احتي
جال  سميرة567 ط13,50ب احتي
سل هجيرة 568 ط13,50ب احتي
باط رفي569 ط13,50ب احتي
دى570 ر ال يدر ب عبد ه ن ط13,50ق احتي
ة571 ني حي عد م ط13,50س احتي
ط13,50شي أحا572 احتي
ط13,50شني لي573 احتي
ط13,50حجيط     فتيح574 احتي
دي575 رة   ن قند ط13,50ب احتي
ل   سميح576 ب ط13,50ط احتي
يزة577 ي ف ط13,50رم احتي
ل578 ر أم ط13,50زعب احتي
ل579 ن أم ط13,50كرع احتي
ج ابراهي580 ث ط13,50ب احتي
ح581 ش صب ط13,50مخ احتي
ا مري582 ط13,50ل احتي
قي مري583 ط13,50صد احتي
سنين كريم584 ط13,50ب احتي
ش رحم585 ط13,50خرم احتي
د فضي586 ط13,50عي احتي
يم587 را س ط13,50م احتي
شريط نبي 588 ط13,50ب احتي
ري589 ف ح ط13,50زلي احتي
ط13,50شرف رحم590 احتي
دل591 ط13,50هداج ع احتي
بن592 ه ل ط13,50ل احتي
ط13,50غربي فضي593 احتي
ن594 ط ل س ط13,50طب احتي
ء595 ش اسم ط13,50خرب احتي
دا غزان596 ط13,50م احتي
ط13,50حمر هجيرة597 احتي
ني امي598 ط13,50عثم احتي
ر دلي 599 ط13,50منص احتي
في صغيرة600 ط13,50مخ احتي
ف لبن601 ط13,50قط احتي
يح 602 ط13,50دالج ص احتي



رة603 ط13,50عمر س احتي
ن  عمر604 ط13,50دحم احتي
لبي نسيم605 ط ط13,50ب احتي
ني فضي606 ط13,50م احتي
دة607 د ي م ي ط13,50سب احتي
ئزة608 حداد ف ط13,50ب احتي
ل609 دة أم س ط13,50ب احتي
س هجيرة610 لكب ط13,50ب احتي
د إل 611 ط13,50س احتي
رز كنزة612 ط13,50ب احتي
ي613 عيل ض ط13,50ل احتي
د614 ط13,50قرة س احتي
ني نجي615 ط13,50كرم احتي
شاغ امي616 ط13,50ب احتي
ط13,50صحرا ابتس617 احتي
ه غني618 ط13,50من احتي
نير كريم619 ط13,50فن احتي
ي620 ن ص ط13,50ع احتي
ن621 ط13,50غي ايم احتي
ل622 ر ام ط13,50مد احتي
ح623 ط13,50بام صب احتي
يل ع ه624 في خ ط13,50رف احتي
ال625 ط13,50حميدا ن احتي
ري626 ط13,50لكحل ص احتي
ء627 ا اسم ط13,50ز احتي
ط13,50بن برينيس حمزة628 احتي
جي هجيرة629 ط13,50ح احتي
سي 630 ط13,50قريش الس احتي
ر 631 رم إفتخ ق ط13,50ب احتي
ط حمزة 632 ط13,50ب احتي
ري 633 يل ح ط13,50ب احتي
طم634 ني ف ط ط13,50س احتي
ط13,50دعينش كنزة635 احتي
داد636 د  ط13,50حم احتي
ء637 ط13,50سترة أسم احتي
د زهيرة638 ط13,50حم احتي
ط13,50ارث س639 احتي
داش هجيرة 640 ط13,50ب احتي
ف حمزة641 ط13,50بن مخ احتي
د مري642 ط13,50دا احتي
ة عبد الغني643 ط13,50قي احتي
ظري يمين644 ط13,50ب احتي
ل645 في خ ط13,50مخ احتي



ى646 عزيز س ط13,50ب احتي
ش خديج647 ط13,50مخن احتي
رة648 ط13,50دقيش س احتي
داد649 ط13,50دل  احتي
ط13,50قمر ريم650 احتي
ه 651 ط13,50ب عبد ال احتي
در مري652 ط13,50ق احتي
ء653 ز اسم ر ط13,50ب احتي
دة فضي654 نش ط13,50ب احتي
يدة آسي655 ج ط13,50ب احتي
يد فطيم656 ط13,50س احتي
س 657 ف  خن ط13,50ب احتي
ظ658 ط13,50بكيس مح احتي
يح659 ط13,50جري ص احتي
ب مراد660 ط13,50ر احتي
ر سمراء661 ط13,50الب احتي
زي 662 ل ف ط13,50س احتي
ال663 ط13,50بكيس ن احتي
سمين664 م ي ي س ط13,50جمي احتي
طم665 ط13,50عرا ف احتي
سين666 ج ي ب ط13,50ب احتي
ة667 ل نج ش ط13,50ط احتي
مي668 الي س ط13,50غ احتي
ز هدى669 ز ط13,50م احتي
ن 670 ن نريم د ط13,50س احتي
صر احا671 ط13,50سي ن احتي
يزة672 مي ف ط13,50بن ت احتي
ليد673 ش  ط13,50هب احتي
د674 د س ط13,50عي احتي
شاغ مني675 ط13,50ب احتي
ح فريد676 ط13,50بن دب احتي
ل منير677 ط13,50بن رح احتي
زيز678 ر عبد ال ش ط13,50ع احتي
ي فتيح679 ط13,50صي احتي
رة 680 ط13,50فاحي س احتي
ن 681 ط13,50شراق إيم احتي
هيب682 ط13,50مخز  احتي
ي حميدة683 ط13,50ب احتي
ح684 ط13,50بال صب احتي
ئش685 د ع ط13,50دا احتي
افي686 ط  ط13,50ك احتي
جرة687 فظ ه ط13,50بن ح احتي
يل امن688 ط13,50ق احتي



د خديج689 ط13,50يس احتي
د سمي690 ي ط13,50ال احتي
ة691 يح مر ط13,50س احتي
رة692 ط13,50مشر س احتي
مش بريزة693 ط13,50ل احتي
ط13,50عريف سميرة 694 احتي
ربي امين695 ط13,50ت احتي
ط13,46سا امين696 احتي
رة عب697 ط13,45بن عم احتي
ي ريم698 س ط13,45ي احتي
دة مري699 ط13,43س احتي
ط13,41جبيل امين700 احتي
ق701 ط13,41شنيتي الي احتي
ر702 ط13,40لرق من احتي
مي703 بر س ط13,38ج احتي
يط بسم704 ي ط13,37ب احتي
ن 705 قي ايم ط13,37مرز احتي
يدة706 ليف س ط13,36مخ احتي
يم707 س ن ط13,35م احتي
ط13,33رحراح كريم708 احتي
ي 709 ط13,30زايد الض احتي
دى710 ر ال ش ن ط13,30حت احتي
ز711 ار فير ط13,30ه احتي
ني امي 712 ط13,28تب احتي
ش هجيرة713 ط13,27خن احتي
رة714 ش س ط13,27حرش احتي
د715 اد س ط13,27ذ احتي
طم الزهراء716 ردين ف ط13,26ب احتي
راني حدة717 ط13,26م احتي
ى718 تي س ط13,26غج احتي
عني من 719 ط13,25اسم احتي
يزة720 اطي ل ط13,24ش احتي
ء721 لحي أسم ط13,23ط احتي
ط13,23درقين فطيم722 احتي
ش سميح723 ب ط13,22ب احتي
ء724 ف قرن  ط13,17ب احتي
يم725 لي س ط13,15قج احتي
ي726 س س ط13,12م احتي
ال 727 ن ن ط13,08شن احتي
ن728 ن إيم ط13,02ب احتي
ع أمين729 ط13,00بن اسب احتي
ني عب730 ط13,00عصم احتي
ل سميح731 ط13,00عج احتي



زي 732 صيف ف ط13,00ل احتي
ء733 ا ع اسم ط13,00م احتي
ض734 مش ري ط13,00ل احتي
ن 735 ني إيم ط13,00رحم احتي
ط13,00غربي كنزة736 احتي
زة سميرة737 ط13,00قند احتي
ط13,00صيد أحا738 احتي
ش دلي739 ط13,00تر احتي
ط13,00بن الضيف نسيم740 احتي
ه مديح741 ط13,00حي احتي
يم742 ط13,00حيمر    ن احتي
ن     خيرة743 ط13,00بري احتي
يزة744 يش  ح ط13,00در احتي
ء745 ف ط13,00زر  احتي
ة746 ط13,00نس حي احتي
ط13,00حراث رحم747 احتي
ط13,00عام عتي748 احتي
ليد749 ز  ط13,00عز احتي
ال750 ن ن ط13,00ع احتي
ج751 دة ث ط13,00بن ب احتي
ط13,00غاش س752 احتي
ط13,00منديل دلي753 احتي
ط13,00دعيدش زليخ754 احتي
سي755 في  ط13,00مخ احتي
رك 756 في مب ط13,00مخ احتي
ط13,00م نصيرة757 احتي
رة فصي758 ط13,00بن ب احتي
طم الزهراء أمين 759 ي ف ط13,00شب احتي
ط13,00بن ايغيل نسرين760 احتي
ال761 ف ن ح ط13,00ح احتي
رة أحا762 ط13,00ب احتي
ري763 دة ص س ط13,00ب احتي
لبي  حني764 ط13,00مط احتي
ه رزي765 ط13,00من احتي
ه سمير766 ركي ط13,00ب احتي
ف767 ط13,00بن درميع ع احتي
ط13,00عجير فطيم768 احتي
ين769 ر الي جر ن ط13,00خ ه احتي
ز770 ين ط13,00حكي ش احتي
ط13,00برارم أمين 771 احتي
د مري 772 ط13,00ف احتي
س 773 ط13,00جا لي احتي
رف سمي 774 ط13,00ال احتي



ن 775 ار إسم ط13,00د احتي
ف محمد 776 ط13,00ضي احتي
ي خديج 777 ط13,00مس احتي
ك 778 ط13,00خرشي ك احتي
ح الزهرة 779 ط13,00ذب احتي
ر أمين780 ك ط13,00ش احتي
يبي س781 ط13,00ذ احتي
ط13,00زبير أميرة782 احتي
س783 جي الي ط13,00هرب احتي
ارة 784 مير ن ط13,00ل احتي
في785 راخ ش ط13,00س احتي
د ابتس786 ط13,00ب احتي
ن787 ط13,00شبر ايم احتي
ش رشيدة788 ط13,00خب احتي
ة789 ر نج م ط13,00ل احتي
ط13,00هميسي يسمين790 احتي
ني791 ط13,00عرام مرا احتي
ز792 الي فير س ط13,00ب احتي
الي سميح793 س ط13,00ب احتي
ط13,00بن كحي بدرالدين794 احتي
غ رقي795 ط13,00ش احتي
ج ريم796 ط13,00رب احتي
س زهيرة797 ط13,00كب احتي
د798 د ج ط13,00س احتي
كي فتيح799 ط13,00ل احتي
ز رشد800 ط13,00ب احتي
س مري801 ب ط13,00ب احتي
ط13,00قمر حكيم802 احتي
دي803 ط13,00عبس ن احتي
ر أمين804 ط13,00ش احتي
دة اكرا805 ط13,00م احتي
ط13,00بن سرا س 806 احتي
ر عبد المن807 ط13,00قمب احتي
سين808 يد ي ط13,00س احتي
حي لين809 ط13,00ط احتي
ل 810 ط13,00قاتي أم احتي
ح811 قري صب ط13,00ب احتي
يم 812 ط13,00حاس ن احتي
سمين813 ط13,00حربي ي احتي
ل دني814 ط13,00ج احتي
ط13,00حرار ريم815 احتي
ح816 ط13,00زرار سم احتي
يرة817 ط13,00عظيمي ش احتي



نس818 ني ي د ط13,00س احتي
ن819 ش ايم م ط13,00م احتي
د820 ط13,00بن زا م احتي
ن حيزي821 ش ط13,00أ احتي
اتي اسي822 ط13,00م احتي
ه823 ر برك ط13,00جب احتي
ن824 لحي حن ط13,00ط احتي
اض منيرة825 ط13,00ف احتي
بي امين826 ط13,00مج احتي
هيب827 د  ط13,00عي احتي
ل828 ط13,00خمس أم احتي
رة829 زازق ن ط13,00ل احتي
رك رفي830 ط13,00م احتي
شي إل 831 ط13,00حن احتي
ي راضي832 ي ط13,00ش احتي
رة833 ف س ط13,00ب الص احتي
ة834 ط13,00بن غبريد حي احتي
ز835 ر فير ط13,00قد احتي
ل836 في خ ط13,00مخ احتي
شنين مري837 ط13,00ب احتي
دة838 ير مس ش ط13,00ب احتي
يح 839 اد ص ط13,00ص احتي
ر نبي 840 ط13,00ل احتي
ر مري841 ط13,00ش احتي
ال سميرة842 ط13,00زر احتي
طم الزهراء843 ني ف ط12,89بن احتي
ط12,86حبيش راضي844 احتي
ط12,84براهمي حضري845 احتي
ل846 ط12,83هرادة أم احتي
خير  سمي 847 ط12,79ب احتي
ى848 ط12,77بن جد س احتي
دى 849 ر ال ط12,75عيط ن احتي
ن850 يدي إيم ط12,75س احتي
ال احا851 ط12,75ش احتي
رة852 ط12,74عراش ن احتي
ني كنزة853 ط12,71خ احتي
عزة دال854 ط12,68ب احتي
ء855 ش اسم ط12,68بن دش احتي
يظ 856 الي ح ط12,66ل احتي
ض857 ط12,62دقيش ري احتي
ط12,62عطي حسين858 احتي
ي إل 859 ط12,61كت احتي
سط860 س عبد الب ط12,52كسك احتي



ري861 ضرى ح ط12,50ن احتي
دى862 ر ال ط12,50شراق ن احتي
د مري863 ط12,50مرف احتي
ل864 ط12,50فاحي خ احتي
يدة865 ط12,50خرف م احتي
ط12,50منتصر فيصل866 احتي
ء867 يش اسم ط12,50در احتي
دى868 ر ال ط ن ط12,50قز احتي
ن 869 ي إيم ط12,50مي احتي
رالدين 870 ف ن لك ط12,50ب احتي
ط12,50شال سمي 871 احتي
ط12,50ديغش فطيم872 احتي
ن مري873 ط12,50ع احتي
طبي عبدالحكي874 ط12,50ب احتي
ني875 ط12,50عمر غ احتي
ط12,50رشيد إبتس876 احتي
ش جمي877 ط12,50نشن احتي
ط12,50عمرا دني878 احتي
يدة879 س  س ه ط12,50ب احتي
ش   هدى880 زن ط12,50ب احتي
ط12,50قراي   نصيرة881 احتي
ط12,50دريسي     نجي882 احتي
يم خديج883 ط12,50ب احتي
ط12,50ادادرة امين884 احتي
يم885 لي س ط12,50مس احتي
ي بال886 ط12,50بن ع احتي
ش هبه ه887 ط12,50ش احتي
لد888 من خ ط12,50م احتي
ط12,50زكرامي هب ه889 احتي
يف ابتس890 ط12,50بن خ احتي
ط12,50الزهراء/دعميش ف891 احتي
د892 ش نج ط12,50محش احتي
ط12,50شدال حسيب893 احتي
ي894 دان ك ط12,50أ احتي
مي895 مش س ط12,50ل احتي
ط12,50كرميش كنزة896 احتي
في897 خي ك ط12,50د احتي
ط12,50يحي زاهي898 احتي
ط12,50حمد حمزة899 احتي
ي900 ي حن ط12,50خني احتي
داجي عمر901 ط12,50ل احتي
يش فتيح902 ع ط12,50ل احتي
ة903 غ نج ط12,50ش احتي



ئب904 ط12,50دعيدش ت احتي
ة905 س حي ط12,50م احتي
ن دلي906 س ط12,50س احتي
يد مري907 انس ط12,50تر احتي
نصر حدة 908 ط12,50م احتي
ي909 از الض ط12,50عي احتي
ل910 ط12,50عبشي خ احتي
طبي فضي911 ط12,50ب احتي
بع ريم912 ط12,50س احتي
يزة913 ط12,50بن اعرا ل احتي
ط12,50جديد زهرة914 احتي
رة رحيم915 ط12,50شب احتي
يم916 لتي ف ط12,50مس احتي
س غني 917 ط12,50د احتي
رة918 د ص ط12,50دا احتي
ال919 ط ن ط12,50عطر احتي
ان أنيس920 ط12,50بن عد احتي
ط12,50شرف كنزة921 احتي
ر922 ط12,50لطرش عم احتي
ر فطيم923 ط12,50أمغ احتي
ن فريدة924 طغ ط12,50ب احتي
ني دلي925 يم ط12,50س احتي
ي926 ط12,50كيل س احتي
ط12,50 لمزار اميرة 927 احتي
ار دال928 ط12,50د احتي
ط12,50قس امي 929 احتي
مي جمي930 ط12,50بن ت احتي
جر931 ي ه ط12,50مح احتي
ار932 ص الن ح ط12,50ب احتي
ح933 از صب ط12,50در احتي
دار زين934 ط12,50ش احتي
يظ935 ر ح ط12,50عير احتي
طم الزهراء936 ط12,50بكير ف احتي
في من937 ط12,50ضي احتي
ر938 ط12,50عالي ط احتي
ن939 د ميم ي ط12,50بن ال احتي
دي940 ي ه ط12,50ال احتي
ي الدين رمز 941 ط12,50ص احتي
ن 942 زل نريم ط12,50ل احتي
رزاد 943 ط12,50عبيد ش احتي
سمين 944 حداد ي ط12,50ب احتي
زة صبرين 945 حد ط12,50ب احتي
ء ه كنزة 946 ط12,50عط احتي



يسي ريم 947 ط12,50س احتي
دي 948 جا ن ط12,50ب احتي
دة شمس الضح949 ط12,50حم احتي
ة 950 ش حي ط12,50بر احتي
لد أمين951 ط12,50بن خ احتي
دي 952 ابح ن ط12,50ر احتي
اني س953 ط12,50زغ احتي
ط12,50لطرش نسيم954 احتي
سي ابتس955 ط12,50س احتي
د سميح956 مي ط12,50ب احتي
ف957 ط12,50جا ع احتي
س958 داش اين ط12,50ب احتي
ط12,50ب أمين959 احتي
يبي يمين960 ط12,50ذ احتي
ني لبن961 ط12,50عثم احتي
ن962 ن حن ط12,50سحن احتي
سي963 ف  ط12,50شرش احتي
ش عبد ه964 ط12,50بخ احتي
ط12,50بن عزيز صبيرة965 احتي
د نسيم966 ط12,50حم احتي
ط12,50حداد أمين967 احتي
سن نصيرة968 ط12,50ب احتي
مر جمي969 ط12,50ب احتي
قي سمي970 ط12,50زر احتي
ط12,50دا نسرين971 احتي
اهر972 ل ج ط12,50ص احتي
ل بسم973 ط12,50ص احتي
د هب974 ط12,50شي احتي
ى975 ط12,50بن تركي نج احتي
ر976 ط12,50رح ف احتي
س 977 مد الي ط12,50ح احتي
ان سميرة 978 ط12,50ج احتي
د لي 979 ط12,50غم احتي
طم980 ط12,50عبد الرزا ف احتي
ر حدة981 ط12,50س احتي
يدة982 داش س ط12,50ب احتي
ال983 يبي ن ط12,50ذ احتي
ن 984 ني حن ط12,50رن احتي
س سمي985 ن ط12,50ف احتي
دة986 ط12,50بردع مس احتي
ل987 في خ ط12,50مخ احتي
حن ريم988 ط12,50ب احتي
رة989 ط12,50عيبش ش احتي



ن990 ط12,50ع ايم احتي
ني 991 اصري ام ط12,50ن احتي
دي992 دة ن ط12,50زي احتي
ال993 ي ن ط12,50قب احتي
يم ابتس994 ط12,50سك احتي
ن995 د ايم م ط12,50ب احتي
ل 996 د من ط12,50زي احتي
ش لي 997 ط12,50حرب احتي
رة998 الي ن س ط12,50ب احتي
بر امين999 ط12,50ج احتي
م1000 س س ب ط12,50ب احتي
سف1001 رار ي ط12,50ب احتي
يزة1002 ط12,50بن غري ف احتي
يدة 1003 دة م ط12,50بن ع احتي
ع أحا 1004 ط12,50س احتي
ل1005 يد ام ط12,50ب احتي
يح1006 ط12,50مشر م احتي
ردة1007 ط  ط12,50ك احتي
ني هند1008 ب ط12,50ش احتي
رة 1009 ي س ط12,50مجي احتي
ط12,50بدا سمي1010 احتي
ع رحيم 1011 ط12,50بن سب احتي
عي سميرة 1012 ط12,50س احتي
ن 1013 ي ني س ط12,50زي احتي
لم1014 ل س ط12,50خت احتي
زي 1015 م ف ط12,50ع احتي
ط12,50بن هدي س1016 احتي
يظ 1017 ط12,46هرقم ح احتي
لي أنيس1018 ط12,41س احتي
د1019 د الشريف المس ط12,37يس احتي
د   الزهرة1020 ط12,32مج احتي
يدة1021 ط12,31مخز خ احتي
ي راضي1022 لح ط12,31ب احتي
ال مري 1023 ط12,28ش احتي
ط12,27لطرش زين1024 احتي
ط12,25لطرش دني1025 احتي
ن1026 ط12,25مداني ايم احتي
ط12,25قدير أمين1027 احتي
ط12,25فرج ه كنزة1028 احتي
ط12,25قريد ابتس1029 احتي
رة1030 في س ط12,25عط احتي
في نزه1031 ط12,20خ احتي
د رش1032 ط12,12مزه احتي



زيز شري 1033 ط12,11ب احتي
اد أمين 1034 ل ال ط12,11م احتي
ى1035 ش مر ط12,10مزع احتي
سي1036 لي  غ ط12,08ف احتي
هيب1037 ز  ط12,07عز احتي
طل أحا 1038 ط12,05ب احتي
يل ابتس1039 ط ط12,02ب احتي
ني1040 ل ص ط12,00ب احتي
جر1041 ط12,00ضيف ن ه احتي
ط12,00كشيدة صبرين1042 احتي
ح1043 ابح سم ط12,00ر احتي
ط12,00بن عجيمي بسم1044 احتي
ط امين1045 ط12,00قز احتي
د1046 ع س ط12,00نك احتي
جر 1047 ني ه ط12,00حم احتي
ط12,00قس مري 1048 احتي
ط12,00هدن لين1049 احتي
ر رض1050 ط12,00عيش احتي
ن1051 ط12,00مجير حن احتي
خ عب 1052 د ط12,00ب احتي
دل1053 رمل ع ط12,00ب احتي
ن سميح1054 د ط12,00س احتي
ط12,00هال  رحم1055 احتي
ن1056 د حن ج ط12,00ب احتي
ز رندة1057 ط12,00حج احتي
يص1058 ن خ ط12,00سحن احتي
ليد1059 ش ال ط12,00ب احتي
زة رحيم1060 ط12,00قند احتي
ر حميدة1061 ط12,00منص احتي
ي1062 زالي   ت ط12,00م احتي
ط12,00دمد    زين1063 احتي
س1064 ط12,00منتصر   الي احتي
ط12,00قراشي   أمين1065 احتي
هيب1066 ط12,00سريد   احتي
ل1067 ج   كم ث ط12,00ب احتي
ر    أحا1068 ط12,00دغ احتي
يم1069 ر    ف ط12,00دغ احتي
ط12,00قديدح     أحا1070 احتي
ز   ربيح1071 ط12,00عز احتي
يم1072 يدة   ن ج ط12,00ب احتي
الي من1073 ط12,00ل احتي
ة1074 ل نج يط ط12,00ب احتي
ر الدين1075 رة ن ط12,00ب احتي



رة1076 ي س ب ط12,00قب احتي
ال ف1077 ط12,00الزهراء/ بن ش احتي
ر الين1078 ط12,00غربي ن احتي
ء1079 خ أسم ط12,00بش احتي
يداني كنزة1080 ط12,00س احتي
ارة1081 شي ن ط12,00نم احتي
ي1082 في س ط12,00مخ احتي
ر سمير 1083 ط12,00هد احتي
جر 1084 خط ه ط12,00ب احتي
رة1085 ش ش ط12,00برب احتي
ش امي1086 ط12,00عب احتي
ط حسيب1087 ط12,00ك احتي
ن1088 بن إيم ط12,00ش احتي
ي1089 ش ش ب ط12,00ر احتي
ء1090 ط12,00خرف ه سن احتي
ن خضرة 1091 ط12,00غضب احتي
ط حدة1092 ط12,00قط احتي
ن1093 ل ايم ط12,00ب احتي
ط12,00داب بسم1094 احتي
لتي نجم1095 ط12,00مس احتي
رة1096 دا ن ط12,00س احتي
يحي مري1097 ط12,00ش احتي
ط12,00إعزيبن حميدة 1098 احتي
ري1099 حراث ن ط12,00ب احتي
ش راضي1100 ط12,00خرم احتي
ني لشرف 1101 ط12,00جرم احتي
يك1102 ط12,00عزازق م احتي
ل أسي1103 ط12,00بن م احتي
س آسي1104 س ط12,00ل احتي
ن كريم1105 ط12,00زرق احتي
ط12,00قريشي زين1106 احتي
مي1107 ة س ط12,00نح احتي
از1108 ني ف ط12,00زيت احتي
ط12,00جا مجدة 1109 احتي
ميس1110 ح ر ت ط12,00م احتي
ن1111 ط12,00بن فرح ايم احتي
ط12,00يزيد زين1112 احتي
ر 1113 ي ن ط12,00ك احتي
مي 1114 ط12,00مرازي س احتي
س عبد ه 1115 ط12,00جس احتي
ط12,00بن ج ه خديج مري 1116 احتي
جر1117 ح ه ت ط12,00م احتي
زي1118 ط12,00خثير ف احتي



رة 1119 ط12,00عمير س احتي
جر1120 ن ه ط12,00شين احتي
ط12,00زايد ربي1121 احتي
يص1122 ني خ ط12,00زي احتي
ر كري1123 خ ط12,00ب احتي
ي 1124 ء ش ط12,00حسن احتي
رة1125 ط12,00صري س احتي
رافي راضي1126 ط12,00ال احتي
ز1127 ين م ش ش ط12,00ب احتي
ني هب 1128 ط12,00م احتي
ن1129 ي ايم ي ط12,00ل احتي
ط12,00لحكل ف1130 احتي
مر راضي1131 ط12,00ب احتي
ة1132 ط12,00زبير نج احتي
دي1133 ش ن كر ط12,00ب احتي
زازق احا1134 ط12,00ل احتي
طم الزهراء1135 عزة ف ط12,00ب احتي
ي دال1136 ط12,00عن احتي
رس1137 ر ف ط12,00مخن احتي
ز مري1138 ر ط12,00ب احتي
ط12,00راز مري 1139 احتي
ريشي أحا1140 ط12,00ق احتي
ط12,00جال أسي1141 احتي
د1142 ط س ط12,00بن خي احتي
ر1143 ش ر ع ط12,00سح احتي
دى1144 ر ال ر ن ط12,00ن احتي
ل1145 ت خ ط12,00ب خ احتي
حي رحيم1146 ط12,00ط احتي
يح1147 ط12,00حجيج ص احتي
س1148 شريط الي ط12,00ب احتي
ش مري1149 ج مخن ط12,00ح احتي
ء1150 لمي شيم ط12,00ع احتي
رة1151 ط12,00صحرا س احتي
ي1152 س ف ط12,00مسم احتي
قم لي1153 ط12,00ب احتي
ن رحم1154 ط12,00زرم احتي
ء1155 ن سن ط12,00سب احتي
م فؤاد1156 قد ط12,00ب احتي
ي1157 ر س ط12,00ب احتي
ي1158 ر س ط12,00ج احتي
م1159 دار حم ط12,00ش احتي
ال1160 دار ن ط12,00ش احتي
رة1161 تي س ط12,00غج احتي



ل1162 لحي خ ط12,00ص احتي
ل1163 ي ام ط12,00ال احتي
ن س1164 ط12,00زكن احتي
ط12,00بصير امي1165 احتي
رة اميرة1166 م ط12,00ق احتي
امن مري1167 ط12,00ل احتي
ي 1168 ط12,00بن مرابط س احتي
ه 1169 ر ف عر ط12,00ب احتي
ل1170 ط12,00مرابط من احتي
ة1171 بي حي ط12,00مي احتي
ل1172 لي أم ط12,00ت احتي
ني عب1173 ط12,00بن احتي
رة مري1174 ط12,00لغم احتي
ط12,00بن جدي هب 1175 احتي
د نبي1176 يد ط12,00ال احتي
قي منيرة1177 ط12,00عز احتي
لي بسم1178 ط12,00ش احتي
ا كنزة1179 ط12,00ق احتي
بش أمين1180 ط12,00ك احتي
س دني1181 ط12,00بن ق احتي
ء1182 ف طمي  ط12,00ب احتي
يدة 1183 يح ج ط12,00س احتي
ل  ريم1184 ط12,00س احتي
دقي حدة 1185 ط12,00ص احتي
جر1186 ط12,00مرابطي ه احتي
صر مري1187 ط12,00ن احتي
سن1188 بيط س ط12,00ب احتي
ط12,00بر راني1189 احتي
يم1190 ط12,00ع س احتي
ري1191 ط ص ط12,00كش احتي
ط12,00مجيدر هجيرة1192 احتي
ل اميرة1193 ط12,00ج احتي
ض مري 1194 ط12,00م احتي
ف1195 س ع ط12,00هم احتي
ط12,00خاف صبيرة 1196 احتي
دى1197 رال ث ن ط12,00برغ احتي
ل1198 عي ام ط12,00سب احتي
ر فطيم 1199 ط12,00جب احتي
جر1200 بد ه ط12,00ع احتي
بتي أحا1201 ط12,00ن احتي
يشي س1202 ط12,00حش احتي
ت الحسين 1203 ط11,98س احتي
سي جمي1204 ط11,96بن س احتي



تن1205 لد ف ط11,89خ احتي
د ه مني1206 ط11,85س احتي
رس1207 ط11,84شنيتي ف احتي
ن1208 سي   إيم ط11,82ف احتي
ب فيصل1209 ط11,81ث احتي
ء1210 د أسم ط11,77مزي احتي
زي1211 ش ف ط11,75زاب احتي
ر رحم1212 ط11,75قط احتي
ازن من1213 ط11,75اق احتي
قي امن1214 ط11,75ش احتي
ش امين 1215 ط11,75برب احتي
ش خيرة1216 ط11,75كيم احتي
ل نسيم1217 خ ط11,75ب احتي
مل منيرة1218 ط11,74ب احتي
ر كنزة1219 ط11,72عص احتي
ص زين1220 ح ط11,68ب احتي
ح1221 ن شي ط11,65ايم احتي
ط11,65سترة أمين1222 احتي
ل1223 ي صحرا عبد الم ط11,64ع احتي
ط11,62شريطي امي1224 احتي
ن1225 في حن ط11,58مخ احتي
ء1226 زيدى اسم ط11,50ب احتي
ي1227 ل س ط11,50ع احتي
ط11,50مشر مني1228 احتي
سمين1229 ة ي ط11,50نح احتي
ال كنزة1230 ط11,50ش احتي
يدة1231 حريز ج ط11,50ب احتي
ش مري1232 ع ط11,50ب احتي
بكر1233 ط11,50بن رقر ب احتي
ي 1234 ط11,50دراف عبد ال احتي
ي شداد1235 ط11,50بن صي احتي
ل ليدي1236 لك ط11,50ب احتي
ل 1237 ي من ط11,50خ احتي
ء1238 ط11,50زبير أسم احتي
رة1239 راس  س ط11,50ب احتي
ل1240 ي  خ ط11,50مخ احتي
ب مري1241 ط11,50ر احتي
يدة1242 ط11,50مي م احتي
ط11,50جراح  رابح1243 احتي
ن سمي1244 ط11,50شن احتي
ط11,50ش بدر الدين1245 احتي
ل1246 ي صحرا ه ط11,50ع احتي
اب فتيح1247 ط11,50س احتي



ط11,50خزر   اكرا1248 احتي
ة    آسي1249 ط11,50فرا احتي
ط11,50لزر   إكرا1250 احتي
ط11,50عراس  سمي1251 احتي
ة1252 ط11,50قراي   حي احتي
ي1253 ط11,50عريس   ع احتي
ميس  مري1254 ط11,50ب احتي
م1255 رة   س قد ط11,50ب احتي
دي1256 ط11,50عزيز   ن احتي
رة1257 مزبر    س ط11,50ب احتي
ير1258 ط11,50غا س احتي
ز1259 ن ف ط11,50محن احتي
ش ابتس1260 م ط11,50م احتي
زي1261 بس ف ب ط11,50ل احتي
كي حدة1262 ط11,50ش احتي
سمين1263 ل س ي ط11,50جم احتي
ف كنزة1264 ط11,50يخ احتي
ي1265 سن ش ط11,50ب احتي
ط11,50دعميش س1266 احتي
بن1267 ط11,50بن رقر ل احتي
ء1268 ط11,50عدال اسم احتي
ن1269 رزا شري ط11,50ب احتي
ن1270 اسي حن ط11,50ك احتي
مي1271 ي س ي ط11,50س احتي
ز سميح1272 ط11,50عز احتي
جر1273 ش ه ط11,50عش احتي
ي سميرة1274 ك ط11,50ب احتي
ردة1275 رة  ط11,50ب احتي
يداني لبن1276 ط11,50س احتي
ط11,50منديل كريم 1277 احتي
رابي عب1278 ط11,50ال احتي
ني ليندة1279 ط11,50زرم احتي
سمين1280 ط11,50مزاد ي احتي
مي1281 ط11,50بن الصغير س احتي
ليد1282 الخير  ط11,50أ احتي
ل1283 ش أم ط11,50ب احتي
ط حبيب1284 ط11,50ال احتي
م1285 ش اس ط11,50خرب احتي
ر برك 1286 ط11,50ع احتي
ن1287 ني إيم ط11,50 س احتي
ط11,50شيخي غني1288 احتي
ر أمين1289 لم ط11,50ب احتي
غي زين1290 ن ط11,50أ احتي



مي1291 يبي س ط11,50بن ر احتي
س1292 ح  ط11,50شكي احتي
يدة1293 يحي م ط11,50صب احتي
ل1294 ر ج ط11,50مد احتي
دى1295 ر ال طمي ن ط11,50ف احتي
جي صبيح 1296 ط11,50ح احتي
ن1297 ط11,50خنتر حن احتي
ال1298 سن ن ط11,50ب احتي
ن1299 ط11,50عيد زيت احتي
جر1300 زدة ه ط11,50لب احتي
ء1301 ن لمي ط11,50زي احتي
ن سمرة1302 ط11,50جن احتي
ي جمي1303 ط11,50ح احتي
ح1304 ت ر عبد ال ط11,50خض احتي
ب احا 1305 ط11,50ك احتي
رعي 1306 ط11,50تج احتي
ء1307 مري الشيم حمد ل ط11,50ب احتي
رخيس امين1308 ط11,50ب احتي
دى 1309 ن ال د ايم ط11,50حم احتي
ي 1310 ي يدش  ط11,50م احتي
ط11,50مبخ بدر الدين 1311 احتي
ل الدين 1312 ا كم ط11,50ز احتي
ي 1313 ط11,50خرشي س احتي
زيز لبن 1314 ط11,50عبدال احتي
ط11,50زر فؤاد 1315 احتي
زي 1316 ي ف ب ك ط11,50ب احتي
رة 1317 ص س ط11,50قرب احتي
م ذهبي1318 ش ط11,50ب احتي
ط11,50مك عت1319 احتي
ط11,50داسي امين1320 احتي
ل كنزة1321 ط11,50ك احتي
ط11,50هميسي بسم1322 احتي
ل صبرين1323 ط11,50س احتي
ط11,50هدار كنزة1324 احتي
ج ريم1325 عر ب ط11,50ب احتي
ز1326 ن فير يد ط11,50ال احتي
ن1327 ط11,50لطرش اسم احتي
يط سمي1328 ي ط11,50ب احتي
ط11,50ش ريم1329 احتي
لي رأف1330 ط11,50ش احتي
ط11,50ضيف سميح1331 احتي
ر1332 رار الن ط11,50ب احتي
لد1333 ط11,50بن غري خ احتي



داد1334 ط11,50تمت  احتي
ن1335 ط11,50قراش عبد الرحم احتي
يص1336 ي خ ط11,50ب احتي
ف1337 ي ع ط11,50ب احتي
ط11,50عط سمي1338 احتي
ل الدين1339 ي جم ي ط11,50س احتي
ش1340 ط11,50امين كمش احتي
ص ابتس1341 ح ط11,50ب احتي
ط11,50نزار مري 1342 احتي
يص1343 ط11,50دمد خ احتي
ي مري1344 ط11,50ق احتي
رزاد1345 ي ش ح ط11,50س احتي
ط11,50مرشد أحا1346 احتي
ط11,50قسيمي خديج 1347 احتي
س1348 زرارة اين ط11,50ب احتي
شي سمي1349 ط11,50بر احتي
طم1350 د ف ط11,50حم احتي
ي صحرا ابتس1351 ط11,50ع احتي
خ1352 ي صحرا خ ط11,50ع احتي
ط11,50كب نسرين1353 احتي
ل1354 ر ام ط11,50نس احتي
رة1355 اب س ط11,50س احتي
ل ال1356 ط11,50شب احتي
ي مري1357 ط11,50مخ احتي
شنين عاء الدين1358 ط11,50ب احتي
اني نبي 1359 ط11,50زه احتي
رة1360 يل س ط11,50بن ب احتي
ال1361 لي ن ط11,50س احتي
هي1362 صمي س ط11,50ال احتي
ل1363 ت ت مري الب ط11,50  م احتي
ط11,50شبر لبن1364 احتي
طش هند1365 ط11,50ب احتي
قي أمين1366 ط11,50مرز احتي
ز1367 ر ى ب ط11,50س احتي
ش لطي1368 ط11,50عي احتي
ط11,50دب سمراء 1369 احتي
س مري1370 ط11,50دع احتي
ل1371 ش ام ط11,50بخ احتي
ني لبن1372 يم ط11,50س احتي
مل منيرة1373 ط11,50ك احتي
ني اميرة1374 ط11,50رحم احتي
ه ابتس 1375 ط11,50م احتي
ن رشيدة1376 ط11,50أبرك احتي



ه ريم1377 ط11,50من احتي
ن1378 ي حن ط11,50ال احتي
ط11,50مض صبيرة1379 احتي
ط11,50عرا مري1380 احتي
ابح ربي1381 ط11,50ر احتي
ن1382 ط11,50مشر ايم احتي
يل1383 د س ط11,50مس احتي
ط11,50صحرا ليندة1384 احتي
يج 1385 ار ب ط11,50د احتي
ن 1386 ز حن ط11,50عز احتي
شي ربيح1387 ط11,50خرش احتي
ل1388 يط أم ي ط11,50ب احتي
بس رحم1389 ب ط11,50ل احتي
ل 1390 مس أم ط11,50خ احتي
رة 1391 ع ه س ط11,50ط احتي
ج مري1392 ب ط11,50ب احتي
ي 1393 ط11,50مرازق س احتي
يل خديج1394 ط11,50ط احتي
ص امين1395 ط11,48ح احتي
ديس ميرة1396 ط11,42ب احتي
اطف1397 ل ع ط11,36ج احتي
ن مري  1398 ط11,30ع احتي
مد رحيم1399 ط11,28ح احتي
ل1400 ط11,27محي الدين خ احتي
يدة1401 ي س ط11,25شم احتي
يز سمي1402 ط11,25م احتي
ل 1403 ر رفي إقب ط11,25عط احتي
زي 1404 ط11,25بن زهدة ج احتي
ح 1405 س صب ط11,25م احتي
يم1406 ط11,24داعي ف احتي
ئش 1407 ر ع خ ط11,14ب احتي
م1408 بن س ط11,09ش احتي
مر راضي1409 ط11,03ث احتي
جي1410 ط11,00بن غدف ن احتي
ل1411 يط من ي ط11,00ب احتي
ردي  رقي1412 ط11,00ب احتي
في1413 الديس ت ط11,00ب احتي
ن حسيب1414 ط11,00ريح احتي
ط11,00رقي من1415 احتي
ل زبيدة1416 ط11,00بص احتي
تن1417 ش   ف ط11,00كيم احتي
ر الدين1418 د ن ط11,00عي احتي
د1419 ج عم ث ط11,00ب احتي



ريب عزيزة1420 ط11,00ل احتي
د امين1421 ط11,00عي احتي
ط صبيرة1422 ط11,00زي احتي
يدني رتيب1423 ط11,00س احتي
س1424 ط11,00بج الط احتي
ي 1425 س عبد الح ط11,00ك احتي
ي سميرة 1426 ط11,00بن ق احتي
ر فيصل 1427 ط11,00عيش احتي
بي  فريدة1428 ط11,00كب احتي
س  سمي 1429 ك ط11,00ب احتي
رة1430 ال س ط11,00زر احتي
ه فتيح1431 ط11,00م احتي
ز عبد الرحي1432 ز ط11,00م احتي
ر نصيرة1433 ط11,00ل احتي
ن1434 د إيم ط11,00بن دا احتي
مي1435 ط11,00حمزا س احتي
مدة1436 ر ح ط11,00بن ل احتي
ط11,00حسني هجيــرة1437 احتي
رة1438 ش س ط11,00حم احتي
راس صبرين1439 ط11,00أ احتي
رين احا1440 ز ط11,00ب احتي
رة 1441 د س ط11,00س احتي
ل1442 ن  أم ط11,00ع احتي
مد رندى1443 ط11,00ح احتي
د ساف1444 ط11,00س احتي
س ساف1445 ط11,00مح احتي
ح زين1446 ط11,00رح احتي
في الدين مري1447 ط11,00ص احتي
ي1448 ط11,00أعرا س احتي
دي1449 لي ن ط11,00قج احتي
ي أحا1450 ط11,00خ احتي
ن عبد الحميد1451 ط11,00غ احتي
لي هش1452 ط11,00س احتي
سبيل1453 ط11,00قريني س احتي
ط11,00محداد زهيرة1454 احتي
ن1455 د ايم ط11,00جر احتي
ي 1456 ط11,00بن فرج س احتي
ن 1457 ر اايم ط11,00هدلي ن احتي
ي رمز1458 ط11,00بن ع احتي
ط11,00اضح سمير1459 احتي
غرارة نبي1460 ط11,00ب احتي
ط11,00يسمين بن غري1461 احتي
ن فطيم1462 ط11,00دح احتي



ن1463 ي ط11,00شيبي س احتي
يح1464 رة ص ر ف ط11,00غ احتي
ن1465 ط11,00قراس حن احتي
ب غزان1466 ط11,00ث احتي
يدة1467 ط11,00خاف م احتي
ن1468 ن ايم ط11,00عن احتي
يظ1469 ط11,00أكني ح احتي
الي رندة1470 ط11,00غ احتي
ر منيرة 1471 ط11,00خرخ احتي
ف1472 ش عبد الرؤ ر ط11,00ك احتي
ن1473 لحي ايم ط11,00ص احتي
زيز1474 ال عبد ال ط11,00ش احتي
ط11,00فتح ه أمين 1475 احتي
ي كنزة 1476 ط11,00بن ع احتي
ط11,00بن عد مري هدى 1477 احتي
ي 1478 را س ط11,00ق احتي
ة مري 1479 ط11,00نح احتي
دي 1480 ش س ط11,00كنت احتي
ء1481 ف ر  ط11,00ل احتي
ء1482 اش أسم ط11,00ش احتي
رزاد 1483 شف ش ط11,00ك احتي
ني سميح1484 ن ط11,00ك احتي
ن أحا1485 ط11,00ق احتي
ن 1486 ط11,00عمرا حن احتي
ر ابتس1487 ط11,00ل احتي
ش حبيب1488 ط11,00م احتي
س1489 جي  ط11,00هرب احتي
ء1490 ف ش  ط11,00قم احتي
ء1491 ط11,00سامي اسم احتي
رة1492 ط11,00بن غري س احتي
ثر1493 ط11,00قيمش ك احتي
ي1494 ش خ ب ط11,00ب احتي
يد مري1495 ط11,00ب احتي
رة 1496 س س ن ط11,00ف احتي
ش نسيم1497 ط11,00حم احتي
ط11,00شني شر1498 احتي
ن الشريف امن1499 ط11,00مزي احتي
ء1500 ط11,00برافط اسم احتي
ي نزي1501 ط11,00كت احتي
ن1502 ط11,00سديرة ايم احتي
ن سمي1503 ط11,00ل احتي
ل1504 ط11,00بن جدي أم احتي
ر فطيم1505 ط11,00بن زف احتي



حرام مري1506 ط11,00ب احتي
دى1507 ر ال س ن ط11,00ك احتي
ط11,00لر بشرى1508 احتي
ن هب ه1509 ط11,00قري احتي
سمي نسرين 1510 ط11,00  ق احتي
ء1511 سن أسم ط11,00ب احتي
ط11,00مزان إل1512 احتي
ء1513 ط11,00لطرش سن احتي
ر كنزة1514 ط11,00هيش احتي
جر1515 ط11,00يحي ه احتي
يش خديج1516 ط11,00در احتي
ح1517 ط11,00غمرة سم احتي
ط أمين 1518 ط11,00خب احتي
دريس أمين1519 ط11,00ب احتي
يش مري 1520 ط11,00خم احتي
ف 1521 دن ع ط11,00س احتي
ن1522 في حن ط ط11,00ال احتي
رش ابتس1523 ط10,84ح احتي
جيرة سمي1524 ط10,75ب احتي
ل 1525 ين  خ ط10,75ر احتي
ل1526 ط10,75فرش خ احتي
ط10,75عمران صبرين1527 احتي
يدة1528 ط10,75عام س احتي
ط10,69أبريل أمين 1529 احتي
ط10,69بتشي إدريس1530 احتي
ط10,64نمير من1531 احتي
ط10,50زايد ريم1532 احتي
ابد أحا1533 ط10,50ع احتي
دي1534 ط10,50قصير ش احتي
يص1535 ط10,50درا خ احتي
س إل1536 ط10,50برق احتي
ح1537 ط10,50حاس صب احتي
هيب1538 ط10,50لزر      احتي
ين   سمي1539 ر ط10,50ب احتي
ي1540 ط10,50بن رايس  س احتي
ط10,50خال   سمي1541 احتي
ل احا1542 ط10,50ب احتي
ي راني1543 ك ط10,50ت احتي
م1544 ي س ط10,50ضي احتي
ن1545 ل ايم ط10,50برح احتي
ا بشرى1546 ط10,50ز احتي
ط10,50عكيف نسيم1547 احتي
يد1548 شن اس ط10,50إبر احتي



رة1549 يز س ي م ل ط10,50خ احتي
جر1550 ط10,50عبدلي ه احتي
ن1551 لد حن ط10,50خ احتي
هيب1552 شي  ط10,50دع احتي
ط10,50بن مجد كنزة1553 احتي
ر عبد الرحي1554 ط10,50أمغ احتي
د غزان1555 ط10,50حم احتي
ط10,50حرا نسم1556 احتي
ح هيب1557 ط10,50ذب احتي
ري1558 ط10,50مدنش ص احتي
ل1559 ط10,50قرارة من احتي
ي محمد اأمين 1560 ط10,50صي احتي
ط10,50بن عيس دال 1561 احتي
ط10,50غزال سمي 1562 احتي
يدة1563 شيح س ط10,50ب احتي
ن ابتس1564 ط10,50عيش احتي
ن1565 ين ايم جم ط10,50ب احتي
ن ال1566 ط10,50ل احتي
م1567 ط10,50حراث س احتي
بر1568 ني ص ط10,50شيب احتي
زي1569 ط10,50خنيش ف احتي
ة بسم1570 ي ط10,50ع احتي
ل1571 ف خ ضي ط10,50ب احتي
ط10,50بن عطي ريم 1572 احتي
جر1573 ر ه ط10,50صم احتي
جر1574 د ه ط10,50ب احتي
ر رحم 1575 ط10,50ط احتي
ر راضي1576 ط10,50مد احتي
ي1577 ر لط ط10,50ج احتي
جي فريدة1578 ط10,50هرب احتي
ط10,50مجير بسم1579 احتي
رة1580 ط10,50شريط س احتي
ط10,50راه أحا1581 احتي
ط10,50اضح حدة1582 احتي
ع سمي1583 ط10,50لب احتي
ردة1584 ط10,50دقيش  احتي
ط10,50غميض حدة1585 احتي
دي1586 ي ن ط10,50خ احتي
مي كريم1587 ط10,50س احتي
رة1588 ع س ط10,50بي احتي
ط10,50دمبحر بثين1589 احتي
ي ريم 1590 ط10,50ق احتي
رة1591 ي س ط10,50ش احتي



جي 1592 ني  ط10,50رحم احتي
س1593 ر م ط10,50الب احتي
ف مري1594 خن ط10,50ب احتي
ط10,50عيس فتيح1595 احتي
دي1596 ش ن ط10,50عمير احتي
ء1597 ف ط10,50صخرا  احتي
شي لي 1598 ط10,50حم احتي
ش برديس1599 ط10,50ب احتي
يك1600 يز م ط10,50م احتي
قي الطي1601 ط10,50مرز احتي
في1602 ردي ش ط10,50ب احتي
رين لبن1603 ط10,50ب احتي
رة1604 ط10,50ذي س احتي
ن1605 ن ايم ط10,50مزن احتي
ش سمير1606 ط10,50كم احتي
ن1607 رة نريم م ط10,50ل احتي
ل1608 د ام ط10,50عن احتي
ل1609 يح ه ط10,50ص احتي
د1610 ط10,50زغامي س احتي
ير دالي1611 ط10,50ن احتي
ط10,50دعميش زهيرة1612 احتي
ن 1613 ط10,50سبيحي إيم احتي
ل سمي1614 ط10,50عبد الم احتي
م  أميرة 1615 ط10,50بن ع احتي
ن1616 ط10,50ه إيم احتي
خير سميرة1617 ط10,50ب احتي
طم1618 رة ف م ط10,50ل احتي
ن1619 ط10,50س إيم احتي
ين 1620 ط10,50دايخ ز احتي
دان 1621 ط10,50سام س احتي
د 1622 ن المس ع ط10,50ب احتي
ج1623 داش ث ط10,50ب احتي
ط10,50زا مجدة1624 احتي
ة1625 ج حي ب ط10,50ب احتي
ار برك1626 ط10,50د احتي
ترع رقي1627 ط10,50ب احتي
ط10,50عيبش صبرين1628 احتي
ط10,50قطراني نيسم 1629 احتي
ي عبير1630 ط10,50بن صي احتي
ن1631 اني ميم ط10,50مر احتي
طم الزهراء1632 عبيد ف ط10,50ب احتي
يص1633 ط10,50عري خ احتي
دى1634 ر ال ن ن يد ط10,50ال احتي



ثر 1635 س  ك ط10,50ك احتي
س مري1636 ط10,48عج احتي
ش حكيم 1637 ط10,27م احتي
دير صدا  1638 ط10,25خ احتي
ي1639 ط10,25حميش س احتي
ط10,25زندا أحا 1640 احتي
ط10,25بن حداد رحم1641 احتي
لح1642 سديرة ص ط10,08ب احتي
ن منيرة1643 ط10,00غ احتي
زيز   سمي1644 ط10,00ب احتي
زي1645 د ف ط10,00بد احتي
ل سمي1646 ط10,00مرم احتي
ز بشرة1647 ط10,00ق احتي
في1648 ا ش ط10,00ل احتي
ف نصيرة1649 ح ط10,00ح احتي
ي أمين1650 س ط10,00ي احتي
م 1651 عد س ط10,00مس احتي
اسح راضي1652 ط10,00م احتي
ن1653 ن حن حص ط10,00ب احتي
ط10,00مي ريم1654 احتي
مش خديج 1655 ط10,00ل احتي
يدة1656 ف م ط10,00قط احتي
ط10,00رزاقي امبن1657 احتي
مري1658 ش ال ي ط10,00م احتي
تي1659 ط10,00هدى غج احتي
ن 1660 زكر إيم ط10,00ب احتي
ن 1661 ره ح ن صب ط10,00ب احتي
ابد رحم 1662 ط10,00ع احتي
ل 1663 ط10,00قيد خ احتي
ل1664 ر خ ط10,00صرص احتي
ف امن1665 ط10,00ع احتي
اد خديج1666 ط10,00ذ احتي
ط10,00دريس زكي1667 احتي
ط10,00بن حم أمين1668 احتي
د1669 اتي س ط10,00ت احتي
ء1670 ط10,00عن سن احتي
ء1671 ش اسم ط10,00ل احتي
يم1672 ط10,00قشي ن احتي
في1673 ن ش ط10,00ع احتي
س1674 ط10,00دالي اين احتي
ن1675 ط10,00ب ايم احتي
ي مري1676 ط10,00م احتي
مر كنزة1677 ط10,00ال احتي



سمين كداد1678 ط10,00ي احتي
ن1679 ي الح س ط10,00ص احتي
ن1680 ي حن ب ط10,00ز احتي
ني زين1681 ط10,00جرم احتي
ء1682 ط10,00عجير أسم احتي
هيب1683 ط10,00خاف  احتي
ع نسم1684 ط10,00سب احتي
منجل راضي 1685 ط10,00ب احتي
ل1686 ف آم ط10,00أكت احتي
يم 1687 ط9,60زمي ح احتي
ن 1688 ف حن ط9,59مخ احتي
ط9,50كح عبد السا1689 احتي
ر1690 ن ط9,50ادير  ن احتي
ست     غني1691 ط9,50ب احتي
ء1692 ط9,50كزعي    أسم احتي
عن احمد لمين1693 ط9,50سم احتي
ط9,50ايدير لي1694 احتي
خير محمد امين1695 ط9,50ب احتي
ن امي 1696 ط9,50غضب احتي
ء1697 ط9,50زرارقي اسم احتي
ني 1698 ط9,50بغداد ص احتي
ط9,50زمي سمي 1699 احتي
م 1700 ر س ط9,50عيش احتي
ط9,50حمسي سكين1701 احتي
صد نسي1702 ط9,50ق احتي
د1703 اني س ط9,50شت احتي
ل مري1704 ط9,50رح احتي
س صبرين1705 ه ط9,50ب احتي
طم الزهراء1706 اد ف ل ال ط9,50م احتي
ن سميح1707 حص ط9,50ب احتي
ن1708 ط9,50دريش ايم احتي
ن1709 سح إيم ط9,50ك احتي
د 1710 ني الم ط9,50رحم احتي
ري 1711 ط9,50سرار م احتي
شي ريم1712 ط9,50عم احتي
تي زين 1713 ط9,50سم احتي
ط9,50مزر كنزة 1714 احتي
ن 1715 اكير نريم ط9,50س احتي
جر1716 ل ه ط9,50ب احتي
يح رحم 1717 ط9,50س احتي
ط9,50مزي ن أحا1718 احتي
ت1719 ن الشريف ك ط9,50مزي احتي
رة1720 ط9,50عمراني ن احتي



سي1721 طي  ط9,50م احتي
سمين1722 ط9,50مراد ي احتي
ط9,50كداد كنزة1723 احتي
ن فطيم الزهرة 1724 ط9,50بن خ احتي
رة1725 ر س ط9,50نج احتي
جر1726 ط9,35شراق ه احتي
ط9,25سيده إكرا 1727 احتي
ط9,00رخيس شمس الدين1728 احتي
غي أب بكر1729 ط9,00ن احتي
ط9,00درعي داهي1730 احتي
رة1731 م ص ط9,00ب احتي
ش عبير1732 ط9,00هب احتي
س1733 ط9,00ل عب احتي
م1734 ني أس ط9,00م احتي
ثر1735 ق ك ط9,00زيغ ي احتي
ردة1736 اس  ط9,00ح احتي
د1737 ط9,00ليتي س احتي
د 1738 ر ج ط9,00منص احتي
ن1739 ريم في ن ط9,00رف احتي
يرة1740 ش ش م ط8,50م احتي
ط8,50كريبع رض1741 احتي
ي 1742 ي را ط8,50خ احتي
ة1743 ط8,50رايس مر احتي
ن1744 ي ف س ط8,50ق احتي
ال امين1745 ط8,50ش احتي
عصيد سميرة 1746 ط8,50ب احتي
ط8,50زمي عبد السا 1747 احتي
م 1748 خير س ط8,50ب احتي
ي س1749 ط8,50ش احتي
س إبتس 1750 ط8,00كسك احتي
ز1751 لد  فير ط7,50خ احتي
ر  رمز 1752 ط7,50حج احتي
ر مري 1753 ط7,50قحر احتي
ن1754 ط7,50اليزيد دحم احتي
لي1755 ط7,00عرام ال احتي



بتش خديج1 جحــ19,64ب ن
ال2 ش ن جحــ19,33خرم ن
ني فريدة3 جحــ19,28رحم ن
جحــ18,26دهني نسيم4 ن
جحــ18,18شط عب5 ن
ع خضرة6 جحــ18,15س ن
ن نبي7 جحــ17,90بي ن
د 8 د مي جحــ17,87مس ن
جحــ17,85غزال سمراء9 ن
يدة10 مزبر م جحــ17,68ب ن
تي هدى11 جحــ17,64حرك ن
يدة12 ف س جحــ17,59شن ن
مي13 جحــ17,58عالي س ن
ي زهيرة14 جحــ17,57خ ن
جحــ17,56رق غزان15 ن
ني عز الدين16 رم جحــ17,50ب ن
رح اميرة17 جحــ17,50ف ن
يم18 د س جحــ17,36ج ن
داد19 طل  جحــ17,34ب ن
ل20 ف ام جحــ17,33قط ن
يل21 جحــ17,25جم خ ن
ل22 جحــ17,21قنيش أم ن
خير امين23 جحــ17,14ب ن
ل24 جحــ17,10شن ام ن
جحــ17,06عك فتيح25 ن
لي26 مد عبد ال جحــ17,04ح ن
د كريم27 جحــ17,01س ن
جحــ17,00قدار كريم28 ن
ضل هدى29 جحــ17,00ف ن
ن30 مزا حن جحــ17,00ل ن
رة31 جحــ16,96بك س ن
ع اسي32 جحــ16,94س ن
ء ه خديج33 جحــ16,90عط ن
ي حكيم34 جحــ16,86شب ن
ح امن35 جحــ16,85مس ن
ر الدين36 ة ن هرا جحــ16,84ب ن
ي37 جحــ16,75عني لي ن
خ ل صبيرة38 ر ب جحــ16,69مب ن

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
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ة39 صيف حي جحــ16,68ل ن
ل40 جحــ16,66هدار ام ن
دل41 ه ع جحــ16,65بب ن
جحــ16,65شرقي فتيح42 ن
جحــ16,64ادريس زا43 ن
يزة44 جحــ16,59حبيبي ف ن
يم45 جي س جحــ16,56هرب ن
يدة46 قي م جحــ16,55ش ن
ين امي47 جحــ16,54حس ن
داد48 ة  جحــ16,52نح ن
د هش49 م جح16,5027.06.1982ب ن
ري50 ل ح جح16,5026.10.1984قب ن

ي حميدة1 ط16,5017.02.1989رقي احتي
بي الزهرة2 طــ16,48ح احتي
دي3 د ن طــ16,40بن س احتي
رزاد4 طــ16,39حسنين ش احتي
ة5 ش زك طــ16,36ري احتي
ري6 ل ص طــ16,35ب احتي
ء ه يسمين7 طــ16,32عط احتي
ري8 ي ص طــ16,28ش احتي
د رتيب9 طــ16,28حمي احتي
طــ16,26حسنين حكيم10 احتي
ة11 ن حي ي طــ16,20جم احتي
ر فريدة12 طــ16,17قحط احتي
ل فريدة13 طــ16,15غ احتي
ل14 طــ16,11لش أم احتي
داد15 ن  طــ16,10عا احتي
يم16 ش س طــ16,09ب احتي
ش صبرين17 طــ16,07قن احتي
س عص18 طــ16,05د احتي
ال19 يج ن ط16,0422.01.1978ن احتي
قي20 ثير ش ط16,0426.09.1987خ احتي
ة21 ركي نج ط16,0017.03.1972مب احتي
ل22 ط16,0022.02.1975بن درا من احتي
ج رزي23 ط16,0023.05.1977الح احتي
ط16,0014.07.1979شالي اسي24 احتي
سف ابتس25 ط16,0017.09.1979ي احتي
ر اسي26 ط16,0010.07.1980بك احتي
ل27 ط16,0001.11.1980محداد ام احتي

جن قرار ال
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ط16,0019.07.1981مراد فريد28 احتي
ط16,0007.09.1981سرس عبد الرزا 29 احتي
ف سكين30 ط16,0025.09.1981م احتي
ئش31 دة ع ط16,0026.03.1982زغ احتي
ل لمي32 ي ط16,0008.07.1982ش احتي
ز الزهراء33 ط16,0020.10.1982حج احتي
رة34 ط16,0019.08.1984كزعي س احتي
ن 35 ي حن ط16,0003.10.1987شري احتي
ة هدى36 ي ط16,0027.11.1987بن ن احتي
ء37 ط16,0013.12.1987زم هن احتي
ف38 عيش ع ط16,0030.07.1988ب احتي
يزة39 لد ل ط16,0027.02.1989بن خ احتي
ن40 ط16,0012.10.1991ريغي إم احتي
طــ15,99بصير فريدة41 احتي
ل 42 طــ15,92ع أم احتي
ي 43 س س طــ15,89ق احتي
طــ15,88بصير لبن44 احتي
ردة45 عجيل  طــ15,86ب احتي
هيب46 طــ15,85بن عدة  احتي
ي47 بل عبد الح طــ15,85م احتي
طــ15,84بك صبرين48 احتي
ء49 رف حسن طــ15,82ش احتي
در50 ح عبد ال ي ط15,8113.03.1970ب احتي
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ط15,8118.07.1980احمد يحي دال51 احتي
ميــ52 د س ط15,8101.01.1990عيــ احتي
ط15,8128.03.1990جندارمي دني 53 احتي
ي 54 ني ص ط15,78زيت احتي
ش هب55 ط15,77حم احتي
في كنزة56 ط15,76قن احتي
ي57 د ص ط15,75قن احتي
ط15,74ذي فرح58 احتي
م دلي59 ش ط15,74ب احتي
ني60 ط15,70ذي م احتي
زيز نجي61 ط15,70أي ب احتي
ط15,69 حربي حسين62 احتي
جر63 ر ه ط15,69صم احتي
د64 ط15,68ميس س احتي
زي65 س ف ط15,68عتر احتي
ط15,65مزرز نيس66 احتي
ء67 ش اسم ط15,58ح احتي
ر يمين68 ط15,58سم احتي
ا هدى69 ط15,58ت احتي
رس70 يدر ب عبد ه ف ط15,57ق احتي
رة اسي71 م ط15,51ل احتي
رة سميرة72 ط15,50سم احتي
رقب سميرة73 ط15,50ب احتي
ط15,50زاد لبن74 احتي
ص مري75 ط15,50قص احتي
م76 ر س ط15,50حم احتي
ن س77 ط15,50دبش احتي
د بال78 ط15,50س احتي
جر79 ش ه ط15,50عتر احتي
ز80 ط15,50قاتي فير احتي
ن محمد81 ط15,50ذرف احتي
ح كنزة 82 ط15,50ب احتي
بش نزي83 ط15,49ك احتي
ن84 ف حن ط15,46ابن الم احتي
سمين85 ن ي ط15,45هرن احتي



زي86 ط15,42زارز ف احتي
يم87 ط15,40غميض ح احتي
سامي مري88 ط15,39ب احتي
طيف89 عن عبد ال ط15,39سم احتي
يبي خديج 90 ط15,36ذ احتي
ط15,36بر هدى91 احتي
ط15,32ذهبي لطي92 احتي
د93 ط15,30قشي س احتي
رني ليندة94 ط15,30ال احتي
ج 95 دع عزا ث ط15,27م احتي
ري96 عدى ص ط15,27مس احتي
في97 ط15,26بن احمد ش احتي
ر98 ل ن ط15,24بن ط احتي
بن ليندة99 ط15,23أ احتي

ي100 ط15,15خاف ع احتي
سمي برني101 ط15,14ق احتي
يم102 ط15,14عكر ع احتي
سي103 ف ه  ط15,12خ احتي
س104 ط15,12قس ب احتي
ش لين105 ط15,12ب احتي
ش منيرة106 ط15,11هب احتي
س فريدة107 ط15,09طب احتي
ري108 ط15,08مرابط ص احتي
يزة109 يح ف ط15,08س احتي
سي110 ش  ط15,07 قد احتي
ذن لي111 ط15,05ب احتي
ء112 ر لمي ش ط15,04ع احتي
ر ابراهي113 ط15,04دخ احتي
د114 ط15,00راه س احتي
يظ115 ط15,00زرقين ح احتي
ط15,00طيبي بدرة116 احتي
ي117 ط15,00قريمس س احتي
طم118 ن ف ط15,00طي احتي
ي119 ط15,00شنيتي س احتي
ي120 صر ص ط15,00سي ن احتي
ط15,00شريخي سمير121 احتي
سي122 د  ط15,00بزغ احتي
ي123 ط15,00قرين س احتي
طم124 ي ف ط15,00خش احتي
ه محمد الطي125 م ط15,00ب احتي
شي حسين126 ط15,00برب احتي
ز127 فين زيز ص ط15,00عبد ال احتي
ن يمين128 ط15,00غضب احتي
رة129 ط15,00صحرا ص احتي
دة130 ط15,00رايس مس احتي



ن131 غرة حن ط15,00صغ احتي
يم132 ابتي ن ط15,00ت احتي
ن133 د ايم ط15,00ف احتي
زي134 ط15,00فريش ف احتي
هرة135 س ج ط15,00بن ق احتي
ي احا136 ل ط15,00ب احتي
س137 س اين ط15,00كسك احتي
ني فتيح138 ط ط15,00س احتي
ط15,00مزغيش ابتس139 احتي
يك140 خ م د ط15,00ب احتي
رة 141 سن س ط15,00ب احتي
يم142 ط15,00مرابط ف احتي
ط14,97شبل زين 143 احتي
ال144 ايد ن ط14,96ز احتي
ر رمز145 ط14,95من احتي
ز146 ط14,95مراد فير احتي
طيف147 ار عبد ال ط14,94ش احتي
ن148 ي اسم س ط14,94ي احتي
رة فريدة149 م ط14,85ل احتي
ط14,82قاتي راني150 احتي
ط14,78قر ابتس151 احتي
رة152 ط14,78كرام ن احتي
ني153 ش ص ط14,77خبش احتي
يص 154 ط14,75زبير خ احتي
ن155 ن اسم ط14,75عد احتي
ر يسمين156 ط14,74زب احتي
لمرج حني157 ط14,74ب احتي
ن خديج158 ط14,73غضب احتي
ي نجاء159 ط14,72ب زغ احتي
طم الزهراء160 ط14,71مشر ف احتي
ط14,71صحرا هن161 احتي
ر نجي 162 ط14,70كر احتي
يس163 ط14,68مي ن احتي
ط14,67طبي امين164 احتي
ط14,66زر لطي165 احتي
ي دلي166 ط14,65كاي احتي
رة167 ي ص ل ط14,65 خ احتي
ال168 ط14,63بن رايس ن احتي
ن169 ريم ي ن ط14,63خ احتي
ط14,63ر صبرين170 احتي
يص171 صيف خ ط14,62ل احتي
زي 172 ن  ف د ط14,61س احتي
اشي منيرة173 ط14,60ك احتي
ة174 ران حي ط14,59م احتي
ط14,56مصرع حبيب 175 احتي



ش صبرين176 ط14,55دم احتي
يط لي177 ي ط14,54ب احتي
ئش178 ار ع ط14,53ص احتي
ط14,52هميسي فضي179 احتي
يزة180 اتي ف ط14,51ت احتي
راني لي181 ط14,50م احتي
ط14,50حشاف من182 احتي
يص183 ازيد خ ط14,50ب احتي
د 184 ط14,50ادير الص احتي
ل جمي185 ط14,50درب احتي
ط14,50حسن س186 احتي
في187 ط14,50سرا ص احتي
زي188 ط14,50بن حميدة ف احتي
مزبر بال189 ط14,50ب احتي
ط14,50سمش س 190 احتي
ن191 ي ن س ن ط14,50م احتي
ر192 رين ط ز ط14,50ب احتي
ج  يزيد193 ط14,50بج احتي
ي194 ش محند أك ط14,50ب احتي
ن195 ني حن يم ط14,50س احتي
ل س196 ط14,50س احتي
خير لي197 ط14,50ب احتي
حسين ابتس198 ط14,50ب احتي
ح199 ط14,50درادرة صب احتي
ن امين200 ط14,50فرق احتي
ء201 ني أسم ط14,50تب احتي
ج مري202 ط14,50بن هب احتي
ط14,50حدا ال203 احتي
مر زين204 ط14,50ال احتي
ء205 ط14,50بن هني اسم احتي
ي206 ط14,50شبير ب احتي
ل راني207 ط14,50ب احتي
رة208 تي ش ط14,50حرك احتي
داد209 ط14,50حشاف دني  احتي
ن لي210 ي ط14,50س احتي
ش ابتس211 ط14,50بن زا احتي
داد212 ط14,50قري  احتي
ن سمي213 ط14,50سحن احتي
ل نميرة214 ط14,50درب احتي
هل كنزة215 س ط14,50ب احتي
يطيش خديج 216 ط14,50ب احتي
ش فريدة 217 ط14,50ش احتي
ل218 ر خ ط14,50منص احتي
ن 219 ط14,50ب ايم احتي
ن220 ط14,50قيد عرج احتي



ني نسيم221 ط14,50زيت احتي
يدش نسرين222 ط14,50م احتي
طم223 ر ف ط14,50خني احتي
مي224 ش س قط ط14,49ب احتي
ط14,49بن زغدة غني225 احتي
ح ميميش226 ط14,49شي احتي
ي ف227 ط14,47ربي احتي
ن فطيم الزهراء228 ط14,47قري احتي
ط14,47داعي مني229 احتي
هن230 د ك ط14,46م احتي
ط14,43ح الحمص محمد امين231 احتي
ان س232 ط14,43شت احتي
يم233 ط14,42مزاد س احتي
ن234 ي ايم ط14,41خ احتي
راس نسيب235 ط14,40ب احتي
د236 ن س ط14,40ع احتي
ط14,38زير زبيـــر237 احتي
ة238 صيف نج ط14,38ل احتي
نس239 يط ي ي ط14,38ب احتي
زا صبرين240 ط14,37م احتي
ق رض241 ط14,36ق احتي
ش رتيب242 ط14,35عمير احتي
ط14,35اضح ربي243 احتي
د244 ي س ط14,32بس احتي
ف حبيب 245 لك ط14,32ب احتي
ر فريدة246 ط14,32م احتي
ار فتيح247 ط14,31ش احتي
ط14,31مرغ امين248 احتي
ط14,30مجبر حميدة249 احتي
ظ اكر250 ط14,27اي مح احتي
ء251 مد حسن ط14,26ح احتي
ي252 صر ب ط14,23ن احتي
ط14,19خ  رزي 253 احتي
ن254 ر إيم ط14,19ب احتي
ئزة255 ط14,19حدا ف احتي
في256 ني ك ط14,17عثم احتي
رة257 ني س ط14,16عن احتي
مي258 ني س ط14,16زي احتي
ن259 ير ايم ط14,16خن احتي
ط14,15بن عرا عبد الح260 احتي
ي261 ر س ط14,15كرك احتي
ز دين262 ط14,12قم احتي
ن263 ز عا ط14,12كن احتي
ني264 س ص ط14,10م احتي
مي265 ل س ط14,08قب احتي



ح266 ط14,08قري نج احتي
ني هدى267 ط14,08رحم احتي
ي سميح268 ط14,08ع احتي
فرم منيرة269 ط14,07ب احتي
يداني لبن 270 ط14,01ال احتي
ابح زين271 ط14,00ر احتي
داد272 د  ط14,00س احتي
جي حميدة273 ط14,00ب احتي
ط14,00عجيسي فريدة274 احتي
داد275 مي م ط14,00ج احتي
ي خيرة276 اي ط14,00ل احتي
ز277 در فير ط14,00ق احتي
صمي زهي278 ط14,00ال احتي
ف سمير279 ط14,00اخ احتي
ء280 ج  هن ط14,00لص احتي
ل281 ص أم ط14,00قرب احتي
ة282 لف نج ط14,00م احتي
ي283 ط14,00كريبط عبد الح احتي
ل الدين 284 طي جم ط14,00م احتي
يم285 صيف ف ط14,00ل احتي
ز 286 ين يحي ش ط14,00ب احتي
ط14,00مرز نسيم 287 احتي
تي حبيب288 ط14,00غج احتي
ضي كريم289 ط14,00ب احتي
ن س290 رحم ط14,00ا احتي
ف291 ز ع ط14,00ب احتي
شي حميدة292 ط14,00حم احتي
ط راني293 ط14,00اج احتي
ر منيرة294 ط14,00عط احتي
ش ربيع295 ط14,00أم احتي
ط14,00بن مرزاق296 احتي
ط14,00لطرش حدة297 احتي
ط14,00فراحت لي298 احتي
س299 ط14,00بت اين احتي
ن300 ط14,00شيبي حن احتي
يش301 ني در ط14,00زيت احتي
يم302 ي ح ط14,00ب احتي
ركي بسم303 ط14,00مب احتي
ارة 304 د ن ط14,00بن م احتي
ط14,00عيش فتيح305 احتي
ني306 امر ص ط14,00ل احتي
ط14,00فرح اسي307 احتي
سي308 ط14,00فاحي  احتي
د309 زيد نج ط14,00ب احتي
ر310 ط14,00شنيتي ط احتي



م311 ش س ط14,00ب احتي
ي رزي312 ض ط14,00ف احتي
ن313 ا ايم ط14,00ز احتي
ط14,00زاقي نسيم314 احتي
داد315 ي  ط14,00ش احتي
ال316 ني ن ط14,00ب احتي
ال317 ش ن ط14,00م احتي
ر318 لي ازده ط14,00غرز احتي
يج انيس319 ط14,00ن احتي
ط14,00داهل بال320 احتي
ي 321 ط14,00جغب س احتي
ح322 ط14,00مشت صب احتي
سي 323 ط14,00جا  احتي
داد324 ر  ط14,00دك احتي
يح325 ني ص ط14,00تب احتي
ز هدى326 ط14,00حج احتي
يح327 ش ص ط14,00مخن احتي
رة328 ط14,00دربيزة س احتي
ء329 م هن ش ط14,00ب احتي
ني لي330 ط14,00عن احتي
ي331 يغ س ط14,00ش احتي
ر332 ط14,00صبي عبدالن احتي
لي سمي333 ط14,00ش احتي
رزاد334 ي ش خ ط14,00ب احتي
ش ايمن335 ط14,00حد احتي
ر نج الدين336 ش ط14,00ع احتي
ط14,00زبير ري337 احتي
جر338 شي ه ط14,00حن احتي
بكر339 ني ب ط14,00من احتي
قي اسي340 ط14,00مرز احتي
ي 341 ي س ط14,00خ احتي
ص سمي 342 ح ط14,00ب احتي
رة343 خب س ط14,00ب احتي
د344 ش س ط14,00مزغ احتي
رة345 ن س ط14,00دحم احتي
ء346 ني اسم ط14,00عصم احتي
رة347 ني س ط14,00رحم احتي
ل348 خ ام د ط14,00ب احتي
يدة349 ني س ط14,00س احتي
ط14,00شالي لي 350 احتي
ط14,00شرف ال351 احتي
ن 352 ر ايم ط14,00قد احتي
ن نبي353 ط14,00عن احتي
ر حسين354 ش ط14,00ب احتي
حي احا355 ط13,98ب احتي



ذين دني356 ط13,97بن ا احتي
ار س 357 لن ط13,97ب احتي
هيب 358 شي  ط13,97دع احتي
ل359 ل من ط13,96جغ احتي
زق رقي360 ط13,95ل احتي
رة361 كثير ن ط13,92ب احتي
ه عيدة362 ط13,90قرمي برك احتي
ل رض 363 ط13,88كح احتي
ط13,87سبتي راشدة 364 احتي
ي365 لي تك ط13,85قج احتي
ط13,85رح بريزة366 احتي
صر سمير367 ط13,85بن ن احتي
ط13,84إرزيل س368 احتي
رة منير 369 ط13,83ب احتي
ش قصير370 ط13,83عيط احتي
ي371 ط13,83بزاح ش احتي
ط13,81دان لي372 احتي
يم 373 ط13,81لبيد ن احتي
رة374 اشي س ط13,79ر احتي
يدة375 ط13,79برق س احتي
زي376 ي ف س ي ط13,77ب احتي
ن377 ش ايم كرم ط13,77ب احتي
لد امين378 ش خ ط13,75حرب احتي
ط13,75منتصر زين379 احتي
ري380 ني ص ط13,75رحم احتي
يص 381 ي خ ط13,74مراب احتي
دى382 ر ال ط13,73مرغ ن احتي
ط13,71مراكشي س383 احتي
ي سمراء384 ط13,67ال احتي
برة385 ف ص ط13,66م احتي
ري386 ش ص ط ط13,65ب احتي
ليخ387 ش ز ط13,62ري احتي
يش نبي388 ط13,62م احتي
ن389 د إيم ط13,59حم احتي
ال390 ني ن م ط13,58س احتي
د391 امر نج ط13,58ل احتي
ط13,58مرا لحسن392 احتي
ن393 ني حن ط13,58تب احتي
ط13,58بن صيد عبد المؤمن394 احتي
نيس395 ط13,58منديل  احتي
د396 ر س ط13,56قحر احتي
زي397 ل ف ط13,54برح احتي
ط13,51الحكي لي398 احتي
دة399 زني مس ط13,51ب احتي
في س 400 ع ط13,50ب احتي



يص401 ار خ ص ط13,50ب احتي
ل402 ل  ام ط13,50ط احتي
ل403 ل ام ط13,50ع احتي
ب كري404 ط13,50ب احتي
ي405 ف س ط13,50يخ احتي
ج406 شي ال ط13,50حم احتي
ل امي407 غ ط13,50ب احتي
ن408 ي ايم ط13,50ن احتي
ر نسيم 409 ط13,50هيش احتي
ط13,50سرس سمراء410 احتي
ي411 ش ع ط13,50ص احتي
ل فؤاد412 ط13,50إبراهي س احتي
ج نصيرة413 ط13,50مجم احتي
ل 414 ش ام ط13,50دب احتي
ردة 415 ط13,50خنيش  احتي
ط13,50خنت امين 416 احتي
د417 ط13,50بن حيدر س احتي
زي 418 ح ف ط13,50رح احتي
ر عبد الكري419 ط13,50عم احتي
ط13,50جحنيط صبرين420 احتي
ن421 ط13,50نني ايم احتي
ري422 ط13,50هميسي ص احتي
يدة423 ط13,50تال ج احتي
ط13,50شتي نبي424 احتي
ن425 ل ايم ط13,50قشط احتي
مين426 ر الي ط13,50جرج احتي
مي427 ر س لخي ط13,50أ احتي
ط13,50قري  نسيم428 احتي
غ عبد الح429 ط13,50ش احتي
يم430 ر س ط13,50ج احتي
ر يسمين431 ط13,50نج احتي
ط13,50عيد بسم432 احتي
يك433 ط م ط13,50مزي احتي
ط13,50بشطط س434 احتي
م435 هي س ط13,50ك احتي
ط13,50عزاز راضي436 احتي
زا سميرة437 ط13,50م احتي
رة438 ط13,50غراف ن احتي
ل439 ر خ ط13,50ج احتي
ة440 رح حي ط13,50ب احتي
ر يمين441 ك ط13,50ب احتي
ط13,50حرابي كنزة442 احتي
ة443 د نج ط13,50عيب احتي
ء444 س حسن ط13,50غط احتي
ن445 سف ايم ط13,50بن ي احتي



ردة446 ا  ي ط13,50ن احتي
د بسم447 ي ط13,50ال احتي
ة448 مي حي ه ط13,50بن ت احتي
دى449 رال حني ن ط13,50ب احتي
ط13,50س ريم450 احتي
مي451 ط13,50زرا س احتي
ط13,50خ سمي452 احتي
ط13,50قدار شمس الدين453 احتي
جي زين454 ط13,50هرب احتي
يط ابتس455 ي ط13,50ب احتي
ط13,50زايد امي456 احتي
ة457 ف نج ط13,50ضي احتي
ن458 ني ايم ط13,50زي احتي
رة459 ط13,50صبحي ش احتي
ي صبرين460 ي ط13,50ب احتي
س س461 ط13,50حب احتي
ط13,50بن الزاد دلي462 احتي
طل463 ط13,50رفي ب احتي
ن464 ر حن ط13,50ال احتي
ط13,50كب سمي465 احتي
صيف راضي466 ط13,50بن ل احتي
دة نسرين467 ط13,50حم احتي
صيف سمي 468 ط13,50ب احتي
رة469 دف ن ط13,50ه احتي
ل 470 ز أم عك ط13,50ب احتي
ار مري 471 ط13,50ش احتي
ن نجي472 ط13,50ال احتي
جر473 ح ه ط13,50صرد احتي
ش مري474 ط13,50م احتي
ء 475 ش الشيم ط13,50قرش احتي
ن476 ي ش س ط13,50كر احتي
ن477 عشرة ايم ط13,50ب احتي
ض478 ط13,50لغري ري احتي
ل ابتس479 ط13,50خت احتي
هيب480 ط13,50ب خب   احتي
قرن مني481 ط13,50ب احتي
ة482 ج حي ط13,50الح احتي
زن مني483 ط13,48ب احتي
طم484 د الشريف ف ط13,48يس احتي
ي دلي485 س ط13,47ي احتي
جر486 دردارة ه ط13,42ب احتي
ل ري487 خ ط13,41ب احتي
ير عبد المجيد488 ش ط13,36ب احتي
ط13,34خ هدى489 احتي
سمين490 ط13,33بن صيد ي احتي



د احا491 ط13,33حم احتي
ل492 يد كم ط13,32ف احتي
ترع جمي493 ط13,31ب احتي
ر فطيم494 ط13,30قط احتي
في 495 يد ش ط13,27ب احتي
ط13,27قرا هش496 احتي
ش مري497 ط ط13,27ب احتي
ط13,27بن عطي ع الحكي498 احتي
ء499 ف اسم ط13,26خ احتي
زيز من500 ط13,26ب احتي
ع خديج501 ط13,24بن سب احتي
مي 502 ط13,23زر س احتي
ح كريم503 ط13,22مس احتي
ط13,21لطرش زين 504 احتي
طم505 ط13,18قرف ف احتي
دارف506 ط13,18الزهراء/ش احتي
ن507 ط13,18قالت هب الرحم احتي
ر كريم508 ق ش ط13,17ب احتي
دن رمز509 ط13,16زي احتي
ف 510 ط13,16بن عبيرز ع احتي
داد511 لد  ط13,15خ احتي
ز صبرين512 ط13,15ق احتي
ة513 غ عا ط13,14ش احتي
يح حس الدين514 ط13,13س احتي
ازيد نبي515 ط13,12ب احتي
ر516 ط13,11عبدلي ج احتي
ريش الخميني517 ط13,09بن ب احتي
دار كريم 518 ج ط13,08ب احتي
ي محمد أرزقي519 س ط13,07ي احتي
رة520 ط13,00بن جدي ن احتي
ل521 ي ام الح ط13,00ب احتي
ر منيرة522 ط13,00ج احتي
دي523 ش تس ك ط13,00ب احتي
ي زين524 جن ط13,00ب احتي
ء525 ح اسم ط13,00ري احتي
ط لي526 ط13,00عي احتي
ن527 ط13,00خرشي نريم احتي
ن528 ر اسم ط13,00قرق احتي
رة529 فرم ش ط13,00ب احتي
دا يمين530 ط13,00م احتي
ر ااسا531 ل ن من خ ط13,00ض احتي
ط13,00لكحل زين532 احتي
يم533 ط13,00بن خدي ه س احتي
م534 فاق س ط13,00ب احتي
ش سميرة535 ط13,00برب احتي



ش غني536 ط13,00برب احتي
ري537 صمي ن ط13,00ال احتي
ط13,00حمزا لبن538 احتي
د رزي 539 ط13,00دا احتي
ش نبي540 ط13,00عب احتي
ي541 ط13,00ارث س احتي
هر542 ز الط ط13,00ب احتي
ال543 ر ب جال ن ط13,00عم احتي
يزة544 ن ف ن ط13,00م احتي
ال545 ر ن ط13,00قرق احتي
ط13,00بن ستيتي يسمين546 احتي
ش محمد 547 ط13,00مخن احتي
ط13,00بصير هدى548 احتي
ي أمير549 س ط13,00ي احتي
رة550 ط13,00غربي ن احتي
يد حدة551 ط13,00ق احتي
ر مري552 ط13,00جرج احتي
رة553 ــ صــ ط13,00ب احتي
ز554 ط13,00ب  ف احتي
ل555 ن ه ط13,00ريح احتي
ن  ليندة556 حص ط13,00ب احتي
دي557 ش ن ط13,00سم احتي
ن558 ان حن ط13,00ع احتي
ي559 ط13,00قبي س احتي
لد مري 560 ط13,00بن خ احتي
ط13,00مرابط عبد الحكي561 احتي
عي سمي562 ط13,00مط احتي
ال563 ني ن يم ط13,00س احتي
ز 564 هين ط13,00ب ش احتي
ن565 ف حن ضي ط13,00ب احتي
ر بسم566 ط13,00قرق احتي
في567 ر ش ط13,00عرع احتي
ط13,00راشد امين568 احتي
ط13,00مداني سكين569 احتي
ل570 ي ام ط13,00ربي احتي
ط13,00طير امين571 احتي
ل572 ط13,00عيس ام احتي
ف خديج573 ط13,00بضي احتي
ط13,00نمر كريم574 احتي
في امين575 ع ط13,00ب احتي
ن امي576 ط13,00برك احتي
رزاد577 يدر ش ط13,00ق احتي
شي سمي578 ط13,00قب احتي
ط13,00ميسي ابتس579 احتي
رة580 اني س ط13,00مر احتي



ة581 ط13,00رايس مر احتي
س582 سي اميرة الط س ط13,00ا احتي
ن583 جين ايم ط13,00ط احتي
ط13,00زعي هدى584 احتي
ن585 ي اسم ط13,00تيغ احتي
ف فطيم الزهراء586 خ ط13,00ب احتي
ط13,00مشيش ريم587 احتي
ردة588 ط13,00زبير  احتي
اغي أسي 589 ط13,00ز احتي
الي فتيح590 س ط13,00ب احتي
ن أنيس591 ط13,00شين احتي
مّي592 ل س ك ط13,00ك احتي
ط13,00هال اميرة593 احتي
ي سمي594 ي ط13,00ن احتي
ط13,00س فتيح595 احتي
ط13,00لكحل محمد596 احتي
رار ليندة 597 ط13,00ب احتي
ني598 ي عبد الغ ط13,00ب احتي
ل599 ي جم ط13,00حي احتي
ه600 ح عبد ال ط13,00ذب احتي
حمزة601 بس ب ط13,00ل احتي
ر حدة602 ط13,00مذك احتي
يشي مري603 ط13,00حش احتي
خير هدى 604 ط13,00ب احتي
ه 605 ط13,00خط محمد عبد ال احتي
سف606 قي ي ط13,00مرز احتي
در من607 ط13,00ق احتي
يدة608 ش س ط13,00مر احتي
ح609 ذن صب ط13,00ب احتي
رة610 يزة س ط13,00م احتي
ط13,00قصير عص611 احتي
ط13,00ب رمل امين612 احتي
بد اميرة613 ط13,00ال احتي
ل امين614 ط13,00ك احتي
د ابتس615 يد ط13,00ل احتي
مي616 ث س ط12,97برغ احتي
د617 ط12,97بن مجد محم احتي
رة618 في س ط12,95مخ احتي
ي نبي 619 ط12,94شب احتي
اشر كريم620 ط12,93ل احتي
ط12,91دعيش نسرين 621 احتي
د اسي622 ط12,85إس احتي
دة سميح623 ط12,84حم احتي
ل 624 ج أم لج ط12,83ب احتي
ن 625 ط12,81بن قسمي حن احتي



ل626 شريط ام ط12,81ب احتي
يم627 ط12,79فرشيش ن احتي
دي628 ط12,78بن دادة ن احتي
ر629 ي من ط12,77م احتي
ط630 ح بش ط12,77سم احتي
مش أمين631 ط12,77ل احتي
ي ساف632 ي ط12,76ش احتي
ط12,76بي ابتس633 احتي
ن634 ر  إيم ن ط12,76ب احتي
ف 635 ش عبد الرؤ ط12,75عب احتي
ح 636 ي صب ط12,73ل احتي
ق 637 ش مرز ط12,71بن حد احتي
ن638 ان ايم ط12,70شت احتي
لمي ال639 ط12,68 س احتي
د640 ل ط م ط12,68ب احتي
ج عبد الرحي641 ط12,68لص احتي
ط12,67زندا امين642 احتي
ط12,65فا كريم643 احتي
ان سميرة644 ط12,65طي احتي
سمين645 ر ي ط12,64قند احتي
ن646 عيش حن ط12,63ب احتي
د  فتيح647 ط12,62س احتي
ز مري 648 ط12,62عب احتي
غرارة س649 ط12,62ب احتي
ط12,60مرز هند650 احتي
رة651 يد س ط12,58ب احتي
يك652 ء ه م ط12,58 عط احتي
قي بدرة653 ط12,58مرز احتي
ان نبي654 ط12,58شت احتي
طم655 ش ف ط12,55ري احتي
ردة656 ر  ط12,55قرق احتي
ي حيزي657 ف ط12,53ش احتي
ن ريم658 ط12,53تكس احتي
ط12,50طبي عب 659 احتي
ل احا660 ط12,50درب احتي
ال661 ط12,50زغيب ن احتي
تي662 ي ك ع ط12,50ب احتي
ة الطي663 ط12,50نح احتي
ط12,50طبيش مديح664 احتي
قي رفي 665 ط12,50محر احتي
ل666 د  خ ط12,50عيب احتي
ضي آمن667 ط12,50م احتي
ط12,50قرفي صبرين668 احتي
يبي غني669 ط12,50ذ احتي
ري670 ط12,50خ ص احتي



سي671 س  ط12,50دع احتي
ط12,50حيمر فل672 احتي
ط12,50منتصر جمي673 احتي
ط12,50لكحل مري674 احتي
ردة675 ط12,50بن سريد  احتي
ط12,50كرميش مني676 احتي
د677 ل ل خ ب ط12,50ط احتي
يش غني678 ط12,50در احتي
رة 679 ط ن ط12,50ب احتي
ف حسيب680 ي ط12,50م احتي
سمين681 ط12,50برك ي احتي
د 682 ني س ط12,50زيت احتي
ط12,50صخر مري 683 احتي
ين ال 684 جم ط12,50ب احتي
ديس لي 685 ط12,50ب احتي
ط12,50بن عيس مري 686 احتي
ى 687 ط12,50حمزا فد احتي
سنين امين688 ط12,50ب احتي
د689 ن س ط12,50ب احتي
ن سميرة 690 ط12,50ب احتي
ني691 ط12,50حمدا ص احتي
ني هجيرة692 ي ط12,50م احتي
ز693 زدة فير ط12,50لب احتي
رة694 رز ن ط12,50ب احتي
دي آسي695 ط12,50ل احتي
رة سمي696 قند ط12,50ب احتي
ص697 ط12,50هجرس ح احتي
ء698 ف ن  ط12,50ب احتي
ط12,50راشد قرمي699 احتي
ف700 ادرة عبد الرؤ ط12,50ش احتي
مي701 ني س د ط12,50س احتي
ن احا702 ط12,50ع احتي
ني كتيب703 ط12,50مزي احتي
يم704 عا ه س ط12,50ب احتي
يك705 ز م ط12,50ب احتي
ن706 ط12,50بن عرا ايم احتي
دى707 ر ال ف ن ط12,50مخ احتي
يزة708 ح  ط12,50ن احتي
رة709 ر س ط12,50مخت احتي
ط12,50بن ذي هجيرة710 احتي
جر711 ط12,50مراكشي ه احتي
رة712 ي س مي ط12,50ر احتي
ط12,50زغا زين713 احتي
داد714 ش  ط12,50حش احتي
ن715 ي ايم ي ط12,50خ احتي



ط12,50بن خاف نسرين716 احتي
مي717 س س ط12,50س احتي
ي718 شي ص ط12,50قط احتي
م719 ط12,50كراغل س احتي
ء720 ن اسم ط12,50رحم احتي
صي721 لبصير  ط12,50ا احتي
ف لي722 ص ص ط12,50ب احتي
ير723 ط12,50بحر س احتي
رش مري724 ط12,50ح احتي
صف نسيم725 ط12,50ن احتي
ل726 ص ط12,50مياس  احتي
ط12,50بك فتحي727 احتي
ط12,50عبدلي ليندة728 احتي
س لطي729 ط12,50ك احتي
ء730 ل اسم ط12,50ج احتي
تح731 ط12,50خش ف احتي
ى732 خريص نج ط12,50ب احتي
ل733 د كم ط12,50عيب احتي
مر نبي734 ط12,50ب احتي
ي امي735 ط12,50ال احتي
ط12,50سدا امي736 احتي
ء737 ف ط12,50خثير  احتي
ى738 اشي نج ط12,50ك احتي
هر زهيرة739 ط12,50ج احتي
د جمي740 ي ط12,50ال احتي
جي حمزة741 ط12,50جا احتي
ء742 ش أسم ط12,50عتر احتي
يص743 ط12,50زرا خ احتي
ط12,50مج فتيح744 احتي
د سمي745 ص ط12,50م احتي
يم746 ط12,50مصط ن احتي
ط12,50مك من747 احتي
ط12,50بن سديرة صبيرن748 احتي
ء749 ط12,50ظريف حسن احتي
طم الزهراء750 ط12,50برك ف احتي
رة751 ش س ط12,50مخن احتي
دى752 ر ال ف ن ط12,50شن احتي
ا753 ي أش ط12,50ربي احتي
ع خديج754 ط12,50بن  سب احتي
ح755 سي صب ط12,50سن احتي
هل حسين756 س ط12,50ب احتي
بس سمي757 ب ط12,50ل احتي
مي نسرين758 م ط12,50ب احتي
ط12,50زيغمي امن759 احتي
ي760 ط12,50محر لي احتي



ري761 خ م د ط12,50ب احتي
ل بثين762 دع ط12,50ب احتي
ط12,50نزار ال763 احتي
ن764 ط12,50شري ايم احتي
ي رح765 ح ط12,50س احتي
طم الزهراء766 د ف ط12,50عن احتي
ط12,50زري مجدة767 احتي
ن768 ثير حن ط12,50خ احتي
ء 769 ط12,50فاحي رج احتي
ن770 سين ايم ط12,50بن ي احتي
يدة771 ط12,50ربطي م احتي
ميل دراندة772 ط12,50خم احتي
رار حكيم773 ط12,50ب احتي
ة774 ط12,40خريص حي احتي
س775 ن ب ط12,39عا احتي
داد776 بتي  ط12,38ن احتي
طب زين777 ط12,37ب احتي
لم778 ط12,32عط س احتي
يظ779 ن ح ط12,30ب احتي
ل نصر الدين780 ط12,29ط احتي
يك781 زي م ط12,29ب احتي
ط12,28جال نجم782 احتي
ط12,27حمزة رزي783 احتي
ط12,26بن زا امين784 احتي
ن785 لد حن ط12,25خ احتي
يحي مري786 ط12,25ب احتي
ف رحيم 787 ط12,24زلي احتي
ر سميح788 ط12,24بختي احتي
د 789 خشب ج ط12,22ب احتي
ء790 لمي اسم ط12,19غ احتي
ل791 ط12,16بن سمرة من احتي
ف792 ر إنص ق ش ط12,13ب احتي
ة793 طل حي ط12,13ب احتي
يص 794 مر خ ط12,13ع احتي
ن795 يبي ايم ط12,12ذ احتي
خ احا 796 ط12,12بخ احتي
ن797 حي ايم ط12,09رب احتي
يصر لميس798 ط12,08ن احتي
د أحا799 ط12,08إس احتي
جر800 ش ه ط12,03م احتي
م راني801 ش ط12,03ب احتي
ل802 ط12,03سب ام احتي
مري803 ي ال ط12,00شراب احتي
ط12,00داب مري804 احتي
رة805 را ص ط12,00ق احتي



ل806 ر ام ط12,00زعب احتي
ني ال807 ن ط12,00ل احتي
دي808 جال ن ط12,00ب احتي
ر سمي809 ط12,00قرق احتي
برين810 تي ص ط12,00غج احتي
عد هال من811 ط12,00س احتي
ي أميرة812 ط12,00صي احتي
اطي رحم813 ط12,00شح احتي
رك814 س مب ط12,00برق احتي
ط12,00سبيع حس815 احتي
ل816 ط12,00كب من احتي
رة817 رة ة ن قد ط12,00ب احتي
يزة818 رين ف ز ط12,00ب احتي
ارة 819 يداني ن ط12,00ال احتي
يم 820 شي ح ط12,00دع احتي
ة 821 د حي ط12,00س احتي
ء822 مد زكري ط12,00ح احتي
هيب823 ي  ط12,00ال احتي
ء824 ي اسم س ط12,00ي احتي
ن825 حداد حن ط12,00ب احتي
ط12,00ربطي صبرين826 احتي
م827 ط12,00عيس س احتي
د نبي828 ط12,00ب احتي
ش سي829 ط12,00زا احتي
ف حمزة830 ص ص ط12,00ب احتي
ء831 حط شيم ط12,00ب احتي
دي832 رار ن ط12,00ب احتي
ني كنزة833 ط12,00كرج احتي
ش محرز834 ط12,00كي احتي
ل835 ط12,00لبكير أم احتي
ئش836 ط12,00لبكير ع احتي
م  يمين837 ن ط12,00ب احتي
ن838 ط حن ط12,00حمط احتي
ني839 ي ص ط12,00نحي احتي
يزة840 ط12,00بن صيد ال احتي
ي841 الحي س ط12,00ص احتي
ني خديج842 رم ط12,00ب احتي
دة843 ش مي ط12,00ب احتي
ي844 ط12,00عط ب احتي
ط12,00ركبي فطيم الزهراء845 احتي
يز مري846 ط12,00  احتي
ن مري847 ط12,00لن احتي
يم848 ج صحرا ح ط12,00ح احتي
ء849 ط12,00مداني اسم احتي
رة850 ب س ط12,00ج احتي



ل851 ن خ ط12,00حش احتي
ط12,00دالي ري852 احتي
ط12,00شريط لين853 احتي
رة854 ط12,00شطيطح ص احتي
ين855 د ك ط12,00شرد احتي
رة856 س س ط12,00عب احتي
ط12,00هال حكيم857 احتي
ل858 ط12,00نمديل ام احتي
ط12,00منديل حس859 احتي
ن860 ي حن ط12,00مس احتي
ط12,00قريشي اميرة861 احتي
ش كريم862 ط12,00خرب احتي
ء863 ف ن  ط12,00عن احتي
ء864 ترع امين ميس ط12,00ب احتي
د سمي865 ط12,00ج احتي
يدة866 ابح س ط12,00ر احتي
لي محمد رض867 ط12,00ع احتي
ي امين868 ط12,00دخي احتي
زة زين869 م ط12,00ب احتي
دة870 ل مس ي سب ط12,00بس احتي
اشي فتيح871 ط12,00ك احتي
يزة872 ط12,00س ف احتي
بش نصيرة873 ط12,00ك احتي
زي874 اج ف ط12,00عي احتي
ن875 ط12,00س اسم احتي
ز876 ح فير ط12,00مرب احتي
ط12,00بج راضي877 احتي
ش هش878 ط12,00مخن احتي
ء879 ل أسم ط12,00بن ط احتي
د880 رة عم ط12,00ق احتي
در عبد المط881 ط12,00ق احتي
يم882 ب ح ط12,00ر احتي
عجمين سمراء883 ط12,00ب احتي
ح884 ي صب ي ط12,00قب احتي
يل885 مر خ ط12,00ب احتي
ط12,00قس امن886 احتي
يزة887 ي ف ط12,00ف احتي
ط12,00غرا رحم888 احتي
د889 ط12,00عزالدين مي احتي
ن راضي 890 ط12,00قري احتي
م891 مر حم ط12,00ال احتي
ح892 ر سم ط12,00زغ احتي
ن893 يد اسم ط12,00ب احتي
ن 894 زازق ايم ط12,00ل احتي
ة 895 ط12,00ذي مر احتي



قي سمراء896 ت ط12,00م احتي
ط12,00ضيف من897 احتي
ط12,00بن خرف ه ريم898 احتي
ل899 لي ام ط12,00ب احتي
ئزة900 ط12,00حسن ف احتي
ل901 ط12,00مد ام احتي
م902 ط12,00براهيمي س احتي
يزة903 لبي ف ط12,00ط احتي
لد904 ل خ ط12,00رح احتي
ر905 رم عم ط12,00م احتي
تن906 ط12,00عدال ف احتي
ط12,00عيس هال زين 907 احتي
دار حسن908 ط12,00ش احتي
ط12,00قريمس سميح909 احتي
ان حبيب910 ط12,00سي احتي
ط12,00حداد رندة911 احتي
ن912 ر اايم د ن ط12,00مزه احتي
ن فتيح913 ط11,99عن احتي
دة914 مي غ ط11,98دي احتي
سف هجيرة915 ط11,93بن ي احتي
ب بشرى916 ط11,86ث احتي
ن917 ط11,80بن عزيز ايم احتي
ال918 ش ن ط11,80هب احتي
ط11,80عريس حسيب919 احتي
ل920 ط11,79مشر أم احتي
في921 ر ص ط11,77هيش احتي
مدة922 ط11,75جد ح احتي
يك923 ز م ط11,75عز احتي
ز س924 ط11,73عز احتي
كي مري 925 ط11,73ل احتي
زي دال926 ط11,70ج احتي
د927 ط11,68برك خ احتي
مي928 ط11,67طي ب س احتي
دى929 ر ال ج صحرا ن ط11,64ح احتي
س930 ل الي ط11,63جم احتي
ردة931 ط11,63سكران  احتي
ي  نبي932 ط11,61زغ احتي
د كنزة933 ط11,58بن س احتي
جر934 ط11,57زايد ه احتي
ل935 قي خ ط11,57مرز احتي
ء936 ط أسم ط11,55زيط احتي
ة 937 ط11,54محسن نج احتي
رة س938 ط11,54سم احتي
ل939 ل من قز ط11,51ب احتي
ر940 ل إنتص ط11,51بن ش احتي



د941 ط11,50غربي س احتي
ني زين942 ط11,50كرج احتي
يم943 في ن ط11,50رف احتي
اط حسيب944 لح ط11,50ب احتي
ط11,50زرال مري945 احتي
مر ريم946 ط11,50ع احتي
ط11,50بن سمرة ليندة947 احتي
در نسرين948 ط11,50ق احتي
ط11,50ي أحمد949 احتي
رة 950 ط س ط11,50زعب احتي
يم 951 ان ن ط11,50زغ احتي
عد عزا بدرة 952 ط11,50س احتي
ل  953 صر آم ط11,50سي ن احتي
دى954 ر ال ديس ن ط11,50ب احتي
جر955 ط11,50رز ه ه احتي
د956 ط11,50حمريش ن احتي
ء957 ط11,50شني زكري احتي
ر958 مزبر إنتص ط11,50ب احتي
ط11,50قريد رفي959 احتي
ط11,50لطرش نبي960 احتي
ط11,50حمزة نصيرة961 احتي
يرة 962 هرار ش ط11,50ب احتي
ط11,50حمش ريم963 احتي
دى 964 ر ال ج ن ط11,50مجم احتي
ط11,50بن عزيز عمر965 احتي
ط11,50عيس حمزة966 احتي
ز حمزة967 عك ط11,50ب احتي
مي سمي968 ط11,50ع احتي
ني رزي969 ط11,50هر احتي
ي970 ج عبد الح ط11,50حج احتي
ء971 رين أسم ز ط11,50ب احتي
ح972 ط11,50حداد صب احتي
ضي اميرة973 ط11,50ب احتي
ن974 ط11,50حزا ايم احتي
ن975 نيس حن ط11,50بن ل احتي
جر976 ط11,50بن عداد ه احتي
ط11,50مرازي محسن977 احتي
حسين مري978 ط11,50ب احتي
يدة979 ط11,50عرف ج احتي
ط11,50إخنيشن زبيدة980 احتي
د  سميرة981 ط11,50حم احتي
دل982 ن ع ط11,50مزي احتي
رة983 ط11,50غربي س احتي
قي أمين984 ط11,50مرز احتي
زي985 ار ف ط11,50لن احتي



ل986 ط11,50دريسي من احتي
ل من987 ط11,50ع احتي
دة امين988 نش ط11,50ب احتي
ن989 ز ايم ط11,50قم احتي
هيب990 حي  ط11,50مصب احتي
جر991 ط11,50قراير ه احتي
طم الزهراء992 اش ف ط11,50نغ احتي
ط11,50بن الني بشير993 احتي
ط11,50جراد انيس994 احتي
صيف مري995 ط11,50ل احتي
ل996 س ان ط11,50بن دع احتي
د دال997 ط11,50م احتي
ري998 هر م ط11,50ب احتي
لمي فراح999 ط11,50ع احتي
ن1000 ي ري ي ط11,50قب احتي
رة1001 تشيش ص ط11,50ب احتي
ط11,50شريط ليندة1002 احتي
ر1003 ط11,50سبع ط احتي
يظ1004 ن ح ط11,50غرب احتي
ط11,50قزاطي رايدة1005 احتي
ء1006 ف زة  م ط11,50ب احتي
ط11,50شبل محمد1007 احتي
ت ليندة1008 ط11,50م احتي
ن1009 دن ايم ط11,50زي احتي
جر امي1010 ط11,50قرمي ه احتي
س1011 مس  خ ط11,50ب احتي
رغدة مري1012 ط11,50ب احتي
ط11,50حشيشي كنزة1013 احتي
ش رشيدة1014 ط11,50حم احتي
ي امي1015 ط11,50مس احتي
س1016 ط11,50قريد  احتي
ن1017 ر اايم ش ن م ط11,50بن م احتي
ء1018 ط11,50زبيش اسم احتي
ن1019 م ايم ط11,50ح احتي
ال1020 ن ن ط11,50عبد احتي
ء1021 ف ط11,50بداد  احتي
ل1022 ط11,50حداد ام احتي
داد1023 اس  ط11,50غ احتي
يم1024 ضل ن ط11,50ف احتي
ز1025 ل فير ج ط11,50ل احتي
ل1026 في من ط11,50خ احتي
ش أمين1027 ط11,50م احتي
ط11,50مرز بسم1028 احتي
ل1029 ط11,50ب من احتي
ء1030 ن لمي ط11,50ق احتي



زازق ري1031 ط11,50ل احتي
رار عبد ه1032 ط11,50ب احتي
ن1033 ل إيم ط11,50ط احتي
يزة1034 هل ل ط11,50مس احتي
ط11,50مج س1035 احتي
رة1036 ش س رب ط11,50م احتي
يم1037 ش ح ب ط11,50ر احتي
ي1038 ني ص ط11,50رحم احتي
دى1039 ر ال ي ن ي ط11,50ش احتي
ل 1040 لف خ ط11,50م احتي
ال1041 حيمر ن ط11,50ب احتي
ط11,50قراش س1042 احتي
ن1043 ط11,50شرف ايم احتي
ن1044 ي س ص ط11,50بب احتي
ط11,45زايد سميرة1045 احتي
رة 1046 ر س ط11,44هيش احتي
الي راضي1047 س ط11,33ب احتي
ء1048 ف حسن ط11,33شن احتي
انس سمي1049 ط11,30ت احتي
اتي  رتيب1050 ط11,30ت احتي
ردة1051 د  ط11,20حم احتي
ن1052 يبح ايم ط11,19ر احتي
ط11,17مرابطي اسي1053 احتي
رة 1054 ط11,16دايخ س احتي
دى1055 رال مر ن ط11,16ال احتي
ط11,15ريب نسي1056 احتي
ن أحا1057 ب ط11,14ش احتي
ل1058 ضي ام ط11,13ب احتي
د راضي1059 ط11,13عجر احتي
كرف امي 1060 ط11,13ب احتي
رة1061 في س ط11,06رف احتي
ط11,00فتيت طه1062 احتي
زان عص1063 ط11,00ا احتي
رغدة نبي 1064 ط11,00ب احتي
ل 1065 سمي خ ط11,00ق احتي
م منيرة1066 ش ط11,00ب احتي
س هجيرة1067 ط11,00مسم احتي
ر هدى1068 ط11,00زعر احتي
د 1069 في س ط11,00مخ احتي
ء1070 ش سن ط11,00برب احتي
ي 1071 ط11,00درقين س احتي
ال1072 صيف ن ط11,00ل احتي
ة1073 ط11,00مزار حي احتي
ز 1074 شنين فير ط11,00ب احتي
سف عمر1075 ط11,00بن ي احتي



اسع هاء1076 ط11,00ب احتي
يد1077 ط11,00حما س احتي
ضي محمد امين1078 ط11,00ب احتي
رة ليندة1079 ط11,00ب احتي
ني فضي1080 ط11,00عن احتي
داد1081 د  يد ط11,00ال احتي
ل1082 ط11,00هداج ام احتي
سين1083 ط11,00بس الي احتي
ني خميس1084 ط11,00رمض احتي
اد زين الدين1085 ط11,00ج احتي
ي 1086 ز سي ز ط11,00م احتي
افي1087 ط  ط11,00ل احتي
مدين1088 ر ب ط11,00منص احتي
ش صدا1089 ط11,00حم احتي
ء1090 ف لحي  ط11,00ص احتي
ب راضي1091 ط11,00ج احتي
ش مري1092 ط11,00حبيط احتي
ط11,00بال نسيم1093 احتي
س راني1094 ط11,00فيط احتي
ط11,00بن بري صبرين1095 احتي
ر1096 ط11,00بن حسين سر احتي
يح1097 ط11,00شي ص احتي
رة1098 عجمين س ط11,00ب احتي
ف ابتس1099 ضي ط11,00ب احتي
ني عيدة1100 ط11,00مزي احتي
ء1101 ش شيم ط11,00فت احتي
ن من1102 ي ل ط11,00ب احتي
ل سميح1103 لمي س ط11,00ع احتي
يح نسيب1104 ط11,00ص احتي
هي رندة1105 ط11,00ب احتي
رش سمي1106 ط11,00ط احتي
ط11,00حبشي راني1107 احتي
ي ال1108 ط11,00خ احتي
ي1109 يمين عبد الح ق ط11,00ب احتي
رة مري1110 ط11,00جي احتي
ط11,00عط أميرة1111 احتي
يك1112 عي م ط11,00سب احتي
سمين1113 ر ي ط11,00ش احتي
داد1114 د  ط11,00زي احتي
ط11,00بن جدي عبد السا1115 احتي
داد1116 ني  ط11,00تب احتي
ي1117 ني ش ن ط11,00ك احتي
يط هب1118 ي ط11,00ب احتي
يص1119 ط11,00بن عيس خ احتي
جر1120 ر ه ط11,00كرك احتي



غرارة ي1121 ط11,00ب احتي
جر1122 دار ه ط11,00ش احتي
بش خديج1123 ط11,00ك احتي
د امين1124 ط11,00س احتي
ز زكي1125 ط11,00ب احتي
ط11,00غميض سمي1126 احتي
صيف ريم1127 ط11,00ا احتي
ط11,00در عص1128 احتي
ح1129 س صب ط11,00قد احتي
ء1130 ني هي مس ط11,00ت احتي
ط11,00ج ه كنزة 1131 احتي
مدين1132 ص ب ح ط11,00ب احتي
يدة1133 ط11,00فرش م احتي
ط11,00بن دادة احا1134 احتي
ط11,00ي منيرة1135 احتي
يم1136 سرس ع ط11,00ب احتي
راس اميرة1137 ل ط11,00ب احتي
ط11,00حج عبد ه 1138 احتي
ء 1139 ف لي  ط11,00ب احتي
ط11,00بن ستيتي مني1140 احتي
ن1141 ن نريم ط11,00مزي احتي
ل1142 مني عبد الم ط11,00م احتي
زي1143 ط11,00خ ف احتي
ء1144 رة سن ط10,97سم احتي
ال1145 ي ن ط10,86ل احتي
عبدة سميح 1146 ط10,85ب احتي
طم الزهراء1147 ط10,85قيزة ف احتي
ج1148 سحي فر ط10,73ك احتي
ن 1149 ط10,67صحرا إيم احتي
ط10,63كرميش أميرة1150 احتي
ن1151 رة حن قند ط10,62ب احتي
ير1152 ط10,61مطرح س احتي
جر1153 ط10,58قالت ه احتي
دة1154 ل مس ط10,58عج احتي
ل كريم 1155 ط10,58بن ك احتي
ر اكرا1156 ط10,58هيش احتي
م1157 ني س ط10,50عثم احتي
زي1158 ف ف ط10,50مخر احتي
ح1159 ز سم ط10,50قرن احتي
بي بشرة1160 ن ط10,50ب احتي
ط10,50ش حدة1161 احتي
ي1162 د س ط10,50س احتي
ميد كنزة1163 ط10,50حم احتي
ي احا1164 ط10,50جب احتي
دي 1165 ش ن ط10,50دب احتي



د1166 ر خ ط10,50هره احتي
في نسرين1167 ط10,50مخ احتي
ح1168 ن سم ط10,50شحم احتي
ط10,50لكحل محمد اامين1169 احتي
عا1170 كي ب ط10,50مبر احتي
ش لي1171 ط10,50م احتي
ش نسيم1172 ط10,50ب احتي
يزة محمد1173 ط10,50بن ف احتي
ذ1174 راس م ط10,50ب احتي
ل أمين 1175 ط10,50جغ احتي
ي دني1176 ط10,50شن احتي
قي 1177 ط10,50كرنيف ش احتي
رة1178 ي س ط10,50شري احتي
ل 1179 ط10,50مداسي أم احتي
ادر بال1180 ط10,50ق احتي
ئش 1181 سن ع ط10,50ب احتي
ط10,50قيد احا1182 احتي
د1183 ش مس ط10,50عمير احتي
ط10,50شرقي ال1184 احتي
ط10,50غزال رشيدة1185 احتي
زي1186 ن ف ط10,50شحت احتي
ي1187 س ع ب ط10,50ب احتي
مر صحرا عبد السا1188 ط10,50ال احتي
يظ1189 ط10,50بن عميرة خ احتي
ن1190 ي ح س ط10,50رب احتي
ط10,50دراجي نبي1191 احتي
ء1192 في زكري ط ط10,50ال احتي
طم الزهرة1193 زيز ف م ط10,50ب احتي
يم1194 اعس س ط10,50ن احتي
ط10,50رزاقي عبد الرحي1195 احتي
ش مري1196 ط10,50لي احتي
في1197 ط10,50قريد ش احتي
سي1198 ز  ط10,50هن احتي
بن1199 ش ل ط10,50عك احتي
ل 1200 لي من ط10,50جب احتي
ط10,50شالي رندة 1201 احتي
ني زين 1202 ط10,50رحم احتي
دي فؤاد1203 ط10,50ل احتي
ل1204 بن خ ط10,50ش احتي
يظ1205 ح ح ط10,50مس احتي
ش صبرين1206 ح ط10,50ب احتي
ل1207 ي أم ح ط10,50مس احتي
ح عب1208 ط10,50مس احتي
ط10,50بن عداد احا1209 احتي
ن1210 ط10,50جنيد ايم احتي



د شراز1211 ط10,50ج احتي
ال1212 بث ن رق ط10,50ت احتي
زاني عزيزة1213 ط10,50ل احتي
ل  لبن1214 ط10,50غ احتي
هين1215 ط10,50قصرا ك احتي
مي1216 ي س س ط10,50ي احتي
رة1217 ر س عر ط10,50ب احتي
ط10,50الي دال1218 احتي
ال1219 ش ن ط10,50بح احتي
ر1220 ط10,50براه عم احتي
ل1221 طن من ط10,50إزب احتي
دي1222 ش ن ط10,50ري احتي
عا1223 لي ب ط10,50غرز احتي
ذن مري1224 ط10,50ب احتي
س عزة نسرين1225 ط10,50مس احتي
سي1226 ب اني ال ط10,50مر احتي
ء1227 د اسم ع ط10,50ب احتي
ن1228 ة حن ا ط10,50ز احتي
ن 1229 خ حن ط10,50بخ احتي
ح1230 رس سم ط10,50م احتي
تي هجيرة1231 ط10,50فرح احتي
زي1232 ط10,50منديل ف احتي
رة1233 زيد س ط10,30ب احتي
مر جمي1234 ط10,29ال احتي
ط10,23اسي صاح1235 احتي
بر  فؤاد1236 ط10,22ج احتي
رش عص1237 ط10,20ح احتي
ن 1238 تي ايم ط10,13سم احتي
سي عب1239 ط10,00عب احتي
ن1240 دة إيم نش ط10,00ب احتي
م1241 ني س ط10,00رحم احتي
ي حس الدين1242 ط10,00خ احتي
مس كنزة 1243 ط10,00خ احتي
ن1244 مد حن ط10,00ح احتي
ز ريم 1245 ط10,00ق احتي
ران ريم1246 ط10,00م احتي
ط10,00شرفي زاهرة1247 احتي
ط10,00ب أمين1248 احتي
س كنزة1249 ط10,00دع احتي
ط10,00بن مرابط مري1250 احتي
ي برديس1251 ط10,00ب احتي
ي عتي1252 ي ط10,00ب احتي
ن1253 يل حن ط10,00ج احتي
ين1254 بي ك ط10,00ش احتي
ط10,00مشرافي عمر1255 احتي



اني عبد الحكي1256 ط10,00سي احتي
ى 1257 اش س ط10,00ك احتي
ط10,00عمران حسين1258 احتي
رس1259 رزاح ف ط10,00ب احتي
يم1260 ط10,00حدا ح احتي
ط10,00صخرا دال1261 احتي
ط10,00فراس نج الدين1262 احتي
حمد ابراهي1263 ط10,00ب احتي
ل1264 ني بت ط10,00زيت احتي
رة اسا1265 م ط10,00ح احتي
ط10,00عن مري1266 احتي
ء1267 ف الي  س ط10,00ب احتي
ني1268 ط10,00يزيد ص احتي
ن1269 ار اسم ط10,00قد احتي
داد1270 ني  ط10,00تب احتي
ح اسا1271 ي نج ط10,00دري احتي
رار اكرا1272 ط10,00ب احتي
يل عبد الغني1273 ط10,00ط احتي
يد عبد الرحي 1274 ط10,00ب احتي
ط10,00عبدالسا عزيزة1275 احتي
رة 1276 ط10,00عيان س احتي
ني أحا1277 مس ط10,00ت احتي
طم الزهراء1278 س ف ط10,00اكس احتي
ي1279 ط10,00دمد ع احتي
يص1280 ط10,00خال خ احتي
ن1281 ط10,00قح ايم احتي
رة1282 ن ش ط10,00دحم احتي
رة 1283 اد س ط10,00ذ احتي
يم1284 ش ح ط ط10,00ب احتي
ل 1285 رم نض ط10,00م احتي
احد1286 صر عبد ال ط9,78ن احتي
ل1287 لد ام ط9,77خ احتي
ط9,64زغبي حمزاء1288 احتي
ري1289 يل ح ط9,63بن ب احتي
ن ريم 1290 يم ط9,62بن س احتي
ف1291 ني  ع ط9,61س احتي
سكين حكيم1292 ط9,53ب احتي
رة1293 ط9,50مال ص احتي
ط9,50دراف بال 1294 احتي
ق1295 لي الي غ ط9,50ف احتي
ح1296 ارة صب ط9,50د احتي
س1297 ط9,50دغم  احتي
ط9,50حمرا زكي1298 احتي
ن هش1299 ن ط9,50م احتي
تي1300 ط9,50جزير ك احتي



جال رندة1301 ط9,50ب احتي
يد1302 ف الس سي ط9,50ب احتي
ي ضري1303 ط9,50تك احتي
سر1304 ز ي ز ط9,50م احتي
ن1305 ي ة س ط9,50عا احتي
زي1306 يداني ف ط9,50س احتي
لتي مري1307 ط9,50مس احتي
ر الزبير1308 ط9,50عيش احتي
ل1309 ط9,50مرازي خ احتي
ر اليسمين1310 در ن ط9,50ق احتي
ط9,50مزر عبد الرزا1311 احتي
مي نصيرة1312 ه ط9,50بن ت احتي
ط9,50زرارق انيس1313 احتي
ء1314 ط9,50مرز اسم احتي
ط9,50بن سمش ميس1315 احتي
ش ريم1316 ط ط9,50ب احتي
ء1317 حسين اسم ط9,50ا احتي
ط9,50فري خديج1318 احتي
لي صبرين1319 ط9,50ت احتي
رزة1320 ص ب ح ط9,50ب احتي
ن الطي1321 ن ط9,50ق احتي
ر1322 ر الشريف ان ط9,50قد احتي
ري1323 ل ص ط9,50ص احتي
رة1324 ط9,50غميض س احتي
م امي1325 ط9,50ل احتي
ط9,50شكر س1326 احتي
عي لبن1327 ط9,50ش احتي
ى1328 ط9,50بن تركي نج احتي
ل نصر الدين1329 ط9,50ص احتي
مر عدي1330 ط9,50ب احتي
ل 1331 ح أم ط9,50ب احتي
ط9,50سا الزهرة1332 احتي
راب أمين1333 ط9,50ل احتي
دار عب1334 ط9,50ش احتي
مي سميح1335 ط9,50دي احتي
ط9,25بن رايس أنيس1336 احتي
ن سمي1337 ط9,12عبد الرحم احتي
ن مري1338 ع ط9,09ب احتي
ني 1339 صي ص ط9,00ح احتي
ط9,00حيمر بسم1340 احتي
بح1341 ط ش ط9,00حج احتي
س1342 ط9,00كرامش اين احتي
ط9,00خربيش نسرين1343 احتي
مي1344 ط9,00قز س احتي
حي ال1345 ط9,00ب احتي



ط9,00بن قر سميرة1346 احتي
ء1347 ن اسم ط9,00شين احتي
ن فريدة1348 د ط9,00س احتي
دى1349 ر ال يدد ن ط9,00ب احتي
يطيش كريم 1350 ط9,00ب احتي
ء 1351 ط9,00منص ري اسم احتي
اتي جن1352 ط9,00ل احتي
رة1353 ز س ط8,75عز احتي
ش فتيح1354 ط8,59عطر احتي
ر سميرة 1355 ط8,50عرع احتي
ط8,50خر أمين1356 احتي
رة1357 راس ن س ط8,50ب احتي
ر ري 1358 ط8,50كب احتي
لمرج نسيم1359 ط8,50ب احتي
مر منيرة1360 ط8,50ب احتي
ي صبرين1361 ك ط8,50ب احتي
ن1362 ره يبي ن ط8,50ذ احتي
ن محمد ابتس1363 تب ط8,50ب احتي
س1364 ز الي ط8,50قند احتي
سمين1365 صيف ي ط8,50ل احتي
ط8,50عزيز نرجس1366 احتي
دي1367 ط8,50بن ل ب احتي
ء 1368 ط8,35بن سرا أسم احتي
ن 1369 ط8,25رزالدين إيم احتي
دي1370 ي س ط8,25مخ احتي
طم الزهراء1371 ي ف ط8,00ب احتي
ط8,00مطرح رندة 1372 احتي
د1373 ر م ط8,00عش احتي
زدة آمن1374 ط8,00لب احتي
ط8,00خرشي راضي1375 احتي
لي 1376 ا غ ط8,00ض احتي
ي رتيب1377 ح ط7,75س احتي
س سميرة1378 ط7,50دع احتي
يم1379 ط7,50عمر ح احتي
ر أمين 1380 ط7,25سط احتي
ني1381 ي ص ح ط7,25س احتي

ئ ئغزلي احاغ ئغ غ
ئ ئفاحي الزهرةغ ئغ غ
ئ دىغ ر ال ن ن ئقن ئغ غ
ئ يغ ادم  ش ئق ئغ غ
ئ ح أحمدغ ئذب ئغ غ
ئ مري غ ط ال ئقز ئغ غ
ئ سغ ل ح ئكح ئغ غ
ئ رح منيرغ ئب ئغ غ
ئ يدغ اني الس ئجد ئغ غ



ئ يغ كر ع ئب ئغ غ
ئ طم الزهرةغ ئقيد ف ئغ غ
ئ يغ ر س ب ئب ئغ غ
ئ يمغ ئحداد ف ئغ غ
ئ ئالزايد عمرغ ئغ غ
ئ ءغ ئحم حسن ئغ غ
ئ لغ ل ام ئب ئغ غ
ئ جرغ ئسبتي ه ئغ غ
ئ لغ نصر ام ئل ئغ غ
ئ ج صحرا كنزغ ئح ئغ غ
ئ ئنزار احاغ ئغ غ
ئ نغ ئبن خرف ه ايم ئغ غ
ئ ئنجم فؤاد غ ئغ غ
ئ ن غ ر ئخرف ه ه ئغ غ
ئ نغ ئبن تركي ايم ئغ غ
ئ عن محمد رضغ ئسم ئغ غ
ئ سينغ ئتراقي ي ئغ غ
ئ ئحم سميحغ ئغ غ
ئ د حمزاءغ ب ئل ئغ غ
ئ رغ ل ف ئطب ئغ غ
ئ م اميرةغ ل ئب ئغ غ
ئ ئقشي مريغ ئغ غ
ئ ميغ ئدرادرة س ئغ غ
ئ ئشريف نسيمغ ئغ غ
ئ ني غ ل م ئرح ئغ غ
ئ شاغ بيرغ ئب ئغ غ
ئ س امينغ ئاي م ئغ غ
ئ ئضيف ه شرف الدينغ ئغ غ
ئ ل صدا حسينغ ئج ئغ غ
ئ ىغ ش نج ئترا ئغ غ
ئ ثغ ر ك ئمنص ئغ غ
ئ يصغ ئخنت خ ئغ غ
ئ لغ ئطير من ئغ غ
ئ س صبرينغ ئب ئغ غ
ئ اس بسمغ ح ئب ئغ غ
ئ ادة عذراءغ ئج ئغ غ
ئ دة أمينغ ئحم ئغ غ
ئ يظغ ق ح ئمرز ئغ غ
ئ نيغ ل عبد الغ ئدرب ئغ غ



























































ط مري1 جحـــ20,00عط ن
س2 مي اين جحـــ18,70د ن
زاد3 ف دني جحـــ17,00بن ضي ن
س فتيح4 جحـــ16,53بن ي ن
يسي سميرة5 جحـــ16,50ي ن
جحـــ16,47عريبي مري6 ن
ر محمد أمين 7 جحـــ15,84عط ن
دير مري8 جحـــ15,68خ ن
د كريم9 جحـــ15,53ف ن
صي10 جحـــ15,50محديد ح ن
جحـــ15,50خمس ميمي11 ن
ن كريم12 جحـــ15,44ع ن
ز13 جحـــ15,27بن عدة فير ن
د رندة 14 جحـــ15,24س ن
سمين15 ن ي ده جحـــ15,02ب ن
ي محمد اامين16 جح15,0018.02.1981ك ن
مي17 ن س م جح15,0005.07.1981س ن
س18 مني  جح15,0024.09.1983م ن
مي19 ني س جح15,0005.04.1988ن ن
ل منن20 جح14,9503.08.1988س ن
خ كريم21 د جح14,9503.03.1992ب ن
ع راضي22 جحـــ14,80لب ن
مد نزي23 جحـــ14,72ح ن
بير24 را ز جحـــ14,67م ن
ني نشيدة25 جحـــ14,65عثم ن
ط دني26 جحـــ14,58بش ن
اف نسرين27 جحـــ14,51مص ن
هراني28 ر  جحـــ14,50عبد الن ن
جحـــ14,50ميس زين الدين29 ن
جحـــ14,50مراد م30 ن
يم31 جحـــ14,50بن يحي ح ن
ج32 جحـــ14,50بن الشريف فر ن
د دلي33 جحـــ14,50حم ن
ر زبيدة34 جحـــ14,49منص ن
ف زين35 جحـــ14,47تركي ع ن
ة36 جحـــ14,45الدا نج ن
هن37 جحـــ14,44إدريسي ك ن
زي38 جحـــ14,42زدا  ف ن
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جحـــ14,42حمدان امين39 ن
د40 ين عم جم جحـــ14,36ب ن
جدة41 جحـــ14,32قاتي م ن
جحـــ14,31قس زهير42 ن
ء43 ف مدين  جحـــ14,31ب ن
جحـــ14,26مج فضي 44 ن
ن45 يز حن جحـــ14,25م ن
س كريم46 جحـــ14,22غر ن
س47 نيس  جحـــ14,20ل ن
ن48 اني اسم جحـــ14,20زغ ن
لص 49 جحـــ14,18لجنف خ ن
جحـــ14,14بن محمد انيس50 ن

د اسي1 طـــ14,09دا احتي
سن سميرة2 طـــ14,08ب احتي
ح3 ط14,0724.06.1988دره صب احتي
ط14,0722.04.1990قدار فتيح4 احتي
اسع5 دى ال ر ال طـــ14,06ن احتي
ر حسين6 ش طـــ14,02ب احتي
ر صبرين7 عر طـــ14,01ب احتي
راد8 ن م ط14,0009.02.1983بن رمض احتي
ي محمد منير9 ص ط14,0010.12.1983م احتي
د10 ط14,0004.06.1984رابيع س احتي
الي هيب11 س ط14,0026.09.1986ب احتي
رة12 ن س يم س ط14,0017.10.1988ا احتي
د13 ط14,0023.10.1988رحراح مي احتي
ف14 د ع ع ط14,0015.07.1989ب احتي
د15 س عم ط14,0012.11.1989فرط احتي
ط14,0016.06.1991من مس16 احتي
طـــ13,96ع سمي17 احتي
ر18 ق ج ش طـــ13,95ح احتي
بد محمد 19 طـــ13,93ع احتي
اس منيرة 20 طـــ13,92غ احتي
ا عزيز21 طـــ13,88ل احتي
ري22 طـــ13,85حداد ن احتي
لد23 ني خ ر طـــ13,77ه احتي
تي آسي24 طـــ13,75غج احتي
زيز 25 طـــ13,73عب عبد ال احتي
ة26 يل نج طـــ13,68ب احتي
راني سميح27 ط13,6410.07.1989م احتي
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مي28 ط13,6408.11.1989صيد س احتي
يب29 ل ش ح طـــ13,61ك احتي
طـــ13,59ليتي فيصل 30 احتي
ل31 ر خ ط13,5818.07.1988ج احتي
ئش32 سيف ع ط13,5826.07.1988ب احتي
ط13,5812.02.1989لطرش صبرين33 احتي
د 34 ني س طـــ13,57زي احتي
مني أحمد 35 طـــ13,56م احتي
ط13,5419.03.1978كرميش نزي36 احتي
دة37 ش مس م ط13,5414.02.1983بن م احتي
ي مري38 م ط13,5414.07.1990س احتي
ض مري اكرا39 طـــ13,52م احتي
جر هند40 ط13,5020.11.1981م احتي
ء41 د ه اسم ط13,5028.04.1985س احتي
ار احا42 ط13,5004.01.1987ن احتي
ر يمين43 ك ط13,5026.03.1987ب احتي
دى44 ر ال مع  ن ط13,5001.08.1987بن ج احتي
د45 ط13,5013.04.1989بن عيج مس احتي
ل 46 ط13,5002.12.1989رحب خ احتي
ر47 د مب ط13,5002.01.1990إس احتي
ء48 لكي اسم ط13,5024.03.1990م احتي
ط13,5023.02.1992شنيتي صبرين49 احتي
ط13,5017.03.1992عزيبي س50 احتي
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ر أسي51 ط13,48زعب احتي
ز فطيم الزهراء52 ط13,43فنط احتي
ن53 ار ايم ط13,42قص احتي
يدة54 ط13,40بن صغير س احتي
ي55 ل س ب ط13,40ط احتي
ط13,39قرا امين56 احتي
يد لين57 ط13,36ب احتي
ر ريم58 ط13,36لبص احتي
م59 ف س ط13,35لخ احتي
د س60 ط13,35مسي احتي
ض61 ط13,31سبيح ري احتي
عيل 62 ط13,31غزان اسم احتي
ش مري63 ط13,31بخ احتي
ط13,26شبطبي  هش64 احتي
لمي زبيدة65 ط13,26ع احتي
ط13,26در عبدالسا66 احتي
ئش67 نيسي ع ط13,26ل احتي
ي 68 ن عبدالح ط13,24ش احتي
بن69 ابحي ل ط13,21ر احتي
دي70 ر ن ط13,18منص احتي
ري71 شي ح ط13,17خرب احتي
في72 يط ت ي ط13,15ب احتي
ط13,12حراد لبن73 احتي
عي رابح74 ط13,11نج احتي
ط13,11زعيمي مري75 احتي
ري76 س ص ف ط13,10ب احتي
ي الدين77 ين ت ط13,09حس احتي
اطر ريم78 ط13,08ش احتي
رغدة فتيح79 ط13,08ب احتي
س فيصل80 ط13,00دع احتي
ء81 د اسم ط13,00زق احتي
ط13,00دغم  مري82 احتي
ط13,00سبيحي أمين83 احتي
ل84 تي  خ ط13,00غج احتي
ط13,00كب نسيم85 احتي
زار  حسين86 ط13,00ف احتي
ن87 ط13,00حراس حن احتي
م88 ط13,00حاتي س احتي



در بشرى89 ط13,00ق احتي
ط13,00جنيد لي90 احتي
في 91 ط13,00أرغي ت احتي
زي92 شي ف ط13,00خرب احتي
ال93 س ن ط13,00د احتي
ء94 ط13,00بن عبيد اسم احتي
ني95 ط13,00قاتي ص احتي
سي96 د  ط13,00دا احتي
سامي عبد الحميد97 ط13,00ب احتي
ء98 ط13,00اضح حسن احتي
جر99 ر ه ط13,00بن قد احتي

زاد100 مي دني ط13,00ر احتي
ء101 ط12,98شنيني أسم احتي
د102 ابي محمد ال ط12,97ع احتي
صيف سمي103 ط12,95ل احتي
د كريم104 ط12,94صي احتي
ن105 ح ايم ط12,93تن احتي
ط12,91مكسر كنزة106 احتي
ء107 ط12,91مس اسم احتي
يل س108 ط12,91س احتي
دي109 ر ن ط12,89مد احتي
ف110 ط12,87يحي ع احتي
ي س111 ب ط12,87ب احتي
ش أميم112 ط12,86مخن احتي
ط12,84زا حمزة113 احتي
دي 114 ط12,83قربع ن احتي
طيش رزي115 ط12,82ب احتي
رزاد116 ف ش ط12,81م احتي
ء117 ط12,80دقي زكري احتي
يدة118 ني س ي ط12,80م احتي
رة119 ط12,79قرا س احتي
ح120 قم صب ط12,79ب احتي
يزة سمي121 ط12,79بن م احتي
ل122 تي آم ط12,79غج احتي
ن123 ط12,78عريبي نريم احتي
ط12,77زبيش نبيل124 احتي
ي راضي 125 ي ط12,76ش احتي
ر126 غي ف ط12,75ن احتي
يم127 ط12,74دقيش ن احتي
ري128 لدن ط12,74خ احتي
ط12,73حمزا سميرة129 احتي
ط12,70برابح رزي130 احتي
رة131 ف س ط12,68زلي احتي
ط12,66غبريد مري 132 احتي
ر133 ط12,64بختي مخت احتي



زي134 ط12,64فرجي ف احتي
ا 135 ضل أش ط12,62ف احتي
جر136 ش ه ط12,60كر احتي
س137 ط12,59شرف ط احتي
مرة عبد السا138 م ط12,58ل احتي
لد139 ط خ ط12,58عطر احتي
ب بسم 140 ط12,58ث احتي
لي141 ن م ط12,54ع احتي
يزة142 ج ف ط12,50بن ث احتي
نصر من143 ط12,50م احتي
ر  حكيم144 ط12,50قر احتي
ط12,50براهيمي ريم145 احتي
ط12,50حمزا حدة146 احتي
ة147 مني عا ط12,50م احتي
شي نسيم148 ط12,50حم احتي
ر مري149 ط12,50عط احتي
تح150 ش ف ط12,50بكت احتي
لحي نسرين151 ط12,50ص احتي
ي152 س ص تر ط12,50ب احتي
ط12,50بن عيس فطيم153 احتي
ط12,50زرار الرزقي154 احتي
جدة155 ط12,50قس م احتي
ط12,50قرا هش156 احتي
ر نسم157 ط12,50ش احتي
ري158 رار ح ط12,50ب احتي
ت أحا159 ط12,50س احتي
م160 ي أس ي ط12,50ش احتي
جر161 ر ه ط12,50م احتي
ر ريم162 ط12,50س احتي
ف163 ابي  ط12,50قر احتي
ش164 ل عمير د ط12,50ل احتي
ح حميدة 165 ط12,50ب احتي
ط12,50عبيد رابح166 احتي
ي167 يش س ط12,47ب احتي
جر168 ط12,45خدي ه ه احتي
مي رامي169 ط12,45ب احتي
د أمين170 ط12,44بزغ احتي
ليد171 ط12,43كري  احتي
ن احا172 ط12,42غضب احتي
ط12,40إسكر أمين173 احتي
ط12,40بن عطي عبد الحكي174 احتي
ن 175 ط حن ط12,39بش احتي
س176 ضي ق ط12,37م احتي
ر 177 ط12,36لش عبد الن احتي
ن178 ط12,36مصط ايم احتي



ز179 رة فير ط12,35بن عم احتي
ال180 ط12,34بن عبيد ن احتي
رب حسين181 ط12,34م احتي
ة182 يبي مر ط12,33ذ احتي
رس183 ن ف ط12,30مزي احتي
رة184 لي ن ط12,29ش احتي
يد185 رة ال ط12,28ب احتي
ط12,27ب هجيرة186 احتي
ط12,26بحر نسيم187 احتي
ز188 ابح فير ط12,26ر احتي
ط12,26لطرش هش189 احتي
ط12,25شري زين190 احتي
دى191 ر ال ل ن ط12,24قت احتي
شمي نسرين192 ط12,23ه احتي
ن193 راس إيم ط12,23ب احتي
ان194 جر رض ط12,21ب احتي
ء195 د اسم ط12,21دا احتي
ن عبير 196 ط12,20قري احتي
ء197 ط12,17فرجي سن احتي
ل198 د ه من ط12,17س احتي
طي خديج199 ط12,17ب احتي
قزاط خديج200 ط12,16ب احتي
ء201 طي أسم ط12,15تن احتي
صيف خديج202 ط12,14ل احتي
يدي يسمين203 ط12,14س احتي
يظ204 ط12,14مسيس عبد الح احتي
يظ205 ط12,13عد ح احتي
عد سمي206 ط12,12مس احتي
ر207 ني سر م ط12,10س احتي
دة208 ل مس ط12,08عج احتي
ط12,05براهم بشرى209 احتي
ء210 ار حسن ط12,03د احتي
ء211 ل حسن ط12,02ب احتي
ن212 بي نريم ط12,00زعب احتي
رة 213 ركي ن ط12,00مب احتي
دردارة جمي214 ط12,00ب احتي
ني215 غ ص ط12,00ب احتي
ش جن216 ط12,00ش احتي
يك217 ش م ر ط12,00ق احتي
ل218 ش ام ط12,00مخ احتي
ف219 راس ع ط12,00ب احتي
ش220 ر عمير ط12,00زم احتي
ن221 ط ايم ط12,00ل احتي
رة222 د س ط12,00عي احتي
رة223 ن س ط12,00فرق احتي



ربي224 خ ال د ط12,00ب احتي
ء225 ف ط12,00مدنش  احتي
ط12,00ارث ال226 احتي
م227 مي س ط12,00ع احتي
ط12,00زاقي سمي228 احتي
تي229 ل ف ط12,00ش احتي
ل230 ع خ ط12,00نك احتي
جر231 شي ه ط12,00عم احتي
هر زهيرة232 ط12,00ج احتي
ء233 م هن ش ط12,00ب احتي
ط12,00هميسي رندة234 احتي
ص امي235 ط12,00قرب احتي
ر من236 ط12,00زي احتي
مي بدرالدين237 ط12,00ت احتي
ط12,00فراحتي ابتس238 احتي
جر239 دار ه ط12,00ش احتي
ل240 ط12,00هدن ابت احتي
ح241 ج سم ط12,00لص احتي
بش242 ط12,00أمين ك احتي
ن ليندة243 ط12,00لد مزي احتي
ط12,00قس رحم 244 احتي
ل245 س كم ن ط12,00بن ل احتي
ز 246 ين ط12,00دايخ ش احتي
ي سمي247 جن ط12,00ب احتي
رة 248 ار ن ط12,00ش احتي
شي249 ي را ال ط12,00إعم احتي
ط12,00عيط زهي250 احتي
ة 251 ط12,00حداد مر احتي
ن252 ح حن ط12,00ب احتي
ر مصط 253 ط12,00منص احتي
برة254 ن ص ط11,98درم احتي
طم الزهراء255 س ف ط11,96ق احتي
ف256 ط11,96عرا ع احتي
دار لي257 ط11,95بن ش احتي
قرة258 ط11,95اشرا ب احتي
رة259 ط11,93شال ص احتي
يض260 ل ح ه ص ط11,90ب احتي
ج كريم261 ث ط11,90ب احتي
دي262 شي ب ط11,89دع احتي
ني أمين263 ط ط11,86س احتي
ل264 لتي ام ط11,85مس احتي
ط11,84ليتي أحمد أي 265 احتي
لي عبد الح266 ط11,82قج احتي
يج بدر الدين267 ط11,82ن احتي
ن رندة268 حص ط11,81ب احتي



ش احمد269 ط11,79م احتي
ط11,75قريشي هش270 احتي
ن اميرة271 ط11,75دغم احتي
ث272 ط11,73دي ك احتي
دار بسم 273 ط11,72 ش احتي
يم274 م ف ش ط11,71ب احتي
ل275 س كم ط11,71ق احتي
ن محمد276 ا ط11,68ل احتي
جال ريم277 ط11,67ب احتي
داد278 ط11,66لحمر  احتي
ن279 ر اإيم ش ن ط11,63لب احتي
ط11,62كري زهيرة 280 احتي
ف هجيرة281 خن ط11,62ب احتي
ط11,61كب عبير282 احتي
د محمد امين283 ط11,59حم احتي
رار من284 ط11,59ب احتي
دري لبن285 ط11,58ب احتي
ي286 ط11,58حيدرص احتي
رة287 ط11,54قريد س احتي
ر الدين288 ط11,54بام ن احتي
ن289 اشي اسم ط11,51ك احتي
بكر290 ط11,51لبيد ب احتي
ن ذي291 د ط11,51س احتي
اربي رابح292 ط11,50ش احتي
ء293 يزة حسن ط11,50بن م احتي
ديس عبدالسا294 ط11,50ب احتي
د 295 ــ ط11,50خ س احتي
ر محمد رفي296 ط11,50م احتي
ء297 يس أسم ط11,50ق احتي
دني بسم298 ط11,50ب احتي
ش ريم299 ب ط11,50ر احتي
ال300 ط11,50دريسي  ن احتي
ر  يزيد301 د ط11,50ب احتي
ني بال 302 ي ط11,50م احتي
ف303 اتي مخ ط11,50ت احتي
يح304 رة ص ط11,50اسم احتي
ة305 ني حي ط11,50درهم احتي
ط11,50طيبي بال306 احتي
تي حس307 ط11,50غج احتي
ط11,50خرشي زين308 احتي
عبد ه زهي309 ط11,50ب احتي
خير مري310 ط11,50ب احتي
ط11,50عميرة امين311 احتي
ي312 ج عبد الح ط11,50بن هب احتي
زن صبرين313 رق ط11,50ب احتي



مي314 ن س ط11,50بي احتي
ين ينيس315 ط11,50حص احتي
م دال316 ش ط11,50ب احتي
ط11,50س ف317 احتي
ل318 هل عبد الم ط11,50مس احتي
ن319 ن حن يد ط11,50ال احتي
في320 داش ش ط11,50ب احتي
سين321 ر ي ق ط11,50ش احتي
اش س322 ط11,50بن ز احتي
رار أمين323 ط11,50ب احتي
د سميرة 324 ط11,50حم احتي
ط11,50محمد قر325 احتي
ن326 ط11,50ذي اسم احتي
ن327 ط11,50كب دني ايم احتي
ر328 ط11,50عك ط احتي
طي حمزة 329 ط11,50ب احتي
ني ليدي330 ط11,50زيت احتي
ط11,50عز الدين سمي331 احتي
ليم332 في ح ط11,50عط احتي
ل 333 ين من ط11,50حمر ال احتي
دة راضي334 نش ط11,46ب احتي
سين335 يدش عصيف محمد ي ط11,45م احتي
صر336 ل ن ط11,43غ احتي
تح337 ش ف ط11,43ترا احتي
ي338 ط11,42لبكير س احتي
ي339 ادرة عبد الح ط11,39ش احتي
ط11,39فرجي شيراز340 احتي
ا امي341 ط11,36بن ص احتي
ل 342 ط11,36طيبي خ احتي
ي343 ح س ط11,36أقس احتي
ن344 ني حن ط11,33زرم احتي
رس 345 س ف ط11,33ق احتي
ء346 ر سن ط11,32بن ط احتي
ر الدين 347 ح ن ط11,31رب احتي
عي من348 ط11,30سب احتي
صرة فتيح349 ط11,29من احتي
ن 350 كزعي عبد الرحم ط11,29ب احتي
ط11,26دريد رحم 351 احتي
ط11,25حم الغني352 احتي
في نسيم353 ع ط11,25ب احتي
ن354 ر ايم ط11,24زي احتي
يدة355 ن س ش ط11,22أ احتي
ل 356 يد من ط11,22ب احتي
جر357 يدش ه ط11,21م احتي
سي عبد المجيد358 ر ط11,17ل احتي



يد آسي359 ط11,16س احتي
ج جيدة360 ط11,16هب احتي
ل361 س خ ط11,14فرط احتي
ل362 ل ام ط11,14بن س احتي
رة363 ط11,12ع س احتي
ز 364 ر عز ط11,09امغ احتي
جبي سمي 365 ط11,08مح احتي
ه366 ن برك ب ط11,08آي ش احتي
ط11,07نني هيب367 احتي
ي368 اف س ط11,03ش احتي
س نبي369 ط11,01كب احتي
د الدين370 يداني عم ط11,01س احتي
د محمد امين371 ط11,00د احتي
ر  كنزة372 د ط11,00ب احتي
زيد حكيم373 ط11,00ب احتي
جي كريم374 ط11,00ب احتي
حل بشرة375 ط11,00س احتي
ف خضرة376 ط11,00زلي احتي
بي نجي377 ط11,00ح احتي
يص378 ط11,00مزاد خ احتي
د379 ج م خ ط11,00ب احتي
في380 ي هال ت ط11,00ع احتي
ي381 ة ص ي ط11,00ن احتي
جي رزي382 ح ط11,00ب احتي
مي383 ط11,00حسني س احتي
ط11,00كرميش كتيب384 احتي
يزة385 ط11,00خرفي ف احتي
ن386 رة حن زراد ص ط11,00ب احتي
ل387 ين من ط11,00ر احتي
سي388 ش  ط11,00ب احتي
ط11,00عمير نسي389 احتي
ط11,00مرشد خديج390 احتي
ل391 يد من ط11,00ب احتي
في392 ز ش ط11,00قند احتي
ر صبرين393 ط11,00كرك احتي
في بسم394 ط11,00شن احتي
يزة395 ي ف ط11,00قب احتي
ط396 ى بش ط11,00س احتي
در زين397 ط11,00ق احتي
ي ابراهي398 ط11,00ب احتي
ر أحا399 ج ط11,00م احتي
ط11,00كب ابتس400 احتي
يطيش401 ط11,00فيصل ب احتي
ف402 رة انص ط11,00جي احتي
لي403 ط11,00مغربي الغ احتي



جر404 ط11,00صرا ه احتي
ز يسمين405 ط11,00غرن احتي
د406 ة حم ي ط11,00بن ن احتي
يل 407 ر خ ش ط11,00ع احتي
ل إبتس408 ط11,00برت احتي
ط11,00بن دادة هجيرة409 احتي
لي410 ط11,00دراج غ احتي
ي411 ط11,00جالي عبد الن احتي
ء412 ف ن  ط11,00مزي احتي
يم413 رف س ط10,98ش احتي
ط10,85دايخ سمي 414 احتي
م محي الدين415 ش ط10,81ب احتي
داد416 ط10,81لغبي  احتي
ر 417 يطيش زه ط10,81ب احتي
ط10,80غزلي حسيب418 احتي
دى419 ر ال ش ن ط10,79بخ احتي
ران غزان420 ط10,78م احتي
ة 421 ب مر ط10,75ث احتي
م422 ف س ط10,73يخ احتي
ط10,70حرد امين423 احتي
ط10,70قراح رحم424 احتي
ي 425 جر را ط10,69ب احتي
ش رندة426 ط10,69خرم احتي
مي ليندة427 ط10,69ب احتي
ردة428 طي  ط10,63ب احتي
تي فتيح429 ط10,62سم احتي
ني سمير430 ط10,59زي احتي
دى431 رال ط10,59رفيس ن احتي
ني آسي432 ط ط10,58س احتي
ء433 يد اسم ط10,55ق احتي
يدة434 مس ج ط10,55خ احتي
س435 ط10,51زي  احتي
ء436 ف ط10,51محمد ابتس  احتي
ط10,50رحبي امين437 احتي
ط10,50بن الزاد رحم438 احتي
ري439 ل س ط10,50ط احتي
ن440 غ نريم ط10,50ش احتي
ا441 ط10,50حكيمي أش احتي
حجر سمير442 ط10,50ب احتي
ن443 ر حن ط10,50زك احتي
ف444 ط10,50بن عبيد ع احتي
ط10,50بن شكر أحا445 احتي
رة446 ن س ط10,50م احتي
سدر هدى447 ط10,50ب احتي
د محمد ع448 لمين,يحي الشريف الم ر ال ط10,50ن احتي



ف449 يشي ع ط10,50حش احتي
سف450 ني ي ط10,50بن احتي
لحي أميرة 451 ط10,50ب احتي
ن452 ط10,50سبتي حن احتي
س زين453 ط10,50عتر احتي
ر خير الدين 454 ط10,50عم احتي
رة455 هل س ط10,47مس احتي
مي456 ط10,46ف س احتي
ن457 ط10,45لكحل إيم احتي
سينيس458 عيل م ط10,41ل احتي
ش عيس459 ط10,38دم احتي
ط10,36طرشي جال460 احتي
ط10,35مطرفي صبرين461 احتي
ي462 ي عبدالح ط10,34ال احتي
ة463 ط10,32عبيزة نج احتي
ف كنزة464 خن ط10,31ب احتي
قي خديج 465 ط10,25محر احتي
ي صبرين466 ص ط10,23م احتي
ن467 س نريم ط10,22ق احتي
ط10,14عطيط ه عت468 احتي
ني منيرة469 ط10,14دحم احتي
ل470 قر ام ط10,13ب احتي
رة 471 ط10,12عيس س احتي
في472 ط10,12در ت احتي
ذ 473 ط10,00خرة م احتي
عد474 ط10,00عبدالسا س احتي
ي475 ر س ط10,00تكرك احتي
يسي هش 476 ط10,00غ احتي
ي راشد مري 477 ط10,00ع احتي
داد478 ط10,00شيتر  احتي
يج هدى479 ط10,00بن ن احتي
ط  لمطيش480 ط10,00قر احتي
د نسرين481 ط10,00قن احتي
ن482 ر حن عر ط10,00ب احتي
طم الزهراء483 د ف ط10,00ج احتي
صر كري484 ط10,00ن احتي
بر485 دار ص ط10,00ش احتي
ز بسم486 ط10,00حج احتي
ء487 ط10,00س اسم احتي
ط10,00سمرة حداد488 احتي
بش سميرة489 ط10,00ك احتي
رة 490 ط10,00بن غا س احتي
يد خضرة491 ط10,00د احتي
ة492 ح  نج ط10,00دحد احتي
يح493 ي ص ك ط10,00ب احتي



صيف عاء الدين494 ط10,00بن ل احتي
ط10,00ليتي فل495 احتي
ط10,00دراجي مري496 احتي
ني هش497 س ط10,00م احتي
ء498 مر اسم ط10,00ال احتي
ف499 ط10,00مرز انص احتي
ط10,00قراري فخر الدين500 احتي
ان501 ط10,00مض رض احتي
س502 ني ق ط10,00عثم احتي
ش محمد اأمين 503 ط10,00لم احتي
ط10,00غزالي مصط504 احتي
ديع505 ط9,96ليتي  احتي
سمي شرف الدين506 ط9,92ق احتي
ط9,89حداد فؤاد507 احتي
سمين508 ط9,87مزار ي احتي
ن509 ط9,83حشاف ايم احتي
ى 510 ني نج ط9,78رحم احتي
ل511 ط9,75رح أم احتي
ط9,74مرشد س512 احتي
في محمد اامين513 ط9,73مخ احتي
يرش نسرين514 ط9,71م احتي
ر ابتس515 ط9,71كرك احتي
ن516 ط9,70رزاقي زهراء ايم احتي
ل 517 ط9,68ه خ احتي
د هديل518 ط9,67حم احتي
ط9,67بن عبد ه زليخ519 احتي
ف كنزة520 ط9,62خ احتي
طم الزهراء521 بر  ف ط9,58ص احتي
ر محمد أمين522 ط9,50س احتي
د سمير523 ط9,50إس احتي
دل 524 اش ع ط9,50ك احتي
ر525 شيش ط ط9,50أ احتي
ني بسم526 ط9,50تم احتي
رة527 ر ش ط9,50ب احتي
ن بشرى528 ط9,50طرش احتي
جر529 ة ه ي ط9,50ن احتي
بي امين530 ط9,50ج احتي
رة531 اج س ط9,50ل احتي
ط9,50بن جدي قمر532 احتي
ار سمير 533 ط9,50ش احتي
بكر534 اتي ب ط9,50ت احتي
عظ اميرة535 ط9,50ب احتي
ال لي536 ط9,50زر احتي
مس منير537 ط9,50خ احتي
ط9,50حرك حسين538 احتي



ط  خديج539 ط9,45ب احتي
يد زكي 540 ط9,33ج احتي
م541 ف أس ط9,29بن خ احتي
رة542 بي ص ط9,27عج احتي
ط9,10دميد  خديج543 احتي
سف544 لي ي ط9,00م احتي
سن ابراهي545 ط9,00ب احتي
في كمي 546 ع ط9,00ب احتي
من547 ط9,00جنيد اميرة ي احتي
ادر أمين548 ط9,00ق احتي
ر عبد المؤمن549 ط9,00بن منص احتي
سي مري550 ط9,00دع احتي
ح 551 رار سم ط9,00ب احتي
ر لي552 ط9,00قم احتي
ر امي 553 ط8,88جب احتي
صر 554 عبدة عبد الن ط8,84ب احتي
ر عزا ربيح555 ط8,76مب احتي
ة556 ينين مر ل ط8,75ب احتي
دي خديج557 س ط8,64ب احتي
ط8,58مراد حمزة 558 احتي
ري559 ط8,58سبيع  ح احتي
ل560 شي ام ط8,50حم احتي
ش بال561 ط8,50سم احتي
يدة562 ط8,50لكحل  ج احتي
ن563 ط8,50بغداد اسم احتي
ل564 ط8,50مداسي من احتي
ط8,50يحي الشريف هيث565 احتي
سمين566 ع ي ط8,50ل احتي
ني نبي567 ط8,25مزي احتي
ل568 ف من خن ط8,00ب احتي
ش رندة569 ط7,75خنش احتي
نس570 ادر ي ط7,50ق احتي



ة1 ن نج جحـــ18,62ب ن
يم2 فاق  ن جحـــ17,92ب ن
جحـــ17,68كشيدة سميرة3 ن
ن4 ترع حن جحـــ17,65ب ن
هيب5 يد  جحـــ17,57ف ن
ط إل6 جحـــ17,00ل ن
د7 ش ن م جحـــ17,00م ن
جحـــ16,94طيبي رشيدة 8 ن
جحـــ16,83لراد زكي9 ن
ردة10 عي  جحـــ16,78سب ن
ر لي11 جحـــ16,76قرق ن
ل رزي 12 ق جحـــ16,75ب ن
جحـــ16,64رز الدين حكيم13 ن
رة رزي 14 م جحـــ16,62ل ن
جحـــ16,58بزان ربيح15 ن
يدة16 ي  ج م جحـــ16,50س ن
سمين17 جحـــ16,50حمزا ي ن
ن خيرة 18 جحـــ16,50عيش ن
يك19 راضي م جحـــ16,50ل ن
ي20 س ع جحـــ16,46برق ن
جحـــ16,45بصيرة دلي21 ن
ل22 دي ام جحـــ16,42ل ن
جحـــ16,38لطرش زليخ23 ن
ح24 زازق سم جحـــ16,33ل ن
رة25 س ص لكب جحـــ16,28ب ن
لي26 يد االغ جحـــ16,26ف ن
يد 27 ش ج جحـــ16,23حمد ن
عد أمين28 جحـــ16,18مس ن
خ سميرة 29 د جحـــ16,15ب ن
جحـــ16,14عط كريم30 ن
ل 31 جحـــ16,10صاح أم ن
هر أمين 32 جحـــ16,08ج ن
ر 33 جحـــ16,03فرد عبد الغ ن
بي مديح34 جحـــ16,03دب ن
ه رتيب35 جحـــ16,00عط ن
راد36 ط م جحـــ16,00ب ن
مي37 جحـــ16,00رشراش س ن
هيب38 ز  جحـــ16,00ب ن

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة عربي لغ:  الم
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يك39 ي م جحـــ16,00س ن
ز40 ش فير جحـــ16,00عطر ن
جحـــ16,00قدار بال 41 ن
ه42 جحـــ15,98راه عبد ال ن
ز صبيح43 ز جحـــ15,96م ن
س رحيم44 جحـــ15,96أس ن
ئش45 ش ع جحـــ15,95مخ ن
ن46 ن ايم جحـــ15,91ش ن
د47 ر س منص جحـــ15,91ا ن
ئش48 ي ع ض جحـــ15,86ف ن
ش سمراء49 جحـــ15,84ه ن
ني فؤاد50 جحـــ15,83زي ن
شي أحا 51 جحـــ15,83حن ن
د52 ازقي م جحـــ15,82ر ن
ني رشيدة53 ط جحـــ15,81س ن
جحـــ15,80بشير هدى 54 ن
د 55 ني زي جحـــ15,78زي ن
جحـــ15,75زعي لي56 ن
جحـــ15,75شري سميح57 ن
جحـــ15,75شي زهير58 ن
جحـــ15,71زبيش محمد59 ن
رة 60 ي ن جحـــ15,70ال ن
حي سمراء61 جحـــ15,68ب ن
ن 62 جحـــ15,67شيبي حن ن
جر63 جحـــ15,66ظريف ه ن
ني سمي64 جحـــ15,63رحم ن
لح مري65 جحـــ15,63بن ص ن
ارة66 شي ن جحـــ15,56حم ن
جي لي67 جحـــ15,56هرب ن
ارة68 جحـــ15,54بحر ن ن
ي 69 ي س ي جحـــ15,51ن ن
ث70 ن ك جحـــ15,51سحن ن
يزة71 ر ف جحـــ15,50صط ن
ن فضي72 دخ جحـــ15,50ب ن
ض73 د ري جحـــ15,50عي ن
ل74 جحـــ15,50كرف من ن
يدة75 جر س جحـــ15,50ب ن
جحـــ15,50خ حكيم76 ن
ربي سميرة77 جحـــ15,50ب ن
ظرة78 ش ن جحـــ15,50ب ن
در خديج79 جحـــ15,50ق ن
ح80 سين سم ر جحـــ15,50تي ن
يزة81 سي ف جحـــ15,50ق ن
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اد دراجي82 جحـــ15,49ج ن
ار حدة83 جحـــ15,48ش ن
نيس سميرة84 جحـــ15,48ا ن
جحـــ15,42بن دادة ابتس 85 ن
ارة86 طاع ن جحـــ15,42ب ن
جحـــ15,41محمد بت87 ن
طبي دلي88 جحـــ15,35ب ن
ني س89 جحـــ15,34زيت ن
اطف 90 جحـــ15,34قشيش ع ن
رس91 ل ف جحـــ15,34ب ن
سمين92 يد ي جح15,2725.12.1978ف ن
جح15,2709.03.1978بن مبر نجيم93 ن
ش  راضي94 جح15,2718.04.1985مر ن
ئش95 مد ع جح15,2323.02.1984ح ن

جر1 ي ه ط15,2310.01.1986ك احتي
ح دلي2 كرد طـــ15,21ب احتي
سي3 اشي س ط15,2018.12.1979ك احتي
ل من4 ط15,2025.09.1982ع احتي
ل رميس5 ط15,1503.12.1991ب احتي
ط15,1502.11.1989عيس عب6 احتي
ط15,1310.02.1979بحر لي7 احتي
ل8 ش ام ط15,1301.09.1988مخن احتي
ش س9 ط15,1105.08.1984مخ احتي
ليد 10 ط15,1125.05.1982شيطر  احتي
ش صبرين11 ط15,1110.12.1984ش احتي
دل12 ش ع طـــ15,09بن دش احتي
ح13 طـــ15,05مزيز  مرب احتي
ز14 ط15,0315.11.1980ذي فير احتي
د15 ن  س زي ط15,0301.12.1984ب احتي
ن16 ط15,0325.08.1986سي عبده إيم احتي
ج الجيدة17 ط1977حك 15,00رب احتي
بزة دلي18 ط15,0025.07.1978كب احتي
ط15,0025.09.1981غميض خضرة19 احتي
ر20 ن عم ط15,0025.01.1982قري احتي
رة21 يد ش ط15,0015.06.1982ب احتي
زي22 شي ف ط15,0020.06.1982خرش احتي
ف ه ابتس23 ط15,0030.06.1982خ احتي
ردة24 سن  ط15,0024.11.1983ب احتي
رة 25 ن س ط15,0005.04.1985برك احتي
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ط15,0018.10.1985شتي ريم 26 احتي
ل كريم27 ط15,0028.01.1986قب احتي
نيرة28 ي م ط15,0002.02.1986ل احتي
ري29 ط15,0003.02.1986ربطي س احتي
ثر امين30 ط15,0006.02.1986ك احتي
ح31 رة صب ط15,0015.11.1986ق احتي
ء32 ف ط15,0009.07.1987غربي  احتي
ط14,9525.05.1985عبد ال سميح33 احتي
ارة34 ط14,9525.08.1988شرف ن احتي
م35 ط14,9512.02.1990بن عبيرز أس احتي
م36 رين س طـــ14,93ب احتي
ن37 ش حن طـــ14,92خرم احتي
تح38 ز ف طـــ14,91عز احتي
اتي صبرين39 طـــ14,90م احتي
زي40 ط14,8701.03.1985سامي ف احتي
د41 ط14,8706.10.1989عال عم احتي
لكي مري42 طـــ14,86م احتي
ني نسيم43 ط14,8403.05.1987عثم احتي
س نسيم44 ط14,8401.02.1988م احتي
ط14,8328.08.1985قمر س 45 احتي
ني46 ني م ط ط14,8322.07.1990س احتي
ني47 طـــ14,80بن سرا غ احتي
يسي عتي48 ط14,7801.06.1984ف احتي
ن49 ط14,7829.06.1984زابي اسم احتي
ي50 اسع الجم ط14,7801.11.1984ال احتي
ط14,7826.05.1986رشيد سميرة51 احتي
ح عبد الحكي52 طـــ14,76شيرش احتي
ن53 ش حن طـــ14,75برق احتي
طـــ14,70دار أمحمد رشيدة54 احتي
ح   منير55 ط14,6818.04.1987رح احتي
رف  سمير56 ط14,6816.08.1982ش احتي
لحي منيرة57 ط14,6721.12.1979ب احتي
ي الشريف58 س ط14,6725.02.1987ي احتي
ط14,6708.05.1989محداد عيدة59 احتي
طـــ14,63عالي فطيم الزهرة60 احتي
ء61 ف جي  طـــ14,62زب احتي
ئش62 ريش ع ط14,6102.10.1988بن ب احتي
ط14,6120.11.1990طك سميح63 احتي
يم64 مش ع طـــ14,60ل احتي
طـــ14,58اسع خضرة 65 احتي
ن 66 ل حن طـــ14,57خت احتي
ط14,5413.08.1984مرا خديج67 احتي
ل جال 68 ط14,5408.01.1988خنص احتي
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ر زبيدة69 ط14,5302.08.1986عيش احتي
ر 70 خ ف د ط14,5328.08.1987ب احتي
س71 ين ط جم ط14,5329.09.1987ب احتي
ري72 ست ص ط14,5306.01.1989ب احتي
يح73 ط14,5011.03.1977زبيش ص احتي
ن74 عزيز حن ط14,5024.02.1982ب احتي
د سميرة75 ط14,5010.12.1982ب احتي
لد76 ع خ ط14,5017.04.1983ش احتي
ن 77 س حس ط14,5025.07.1983د احتي
خ نسيم78 ط14,5013.10.1983نس احتي
ن لبن79 ط14,5001.03.1984بن جن احتي
ر عب80 ط14,5001.04.1984أمغ احتي
دل81 ط14,5006.08.1984بن يحي ع احتي
ال82 هد  ن ط14,5022.09.1984مج احتي
ط14,5003.11.1984عطي احا83 احتي
شين فتيح84 ط14,5012.12.1984عي احتي
زازق فطيم85 ط14,5025.02.1985ل احتي
ط14,5018.04.1985خ مديح86 احتي
سف87 ني ي ط ط14,5024.09.1985س احتي
ن88 ة إيم ي ط14,5020.10.1985بن ن احتي
مي89 ط14,5023.11.1985عط س احتي
ن90 ط14,5001.01.1986غميض حن احتي
دل91 ط14,5024.01.1986خراط ع احتي
ردة92 ي  ط14,5011.03.1986شري احتي
رك93 ط14,5011.03.1986بن بك مب احتي
ال94 ط14,5016.08.1986عيس  ن احتي
يم95 ط14,5020.08.1986مم ح احتي
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ل96 دي أم ط14,5005.10.1986ف احتي
ت عب 97 ط14,5007.12.1986س احتي
ط14,5024.12.1986قر هدى98 احتي
ض99 ط14,5018.02.1987حداد ر احتي

لح100 الي الص س ط14,5004.03.1987ب احتي
هيب101 ل  ب ط14,5028.06.1987ط احتي
ع ذهبي 102 ط14,5016.07.1987بن سب احتي
مر103 ش ال ط14,5002.02.1990ص احتي
ري104 س ن ط14,5014.07.1991مح احتي
ط14,5020.04.1992حسن فطيم الزهراء105 احتي
ر فتيح106 ط14,49ج احتي
ة107 رشي حي ط14,48عم احتي
ن فتيح 108 ط14,48مزي احتي
ح حمزة109 ط14,44سرب احتي
ح110 ني شريف صب ط14,43حس احتي
ي سميح111 ط14,40مجي احتي
ء112 ف ط14,37كبيرش  احتي
ل113 ط14,34عرب ام احتي
ش س114 ط14,33م احتي
بد هجيرة115 ط14,33ب احتي
ل116 سيمي خ ط14,32ق احتي
خ117 ط14,31بن جني خ احتي
مد س118 ط14,31ح احتي
ه حيزي119 ط14,31ل احتي
ف120 ف ع ط14,27م احتي
ش من 121 م ط14,25م احتي



ط14,24اعرا نسرين122 احتي
شاغ نسيم123 ط14,24ب احتي
ط14,22دريسي زهيرة124 احتي
ط14,22طير من125 احتي
ف نبي 126 ط14,22يخ احتي
اشري صبرين127 ط14,22ع احتي
ن عص 128 ن ط14,22ك احتي
س آمن129 ط14,21ق احتي
شي سمير130 ط14,20نم احتي
ط14,20شتيح فريد 131 احتي
ين أمين132 جم ط14,17ب احتي
ي133 مي ش ك ط14,14بخ احتي
ط14,13مراد غزان134 احتي
ن135 د شري م ط14,13ب احتي
ردة 136 ط14,13مرابط  احتي
ط14,12قراس قيصل 137 احتي
ئش138 ني ع ن ط14,12ك احتي
في139 ط14,12غبريد ت احتي
ط14,12بن غري  كريم140 احتي
ف141 ط14,11عيط ع احتي
دني صاح الدين142 ط14,11ب احتي
ادر لبن143 ط14,06ق احتي
ط14,03لبصير امين144 احتي
يم145 ي ح ط14,03ش احتي
ء146 ي سن ط14,02قني احتي
م147 ط14,02بن عبد ه اس احتي
د148 شي س ط14,00خرش احتي
رة149 ار ن ط14,00ن احتي
ش إل150 ط14,00م احتي
ري151 ط14,00شنيني ص احتي
د نسيم152 ط14,00بي احتي
ازيد نسيم153 ط14,00ب احتي
ثر154 ل ك ط14,00دغ احتي
دل155 ني  ع ط14,00جرم احتي
ط14,00بن قيراط  حبيب156 احتي
من157 ط14,00قراي الي احتي
رة158 ط14,00حيرش  س احتي
هيب159 ط14,00قريد  احتي
يص160 راس خ س ط14,00ب احتي
ح161 ط14,00بن نصر صب احتي
ل162 زدة ام ط14,00لب احتي
ح163 امر صب ط14,00ع احتي
جين جمي164 ط14,00ط احتي
هيب165 اد  ط14,00ج احتي
هيب166 عزة  ط14,00ب احتي



ط14,00صري من167 احتي
الي غني168 س ط14,00ب احتي
ي169 تي م ط14,00زن احتي
ف فريدة170 ط14,00قط احتي
مر171 ط14,00جال ث احتي
اتي حميدة172 ط14,00م احتي
قي رمي173 ط ط14,00ب احتي
ن174 س  حن ط14,00قس م احتي
ل175 ط14,00رز ه أم احتي
داب سمي176 ط14,00ب احتي
ثر 177 بد ك ط14,00ع احتي
ت نجي178 ط14,00س احتي
د 179 ار يس ط14,00ش احتي
زي 180 ش ف ط14,00مخن احتي
ط14,00قرة ن 181 احتي
م182 عبدة س ط14,00ب احتي
ء183 ي أسم ط14,00ش احتي
ل 184 ر خ ط14,00خني احتي
ش رزي185 ط14,00عمير احتي
ط14,00مجبر نضيرة186 احتي
يص187 غربي خ ط14,00ب احتي
ل188 د كم ط14,00ج احتي
في189 ابد ت ط14,00ع احتي
ط13,99خط أحمد 190 احتي
ار 191 في ن ط13,98مخ احتي
ط13,97رق زهي192 احتي
ي فريد193 ط13,95صي احتي
ط13,93خ  فتيح194 احتي
ن195 غبي حن ط13,92ز احتي
ري196 ي ن ك ط13,92ت احتي
الحي عب 197 ط13,91ص احتي
د198 س س ط13,91دع احتي
رة199 ع س ط13,89جرب احتي
ط13,89غمراني سميرة200 احتي
ازن 201 د ه ط13,88م احتي
دى202 رال ط13,88بن دالي مصط ن احتي
ن كري203 ط13,87مزي احتي
اضح204 يزة  ط13,87ف احتي
ط13,87دالي س205 احتي
ي206 مدين س ط13,87ب احتي
لحي احا207 ط13,87ص احتي
ن208 ح د ف ط13,85نج احتي
يد الخير209 ط13,85ال احتي
اد فريدة 210 ط13,84ذ احتي
ل صبيح211 ط13,84بن ري احتي



ط13,84مشط رندة212 احتي
سي  سمي213 ط13,83ف احتي
يم214 خي ف ط13,79د احتي
ط13,79عمري امي215 احتي
س س216 ط13,79كسك احتي
ش خير الدين217 ط13,78أحطط احتي
نس 218 سمي ي ط13,77ب احتي
جر س219 ط13,77م احتي
رة220 اش س ط13,76ز احتي
في اسي221 ط13,76مخ احتي
ط13,76كد ابتس222 احتي
سمي ريم223 ط13,74ب احتي
دع عزا فضي 224 ط13,74م احتي
ء225 ط13,74محداد سن احتي
ن اسي226 ط13,73ق احتي
ء227 ن سن ط13,72ع احتي
ي228 مي س ط13,72د احتي
م229 ش س ط13,71ري احتي
ط13,69خنت سمي230 احتي
ر231 س عم ط13,68غرن احتي
ر حبيب232 ط13,68تكرك احتي
ني عزالدين233 ن ط13,67ل احتي
ط13,66غزلي احا234 احتي
ش عبد الحكي235 ط13,66حم احتي
ط13,66رشيد نظيرة236 احتي
ط13,66بن عنتر سميرة 237 احتي
س مري 238 ط13,64بن ق احتي
ط13,64بن هدي رابح 239 احتي
يدة240 د ج ط13,64رم احتي
ئش 241 ليف ع ط13,61مخ احتي
ش زهرة 242 ط13,61دعم احتي
ط13,59ل رابح243 احتي
دة244 س مي ط13,59سيب احتي
ج245 ني ال ط13,59حم احتي
ل246 ط13,59شتي كم احتي
ر رحم247 ط13,58دك احتي
ن زهرة248 ط13,58دبش احتي
رة 249 ر ن ط13,58مذك احتي
ا نجي250 ط13,55ج احتي
ه251 ي عبد ال ي ط13,54خ احتي
لد252 ط13,54زرقين  خ احتي
ثر253 شي ك ي ط13,54ال احتي
يزة نسيم254 ط13,53م احتي
ط13,53مرزا حسيب255 احتي
ن256 ل حس قز ط13,52ب احتي



ن257 مير ريح ط13,52د احتي
ط13,51مم هجيرة258 احتي
ط13,51لزا أحا259 احتي
ل260 قب أم ط13,50ب احتي
ط13,50صد محمد261 احتي
ى262 شيش نج ط13,50ا احتي
ي غزان263 مي ط13,50ر احتي
س نشيدة264 ط13,50م احتي
ش مري265 ط13,50بخ احتي
تح 266 ط13,50كب ف احتي
ح267 ط13,50صدق  صب احتي
ن268 ي ر  س ط13,50صط احتي
ن فطيم269 ط13,50حي احتي
ر270 ط13,50راز عم احتي
ي  رحيم271 ط13,50س احتي
يم272 د ف ط13,50عب احتي
ن273 ن إسم ط13,50سحن احتي
بر رزي274 ط13,50ص احتي
يدة275 بر م ط13,50ص احتي
ارة  امي276 ط13,50د احتي
رس277 قريص  ف ط13,50ب احتي
ة278 ش  عا ط13,50مري احتي
ء279 ف ر   ط13,50كر احتي
ل280 طي ام ط13,50م احتي
ن281 ط13,50يز حن احتي
ط13,50حمرا مري282 احتي
ط13,50زراي فريد283 احتي
ط13,50دعيش سميح284 احتي
سن285 ط13,50يز س احتي
ي286 ل صحرا ط13,50ست احتي
لد سميرة287 ط13,50خ احتي
ري288 بر ص شن ط13,50ب احتي
رز سمراء289 ط13,50ب احتي
سف290 ط ي ط13,50عطر احتي
ط13,50خنت عمر291 احتي
رار رض292 ط13,50ك احتي
ط13,50اتشير نصيرة293 احتي
س نسم294 ط13,50ف احتي
سي295 ي  ط13,50ضي احتي
د 296 ط13,50صاح س احتي
هيب297 ني  يم ط13,50س احتي
ل نبيل298 ط13,50ب احتي
ظ مري 299 ط13,50ح احتي
ل300 ح ام ط13,50شب احتي
ل301 ر ابت ط13,50قرق احتي



ى302 ز س ط13,50حم احتي
مي303 ن س م ط13,50س احتي
ج304 يبي ث ط13,50ذ احتي
يحي بال305 ط13,50صب احتي
يط لبن306 ي ط13,50ب احتي
سي307 ط13,50جال س احتي
ر308 ن ج ط13,50ش احتي
ي دني309 ي ط13,50ن احتي
دل310 خير ع ط13,50ب احتي
ي ريم311 ط13,50ب احتي
ي فضي312 ي ط13,50قب احتي
مدين صبيرة313 ط13,50ب احتي
ط13,50اأمين/ظريف 314 احتي
س لي315 ب ط13,50ب احتي
ة316 ش نج ط13,50مخن احتي
ط13,50بزاح س317 احتي
مر ي318 ط13,50ب احتي
هيب319 ل  ط13,50قت احتي
مد ربي 320 ط13,50ح احتي
مي321 ط13,50خنيش س احتي
ط13,50رتيم هدى 322 احتي
بد صاح الدين 323 ط13,50ع احتي
ري 324 راب ن ط13,50ل احتي
ابد بسم 325 ط13,50ع احتي
شي ريم 326 ط13,50حن احتي
ط13,50قال مديح 327 احتي
ط13,50صحرا سمراء328 احتي
ط13,50حرك بثين  329 احتي
يدة330 ب ع ط13,50ث احتي
ط13,50ادير منيرة331 احتي
ط13,50اضح حكيم332 احتي
يك333 شنين م ط13,50ب احتي
د334 ط13,50دغ س احتي
يدة335 لي م ط13,50غب احتي
ن336 ابد حن ط13,50ع احتي
ط اي337 ط13,49عي احتي
يدة338 ا م ط13,49ر احتي
ط13,49إزة نسيم339 احتي
ل 340 اش خ ط13,48ع احتي
داد341 ط13,47لرق  احتي
رة342 ط13,46ذي ص احتي
ني 343 ح ص س ط13,44ب احتي
ل يسمين344 ط13,43مرم احتي
في ابتس345 ط ط13,39ال احتي
ردة346 ي  س ط13,39ي احتي



يدة347 ط13,39غياس س احتي
ط13,38سامي ابتس348 احتي
يداني زهرة349 ط13,38ال احتي
ط13,37بن مرابط خديج350 احتي
ي351 ش  ش ط13,36ري احتي
ارة352 ط13,35اضح ن احتي
ط13,35عن مري 353 احتي
ط13,35حكيمي أمين354 احتي
ن355 ف ه ايم ط13,33خ احتي
ل356 ني س ط13,31مزي احتي
راس صبرين357 ط13,31ب احتي
يزة358 ف ل مخ ط13,31ب احتي
ي359 كراع لي ط13,31ب احتي
ط13,29مداسي كريم 360 احتي
يم361 ان ن ط13,29رض احتي
رس362 ه ف ط13,28عط احتي
ال 363 جي ن ط13,28هرب احتي
اصري صبرين364 ط13,26ن احتي
مي365 اسع س ط13,26ال احتي
ي366 ش س ط13,25زعم احتي
بي يمين367 ط13,25مي احتي
ي خديج 368 ط13,25ف احتي
ط13,25تيرز يسمين369 احتي
ط13,25طبيش رمز370 احتي
ء371 تي أسم ط13,24سم احتي
جر372 ل ه قب ط13,24ب احتي
ط13,23شيطر عبد الكري373 احتي
ي374 سن م ط13,23ب احتي
ط13,22حسين خديج 375 احتي
رة376 كركر ص ط13,22ب احتي
ط13,22غربي لبن377 احتي
ط13,20فاحي لي 378 احتي
طم379 ر ف ش ط13,19ب احتي
ن أحا380 ط13,18مزي احتي
رني عب381 ط13,18ش احتي
ي382 ط13,16بن زيدان لط احتي
د حبيب383 ط13,15مس احتي
يدة384 ير س ط13,13ع احتي
ف385 ش ع ط13,13مخن احتي
ل386 عظ ام ط13,12ب احتي
ن رفي387 ط13,12قن احتي
طم388 راخ ف ط13,12س احتي
ال 389 ن ن ط13,11بن زي احتي
عيش عب390 ط13,11ب احتي
يظ391 اني ح ط13,11زه احتي



ي بال 392 ط13,09عن احتي
س393 ش ب ط13,09م احتي
يزة394 ريش ف ط13,08ل احتي
يك395 ر م ط13,08منص احتي
ط13,06ضيف ريم396 احتي
داد397 ر  ط13,02ج احتي
ن 398 ط13,01غمراني حن احتي
مي 399 ي س ط13,01ال احتي
د فيصل400 ط13,00ج احتي
د401 ديس س ط13,00ب احتي
يدة402 ط13,00طبي خ احتي
ن403 يحي رمض ط13,00ش احتي
ى404 اع نج ط13,00ر احتي
د 405 ن س ط13,00ع احتي
ني آمن406 ط13,00حم احتي
عد407 د  س ط13,00ب احتي
ئ408 مر  ل ط13,00ب احتي
ئش409 ط13,00عبدالي  ع احتي
مي410 ش  س ط13,00كيم احتي
ط13,00بن غري حسين411 احتي
يدة412 ل  م ب ط13,00ط احتي
ط13,00حكيمي  محمد413 احتي
ل  نبي414 ب ط13,00ط احتي
د  امي415 ط13,00 ب احتي
دي416 ش ن ط13,00ش احتي
ط13,00دبيش خديج417 احتي
شي سيف الدين418 ط13,00حم احتي
ي419 مر م ط13,00ا احتي
شي حسين420 ط13,00حم احتي
يم421 يطيش س ط13,00ب احتي
شاغ امين422 ط13,00ب احتي
مر423 ر ع ط13,00زعب احتي
ء424 ز اسم عك ط13,00ب احتي
ي425 ل س ه ص ط13,00ب احتي
رز زهيرة426 ط13,00ب احتي
ن427 ي ايم ح ط13,00س احتي
ح428 س سم ط13,00ق احتي
ط13,00تات فتيح429 احتي
عيل ي430 حداد اسم ط13,00ا احتي
ط13,00عرا ليندة431 احتي
ر ن432 ط13,00كيم احتي
دي433 ط13,00هال ن احتي
ش حكيم434 ط13,00قم احتي
ط13,00خربيش أمين435 احتي
م زين الدين436 ش ط13,00ب احتي



جي غني437 ط13,00هرب احتي
رة438 يبي س ط13,00ذ احتي
ط13,00داحي ليندة439 احتي
س440 ي ب ط13,00شن احتي
در حيزي441 ط13,00ق احتي
يدة442 م خ ط13,00ل احتي
مر فطيم الزهراء443 ط13,00ب احتي
ط13,00اضح بسم444 احتي
ز445 ط13,00عريف فير احتي
يزة446 ط ف ط13,00بش احتي
ن 447 ط13,00فيالي حن احتي
ط13,00البتش نبي 448 احتي
عد 449 شي س ط13,00بر احتي
ط13,00سام مري450 احتي
ير 451 ن س ط13,00عا احتي
سي 452 ش  ط13,00ش احتي
يد منيرة 453 ط13,00ب احتي
ط13,00شتيح ريم 454 احتي
د حميدة455 ط13,00ج احتي
ل كريم 456 خ ط13,00ب احتي
رة 457 داب س ط13,00ب احتي
ر458 فط ج ط13,00بن ح احتي
رزاد459 ط13,00مغطي ش احتي
ط13,00عالي رتيب460 احتي
يم461 رة س ط13,00سم احتي
دة462 ط13,00حداد عي احتي
رة463 عي س ج ط13,00ج احتي
ط13,00بن غن حبيب464 احتي
رة465 قمج س ط13,00ب احتي
ابد ريم 466 ط13,00ع احتي
اط غني 467 ط13,00ف احتي
كرف أحا 468 ط13,00ب احتي
ري469 ني ح يم ط12,99س احتي
ط12,98قرة حجي 470 احتي
ي 471 ط12,96بن سرا ح احتي
د472 ط12,96بن عمرا س احتي
س زهير473 ط12,95عيك احتي
رة 474 ز س ط12,94قند احتي
ط12,94شرك كريم475 احتي
الي رحم476 س ط12,94ب احتي
ن عبد الصمد477 ط12,93ب احتي
ط12,93شريطي عزيزة478 احتي
ش نسيم479 ط12,93ه احتي
ط12,93صدق محمد امين480 احتي
ط12,91ميس مري481 احتي



زي482 عبيد ف ط12,90ب احتي
يد483 ط12,90عرار س احتي
ال484 ط12,88حدا ن احتي
ط12,88بن حميدة عب 485 احتي
ط12,86راشي فتيح 486 احتي
سمي سميرة 487 ط12,85ق احتي
ال488 عبيز ن ط12,85ب احتي
ر عزيزة489 ط12,85قرق احتي
س ربيح490 ط12,84ق احتي
ني كنزة491 ن ط12,83ك احتي
ري492 ر   ح ط12,83دغ احتي
ز عبد السا493 ط12,83ب احتي
ري494 ر ص منص ط12,83أ احتي
يص495 ا خ ط12,82ق احتي
ر سمي496 ط12,80قمب احتي
سين497 ط12,80كري ي احتي
ة498 صمي نج ط12,79ال احتي
ني صبرين499 ط ط12,78س احتي
ر فؤاد 500 ط12,78مذك احتي
ع شريف 501 ط12,78بن اسب احتي
ي لبن502 ي ط12,77س احتي
ط12,76خ راضي503 احتي
سف504 ش ي ط12,75ب احتي
ان505 ف رض ر ط12,75بن م احتي
ن506 مي حن ط12,75دي احتي
ر بال507 ط12,74منص احتي
يد508 ي الس س ط12,74ي احتي
ر509 ط12,72يخ أن احتي
رة 510 ك ج ف ط12,72ب احتي
ليد511 ى ال ط12,71ل احتي
د  فضي 512 ط12,69حم احتي
ط12,68عيس نصر الدين513 احتي
في دلي514 ط12,68مخ احتي
ن كنزة515 ط12,67اسحن احتي
ط12,67لكحل حكيم516 احتي
يد حميدة517 ط12,67ب احتي
م مري518 ش ط12,66ب احتي
د  سمي519 ط12,66مج احتي
في حسيب520 ط12,66مخ احتي
ط12,65بن ج ه أنيس521 احتي
ن522 تي حن ط12,64سم احتي
كر مري523 ط12,63ب احتي
يدة524 ر س ط12,63صم احتي
ردة525 ط12,63بن درميع  احتي
ط12,62يط أحا 526 احتي



د يسمين527 ط12,62إس احتي
ابحي لي528 ط12,62ر احتي
هي529 ط12,60يحي س احتي
ط12,60صدارتي نسيم530 احتي
ني فتيح531 ط12,60مطر احتي
ي532 جي س ط12,59ن احتي
رة 533 خشب ش ط12,59ب احتي
جر534 ع ه ط12,58سب احتي
د535 ن عم ط12,58محن احتي
ط12,57قرب ريم536 احتي
سي ميمي537 ط12,57بن س احتي
ط12,56قرمي منيرة538 احتي
ط12,56فرج رابح539 احتي
ة540 حي حي ط12,55ي احتي
طي تركي541 ط12,54تن احتي
ني راضي 542 ط12,54بن ي احتي
ط12,50كحيل رامي543 احتي
ط12,50سامي س544 احتي
زي545 ط12,50رق ف احتي
سمين546 ف ي ط12,50لخ احتي
ط12,50عبدلي منير547 احتي
ط12,50ده مشي سمي548 احتي
ف مري549 لك ط12,50ب احتي
صر550 ط12,50سميح سي ن احتي
صر حسيب551 ط12,50سي ن احتي
كيل552 ن عبدال د ط12,50س احتي
ي عزيزة553 ط12,50ع احتي
ح554 ار صب لن ط12,50ب احتي
ردة555 ط12,50قريد   احتي
رزاد556 ط12,50حميداش  ش احتي
دي557 ل  ن ب ط12,50ط احتي
ش لي558 ط12,50بخ احتي
لد مري559 ط12,50خ احتي
ش ليندة560 ط12,50عك احتي
ش مري561 ري ط12,50ب احتي
ط12,50براهيمي حبيب562 احتي
ط12,50حط حميدة563 احتي
ن564 ط12,50عريج حن احتي
ط12,50عزازق خديج565 احتي
ي نسيم566 ط12,50ضي احتي
ل سمي567 ط12,50خم احتي
ن568 ل حن خ ط12,50ب احتي
فرم ابتس569 ط12,50ب احتي
طم570 ن ف ش ط12,50أ احتي
يم571 اد ن ط12,50ج احتي



ج نسيم572 ط12,50حج احتي
ط12,50 شيب لي573 احتي
ف 574 مخي ع ط12,50ب احتي
ط12,50شني فريد575 احتي
يزة576 ط ال لخي ط12,50ب احتي
بي فتيح577 ط12,50مي احتي
ط12,50بن دريد رتيب578 احتي
ن579 ف حن ط12,50دل احتي
لي580 س م ف ط12,50ب احتي
د كنزة581 ط12,50مزه احتي
يم582 قزال ن ط12,50ب احتي
ن583 ط12,50مداني اسم احتي
د نبي584 ط12,50مس احتي
يدة585 ته خ ط12,50جريب احتي
ل586 ط12,50مجير ام احتي
ل587 راس كم ط12,50ب احتي
ط12,50دقيش رحم588 احتي
ن589 زي سرح ط12,50ف احتي
صر590 هرة ن ط12,50ج احتي
ي حمزة591 ط12,50بن ش احتي
ي سمي592 ط12,50ع احتي
يد593 ط12,50مزرز س احتي
ة594 اش نج ط12,50ز احتي
سف595 ر ي ط12,50ال احتي
ة596 يط مر ي ط12,50ب احتي
ط12,50اعرا بحري597 احتي
رة 598 ط12,50بن يحي س احتي
ن599 ر عبد الرحم ط12,50جب احتي
ء600 عي سن ط12,50س احتي
ل فريدة601 ط12,50س احتي
رة602 ل س ط12,50كح احتي
يطيش رتيب603 ط12,50ب احتي
ل 604 ط12,50عيط أم احتي
يص605 ط12,50شبل خ احتي
ئش 606 ش ع ط12,50دعم احتي
ط12,50قرة عبير 607 احتي
ن 608 سح إسم ط12,50ك احتي
ط12,50غربي سميح 609 احتي
رة610 ف  س ط12,50لخ احتي
ني حسيب611 ط12,50رمض احتي
سرس سميح612 ط12,50ب احتي
ط12,50منصر سمي 613 احتي
ني راني 614 ط12,50رمض احتي
ل 615 ن أن ط12,50عن احتي
ل616 ني ام ط ط12,50س احتي



بدين 617 رف زين ال ط12,50ش احتي
في618 اتي  ط12,50ت احتي
سي619 رح  ط12,50ب احتي
رة620 يل س ط ط12,50ب احتي
س621 خ اين د ط12,50ب احتي
ل622 ر من ط12,50منص احتي
لد مين623 ط12,50بن خ احتي
تي خيرة624 ط12,50ال احتي
فع625 ف ن خن ط12,50ب احتي
ه626 بي عبد ال ط12,50ش احتي
ري627 ش ص ط12,50كر احتي
ط12,50عرا آمن628 احتي
سط 629 مي عبد الب ط12,50ت احتي
ش اسي630 م ط12,48بن م احتي
ري631 شي ص ط12,44حم احتي
د هش632 ط12,40محم احتي
رة633 د س ط12,40عب احتي
ط12,40ميدني فتيح634 احتي
ء635 رة لمي ط12,37بن ب احتي
يزة636 راس ف ط12,36ب احتي
ط12,36عا مصط637 احتي
سين638 ط12,36بارب ي احتي
ذر  راضي639 ط12,34خ احتي
يدة 640 بر خ ط12,34ع احتي
ط12,33بن الزاد حسيب641 احتي
ز642 ين ش ش ط12,32بح احتي
ل643 جي كم ط12,32هرب احتي
ال إسا644 ط12,28ج احتي
مج فيصل645 ط12,27خ احتي
رة فريد 646 م ط12,26ل احتي
مي647 ني س ط12,26حم احتي
ي ريم648 ع ط12,25ب احتي
رة 649 س ن ط12,25ك احتي
ط12,25نمير احا650 احتي
زي651 رة ف ط12,25سم احتي
ني جمي652 ن ط12,24ك احتي
يظ653 ي ح ط12,24ق احتي
م654 لي اس ط12,23ع احتي
اني فريدة655 ط12,23ل احتي
يم656 ي س ط12,22بس احتي
داد657 خ  د ط12,21ب احتي
ش658 ب ء ر ط12,21اسم احتي
يم659 ش ف ح ط12,21ب احتي
قرن امي660 ط12,20ب احتي
ا نسيم661 ط12,19ز احتي



ي انشراح662 ط12,18بن ع احتي
ري663 ن ن ط12,17عمر احتي
ء664 ق زكري ط12,17ق احتي
مر بال665 ط12,14ب احتي
زي666 جريس ف ط12,14ب احتي
رة 667 ع ن ط12,13بش احتي
ن668 يم ط12,13كري س احتي
يدة669 ط12,12فرجي م احتي
س مري670 ط12,12ق احتي
ف 671 ط12,12ش ع احتي
مد مري672 ط12,12ح احتي
ر ال673 ط12,11س احتي
يم674 ط12,11لزعر  س احتي
ر675 ي ن ط12,10كت احتي
ع نبيل676 ط12,10بن سب احتي
ط12,09قس أحا677 احتي
ن678 ط12,09هس ايم احتي
يد مري679 ط12,08س احتي
ء680 ط12,08قراح سن احتي
ط12,08لرق أمين681 احتي
ضل رحيم682 ط12,08ف احتي
ح683 مر سم ط12,08ب احتي
ط12,08فراج لي684 احتي
س  مري685 ط12,08ق احتي
ن686 مي م ط12,07ع احتي
د ابتس687 ط12,06حم احتي
ي س688 ط12,05ب احتي
ط12,03مرغ أحا689 احتي
ي ريم690 ي ط12,03ل احتي
لح691 ن ص ط12,00دبش احتي
ر س692 ط12,00عيش احتي
مران ريم693 ط12,00ت احتي
من ريم694 ط12,00ض احتي
ء695 ط12,00مي لمي احتي
يدة696 ط12,00تراعي م احتي
ئش697 ل ع ط12,00غ احتي
ط12,00حمريش زين698 احتي
ن699 رش إيم ط12,00ح احتي
د700 س الس ط12,00طسط احتي
ل خديج701 ب ط12,00ط احتي
ط12,00بكيس  س702 احتي
يم703 ط12,00دريسي  س احتي
ر  أمين704 ط12,00من احتي
ن  أمين705 ط12,00بري احتي
ر كريم706 ط12,00زي احتي



ي707 ي  ص ط12,00جب احتي
يم708 حي ح ط12,00رب احتي
رة رزي709 ط12,00سم احتي
مي710 شي س ط12,00حم احتي
يد711 رزامي س ط12,00ب احتي
ة712 جين نج ط12,00ط احتي
هيب713 ط12,00عدال  احتي
ذة714 نع مي ط12,00ص احتي
ل 715 غ ام ط12,00ش احتي
ر ريم716 م ط12,00ح احتي
ه717 ط12,00عتي عبد ال احتي
ه نزي718 ط12,00عبدال احتي
ى719 ي مر ط12,00ش احتي
رة720 مل س ط12,00ك احتي
ط12,00زهرة  حميدة721 احتي
ط12,00حداد سميرة722 احتي
س امي723 ط12,00م احتي
ن724 ل ايم ط12,00بن س احتي
خ725 ط12,00بشير خ احتي
رج رزي726 ط12,00ل احتي
ني727 دة ص ط12,00س احتي
مي728 ت س ط12,00ام احتي
ء729 ف ط12,00تشير  احتي
رة730 ن س ط12,00عن احتي
ل731 ز ه ط12,00عز احتي
من732 م عبد الم ش ط12,00ب احتي
ار من733 ط12,00ن احتي
جر734 ط12,00جال ه احتي
ط12,00خثير صبرين735 احتي
ن غني736 ط12,00فكر احتي
سن737 لي س ط12,00ت احتي
رة 738 ش س ط12,00خب احتي
ن739 ط12,00لمين حن احتي
ن فتيح740 ع ط12,00ب احتي
ط12,00هال ريم741 احتي
ا زهير742 ط12,00ق احتي
طل  آسي743 ط12,00ب احتي
ن744 احد حن ط12,00ال احتي
ال745 ط12,00دقيش ن احتي
سمين746 ابر ي ط12,00ج احتي
ي يسرى 747 ط12,00ب احتي
ن مديح 748 ط12,00قري احتي
ط12,00قرين هش749 احتي
يظ 750 ط12,00نزار ح احتي
ل 751 شرابين من ط12,00ب احتي



ار محمد752 ط12,00ش احتي
يل753 ذر عبد الج ط12,00خ احتي
زي 754 ط12,00ارث ف احتي
ن755 درام حن ط12,00ب احتي
د756 زة نج م ط12,00ب احتي
تح757 ر ف ط12,00سي احتي
اتي قرمي758 ط12,00ل احتي
عي أحا759 ج ط12,00ج احتي
مر ري760 ط12,00ب احتي
ط12,00اضح لي761 احتي
طم الزهراء762 ي ف رح ط12,00ب احتي
ن763 ي حن ط12,00شب احتي
شي امين764 ط12,00ال احتي
ردة765 ش  ط12,00كد احتي
ط بشرى766 ط12,00ب احتي
ر767 ر عم ش ط12,00ع احتي
ة 768 ط12,00بردع حي احتي
خ769 د خ ط11,99إس احتي
ء770 ط11,99بن مي اسم احتي
يد771 احد ال ط11,98ال احتي
ة 772 ط11,97عريف حي احتي
رة773 ط11,95مرجي س احتي
ط11,92دامس نسيم 774 احتي
ي775 ني  ع ط11,90رن احتي
ن 776 خ إيم د ط11,90ب احتي
رة777 س عزا ن ط11,88ب احتي
ن رحم778 يم ط11,86بن س احتي
ر أمين779 ط11,85صط احتي
ط11,83زبيش فتيح780 احتي
دي من781 ط11,81ل احتي
ط11,81بن الصيد فتيح782 احتي
د783 ش عم ط11,81عش احتي
ز نسيم784 ط11,79برق احتي
ن785 ط ايم ط11,79زعب احتي
يظ786 يبي ح ط11,79ذ احتي
ط11,77بن غا صبرين 787 احتي
ين788 ريش ك ط11,77بن ب احتي
ط11,77بارب سمي789 احتي
ز سمراء790 ط11,77عز احتي
ء791 ل أسم ط11,75ع احتي
ر مري792 ش ط11,75ب احتي
ين امي793 ط11,75حس احتي
ردة794 ني   ط11,74حم احتي
ع795 ن ار ن ط11,74ش احتي
د796 يبش س ط11,74بن ب احتي



ط11,73ماي سميرة797 احتي
ن 798 ط11,73برك إيم احتي
ن799 ي ط11,73بن عزيز س احتي
رة 800 ي س ض ط11,70ف احتي
ز801 ط11,70خ فير احتي
ط11,68عك لي802 احتي
ط11,68سريد نجم803 احتي
ر804 ط11,68لغ  عم احتي
ط11,67قاتي لبن805 احتي
ل الدين 806 ن جم ط11,67عا احتي
ني807 س ص ط11,66دم احتي
ن 808 لبي حن ط11,64ط احتي
ال809 سح ن ط11,64ك احتي
رة810 ف ن مخ ط11,63ب احتي
ن811 ط11,62خص ايم احتي
رة812 داش س ط11,61ب احتي
ء813 ني اسم ط11,60ليم احتي
ي814 دردارة عبد الح ط11,59ب احتي
ض  نسيب815 ط11,50بي احتي
يدة816 ر ج عر ط11,50ب احتي
ني 817 ابح م ط11,50ر احتي
ط11,50سرا فيصل 818 احتي
يبي سميرة819 ط11,50ذ احتي
ي820 ش ص ط11,50بك احتي
د لخضر821 ط11,50ج احتي
ال822 د ن ط11,50ب احتي
يد  سميرة823 ط11,50ب احتي
مزبر  فطيم824 ط11,50ب احتي
ل كريم825 ب ط11,50ط احتي
ء826 ط11,50مرشد أسم احتي
ء827 ط11,50عريس  أسم احتي
ء828 ط11,50راجي اسم احتي
ذراع لبن829 ط11,50ب احتي
ل830 اسكي آم ط11,50ر احتي
دي831 رز ن ط11,50ب احتي
داد832 ط11,50مرز  احتي
ء833 ط11,50هداجي سم احتي
ط11,50عنز يسمين834 احتي
رة سميح835 ط11,50بن عم احتي
ط11,50هميسي ريم836 احتي
عي قرمي837 ط11,50نج احتي
بزة حدة838 ط11,50كب احتي
د سمراء839 ط11,50إس احتي
ن840 د إيم ط11,50عي احتي
ن نبي841 ط11,50برك احتي



ادم كريم842 ط11,50ق احتي
ن843 د حن حر ط11,50ب احتي
ح844 ط11,50م ت احتي
ط11,50أخري لطي845 احتي
ط11,50حمريش آمن846 احتي
س847 ط11,50حرك ب احتي
طم848 ط11,50منتصر ف احتي
ج زين849 ط11,50كري احتي
ج لي850 ج ط11,50ل احتي
بير851 ط ز ط11,50سب احتي
رزاد852 لب ش ط11,50ط احتي
ط11,50ثاث نجم853 احتي
ط11,50دان نصيرة854 احتي
ل بسم855 د س ط11,50مس احتي
ط سمي856 ط11,50عي احتي
ة857 ط11,50بن أج حي احتي
زيد فتيح858 ط11,50ب احتي
ش أمين859 م ط11,50م احتي
دل860 هل ع ط11,50مس احتي
ط11,50بن يحي بسم861 احتي
ش رحم862 ط11,50خرم احتي
د863 ط11,50دراجي ال احتي
ل864 ل من ط11,50ك احتي
ليد865 قي  ط11,50مرز احتي
ن866 ط11,50شرف ايم احتي
دى867 ر ال شيح ن ط11,50ب احتي
طمي سمي868 ط11,50ب احتي
ح869 ط11,50كنزة ب احتي
دى870 ر ال ط11,50مخز ن احتي
ر ابتس871 ط11,50زي احتي
رة872 مدين س ط11,50ب احتي
ط مراد873 ط11,50بش احتي
قي لي874 ط11,50عز احتي
ط11,50الي صبرين875 احتي
ط11,50افي فرح الدين876 احتي
ير 877 ري س ط11,50منص احتي
م 878 ط11,50هالي حم احتي
د فطيم879 ط11,50ش احتي
رة 880 ط س ط11,50ل احتي
ل أحا881 ط11,50غرز احتي
في882 ل ص ط11,50خت احتي
ء 883 بد أسم ط11,50ع احتي
ن 884 قي ايم ط11,50مرز احتي
نس فطيم885 ط11,50ي احتي
ر886 ط11,50طراد أن احتي



يرة 887 دة ش ط11,50حم احتي
ل دال888 ش ط11,50ب احتي
ن889 مي إيم ط11,50دي احتي
ي ربي890 ط11,50ش احتي
بع لزهر891 ط11,50س احتي
ط11,50خير الدين عزيزة892 احتي
يش امي893 ع ط11,50ل احتي
ل 894 ز أم ز ط11,50م احتي
س شري895 ط11,50مس احتي
ء896 ني اسم ط11,50حس احتي
ط11,50هميسي جمي897 احتي
سي 898 ط11,50غا  احتي
ن 899 قي ايم ط11,50ش احتي
ش نبي900 ل ط11,50ب احتي
ن عزيزة901 غ ط11,50ب احتي
ج902 د ث ط11,50ش احتي
زيز صبرين903 ط11,50م احتي
ر كريم904 ن ط11,50ق احتي
يتر هب905 ط11,50ش احتي
طم الزهراء906 زي ف ط11,50ج احتي
ة907 ش حي ط11,50عطر احتي
سي908 ط11,50فني ق احتي
ح909 صر الدين نج ط11,50ن احتي
ط11,50دعيش فتيح910 احتي
عي إل911 ط11,50س احتي
ي 912 ط11,50مزاح س احتي
ر لي 913 ط11,50تكر احتي
ط11,50ن مري 914 احتي
جي915 ط11,43عج ع احتي
دى916 ر ال ط11,43بت ن احتي
ن الس عبد الرحي917 ط11,42ري احتي
حيد918 ي عبد ال ح ط11,39س احتي
ز هب919 عك ط11,35ب احتي
ة جمي 920 ط11,33عيس احتي
ليخ921 لد ز ط11,32خ احتي
ف لي922 ي ط11,31م احتي
س  هش923 ط11,28م احتي
ربي924 ريبي ال ط11,28ب احتي
ي925 امي س ط11,26ل احتي
ي من 926 ط11,25شب احتي
ي927 در ش ط11,25ق احتي
رة928 ة ص ط11,23عري احتي
ر929 في عم ط11,23م احتي
ط11,23بن غري سميح930 احتي
مي931 ط11,22حميدش س احتي



اشرة جال932 ط11,19لب احتي
ء933 قرة اسم ط11,19ب احتي
رشي مري934 ط11,18ب احتي
ط11,17قمجي بدرة 935 احتي
ري اليزيد936 ط11,16ال احتي
خ مري 937 د ط11,15ب احتي
جر938 ر ه ط11,14مد احتي
ري939 رة ص ط11,12ب احتي
رة940 ط11,11قريد  ن احتي
لي نسي941 ط11,10قج احتي
عيل942 ط11,08برتيل اسم احتي
ن943 جيل ايم ط11,08ق احتي
ش ن944 ب ط11,04ر احتي
ي نزي945 م ط11,00م احتي
رة946 ط11,00حمزة  س احتي
ر ابتس947 ط11,00عص احتي
ط11,00رز ه خيرالدين948 احتي
ط11,00نيمر نبي949 احتي
زي950 ر ف ط11,00ام احتي
ي صبرين951 ط11,00شري احتي
دي952 ني ن ط11,00زيت احتي
ل 953 ل خ ط11,00ج احتي
ء954 ط11,00زاير حسن احتي
ن955 ة حن ط11,00مجي احتي
ي956 د ش ط11,00ج احتي
را إمين957 ط11,00ب احتي
ف فضي958 ط11,00مخي احتي
داد لي959 ط11,00ف احتي
ط11,00مجبر بسم960 احتي
يرة961 ش ش ط11,00بخ احتي
ان كريم962 ط11,00ك احتي
يس اي963 ط11,00م احتي
ل964 مرف ام ط11,00ب احتي
لي965 ط11,00خثير ال احتي
يح966 د ص ط11,00حم احتي
رة967 ط11,00اع ن احتي
ري968 ط11,00يزيد ح احتي
ن969 د ايم ي ط11,00ل احتي
س زين970 ط11,00مس احتي
رة971 يد س ط11,00ال احتي
ط11,00بج نزي972 احتي
ل راضي973 ط11,00قب احتي
ل الدين974 ط11,00غمراني جم احتي
مي سمير975 ط11,00ح احتي
ل 976 زيز أم ط11,00ب احتي



يد 977 يبي محمد الس ط11,00ذ احتي
ط11,00مشب أحا 978 احتي
ري979 د ح ط11,00ب احتي
ل بال 980 ط11,00بن ش احتي
مي لميس 981 ط11,00ت احتي
د محمد982 ط11,00عي احتي
ط11,00مجبر حسين983 احتي
ط11,00بي رزقي984 احتي
يل لبن985 ط11,00من احتي
د عبد المجيد986 يد ط11,00ال احتي
ري987 عبدة ح ط11,00ب احتي
ندة عب988 ط11,00ك احتي
ر فريدة989 ط11,00قر احتي
ل ريم 990 ط11,00غ احتي
صر راني 991 ط11,00ن احتي
ز992 ط11,00هال فير احتي
سي993 ني  ط11,00عثم احتي
ط11,00منديل كنزة994 احتي
ط11,00قدار هش995 احتي
ل الدين 996 ط11,00ال جم احتي
يش أحا997 ط11,00در احتي
رزاد 998 مر ش ط11,00ع احتي
ر صحراء999 ط11,00مخن احتي
ط11,00دكراكرني خديج1000 احتي
داد1001 ي  ط11,00كت احتي
ئش1002 ر ع ط11,00ق احتي
ط10,98سرا البشير1003 احتي
ر بشير1004 ط10,92منص احتي
ى 1005 ضي س ط10,87بن م احتي
ء1006 ر أسم ط10,85حج احتي
صر أحا1007 ط10,85ن احتي
رة1008 ط10,82شي ص احتي
ر1009 ر أفك ش ط10,79ب احتي
د سيف الدين1010 ط10,79ب احتي
ري1011 ط10,77بن فطيم ح احتي
ل حسين1012 ط10,76هب احتي
ل  نرجس1013 قز ط10,72ب احتي
ار حميدة 1014 ط10,70ش احتي
ي فتيح 1015 ط10,70ال احتي
ط10,70غرا ليندة1016 احتي
ل1017 رارحي من ط10,69ا احتي
ش راضي1018 ب ط10,69ر احتي
ط10,68احميد  حميدة 1019 احتي
ل1020 ط10,66تشير من احتي
يد نبي 1021 ط10,64ال احتي



س1022 ط10,61مراكشي الي احتي
ر1023 ط10,59بن دادة من احتي
ر سمي1024 ط10,58صغ احتي
س رفي1025 ط10,56ب احتي
ئش 1026 ط10,51شالي ع احتي
رة1027 ط10,50دراجي  ص احتي
يل1028 ط10,50ب  خ احتي
ح عبد المؤمن1029 س ط10,50ب احتي
د1030 اد ج ط10,50ذ احتي
يص1031 ج  خ ث ط10,50ب احتي
يد1032 ي  محمد ال م ط10,50ج احتي
لبي سمير1033 ط10,50ط احتي
مدين1034 س ب ط10,50ب احتي
ل بسم1035 ط10,50ط احتي
ط10,50مرز رمز1036 احتي
ضي رامي 1037 ط10,50ب احتي
ش منير1038 ط10,50ب احتي
ن1039 ط10,50حميدش  حن احتي
ط10,50شي  أمين1040 احتي
يم1041 ط10,50ادفل س احتي
ل1042 قي ام ط10,50ش احتي
ح خضرة1043 ط10,50ذب احتي
م1044 ل أس ل ط10,50ب احتي
ط10,50بن ل أحمد1045 احتي
ر مري 1046 ط10,50عيش احتي
س1047 ني الط ب ط10,50ش احتي
رة1048 ح س ط10,50كرد احتي
شي حيزي1049 ط10,50دع احتي
ي1050 ط10,50عمر س احتي
ن زين ااسا1051 د ط10,50خ احتي
ش رض1052 ط10,50ب احتي
تح1053 اني ف ط10,50زه احتي
ط10,50راشد زين1054 احتي
م1055 بر اس ط10,50ع احتي
ط10,50محي الدين احا1056 احتي
ي الشريف بدر1057 ط10,50كت احتي
رة1058 لي س ط10,50قرف احتي
ء1059 الي حسن س ط10,50ب احتي
ف1060 حي ع ط10,50ب احتي
قي1061 هل ش س ط10,50ب احتي
ن1062 ع ه حن ط10,50ط احتي
رة 1063 ط10,50جد س احتي
س 1064 ص  ح ط10,50ب احتي
تح1065 ح ف ط10,50ب احتي
ء1066 ط10,50بن هدي سن احتي



رة 1067 الي س ط10,50ل احتي
ل نسيم1068 ط10,50الر احتي
ن حنين1069 م ط10,50د احتي
مي كريم1070 ط10,50دي احتي
ل1071 ج آم ط10,50قج احتي
ل الدين1072 ر جم ط10,50سي احتي
رة اسي1073 ط10,50عم احتي
ح1074 ط10,50شريد سم احتي
ي هال كنزة1075 ط10,50ع احتي
هيب1076 م  ش ط10,50ب احتي
زي1077 ج ف ط10,50هب احتي
سن سميرة1078 ط10,50ب احتي
جر1079 كرف ه ط10,50ب احتي
ط10,50براهيمي لي 1080 احتي
ر لبن1081 ط10,50عمي احتي
د1082 س س ط10,50عتر احتي
ط10,50قاتي جمي1083 احتي
ي1084 ف ش ط10,48م احتي
ط10,44عبدالي خديج 1085 احتي
زيز1086 ط10,41لطرش عبد ال احتي
دى1087 ر ال س ن ط10,35رف احتي
د هجيرة 1088 ط10,33ج احتي
ين1089 ن ك ط10,32غ احتي
ي1090 ك ن ت ل ط10,32ب احتي
شن عبد الرزا1091 ط10,28إعش احتي
خ إل1092 د ط10,26ب احتي
ط10,25سخر آمن1093 احتي
مي عبد الصمد1094 ط10,24دي احتي
ن 1095 ج عزا إيم ط10,23ح احتي
زي1096 ني ف ط10,23قرن احتي
ط10,20جد بشرى1097 احتي
ن1098 ة حن ط10,13خ احتي
جر1099 ط10,12قرين ه احتي
ط10,12بن جدي نزي1100 احتي
ل من1101 ط10,11عج احتي
شريط فتيح 1102 ط10,10ب احتي
سف1103 زعدير ي ط10,09ب احتي
ي1104 ي لي ط10,08ق احتي
ط10,07جد شري 1105 احتي
د إسح1106 ط10,00م احتي
د  مري1107 رم ط10,00ب احتي
ط10,00تال امين1108 احتي
جي صبرين1109 ط10,00زب احتي
ط10,00قديدة  كريم1110 احتي
جر1111 ط10,00حميدش  ه احتي



جي1112 س  ن ه ط10,00ب احتي
ني1113 ن م ط10,00محن احتي
رز عص1114 ط10,00ب احتي
ء1115 د أسم حر ط10,00ب احتي
ح1116 ط10,00رشراش مرب احتي
ش ليندة1117 ط10,00حد احتي
ي احا1118 ط10,00بن ع احتي
ل1119 ف ام ط10,00زه احتي
ر1120 ط10,00بن حراث عبد الن احتي
مر1121 ط10,00رز ع احتي
ن زين1122 ط10,00دخ احتي
ني1123 ن ص ط10,00شحم احتي
يم1124 ني ح ط10,00زي احتي
ي1125 ط10,00خ لط احتي
ة 1126 سي حي ط10,00ف احتي
ني حسيب1127 ط10,00بن احتي
ن1128 ط10,00سمش الدين ايم احتي
ص لبن1129 ط10,00ب احتي
ل 1130 ط10,00قريد خ احتي
رة 1131 ي س ط10,00ق احتي
ر فطيم الزهرة1132 ط10,00عيش احتي
ط10,00بن خدي ه رشيدة1133 احتي
ة1134 ط9,97بسبيس نج احتي
ن1135 ن إيم ط9,92لم احتي
ط9,88قال سكين1136 احتي
ف1137 ط9,83م ع احتي
م1138 ط9,77ساي س احتي
ط9,75نشم زهرة 1139 احتي
ن1140 ط9,74دهني حن احتي
ط9,74مشت زين1141 احتي
ط9,72مك  نضيرة1142 احتي
ط9,67رق هدى1143 احتي
ليدة1144 يب  ط9,64طي احتي
ط9,63بشير الشريف رزي1145 احتي
مي1146 ني س ط9,61حم احتي
ى 1147 ني س ط9,58رحم احتي
ابحي نسيم1148 ط9,50ر احتي
ح نسيم1149 ط9,50شرف احتي
ن1150 ط9,50شتي حن احتي
ش لي1151 ط9,50هب احتي
لد1152 د خ حر ط9,50ب احتي
يزي حبيب1153 ط9,50م احتي
ط9,50دعميش ليندة 1154 احتي
ن1155 ي ج س ط9,50مجم احتي
ني مبر1156 ط9,50زيت احتي



ز1157 رز فير ط9,50ب احتي
رة آمن1158 ط9,50صخ احتي
اتي1159 سي ت ط9,50ف احتي
يل1160 ي خ ي ط9,50بن احتي
ي صبرين1161 ي ط9,50قب احتي
ل1162 ض أم ط9,50م احتي
دة1163 ر ح عر ط9,50ب احتي
ن1164 ي حن ط9,50مي احتي
ش منيرة1165 ط9,50خرم احتي
ن 1166 يض حن ط9,50ب احتي
اث عبد الحميد1167 غ  ط9,50ش احتي
ط9,50زبيش امين1168 احتي
م 1169 ا س ط9,50ج احتي
ط9,50لحمر سمي1170 احتي
ي1171 مي ن ك ط9,50خن احتي
ن1172 ن ايم ط9,50ع احتي
ط9,45قريد مري 1173 احتي
يم1174 ط9,40عيس ف احتي
يدة 1175 د م ط9,39مسي احتي
جر1176 ط9,27أق ه احتي
ن1177 ط9,26حمزا إيم احتي
مزبر لبن1178 ط9,18ب احتي
ل1179 ط9,16غدف ام احتي
ن آسي1180 ر ل ط9,00ب احتي
د حنين1181 ط9,00س احتي
ل1182 ط9,00ساحج من احتي
بش منيرة1183 ط9,00ك احتي
دى1184 ر ال ني ن ط9,00رن احتي
دة1185 ط9,00شني مس احتي
قرة كريم 1186 ط9,00ب احتي
رة1187 ر س م ط8,75ب احتي
ء1188 ش اسم ط8,74ب احتي
ن1189 ضي ايم ط8,50م احتي
د حسيب1190 حر ط8,50ب احتي
از1191 ط8,50راجي ف احتي
رة1192 ج ن عج ط8,50ب احتي
ط8,50بدر منيرة1193 احتي
ط8,50قس سميرة1194 احتي
ش منيرة1195 ط8,19كم احتي
ط8,00غربي عبد الرحمن1196 احتي
يدة1197 ل خ درب ط7,76ب احتي
ان ن 1198 ط7,75ك احتي
يل1199 ني خ ط7,50تب احتي
مي 1200 ي س ط7,50ال احتي

ئ ني زهيغ يم ئس ئغ غ



ئ يغ ي را ئقب ئغ غ
ئ نغ ش حن كر ئب ئغ غ
ئ ئلصبط ريمغ ئغ غ
ئ رةغ ئخمس س ئغ غ
ئ خ رابحغ ئشخش ئغ غ
ئ ضغ ئبن غري ري ئغ غ
ئ زيغ ش الج كر ئب ئغ غ
ئ شغ جي عي ئح ئغ غ
ئ الغ ئلسبط ن ئغ غ
ئ ئعمر آمنغ ئغ غ
ئ رةغ ن س ئمزي ئغ غ
ئ نغ ل حن ئبن ش ئغ غ
ئ در سميغ ئق ئغ غ
ئ ئزرار نجيبغ ئغ غ
ئ ن غ ئعيس إيم ئغ غ
ئ لي مرادغ ئم ئغ غ
ئ د ربيحغ ئدا ئغ غ
ئ ليدغ شاغ  ئب ئغ غ
ئ دغ ئبن دريس س ئغ غ
ئ ي أمين غ ئكت ئغ غ
ئ ئشنيتي ربيحغ ئغ غ
ئ فغ ئلكحل ع ئغ غ
ئ ش مريغ ئب ئغ غ
ئ غي سميحغ ئش ئغ غ
ئ نيغ الي ص س ئب ئغ غ
ئ دغ ئش عبدال ئغ غ
ئ ئسا عب غ ئغ غ
ئ ةغ س نج ئمن ئغ غ
ئ ئدمد  مريغ ئغ غ
ئ جرغ ئقديدح  ه ئغ غ
ئ دغ ي  نج ئال ئغ غ
ئ يدةغ ئبارب س ئغ غ
ئ ئرزاقي  نصيرةغ ئغ غ
ئ ئمنتصر جميغ ئغ غ
ئ دردارة سميرةغ ئب ئغ غ
ئ س حسينغ مس ئب ئغ غ
ئ دغ يس مس ئق ئغ غ
ئ ئدريسي  كنزةغ ئغ غ
ئ يزةغ ف  ف خن ئب ئغ غ
ئ ئمرازق  اميغ ئغ غ
ئ رةغ ئزيغمي ن ئغ غ
ئ ئامين ه خديجغ ئغ غ
ئ لد الغ ئخ ئغ غ
ئ يدةغ حشيش س ئب ئغ غ
ئ نغ ر اايم قر ن ئب ئغ غ



ئ ر لبنغ ئس ئغ غ
ئ يزةغ دي ف ئل ئغ غ
ئ نغ يم ل س ئجم ئغ غ
ئ قي مديح غ ئمرز ئغ غ
ئ سين غ ئطبيش ي ئغ غ
ئ ن غ د رمض ئحم ئغ غ
ئ يغ ئقصير  س ئغ غ
ئ فظغ ج ح ئحج ئغ غ
ئ ط هب إلغ ي ئس ئغ غ
ئ ل آسيغ لمي س ئع ئغ غ
ئ مع نجيغ ئبن ج ئغ غ
ئ ن زهيغ ئبن زي ئغ غ
ئ ئعز كريمغ ئغ غ
ئ فيغ ني ك ئرمض ئغ غ
ئ يغ ئامي كمي ئغ غ
ئ ئعيس بالغ ئغ غ
ئ زغ ئسيدر فير ئغ غ

ص صعال ليم صم م
ص خم ش خ صدق صم م
ص د رشيدةم صجر صم م
ص ش اسيم صش صم م
ص دم ل ش م بط صب صم م
ص صطك عبم صم م
ص غي خضرةم صن صم م
ص رةم لبي ن ط صب صم م
ص كثير حمزةم صب صم م
ص حم يد مرب صب صم م
ص صقاتي  نبيم صم م
ص يم جر عبد الح صب صم م
ص صهداجي برنيم صم م
ص صلحمر كريم م صم م
ص يم م صفراح ن صم م
ص ظري نبيم صب صم م
ص جي يسمين م صح صم م
ص ن الطيم صع صم م
ص ردةم صبرق  صم م
ص سط م ر عبد الب ق ش صب صم م
ص صبن سريد سميرةم صم م
ص صقس سكينم صم م
ص يحي بالم صب صم م
ص ءم صظريف أسم صم م
ص ةم ط نج صب صم م



































































هد سمير1 جحـــ17,00مج ن
ي2 جحـــ16,50عبيد ع ن
ل3 رة ام جحـــ16,00ق ن
غ كريم 4 جحـــ16,00ش ن
جحـــ15,60مشر فؤاد5 ن
ال6 جحـــ15,50بن يحي ن ن
ة7 اني نج جحـــ15,41سي ن
ي زكي 8 جحـــ15,18ال ن
س حميدة9 جحـــ15,01بن ق ن
صر10 زة ن حد جحـــ15,01ب ن
يد11 جحـــ15,00ذي الس ن
ر يسرا12 نط جحـــ15,00إز ن
جحـــ14,92رزي هش13 ن
لي14 غزال ال جحـــ14,90ب ن
يل15 ي هال خ جحـــ14,89ع ن

ه1 رة س طـــ14,86ب احتي
ف2 طـــ14,75خ رؤ احتي
ن نسيم3 طـــ14,73زرق احتي
رة عبد الح 4 طـــ14,72بن ب احتي
مي5 طـــ14,71زغبي س احتي
د كريم6 طـــ14,62ب احتي
ض حمزة7 ط14,5028.10.1984م احتي
ن8 ي عبد ه س ط1986حك 14,50ب احتي
ر سمي9 ط14,5027.04.1987قرق احتي
ي عب10 ط14,5010.03.1988تك احتي
ة 11 ني حي ط14,5017.12.1990ع احتي
ل12 س ام طـــ14,47ب احتي
ل نسيم 13 طـــ14,43خت احتي
يرة14 في م طـــ14,42خ احتي
ى15 ن س طـــ14,39عرب احتي

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة ضي: الم ري

ص عدد  منص 15:  المن
ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق
قالرتب ط مجموعوااس ال سن اأكبر المترشحالنق



مش س16 ط14,3106.06.1986ل احتي
س17 ش الي ط14,3119.09.1988ش احتي
م18 ط14,29قس مري احتي
شي مصط19 ط14,26دع احتي
ل20 ا ام ط14,25ز احتي
لي الصدي21 ط14,23ب احتي
س ابتس22 ط14,17ب احتي
ل كريم23 ط14,12درب احتي
ي24 ني ع ط14,04ل احتي
لف سميرة25 ط14,0006.10.1976مخ احتي
ش امي 26 ر ط14,0005.08.1986ق احتي
في27 ي ت ط14,0029.09.1986ص احتي
ريبي ال28 ط14,0005.12.1986ل احتي
ز فتيح29 ط14,0027.02.1987قرن احتي
رة30 ط14,0027.02.1987 بيرا س احتي
رة31 شي س ط14,0026.04.1987عب احتي
ن32 زيز ايم ط14,0011.11.1987ب احتي
ط14,0023.11.1987فرج ه نزي33 احتي
ز34 ط14,0025.01.1988منتصر فير احتي
نس35 رمل ي ط14,0023.02.1988ب احتي
ي36 ي ج ط14,0018.06.1988عبدال احتي
ا ريم37 ط14,0013.11.1988ز احتي
رم نسيم38 ط14,0027.11.1988م احتي
ل39 ط14,0024.05.1990زكرامي ام احتي
م40 ط14,0016.03.1991فرد س احتي
ي41 ط14,0001.04.1991شرابي س احتي
د رتيب42 حر ط14,0011.06.1992ب احتي
ط13,92حاس أحا43 احتي
ر كنزة44 ط13,83ع احتي
ري45 مي ن ط13,82ج احتي
دة46 يل مي ط13,81ب ش احتي
ط13,79ار شري47 احتي
ن س48 ط13,78أبرك احتي
ط13,77سامي لبن49 احتي
ط13,75ي مصط50 احتي
حي نبيل51 ط13,68ط احتي
ط13,65ليتي رض52 احتي
ط13,63صغير مري53 احتي
ال54 ش ن ط13,61عش احتي
ط13,60مداح لي55 احتي
رة56 يح س ط13,57شك احتي
ابح فتيح57 ط13,53ر احتي
لحي مري58 ط13,53ص احتي
ي كريم59 ط13,50مي احتي
ن س60 ط13,50كرم احتي



ر سمي61 ط13,50قط احتي
ط13,50شي إبتس62 احتي
ردة63 ش  ط13,50خن احتي
رح64 ش ف ط13,50أم احتي
دار سيف الدين65 ط13,50ش احتي
لي ليندى66 ط13,50م احتي
رزاح عبد المؤمن 67 ط13,50ب احتي
ط13,50عال ريم68 احتي
ء 69 ة اسم ط13,50نح احتي
ط13,50حداد حمزة70 احتي
رس71 ي ف ط13,50ع احتي
ز عرف72 ر ط13,50ب احتي
ء73 قرة أسم ط13,50ب احتي
ال74 جال ن ط13,50ب احتي
ر75 ط13,50مس عبد الن احتي
رة76 ن س ط13,50ب احتي
ن77 ي ز س ط13,50قند احتي
قم خيرالدين78 ط13,50ب احتي
في79 ث ت ط13,50بن برغ احتي
ديس80 ضي ب ط13,48م احتي
ء81 رع هن ل ط13,46ب احتي
ن كريم82 ط13,39سرح احتي
ء83 ز حسن عك ط13,38ب احتي
خ حمزة84 ط13,38مخ احتي
في85 خ ت د ط13,37ب احتي
زي86 ني ف ط13,37حم احتي
اسع صبرين 87 ط13,29ب احتي
لحي مين 88 ط13,29ب احتي
يدة89 ط13,27قصير م احتي
خ عبد الرزا90 د ط13,24ب احتي
ط13,23زاقي هجيرة91 احتي
ط13,16لطرش سمي92 احتي
ث93 د ك ط13,16ج احتي
يص94 جيرة خ ط13,09ب احتي
ني سمير95 ط13,08ع احتي
ط13,00عيس لطي96 احتي
ني يمين97 ط13,00رمض احتي
ي 98 ط13,00بن دريس ع احتي
يم99 ط13,00ي ف احتي
يم100 ر ح د ط13,00ب احتي
ط13,00شي محمد101 احتي
لم102 ط13,00ادادرة س احتي
رة حمزة103 ط13,00فر احتي
ط13,00أي محمد الصغير104 احتي
لح105 جي الص ط13,00ن احتي
ل 106 ف خ ط13,00مخ احتي
ن107 شي حن ط13,00قط احتي
ل108 ط13,00ترش خ احتي
ي مني109 ط13,00ال احتي
ة حسين110 ط13,00خ احتي
ز كريم111 ط13,00عز احتي



ن112 ر حن ش ط13,00ع احتي
ء113 ط13,00ب شيم احتي
ط13,00خ بال114 احتي
ي الشريف حسيب115 ط13,00كت احتي
ن116 س رايح ط13,00همس احتي
ص سمي117 ط13,00ح احتي
ن سيف الدين118 ط13,00سحن احتي
يبي ابتس119 ط13,00ذ احتي
ن امي120 ط13,00عن احتي
ا121 ح اش ط13,00مصب احتي
ط13,00بدر زهيرة122 احتي
يطيش  حيزي 123 ط13,00ب احتي
ط13,00ميزير خديج124 احتي
ر سمي125 ط12,98زب احتي
ني زهي126 ط12,98زيت احتي
سي 127 ط12,97ب  احتي
د ال128 ط12,96ج احتي
ال129 ضن ن ط12,94رم احتي
ر فطيم الزهراء130 ط12,85ج احتي
د هش131 ط12,82إس احتي
شي لي132 ط12,81دع احتي
ي نسيم133 ط12,78ال احتي
دة134 يزة مس ط12,77بن ف احتي
ط12,77قريشي ضري135 احتي
جر136 ط12,73حراث ه احتي
ط12,71دريش سميرة137 احتي
دل 138 ي ع ط12,67رقي احتي
لد139 ب خ ط12,67ك احتي
ي140 يغبش ك ط12,64ب احتي
ي141 اش س ط12,63ش احتي
بدين142 ط12,59مرابطين زين ال احتي
ردة143 ني  ط12,59عثم احتي
جر144 ط12,58زغبي ه احتي
ن145 شبرين خيرة ايم ط12,58ب احتي
ط12,55فيالي جم 146 احتي
ء147 ط اسم ط12,55م احتي
د148 ي صحرا مي ط12,55ع احتي
ي سمراء149 ط12,55بن ش احتي
لح150 ط12,54نصر ص احتي
دل مري151 ط12,53ب ع احتي
في152 ط12,50هس ك احتي
جر153 شاغ ه ط12,50ب احتي
مس أحا154 ط12,50خ احتي
ميد عدي155 ط12,50ق احتي
ط12,50ارث رقي156 احتي
يط س157 ط12,50بن ش احتي
ن158 د رمض ط12,50ف احتي
ن159 ر ايم ط12,50دخ احتي
د160 ج س خ ط12,50ب احتي
ة161 ط12,50منديل نج احتي
ل فريد162 ط12,50ق احتي



رس163 ط12,50تيزا ف احتي
ي نصر الدين164 ط12,50بن ق احتي
عيل165 ش اسم ط12,50برب احتي
ط12,50هال إدريس166 احتي
ي167 ط12,50عسي محمد ن احتي
ش خديج168 ط12,50حم احتي
ل169 خ ام د ط12,50ب احتي
ر170 ط12,50مسكين مخت احتي
ر سميرة171 ط12,50قرق احتي
ن172 ط12,50حميدة حس احتي
ي173 ش ج ط12,50مشم احتي
جر174 يط ه ي ط12,50ب احتي
د175 ط12,50قاتي عم احتي
ط12,50شرف رمز176 احتي
سمي فريد177 ط12,50ق احتي
ن178 ني حن ط12,50م احتي
ن179 د حن ع ط12,50ب احتي
هر180 ط12,50بن هال ج احتي
ط12,50خاف يمين181 احتي
ة 182 مس حي ط12,50خ احتي
لص183 ذراع خ ط12,50ب احتي
ء184 ط12,50ضيف ه زكري احتي
اط سميرة185 ط12,50ف احتي
د كنزة186 ط12,50حم احتي
ليد187 لبي ال ط12,50ط احتي
د حمزة188 ط12,50ج احتي
ط12,50بن عمرا كتيب189 احتي
رس190 ع ف ر ط12,50م احتي
ط12,50بزاح زهي191 احتي
ن192 ي ايم ل ط12,46ب احتي
ر 193 ط12,46ركح ط احتي
سط194 ط12,46نصر ه عبد الب احتي
ن195 في ايم ط12,38شن احتي
م196 ل س ب ط12,36ط احتي
نس197 ط12,31داهل ي احتي
ط12,31هدار نبيل 198 احتي
داد199 ني  ط ط12,31س احتي
ى200 ط12,28حنيش نج احتي
يد فطيم201 ط12,26س احتي
دا ال202 ط12,25م احتي
ن203 ط12,25صدق ايم احتي
يبي امن204 ط12,24ذ احتي
ط12,20مجبر ابتس205 احتي
ط12,17كب نصر الدين206 احتي
تح207 ط12,15هميسي ف احتي
ر زاد208 ح ش س ط12,11ب احتي
يل     فتيح209 ط12,11ج احتي
ء210 ال أسم ط12,09بر احتي
مل اامين211 ط12,09ك احتي
ط12,08بردع هش212 احتي
ني هب213 يم ط12,02س احتي



ط12,00خ لبن214 احتي
د215 ي نج ط12,00داي احتي
ط12,00قرين مري 216 احتي
زيد محمد217 ط12,00ب احتي
ف حكيم218 ط12,00بن يخ احتي
ل219 ط12,00قريد أم احتي
ن220 ذراع ايم ط12,00ب احتي
رة221 من س ط12,00م احتي
اطف222 ط ع ب ط12,00ب احتي
ء223 د أسم ط12,00ب احتي
يدة224 ن س ط12,00طرش احتي
خي منير225 ط12,00د احتي
اني نضيرة226 ط12,00زه احتي
تح227 ط12,00جربي ف احتي
ط12,00بن سبع ربي228 احتي
ري س229 ط12,00ب احتي
قرة أمين230 ط12,00ب احتي
ي زكي231 ي ط12,00قب احتي
ر هش232 ط12,00بن عرع احتي
ه233 شي برك ط12,00خرب احتي
ر234 ن عم ط12,00زرق احتي
يدة 235 ط12,00لحمر س احتي
ليد236 ط12,00مداسي  احتي
ط12,00بن نصر عبد الحكي237 احتي
بي محمد238 ط12,00ج احتي
سمي زين239 ط12,00ب احتي
ن كنزة240 ط12,00ب احتي
ء241 ط12,00ذي زكري احتي
ط12,00شرقي سمي242 احتي
ء243 ش اسم ط12,00خين احتي
ن بريزة244 م ط12,00س احتي
ش عاء الدين245 زن ط12,00ب احتي
ر246 ص عم ح ط12,00ب احتي
ني زين 247 ط12,00زيت احتي
رزاد248 اف ش ط12,00ت احتي
قن محمد صاح الدين249 ط12,00ع احتي
ار احا250 لد ط12,00ب احتي
ط12,00سخر رحم251 احتي
ي252 ط12,00صر لي احتي
ء253 ف زيز  ط12,00ل احتي
يبي كنزة254 ط12,00ذ احتي
س255 كر  ط12,00ب احتي
جي امين256 ط12,00هرب احتي
ل الدين257 ابي جم ط12,00ل احتي
ط12,00بج ال258 احتي
زي259 يبي ف ط12,00ذ احتي
ئش260 ط12,00شراف ع احتي
ج قيس261 ط12,00حج احتي
ح262 رف نج ط12,00ش احتي
يص263 ط12,00بن جدي خ احتي
ركي اميرة264 ط12,00مب احتي



سي265 ش  ط12,00عتر احتي
ن266 ر اايم ي ن ي ط12,00قب احتي
د267 ي س ط12,00ال احتي
تح268 ر ف ط12,00مخن احتي
رة269 ط12,00مس س احتي
جريس سيف الدين 270 ط12,00ب احتي
س271 ضل م ط12,00ب احتي
ن272 ط12,00تيس حن احتي
ر273 زاز عم ط12,00ف احتي
ي نزه274 ي ط12,00ش احتي
يدة275 ط12,00حكيمي س احتي
ن276 يف ايم ط12,00ح احتي
م277 ط12,00جد الك احتي
ف مري278 ع الك ط12,00ق احتي
س279 ني  يم ط12,00س احتي
طم 280 ل ف س ط12,00ب احتي
ط12,00عظيمي ابتس 281 احتي
ي نبيل282 ط12,00شري احتي
د سمراء283 ط12,00إس احتي
ء284 ن اسم ش ط12,00أ احتي
ش نبيل285 ط12,00ال احتي
ر فطيم 286 ط12,00جب احتي
تح287 ط11,88بن رقر ف احتي
ال288 س ن ط11,82ق احتي
رة289 ط11,82ضيف ه ش احتي
ل290 ل خ ط11,82جم احتي
سين291 ش ي ط11,79ب احتي
ط11,77مرا ريم292 احتي
ء293 ي اسم ح ط11,77س احتي
ن294 ع ه عرج ط11,76ط احتي
س295 ط11,76طير  احتي
خير نبي296 ط11,73ب احتي
غ محمد297 ط11,72ط احتي
يل298 ي خ ل ط11,70ب احتي
ط11,70زاد كنزة299 احتي
لي كتيب300 ط11,70جب احتي
ضي إل301 ط11,69ب احتي
ن302 ط11,68شرف ايم احتي
الي سمي303 ط11,66جد احتي
ن304 ط11,62هداجي ايم احتي
زي305 ط11,62صحرا ف احتي
ط11,59بدر نسرين306 احتي
ن307 ي ني س د ط11,56س احتي
ر حسين308 ط11,55جب احتي
ح309 ان صب ط11,50رض احتي
يدة310 لحي س ط11,50ص احتي
داد311 ا  ط11,50ل احتي
ال312 قص ن ط11,50ب احتي
ط11,50بن حا حسيب313 احتي
ن314 نع ايم ط11,50م احتي
س315 صر الي ط11,50سي ن احتي



رة316 ك س ط11,50ك احتي
ر317 ز ط ط11,50عز احتي
ش بدرة318 ط11,50عب احتي
يظ319 ش عبد الح ط11,50ش احتي
سي ليندة320 ط11,50عب احتي
س321 ط11,50رتب هن احتي
لد322 ج خ ط11,50حج احتي
ش بال323 ط11,50ب احتي
ط11,50عك نزي324 احتي
ليخ325 ط11,50لبكير  ز احتي
ء326 ارحي أسم ط11,50ش احتي
ي327 ن ح ط11,50فرع احتي
طيف328 ف عبد ال سي ط11,50ب احتي
ي حسيب329 ح ط11,50س احتي
بي خيرة330 ه ط11,50م احتي
ربي331 ز ال ز ط11,50م احتي
ط11,50خرفي خميستي332 احتي
ز333 ي فير ب ط11,50ز احتي
ط11,50خراز لبن334 احتي
صمي رزي335 ط11,50ال احتي
س س336 ك ط11,50ب احتي
لم337 ش س ط11,50عب احتي
ف338 قرن عبد الرؤ ط11,50ب احتي
ل الدين339 ز جم ط11,50هن احتي
طيش زين340 ط11,50ب احتي
حيد341 د  ط11,50م احتي
س نصيرة342 ط11,50هن احتي
ن343 ط11,50زرق عثم احتي
ط11,50قرتي محمد344 احتي
عد عزا سميرة345 ط11,50س احتي
د346 دة خ ط11,50ق احتي
ه عب347 ط11,50ل احتي
ن348 ي ل س ط11,50ع احتي
ط11,50عجيسي دني349 احتي
ن350 قي حن ط11,50برب احتي
ط11,50زغبي هدي351 احتي
ء زين352 ف ط11,50مرزة  احتي
ط11,50سمش الدين نسرين353 احتي
ش سمي354 ط11,50رب احتي
اطف355 ر ع ط11,50قرق احتي
ء356 ط11,50خط لمي احتي
شي سمي357 ط11,50كرا احتي
ط11,50ذي جال358 احتي
د نجاء359 ط11,50عن احتي
ل هدى360 ط11,50ك احتي
ري361 ط11,50مجير ح احتي
ط11,50هدن مري362 احتي
س كريم363 تر ط11,50ب احتي
مي364 ط11,50هميسي س احتي
ئش365 ط11,50قدار ع احتي
ضل لبني366 ط11,50ف احتي



ري367 س ح ب ط11,50ب احتي
ش زهيرة368 ط11,50مزع احتي
ط11,50اضح حس369 احتي
لي 370 ء ش ط11,50زكري احتي
ش خير الدين371 ط ط11,50ب احتي
ط11,50بكيس حدة372 احتي
جر373 ش ه ط11,50تم احتي
سرس حس374 ط11,50ب احتي
اذ فضي375 ط11,50ذ احتي
س376 ي م ط11,50كت احتي
ل377 ط11,50جد ه احتي
ة378 د نج ط11,50من احتي
ن379 ط11,50قصير نريم احتي
ر 380 ني ط ط11,50مد احتي
ج عبد الكري381 ب ط11,50ب احتي
يص382 د خ ط11,50إس احتي
د مري383 ط11,50زي احتي
ير عزيزة384 ش ط11,50ب احتي
في385 مر ش ط11,50ب احتي
ر ريم386 ط11,50صم احتي
د387 ط11,48تحرابي عم احتي
ط11,47دريسي مري 388 احتي
ان مري389 ط11,44ش احتي
قرة احا390 ط11,41ب احتي
س خديج391 ط11,38ق احتي
لتي حميدة392 ط11,32مس احتي
د خديج393 ع ط11,32ب احتي
رك عبد الحكي394 ط11,26م احتي
حي كريم395 ط11,22ي احتي
ط11,20مداح فيصل396 احتي
ط11,18مراح عمر397 احتي
دل398 ش ع ط11,17فيش احتي
مين399 ج عزا الي ط11,15ح احتي
ن400 ز ايم ط11,13قند احتي
يحي عب401 ط11,12ب احتي
ر نزي402 ط11,12نس احتي
ط11,11نج نبيل403 احتي
ئش زير404 ط11,11ع احتي
ن405 ط11,08كري حن احتي
ط11,05خ رشد406 احتي
ط11,04بن عرا هجيرة407 احتي
يزة408 قص ف ط11,00ب احتي
ط11,00رح حمزة409 احتي
ط11,00هميسي منيرة410 احتي
ي س411 لجب ط11,00ب احتي
يدة حمزة412 ج ط11,00ب احتي
ن حسيب413 ط11,00بن ع الرحم احتي
ال سميرة414 ط11,00بن ب احتي
ط11,00عيس رمز415 احتي
يم416 ج ن ح ط11,00ب احتي
ف417 جين ع ط11,00ط احتي



در سميرة418 ط11,00ق احتي
ش  سميرة419 ط11,00أقد احتي
د420 ن  س ط11,00حي احتي
ن  عمر421 ط11,00أقم احتي
ل زهرة422 ط11,00رح احتي
زيد ريم423 ط11,00ب احتي
دع عزا أمين424 ط11,00م احتي
ل425 في جم ط11,00ش احتي
ط11,00زراي ال426 احتي
ء427 ش حسن ط11,00مخن احتي
س مري428 ط11,00م احتي
بي غزان429 ط11,00زعب احتي
يص430 اتي خ ط11,00م احتي
ج431 ط ث ط11,00ل احتي
ط11,00كح امين432 احتي
ي433 ط11,00لكحل عبد الح احتي
ط11,00غزالي ريم 434 احتي
ط11,00طرشي كريم435 احتي
ر ريم436 ط11,00كرك احتي
دار نسيم437 ط11,00ش احتي
رس438 ط11,00امي ف احتي
غ فضي439 ط11,00ش احتي
ل440 ط11,00مشت م احتي
ء441 ي اسم ط11,00مس احتي
ل442 ط11,00عدي ط احتي
د443 قرة س ط11,00ب احتي
س444 ط11,00بن شبل  احتي
يص445 ا خ ط11,00ز احتي
ه نزه446 ط11,00من احتي
يزة 447 ن ل ط11,00عن احتي
جي نصيرة448 ط11,00هرب احتي
ط11,00بن قر ابتس449 احتي
رة450 م س ط11,00ل احتي
د451 ن الم ط11,00غضب احتي
ن452 ز ايم ط11,00ب احتي
د هش453 ط11,00ه احتي
يزة454 ني ل ط11,00تب احتي
ن455 ي بش س ط11,00ك احتي
ء456 صر لمي ط11,00ن احتي
ز س457 ط11,00ب احتي
ف محمد458 ي ط11,00م احتي
يم459 ة س ي ط11,00ع احتي
ج بسم460 ط11,00حج احتي
ط11,00غبريد سميح461 احتي
خي فؤاد462 ط11,00د احتي
ط11,00رزي مري463 احتي
ي بال464 ط11,00ش احتي
في465 ط11,00كب ص احتي
ط11,00ب شك مبر466 احتي
ط11,00كيحل محمد467 احتي
ن468 ل ايم خ ط11,00ب احتي



اد ابتس469 ل ط11,00ب احتي
د امين470 ط11,00إس احتي
ن اسي471 ش ط11,00أ احتي
رة472 ش ن ط11,00م احتي
ر 473 ل ج ط11,00خت احتي
ي 474 ل ش ط11,00بن ش احتي
ن حسين 475 ط11,00ل احتي
ر476 ر عم ط10,95مخن احتي
ط رتيب477 ي ط10,93ب احتي
ن478 ني ايم ط10,91زي احتي
س دال479 ط10,85بن حبي احتي
ربي480 ط10,85عمران ال احتي
ط10,82بن الذي أحا481 احتي
ركي حجي482 ط10,81مب احتي
رة 483 ط10,80بر س احتي
سين484 ف ي خن ط10,79ب احتي
ط10,77بره  كريم485 احتي
يز فريدة486 ط10,76م احتي
ء487 ر اسم ط10,76خض احتي
ء 488 ل أسم ط10,76جم احتي
ط10,73طب حمزة489 احتي
سف490 ط ي ط10,71عي احتي
ء491 ض اسم ط10,70م احتي
يبي492 دل ذ ط10,69ع احتي
ح493 ن مرب جن ط10,66ب احتي
رزة494 ط10,66خراز ب احتي
رة فضي495 ط10,66بن عم احتي
يف سمي496 ط10,65بن خ احتي
ز497 ط10,61لغريبي ف احتي
ال498 ل ن ط10,61س احتي
رة499 ف س ط10,60لخ احتي
في500 قر ش ط10,59م احتي
ز501 ي شين ط10,58كت احتي
يل502 دي س ط10,58ل احتي
ن503 ط10,55ماخ حن احتي
ل504 الي من ط10,55ط احتي
ن505 حي ايم ط10,54ط احتي
ن بال506 ط10,50بن زي احتي
ش سميرة507 ط10,50دخن احتي
ة508 ط10,50ا لرق حي احتي
اتي مياد509 ط10,50ت احتي
د خديج510 حر ط10,50ب احتي
ر ال511 ط10,50ج احتي
قي512 ش ش رب ط10,50م احتي
في مني513 ط10,50عط احتي
ل س514 ب ط10,50ط احتي
د515 ل بيد م ط10,50ل احتي
يزان كريم516 ط10,50ب احتي
د517 ط10,50خنت خ احتي
ط10,50براهيمي بال518 احتي
سف519 سف ي ي ط10,50ب احتي



ي زبير520 ط10,50ب احتي
بد عبد الحميد521 ط10,50ب احتي
د522 اني محمد ال ط10,50مر احتي
رة523 ي ص ك ط10,50ب احتي
ي524 ف  ح ط10,50إخ احتي
دة525 د ل م ط10,50ل احتي
ف امي526 ط10,50قط احتي
بي نبي527 ط10,50مج احتي
ر هال528 عر ط10,50ب احتي
ة529 ط10,50عالي نج احتي
يدة530 قي ج ط10,50ش احتي
ط10,50حداد عب531 احتي
ة532 يط نج ط10,50ص احتي
شي لي533 ط10,50دع احتي
ش لحسن534 ط10,50كم احتي
لي سمراء 535 ط10,50م احتي
م536 ط10,50بن الزاد أس احتي
يم537 ط10,50لبصيرن احتي
ه538 راس عبد ال ط10,50أ احتي
دى539 ر ال يل ن ط10,50ع احتي
دي540 ط10,50طيبي س احتي
دل 541 ط10,50حداد ع احتي
ني حم542 ط10,50عن احتي
دة نسيم543 رم ط10,50ب احتي
يم544 تي ف ط10,50غج احتي
في 545 ير ش ط10,50م احتي
ط10,50لطرش امين546 احتي
ط10,50فاحي صبرين547 احتي
ضي فطيم الزهرة548 ط10,50م احتي
زن صبرين549 رق ط10,50ب احتي
ل550 ط10,50بن عبد ه خ احتي
بدين551 ة زين ال ط10,50ب ك احتي
يل552 زيد محمد خ ط10,50ب احتي
يل553 ط10,50رزازقي خ احتي
ر554 ر بثين انتص ط10,50عيش احتي
سف انيس555 ن ي ط10,50مح احتي
ركي م556 ط10,50مب احتي
ش كريم557 ط10,50خرم احتي
س558 هر  ط10,50ج احتي
يزة عب559 ط10,50بن ف احتي
ن560 ط10,50نصي ايم احتي
قرة رمز561 ط10,50ب احتي
ط10,50بن هدي أحا 562 احتي
د امن563 ط10,50رق احتي
ط10,50غرس ه محمد564 احتي
ز لمطيش565 ط10,50حج احتي
ش س566 ط10,50فش احتي
ل بال567 قز ط10,50ب احتي
جر568 ط10,50عرا ه احتي
س رشيد569 ط10,50دع احتي
ي نبي570 لح ط10,50ب احتي



ر    571 ف عبد الن ع الك ط10,50ق احتي
ط10,50خميس عب572 احتي
ط10,50حمز كمي573 احتي
تح574 ر ف م ط10,50ب احتي
ني عبد الح575 ط10,50زرم احتي
ء576 ط10,50كرام أسم احتي
طل حمزة 577 ط10,50ب احتي
احد578 ر عبد ال ط10,50سم احتي
ر579 ط10,50سيدر عبد الن احتي
ر580 سمي ن ط10,50ق احتي
ط10,50بشير أحا581 احتي
م582 ر أس ط10,48عرع احتي
ط10,48خب خير الدين583 احتي
رير فريدة584 ط10,42زغ احتي
طي  فتيح585 ط10,38ج احتي
خ رندة586 ط10,31بخ احتي
ط10,19ب حبيب 587 احتي
ن588 ان ري ط10,12شت احتي
ي589 ين كمي ط10,08فا احتي
ن ريم590 ط10,00عن احتي
ط10,00نمير امي591 احتي
ي صبرين592 ط10,00ع احتي
ري593 ش ن ط10,00عيط احتي
س فيصل594 ط10,00م احتي
ر حمزة595 عر ط10,00ب احتي
ري596 ز ح ط10,00ع احتي
ح597 ط10,00مكمش صب احتي
ط10,00ارث زين598 احتي
رة حمزة599 ط10,00سم احتي
ل 600 ف أم ط10,00مسي احتي
ن حمزة601 ط10,00بن غ احتي
جر602 دة ه نش ط10,00ب احتي
ن603 ن ايم ط10,00بن عثم احتي
رة604 ط10,00خير س احتي
ط10,00درادرة محمد امين605 احتي
ن606 ر ايم ط10,00ال احتي
ن607 ط10,00شرقي حن احتي
ر اسيم608 ط10,00عم احتي
كي صراح609 ط10,00ل احتي
ليد610 رك  ط10,00م احتي
ن 611 ب س ش ط10,00من احتي
ن612 ر عبد الرحم ط10,00عم احتي
اطم الزهراء613 ر ف ط10,00منص احتي
جر614 اتي ه ط10,00م احتي
ري615 اني ث ط10,00زغ احتي
ط10,00نمير رشيدة616 احتي
يدة زليخ617 ج ط10,00ب احتي
دن مري618 ي ط10,00ي احتي
ح619 يم سم ط10,00ح احتي
د محمد620 ط10,00حم احتي
ل621 ر أم ط10,00قرق احتي



ط10,00بن هال حسين622 احتي
ص عبد الح 623 ح ط10,00ب احتي
ل 624 بيش خ ط10,00أ احتي
ر625 ط10,00بط ط احتي
ر626 ط9,96بدر الدين ج احتي
يزة627 ط9,92حمزا ف احتي
ن سمي628 يد ط9,75ال احتي
ض629 ع ري ط9,75سب احتي
ط9,74قصر نسي630 احتي
مل ربي 631 ط9,68ه احتي
د632 ي س ط9,60مخ احتي
دى633 ر ال ش ن ط9,58دعم احتي
ل هدى634 قز ط9,50ب احتي
ي لي635 ط9,50شري احتي
ش عب636 ط9,50خرم احتي
ط9,50دعميش كريم637 احتي
ي638 ف س سي ط9,50ب احتي
ط9,50غربي مري639 احتي
لد كري640 ط9,50خ احتي
ط9,50م فريج641 احتي
ر642 غ ط ش ط9,50ب احتي
ط9,50جحنين انيس643 احتي
ل644 س كم ط9,50د احتي
ي الدين645 ن ت ط9,50محن احتي
ي جبريل646 ط9,50ربي احتي
ش عص647 ط9,50مخن احتي
ان648 ش رض ط9,50خرم احتي
ي عين منيرة649 ط9,50ش احتي
سي650 لبي  ط9,50ط احتي
ت يمين 651 ط9,50م احتي
د652 ابحي س ط9,50ر احتي
ث653 ي ك ض ط9,50ف احتي
را هش654 ط9,50ط احتي
ري655 خ ص د ط9,50ب احتي
ر656 ط9,50حداد مخت احتي
ط9,50طبي احا657 احتي
فيدة658 ط9,50غربي م احتي
ر فريد659 ط9,50قحط احتي
ط9,50خير الدين اكرا660 احتي
يح661 ر ص ط9,50قد احتي
رة662 ط9,50مكراز ص احتي
ء663 س اسم ط9,50سيب احتي
لد664 ط9,50مداني خ احتي
ط9,50عميمر كسي665 احتي
ط9,50بن جدي خير الدين666 احتي
ن667 ي اسم ي ط9,50قب احتي
د668 ط9,50بن جد محمد اس احتي
ري669 ط9,50دافي ص احتي
ل670 شت ام ط9,50رج احتي
رة671 ط9,50راشد س احتي
ح ريم672 ط9,50رج احتي



ر حسن673 ط9,50ل احتي
ن674 ط9,50جا حن احتي
ء675 ط9,50عبيد حسن احتي
ح676 ن صب ط9,50م احتي
رة677 ط9,50قرار س احتي
ط9,50دايخ رحم678 احتي
ط9,50خب اي679 احتي
ط9,50جندارمي رزي680 احتي
خ681 حي زي ط9,50ط احتي
ن682 ر حن ط9,50ج احتي
رة683 ط9,50جد س احتي
م684 ط9,50بن يحي س احتي
ة685 ط9,50ل نج احتي
ر مري686 ش ط9,50ب احتي
جي687 عد ع ط9,50مس احتي
ف عبد الحكي688 ضي ط9,50ب احتي
ي ابتس689 ط9,50ش احتي
رة690 ط9,50بن عبد ه س احتي
رب اميرة691 ط9,50ل احتي
م 692 ن اس رن ط9,50ب احتي
حيد693 في  ط9,50ش احتي
رة694 مد س ط9,50ح احتي
ليد 695 ني  ط9,50زرم احتي
ر صبرين696 ط9,50مد احتي
نيس697 ط9,50عبدلي  احتي
ط9,50عبدلي هش698 احتي
ي احمد699 ط9,50قب احتي
ل راضي700 ط9,50من احتي
ب كنزة701 ر ط9,50ب احتي
ط9,50ش مري702 احتي
ل 703 ط ه ط9,50بش احتي
اج يسمين704 ع ط9,50ب احتي
ة705 زا نج ط9,50م احتي
ني مري706 ط9,33عثم احتي
ط9,17كب إل707 احتي
رة 708 ط9,00لخذار س احتي
ل709 ج من ط9,00ع احتي
سر710 ط9,00عجيمي ي احتي
ل711 ار أم ط9,00مز احتي
ح اميرة712 ط9,00شكي احتي
ي زين الدين713 ي ط9,00جب احتي
رة714 ي س جن ط9,00ب احتي
ط9,00شنيت خير الدين715 احتي
ض716 ط9,00قس ري احتي
نصر أمن717 ط9,00م احتي
ة718 ر ن ط9,00عرع احتي
تح719 غي ف ط9,00ن احتي
ز720 ط9,00مشر ف احتي
ري721 ط9,00ارث ن احتي
يزي حسيب722 ط9,00م احتي
رس723 ش ف ط9,00غد احتي



ل 724 ر خ ط9,00منص احتي
ط9,00داداش رابح725 احتي
ء726 ط8,50حراش هن احتي
ر بال727 ط8,50عيش احتي
ط8,50عرق بال728 احتي
رة729 لمي س ط8,50س احتي
ة730 ي نج لح ط8,50ب احتي
ط8,50ل جال731 احتي
طبي بال732 ط8,49ب احتي
زيز 733 خ عبد ال د ط8,22ب احتي
بي محمد لمين734 ط7,50ج احتي



























سف1 مل ي جحــ18,00ب ن
ز رزي2 غمب جحــ17,91ب ن
يص3 حي  خ جحــ17,00ي ن
حي  رشيدة4 جحــ17,00ي ن
جحــ16,89بن عدة بال5 ن
ليد6 ن  حص جحــ16,68ب ن
س7 ن  جحــ16,60اسحن ن
جحــ16,29ال صحرا8 ن
ط فطيم9 جحــ16,23ب ن

جحــ15,97غي فضي10 ن
ي11 ط س جحــ15,97ا الخي ن
ي حس الدين 12 جحــ15,73ال ن
جحــ15,71دامس سيف الدين 13 ن
ل نسيم14 جحــ15,67بن س ن
ن15 ج حن جحــ15,60لص ن
جر 16 خ ه د جحــ15,60ب ن
يحي اسي17 جحــ15,50ب ن
ل18 جحــ15,50بن حراث ام ن
جحــ15,50اضح اب بكر19 ن
جحــ15,31مض أنس20 ن
جحــ15,30عريف حدة21 ن
اد لي22 جحــ15,19ج ن
جحــ15,18خرفي نسي23 ن
جحــ15,16شيتر ريم24 ن
ن25 هر ايم جحــ15,08ج ن
طي حيزي 26 جحــ15,00م ن
بي هدى27 جحــ15,00مي ن
ء28 ش اسم كر جحــ14,95ب ن
دة29 جحــ14,93عطي مي ن
ء30 جحــ14,90عا ص ن

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة ريخ:  الم وجغرافي ت

ص عدد  منص 30:  المن

ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال



طــ14,85بن عبيرز زهير 1 احتي
ق هش2 طــ14,83ب احتي
يك3 يبي م ط14,8107.04.1985ذ احتي
د4 مدي س ط14,8104.02.1987مح احتي
ن5 ج حس ط14,7826.05.1986مجم احتي
ل6 ط14,7825.01.1987قراري ام احتي
ن7 ي ليل س ط14,7626.07.1985ب احتي
اتي فصي8 ط14,7627.06.1988م احتي
جر9 طــ14,74ليتي ه احتي

ح10 د صب طــ14,73دا احتي
ي إل11 طــ14,71ب احتي
ج12 حي ث طــ14,69ط احتي
د إل13 طــ14,60م احتي
ر الدين14 طــ14,59كبير ن احتي
يزة15 ل ف ط14,5511.10.1985ع احتي
زيز حمزة16 ط14,5507.06.1989عبد ال احتي
ح لبن17 طــ14,53بي احتي
ئش 18 غي ع ط1984حك 14,50ن احتي
هرار منيرة19 ط14,5012.05.1985ب احتي
ليد20 ل  ط14,5024.06.1986برح احتي
ة ابتس21 ط14,5019.09.1986عا احتي
ف22 ل ع ط14,5023.12.1989غرز احتي
ش كنزة23 ط14,5012.10.1990ش احتي
ثر 24 ر ك طــ14,43قحط احتي
رة25 طــ14,33حزا ش احتي
ج مري26 طــ14,32بن صن احتي
طــ14,31كري حسين27 احتي
تي حمزة28 طــ14,28ب احتي
ن29 طــ14,27حراث عبد الرحم احتي
طــ14,25خرف ه ابتس30 احتي

ط مجموع جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة ريخ:  الم وجغرافي ت

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق
قالرتب وااس ال



ط14,20عبد ال حبيب31 احتي
زي 32 ن ف ي ط14,20ح احتي
ار33 ن ن ط14,19ديب احتي
ء34 ط14,18حزا اسم احتي
زيز عزيزة35 ط14,16أي ب احتي
تي محسن36 ط14,12ب احتي
لد37 ط14,08بداد خ احتي
ط14,06خ زكي 38 احتي
ال  39 ط14,05بن حم ن احتي
ح40 ط14,05قطيش سم احتي
ش41 ط14,04امين زغب احتي
يص42 ط14,03بج خ احتي
ليد43 ط14,02شيتر  احتي
لي44 صر م ط14,01ن احتي
ن عزيزة 45 ط14,01ع احتي
ط14,00مرابطي عب46 احتي
ل47 ط14,00س أم احتي
ط14,00بن يحي    بال48 احتي
ط14,00حج مري49 احتي
خ50 ط14,00ضيف ه خ احتي
دي51 طي ن ط14,00ب احتي
ارحي احا52 ط14,00ش احتي
يزة 53 ر ف ط14,00مد احتي



ر يحي54 ط14,00منص احتي
طم55 بيد ف ط14,00ل احتي
جر56 ي الشريف ه ط14,00كت احتي
الي لي57 س ط14,00ب احتي
ء58 م صن ط14,00ل احتي
ني59 مد م ط14,00ح احتي
ط14,00شرف فتيح60 احتي
ع61 ن ط14,00بزاع ن احتي
ء62 ف ن  م ط14,00ن احتي
ش رشد63 ب ط14,00ر احتي
دي 64 ط14,00دقيش م احتي
ح ربيح 65 ط14,00ب احتي
ت أحا 66 ط14,00س احتي
ط14,00طبيش كريم67 احتي
ط14,00ذي كريم68 احتي
ط14,00راز دال 69 احتي
ط14,00بشير الشريف70 احتي
ه71 ط14,00عمران برك احتي
يم72 ني س ط14,00عثم احتي
طم73 دلي ف ط13,96بن ش احتي
ط13,93حربي من74 احتي
ر كنزة75 ط13,90عص احتي
ر76 شي عبد الغ ط13,88غن احتي
اني حسين77 ط13,87قير احتي
سط78 ني عبد الب ط ط13,86س احتي
ط13,86صحرا رحم 79 احتي
ف80 ف ع ط13,85خن احتي
س عبد الحميد81 ط13,84ق احتي
ط13,83عري ريم 82 احتي
ء83 شاغ زكري ط13,83ب احتي
يد84 ط13,82فرشيل ج احتي
ط13,80مداني يسمين85 احتي
هيب86 ط13,80بن عرا  احتي
ي87 ش ص ط13,80مخن احتي
رار ريم88 ط13,80ب احتي
س عبد الحميد89 ط13,78ق احتي
ط13,75غربي رندة90 احتي
ط13,73بن يحي حمزة91 احتي
ط13,71مرابط مديح92 احتي
ي  محمد93 ط13,68بن ص احتي
م 94 ديس س ط13,67ب احتي
ط13,66فاحي مري95 احتي
ط13,62مسيس كريم96 احتي
صر كريم97 ط13,58بن ن احتي
يرة98 ش ش ط13,50ش احتي



يم99 ط13,50بن بيدة س احتي
ص لبن100 ط13,50ب احتي
صر 101 ر ن ط13,50عرع احتي
ج آسي102 ط13,50بن ن احتي
ط13,50حكيمي    فتيح103 احتي
ج104 ط13,50خنيش  ث احتي
ر ريم105 ط13,50ل احتي
در106 ط13,50مخنف عبد ال احتي
ش107 ني عمير ط13,50م احتي
سمين108 ط13,50حمزي ي احتي
يم109 د ف ط13,50إس احتي
ر حميمي 110 زك ط13,50ب احتي
ط13,50دريسي آمن111 احتي
ر س112 ش ط13,50ع احتي
جر113 ز ه ط13,50حج احتي
ط13,50عط س114 احتي
ى115 ج نج ط13,50رب احتي
ن116 ط13,50نذير ايم احتي
هرة117 ط13,50عطي ج احتي
لي س118 ط13,50ش احتي
زل عبد الحكي119 ط13,50ب احتي
لد120 سين خ ر ط13,50تي احتي
رار منير121 ط13,50ب احتي
ش ريم122 كر ط13,50ب احتي
صيف نسرين123 ط13,50ب احتي
زيز هيب124 ط13,50ب احتي
ن125 ر حن ط13,50س احتي
ن صدي126 د ط13,50س احتي
ط13,50زمي خديج127 احتي
ن رابح128 ط13,50دحم احتي
يم129 ن ن ر ل ط13,50ب احتي
ل130 ة أم ي ط13,50ن احتي
ط13,46طبيش عبد الغني131 احتي
سط132 ش عبد الب ط13,45مخن احتي
ط13,44قسمي  جال 133 احتي
قرة بال 134 ط13,44ب احتي
ط13,43عريج سميح135 احتي
د مري136 ط13,41عب احتي
ف137 ط13,41غزال ع احتي
ط13,40سا شمس الدين138 احتي
رالدين139 ط13,39شب ن احتي
سي140 ط13,39فرج  احتي
ز نسيم141 ند ط13,38ب احتي
ط13,38لكحل  فتيح142 احتي
ل من143 م ط13,38ب احتي



يم144 ر ن ط13,36زرز احتي
داد145 ط13,36هجرس  احتي
ط13,34حرك فؤاد146 احتي
ء147 م الرميص ش ط13,33ب احتي
ن148 ش اسم ط13,32حب احتي
م رزي149 ش ط13,31ب احتي
ط13,30خرشي ابتس150 احتي
يزة151 ط13,28دقيش ف احتي
ليد152 ص  ح ط13,28ب احتي
ي رزي153 ط13,27بن ق احتي
ف154 ن عبد الرؤ ط13,26ق احتي
ب صبرين155 ط13,26بن ج احتي
ل لي156 ط13,25خت احتي
ط13,23زمي حدة 157 احتي
ح158 يداني صب ط13,23س احتي
يم159 ش س ط13,23بدح احتي
ط13,22بري س160 احتي
ء161 ط13,21شرقي سن احتي
يشي أحا 162 ط13,21حش احتي
مي163 س س ط13,20برق احتي
يد ف164 ط13,20د احتي
بيدة165 ط13,19بي ز احتي
ال166 د ن ط13,18دا احتي
يرة 167 د ش ط13,18إس احتي
سين 168 ط13,17قاتي  ي احتي
ني راضي169 ط13,16زيت احتي
ط13,14سامي كريم170 احتي
ليد171 ط13,13ش  احتي
ط13,13بشير الشريف رشيد172 احتي
رة 173 هزة س ط13,12ب احتي
ئش174 ر ع ط13,12من احتي
ن س175 ط13,11أمزي احتي
ط13,11مزان ريم176 احتي
ل177 دا من ط13,11م احتي
لبي فتيح178 ط ط13,10ب احتي
ل  لمطيش179 ب ط13,08ط احتي
ى180 ش نج ط13,08مزع احتي
جر181 ط13,08بن سديرة ه احتي
ر هجيرة182 ن ط13,08ب احتي
ال183 ن ن ع ط13,08ب احتي
مي184 ني س ط13,07رحم احتي
لد185 ط13,06جزير خ احتي
ري 186 قرة ن ط13,03ب احتي
ط13,00مجبر منيرة187 احتي
ريدة188 جرادة  ط13,00ب احتي



ري189 ف ن ط13,00إخ احتي
ط13,00بن حراث عبد السا190 احتي
ط13,00بن حم لي 191 احتي
يد 192 ط13,00تراعي الس احتي
ر193 ز  عم ط13,00عز احتي
يد س194 ط13,00ف احتي
ي س195 ط13,00ل احتي
ن لي196 ن ط13,00م احتي
دم س197 ط13,00ب احتي
ل نسي198 ط13,00طب احتي
ط13,00عمرا سميرة199 احتي
د يسمين200 ط13,00إس احتي
ر أمل201 ط13,00ج احتي
ح202 ع  سم ط13,00بن قنز احتي
ني نبي203 ط13,00م احتي
ن204 از حن ط13,00ل احتي
ري205 رير ص ط13,00ت احتي
صر يمين206 ط13,00بن ن احتي
يص207 غ خ ط13,00ش احتي
يدة   فضي208 ج ط13,00ب احتي
ة رندة209 ط13,00عا احتي
ط13,00شريطي مري210 احتي
ط13,00بن زرارة جن211 احتي
ن212 اصر ايم ط13,00ن احتي
ء213 ن رميص ط13,00شين احتي
ء214 د حسن ط13,00محم احتي
داد215 د  ط13,00عيد احتي
ط13,00قدار هدى216 احتي
يشي احا217 ط13,00حش احتي
ني صبرين218 ط13,00تب احتي
رة219 ي ن ط13,00ال احتي
س س220 ن ط13,00ب احتي
بي راضي221 ط13,00مي احتي
ن222 عزة اسم ط13,00ب احتي
مي فطيم223 ط13,00دي احتي
طيف224 ط13,00قس عبد ال احتي
در حدة225 ط13,00ق احتي
ط13,00در حسيب226 احتي
ن227 ش ايم ط13,00عك احتي
ء228 ر أسم ط13,00مذك احتي
س أمين229 ط13,00ك احتي
دى 230 ر ال ر ن ط13,00جب احتي
ديس231 شي ب ط13,00بر احتي
يظ232 يز عبد الح ط13,00م احتي
ر نبي233 دف ط13,00ب احتي



ز234 ين ط13,00غمرة ش احتي
ط13,00شريط صبيح235 احتي
يم236 مد ن ط13,00ح احتي
لد عب237 ط13,00بن خ احتي
ط13,00فرجي زهيرة238 احتي
دل239 ل ع غ ط13,00ب احتي
ال240 ني ن س ط13,00ب احتي
ير رحم241 ط13,00ع احتي
ل242 ج عبد الم ط13,00رب احتي
لي عزيزة 243 غ ط13,00ف احتي
د244 ط13,00مبر س احتي
اد عبير245 ط13,00ذ احتي
لد خضرة246 ط13,00خ احتي
د من247 ط13,00دا احتي
ء248 ف ط13,00جط  احتي
ة249 ط13,00عرا نج احتي
ك لي250 ط13,00ف احتي
جين حكيم251 ط12,98ط احتي
ط12,98رحيل آمن252 احتي
سي253 ني  يم ط12,98س احتي
ر254 جي ف ط12,98هرب احتي
د الشريف خير الدين255 ط12,96مس احتي
ي 256 يبي س ط12,95ذ احتي
هل حيزي 257 س ط12,95ب احتي
لي سميرة258 ط12,93قرف احتي
جر259 ط12,93ليتي ه احتي
ط12,92قس امين260 احتي
رة اليمبن261 ط ط12,92ب احتي
ط12,91جط فتيح262 احتي
اسين مني263 ط12,87ح احتي
ر فــــؤاد264 منص ط12,87أ احتي
ي الدين 265 ن ت يم ط12,86بن س احتي
ليد266 زا  ط12,85م احتي
اف منيرة267 ط12,83مص احتي
خير البشير268 ط12,81ب احتي
ة269 ط12,81ب نج احتي
ن270 ي ي س ط12,81لط احتي
ر الدين271 ج ن ط12,80مجم احتي
س خير الدين272 ط12,80غط احتي
ض الزهرة273 ط12,77م احتي
هر زهرة274 ط12,76ج احتي
رة 275 ط12,73قشيش س احتي
صر سمرة276 ط12,73بن ن احتي
يزة 277 ط ال ط12,72كش احتي
رة من278 ط12,71ق احتي



ط12,71بن هال رندة279 احتي
يدة 280 ير م ط12,68ب الش احتي
ء281 ط12,68قراح اسم احتي
س رزي282 ط12,67دع احتي
غ رشد 283 ط12,67ش احتي
ح حمزة 284 ط12,67بدر احتي
يد أحا 285 ط12,64ب احتي
بس ابتس286 ب ط12,63ل احتي
رار دلي287 ط12,63ب احتي
يبي أحا288 ط12,63ذ احتي
م هش289 قد ط12,62ب احتي
ن290 يد عثم ط12,61ب احتي
ط12,61ل نبيل291 احتي
يح أميرة 292 ط12,59س احتي
الي زهي293 س ط12,59ب احتي
ني أمير 294 ط12,59سط احتي
ء295 ف ط12,57بن سديرة  احتي
ط12,57بن حميدة نسي296 احتي
دن نصيرة297 ف ط12,57ب احتي
ل مري298 ج ط12,54ل احتي
ط12,54يح بشرى299 احتي
د من300 ف ط12,54ب احتي
م301 ي الدين  أس ط12,52ص احتي
ال    302 ر ن ط12,50امغ احتي
يط  زهي303 ط12,50ط احتي
ي صبرين304 ض ط12,50ف احتي
ري305 ن ص ط12,50حم احتي
زي306 الح ف ط12,50ص احتي
ط12,50جال فيصل 307 احتي
د آسي308 رم ط12,50ب احتي
رة309 ش س ط12,50بخ احتي
ء310 ف ط12,50بن سريد   احتي
سن311 ط12,50برك  س احتي
ط12,50زعي  مري312 احتي
رة313 ين  س ط12,50حمر ال احتي
رزة314 ط12,50حمدا ب احتي
زيز315 ني ع ال ي ط12,50م احتي
ل س316 ط12,50طب احتي
مي317 يد س ط12,50ب احتي
ن 318 شي حن ط12,50حم احتي
ن 319 اطي إيم ط12,50ش احتي
ن فظي 320 ط12,50هرن احتي
ريدة 321 قي  ط12,50ش احتي
ة322 س حي ط12,50ك احتي
يحي فطيم الزهراء323 ط12,50ب احتي



د324 اني عم ط12,50زه احتي
مي325 ل  س ط12,50ل احتي
يك326 ش م ن ش ب ط12,50ش احتي
دي 327 ديس ن ط12,50ب احتي
ي328 ط12,50خرف ه ص احتي
مي329 ي س ط12,50كت احتي
ط12,50احمد بن حدح330 احتي
ء331 ط12,50مشت اسم احتي
ط12,50قاتي أميرة332 احتي
ني امين333 ن ط12,50ل احتي
ا ابتس334 ط12,50ق احتي
ط12,50مرز س335 احتي
يط ابتس336 ي ط12,50ب احتي
ط12,50بن دادة كنزة337 احتي
س رفي338 ط12,50قس م احتي
يدة339 رار س ط12,50ب احتي
ط12,50غميض فريدة340 احتي
خ زين341 ط12,50ب احتي
رة342 رح س ط12,50ف احتي
سن يمين343 ط12,50ب احتي
بي ال344 ط12,50ش احتي
ط12,50قر عزيز345 احتي
يرة346 اش ش ط12,50بن ز احتي
جر347 قي ه ط12,50زر احتي
يدة348 عي س ط12,50س احتي
ي مري349 ط12,50ب احتي
ء350 ن أسم ط12,50شي احتي
ن 351 اشي حن ط12,50ك احتي
اهري آمن352 ط12,50ط احتي
ر نسيم 353 ط12,50جب احتي
راني حسين354 ط12,50م احتي
دة355 قي مس ط12,50مرز احتي
سمين356 ط12,50قال ي احتي
ح سمي357 ط12,50قرن احتي
رة358 ش ن ط12,50كم احتي
زي359 يض ف ط12,50ب احتي
ح360 رة صب ط12,50سم احتي
ء361 ني سن ط12,50م احتي
ال362 ن ن ط12,50ل احتي
ال363 ر ن ش ط12,50ع احتي
ط س364 شك ط12,50ب احتي
بد فطيم الزهراء365 ط12,50ب احتي
ي فرح366 رح ط12,50ب احتي
ني367 ر ص ط12,50صغ احتي
قي حسيب368 ط12,50ش احتي



ل زين 369 ط12,50دغ احتي
يدة370 ضي س ط12,50م احتي
ن371 ط12,50لحمر حن احتي
د لي372 ط12,50دا احتي
ن373 ي حن اي ط12,50ل احتي
ني حسين374 ط12,48بن احتي
ن جال375 ده ط12,47ب احتي
ل  مري376 ب ط12,46ط احتي
ل377 هل ام س ط12,46ب احتي
ز لخضر378 ط12,43حر احتي
لي دني379 ط12,38محت احتي
ر نبي380 ط12,38كرك احتي
ريمط  رتيب 381 ط12,35ب احتي
ن سمي382 ط12,35سرح احتي
ن383 يف حن ط12,34الك احتي
ن384 ط12,27إدير حن احتي
ء385 ف ن  ج ط12,26ب احتي
ردة386 غربي  ط12,26ب احتي
شيح ابتس387 ط12,23ب احتي
يح388 دة ص ط12,23ك احتي
ة389 ني حي ط12,23ريح احتي
سع يمين390 ط12,20ي احتي
قي عبير391 ط12,20محر احتي
ء392 ط12,16حداد اسم احتي
ل عمر393 ط12,16إبراهي س احتي
رة394 ش س ط12,15مخن احتي
رة395 ز س ط12,15قند احتي
ميد خديج 396 ط12,14حم احتي
رة397 ي س ي ط12,13ل احتي
ح فل398 ط12,13مصب احتي
د شريف399 ط12,12بن دا احتي
د نسيم400 ط12,12إس احتي
رة401 ر س ط12,10م احتي
ي فيصل402 لح ط12,09ب احتي
ليد403 ن ال ط12,08درم احتي
ر فضي404 حج ط12,08ب احتي
ء405 ف دريس  ط12,08ب احتي
ح406 اط نج ط12,07بن ص احتي
ط12,06راش هش407 احتي
ش ريم408 ط12,05خرب احتي
ء409 ي اسم ط12,02ب احتي
اتي  نجي410 ط12,00بن ت احتي
ن411 ش حن ط12,00خنش احتي
ي412 ط12,00صغير را احتي
ط12,00تشير صراح413 احتي



يد414 ني الس ط12,00لم احتي
ل415 ط12,00عيس س احتي
ط12,00عبدلي فرح416 احتي
سمين 417 طي ي ط12,00مطم احتي
مي 418 رش س ط12,00ب احتي
ط12,00حداد نسيم 419 احتي
هيب 420 ط12,00بن زهرة  احتي
ط12,00عمر حسين 421 احتي
سف422 ر ي ط12,00س احتي
لد423 ط12,00بن غا خ احتي
في    فؤاد424 ط12,00ش احتي
بر   نبيل425 ط12,00ص احتي
ل  حسيب426 ب ط12,00ط احتي
ل  فريدة427 ب ط12,00ط احتي
د428 ن  مس ط12,00بن زن احتي
س429 رة عب ط12,00ب احتي
ط12,00مرغ سيف الدين430 احتي
شي سميرة431 ط12,00دع احتي
طم الزهراء432 ط12,00شك ف احتي
يزة433 رة ف ط12,00ب احتي
ابحي دني434 ط12,00ر احتي
مي  كري435 ط12,00هر احتي
لي حسين436 ط12,00س احتي
ى437 ر نج م ط12,00ب احتي
ري 438 ط12,00حضر ص احتي
ر لي 439 ط12,00جب احتي
ط12,00قاتي خديج 440 احتي
ط12,00سكران سمي441 احتي
ط12,00قريد   نبي442 احتي
ري443 ط12,00حميدش  ح احتي
ري444 ط12,00حداد ح احتي
ني س445 ط12,00مطر احتي
مي446 س س ر ط12,00م احتي
يزة 447 ني ال ط12,00حس احتي
جر448 ش ه ط12,00كد احتي
ط12,00جديد مري449 احتي
جر450 بر ه ط12,00ص احتي
فرم كتيب451 ط12,00ب احتي
يم452 لد ن ط12,00خ احتي
قن صبرين453 ط12,00ب احتي
ن س454 ط12,00دحم احتي
ط12,00حشي سميرة455 احتي
رس456 س ف ط12,00دع احتي
ط12,00خمس سمي 457 احتي
رة458 ط12,00لمين س احتي



ر459 مي ط ط12,00م احتي
ش ابتس460 ط12,00خرم احتي
ر 461 الي ط س ط12,00ب احتي
رة مري462 ط12,00لغم احتي
ال463 ط12,00خاف ن احتي
ني464 ط12,00يخ ص احتي
ر نسرين465 ط12,00قمب احتي
د أمين466 ط12,00س احتي
يظ467 ش عبد الح ط12,00حميط احتي
ط12,00ب نسرين468 احتي
ري469 عي ص ط12,00ش احتي
يظ470 يط ح ي ط12,00ب احتي
دى471 ر ال ط12,00بن قر ن احتي
ن زهي472 ط12,00فكر احتي
ط12,00خمس محمد لمين473 احتي
م حس الدين474 ش ط12,00ب احتي
الي سمي475 س ط12,00ب احتي
دي476 رار ن ط12,00ب احتي
رة477 دار س ط12,00ش احتي
ل عب478 قب ط12,00ب احتي
رار رحم 479 ط12,00ب احتي
د480 ل س ط12,00قب احتي
ط12,00ن سمي481 احتي
جر482 ش ه ط12,00ب احتي
ة483 ط12,00بداد حي احتي
ر484 ج عبد الن ط12,00بن خ احتي
ح485 ا سم ط12,00ق احتي
جر486 سن ه ط12,00ب احتي
ز سا الدين487 ر ط12,00ب احتي
ر نجيح488 ط12,00بن عم احتي
س489 ط12,00ماي  احتي
ط12,00هبيرا بال490 احتي
كرف سمرة491 ط12,00ب احتي
يطيش هدى492 ط12,00ب احتي
صيف رزي493 ط12,00ب احتي
دي 494 جي ن ح ط12,00ب احتي
ي495 ط12,00هدار عبد الح احتي
مر فؤاد 496 ط12,00ب احتي
ي أحا 497 ط12,00ال احتي
ش عبير 498 ط12,00مخن احتي
ف عبد ه499 ط12,00م احتي
مي 500 ي س ط12,00ال احتي
س 501 ف عب ط12,00قط احتي
ء502 داش أسم ط12,00ب احتي
ف نسيم503 ف ط12,00ب احتي



ش سمي504 ط12,00مزع احتي
ط12,00حامن زهي505 احتي
ل506 ي أم ط12,00ب احتي
ري507 ضل م ط12,00ف احتي
ر منير508 ط12,00خض احتي
ي كنزة509 ط12,00نبي احتي
ري510 ط12,00عيس ح احتي
ي511 ر ع ط12,00ج احتي
ء512 ازقي أسم ط12,00ر احتي
رز ريم513 ط12,00ب احتي
د ال514 ط12,00م احتي
ني515 يل زيت ط12,00من احتي
د516 در م ط12,00ق احتي
رة عب517 ط12,00ب احتي
ن لي518 ع ط12,00ب احتي
طم519 در ف ط12,00ق احتي
ني520 ط12,00خ غ احتي
ط12,00لحمر حنين521 احتي
ن522 ا نريم ط12,00ر احتي
ن523 ط12,00خرشي نريم احتي
ط12,00الي محمد524 احتي
ر525 ح زه ط12,00ب احتي
ط12,00حداد س526 احتي
سين527 ط11,97راشي ي احتي
مي528 يمي س ط11,94ح احتي
جي حدة529 ط11,91حج احتي
ي530 زيد عبد الح ط11,90ب احتي
ط11,90بن عمرا سمراء531 احتي
ط11,90براهيمي بال 532 احتي
ط11,89قرة فتيح533 احتي
ل الدين534 ط11,86زعب جم احتي
يم535 ط11,85مدنش ن احتي
ازيد كريم536 ط11,85ب احتي
ط11,84دريد حميدة537 احتي
ي ابتس538 ي ط11,84قب احتي
ن539 ش حن ط11,83كر احتي
ط11,81زندا أحا540 احتي
ن س541 ط11,81ع احتي
ر الدين 542 ط11,80بن راضي ن احتي
ء543 يحي زكري ط11,79ب احتي
جال ساف544 ط11,77ب احتي
ران545 ي م ط11,77تك احتي
ط11,76براح ابتس546 احتي
هيب547 ط11,76بن دادة  احتي
رة548 ني س ط11,75بن احتي



ط11,73دردار شري549 احتي
دة550 بن ح ط11,73امجد احتي
ني سميرة551 ط11,72مطر احتي
عيل سمرة552 ط11,72ل احتي
ن553 كحل اسم ط11,70ب احتي
رة 554 ط11,67حبي س احتي
غي خديج 555 ط11,66ن احتي
ش هجيرة 556 ط11,66بخ احتي
ط11,66صخر نبي557 احتي
سمي أحمد558 ط11,65ق احتي
اطف559 ان ع ط11,65شت احتي
مي560 ل س ط11,64ج احتي
ء561 رف لمي ط11,64ش احتي
ط11,64سراج محمد اأمين562 احتي
اني رحيم563 ط11,61سي احتي
ط11,61مك احا564 احتي
ي حمزة565 ط11,60ق احتي
ظ رشيدة 566 ط11,59ح احتي
ط11,58زاد جمي567 احتي
سمي خديج568 ط11,58ق احتي
ش أحا569 م ط11,58م احتي
ط11,58مرابط    فؤاد570 احتي
ئش571 ط11,53زا ع احتي
سين572 غ ي ط11,52ش احتي
لد573 ط11,50مراد خ احتي
دى 574 ر ال س ن ط11,50د احتي
ر حسيب 575 ط11,50عيش احتي
ل576 ط11,50بري أمـــ احتي
ط11,50كب ريم577 احتي
ر حميدة578 ط11,50قص احتي
ط11,50رقي لي579 احتي
ح   نبي580 ط11,50شيرش احتي
ر الدين581 ط11,50خ  ن احتي
ط11,50بن رايس كنزة582 احتي
ط11,50دريسي ابتس583 احتي
ئزة584 س  ف ك ط11,50ب احتي
ح  ربيح585 ط11,50كرد احتي
زيد دلي586 ط11,50ب احتي
ء587 ط11,50هداج اسم احتي
ن588 ر ايم ن ط11,50ب احتي
ني رشيدة589 ط11,50حس احتي
ني بشرى590 ط11,50عن احتي
ط11,50بن سا جال591 احتي
رة592 ا ن ط11,50ر احتي
ي593 ط11,50بن ترع س احتي



ال594 جي ن ط11,50زب احتي
مي595 ني س ط11,50م احتي
ط11,50حمزي نجيم596 احتي
مي597 جال س ط11,50ب احتي
لد598 رة خ ط11,50أي ب احتي
ط11,50بن دادة رشيد599 احتي
رة نسيم600 ط11,50بن ش احتي
ل 601 ط11,50حما أم احتي
ي امي 602 ط11,50ح احتي
دة603 في حد ط11,50عط احتي
ل  حدة604 ب ط11,50ط احتي
ج  حدة605 ث ط11,50ب احتي
د606 ط س ط11,50ب احتي
ن607 ن حي ط11,50حي احتي
ط11,50حميدة ريم608 احتي
ري609 رد ص ت ط11,50أ احتي
يدة610 ر خ ن ط11,50ق احتي
يني عتي 611 ط11,50لغ احتي
غي ربي 612 ط11,50ن احتي
ج ريم 613 لج ط11,50ب احتي
غي ربي 614 ط11,50ن احتي
شي نصيرة615 ط11,50دع احتي
ال616 ش ن ط11,50مخ احتي
ال617 ش ن ب ط11,50ط احتي
ط11,50رشراش ادريس618 احتي
صمي حسيب619 ط11,50ال احتي
ن ريم620 ط11,50شخ احتي
ل621 ي أم س ط11,50ي احتي
ط11,50رخيس فريدة 622 احتي
ص حسين 623 ط11,50حبي احتي
ء624 مي آسمــ ط11,50ال احتي
ط11,50حمش ابتس625 احتي
م626 ل س ط11,50بن س احتي
قي نصيرة627 ط11,50خن احتي
بي ابتس628 ط11,50ج احتي
ن629 سي حن ط11,50عب احتي
ط11,50قرسي حكيم630 احتي
م 631 بي س ط11,50عج احتي
ن632 ريم ني ن ط11,50عثم احتي
ي فل 633 ط11,50صدي احتي
ط11,50هميسي رفي634 احتي
بي مري635 ط11,50مي احتي
ط11,50زرا صبرين636 احتي
الي من637 س ط11,50ب احتي
ط11,50نن كنزة638 احتي



ط11,50صاح نسرين639 احتي
ل640 ني من ط11,50ليم احتي
جي عبد الح641 ط11,50هرب احتي
مر642 ط11,50ش ع احتي
ة643 يطيش مر ط11,50ب احتي
رة644 بش س ط11,50ك احتي
سمين645 ي ي ي ط11,50س احتي
يد م646 ط11,50س احتي
ط11,50قرامز شبي647 احتي
صر امين648 ط11,50ن احتي
مر عتي649 ط11,50ع احتي
ر سمي650 ط11,50قح احتي
يزة651 ل ف ط11,50هم احتي
قي رشد652 ط11,50مرز احتي
ن653 هل حن ط11,50مس احتي
دي654 ش ن ط11,50حد احتي
ط11,50ليتي ريم655 احتي
دي 656 سي ن ط11,50سن احتي
ل كنزة 657 ط11,50ح احتي
ف أحا658 ط11,50شن احتي
د  سيف اإسا659 ط11,50حم احتي
د مري660 ط11,50ب احتي
ة661 ل مر ط11,50خت احتي
ة 662 ن حي د ط11,50س احتي
رزاد663 يد ش ط11,50ب احتي
ط11,50دايخ لي664 احتي
ان مري665 ط11,50شت احتي
هل فريدة666 س ط11,50ب احتي
لد667 ش خ ط11,50دعم احتي
س668 دة  ط11,50بن حم احتي
صر عنتر669 ط11,50ن احتي
حي احا670 ط11,50ط احتي
ين فتح الدين671 ل ط11,50ب احتي
م نسي672 ش ط11,50ب احتي
د بريزة673 يد ط11,50ال احتي
ني ابتس674 ط11,50من احتي
ش ال675 ط11,50دعم احتي
صيف امين676 ط11,50ل احتي
ء677 ط11,50زعي أسم احتي
ال حدة678 ط11,50هر احتي
ة679 ر حي ط11,50س احتي
س يسرى680 ط11,50عب احتي
مزبر مري681 ط11,50ب احتي
ر نسي682 ق ش ط11,50ب احتي
ن683 صر حن ط11,50بن ن احتي



ط11,50راشد رشيدة684 احتي
ش هش685 ط11,50حد احتي
رة686 ي س ي ط11,50ن احتي
ط11,50كب راضي687 احتي
مد زهيرة688 ط11,50ح احتي
طر مراد689 ط11,50ال احتي
ط11,50كبير مري690 احتي
ني ريم691 ط11,48من احتي
ش بسم692 ط11,43ش احتي
ل 693 ن خ ط11,38بن عثم احتي
ن694 د ايم د ط11,37م احتي
ر من695 ط11,35ل احتي
ن لي696 د ط11,35س احتي
ف زين الدين 697 ط11,34كت احتي
ردة698 خير  ط11,34ب احتي
رس699 مي ف ط11,27س احتي
د700 بر  عم ط11,27ص احتي
بس ربي701 ب ط11,26ل احتي
ان 702 سح مر ط11,22ك احتي
يد خديج703 ط11,20ب احتي
ط11,19تركي خديج لي704 احتي
ل 705 ط11,19حمز ة  ه احتي
ردة706 لي  ط11,18م احتي
ط11,18بن فرج صدا707 احتي
ال708 ل ن ط11,16رح احتي
د709 ط11,15بن حدح نج احتي
ن 710 بد ريح ط11,14ع احتي
يبي ابتس711 ط11,14ذ احتي
ل عب 712 ط11,11س احتي
ط11,10عب عبد الح713 احتي
م714 ط11,08برك زيد احتي
ان715 ط11,08عبدالي  رض احتي
يدة716 يد س س ط11,07ب احتي
م717 يل س ط11,06ط احتي
ط11,04عا حدة 718 احتي
ار عبير719 ص ط11,00ب احتي
رس الزهراء720 ط11,00ف احتي
يم 721 ف س ط11,00كت احتي
د حمزة 722 ط11,00رق احتي
ن مري 723 د ط11,00س احتي
ي نسيم724 ص ط11,00بي احتي
يل    نصيرة725 ط11,00ق احتي
طم الزهراء726 ط11,00مرابط ف احتي
سي727 ط11,00لزر   احتي
ز728 ين لي  ش غ ط11,00ف احتي



دل729 ط11,00كراش  ع احتي
اجي فتيح730 ط11,00د احتي
ي731 ط11,00ل عبد الح احتي
ي هند732 ط11,00ال احتي
س عب733 ط11,00ك احتي
رة734 ط11,00قرين ن احتي
ري735 ن ص ط11,00أقم احتي
ن حسيب736 ط11,00فرع احتي
ني نسي737 ط11,00حمر احتي
لد738 ل خ ط11,00بن س احتي
ضيل لي 739 ط11,00ب احتي
دار زين 740 ط11,00ش احتي
ط11,00عرا فضي 741 احتي
ل 742 ر خ ط11,00حج احتي
رة 743 ط11,00تركي ص احتي
فاق    نصيرة744 ط11,00ب احتي
ال745 ل    ن رب ط11,00ب احتي
يم746 ط11,00بن حميدة  ح احتي
ء747 ف ط11,00سريد   احتي
س748 قريط   ط11,00ب احتي
ري749 ط11,00سبيع ص احتي
ط11,00خيضر امي750 احتي
ن751 ف حن ط11,00بن يخ احتي
ق752 نمرة الي ط11,00ب احتي
يدة753 ط11,00خ  خ احتي
ع754 ن ط11,00زعي  ن احتي
ط11,00لزر  نبي755 احتي
ا ليندة756 ط11,00ل احتي
سي757 ط11,00زر س احتي
ء758 ز اسم ز ط11,00م احتي
مي759 ط11,00حمسي س احتي
ن760 غبي شري ط11,00ز احتي
ط11,00عدال مري761 احتي
ا762 طم اش ش ف ط11,00بن ش احتي
ز763 ط11,00عمران أ ال احتي
مي764 ط11,00مش س احتي
ردة765 ط11,00بصير  احتي
تح 766 ر عزا ف ط11,00مب احتي
ن 767 ني إيم ط ط11,00س احتي
جيرة  يمين 768 ط11,00ب احتي
يش 769 ل ع ط11,00دغ احتي
ر عبدالمجيد770 ب ط11,00ب احتي
ج زليخ771 ث ط11,00ب احتي
يم772 حي ح ط11,00رب احتي
ء773 ني اسم يم ط11,00س احتي



يداني حني774 ط11,00س احتي
دي775 ل ن ط11,00ط احتي
ردة776 ش  ط11,00عب احتي
د اسي777 ط11,00إس احتي
دى778 ر ال ط11,00جال ن احتي
ي779 ف س ط11,00بن مخ احتي
ن منير780 ط11,00زرق احتي
ط11,00جريب كريم781 احتي
يدة782 ط11,00ريغي س احتي
رة ال783 ط11,00ق احتي
في784 ط11,00قدار ت احتي
ير785 ط11,00بن غري س احتي
ل786 ي جم ب ط11,00ب احتي
ط11,00شرقي فتيح787 احتي
ص788 ي ح ط11,00ال احتي
ء789 ش هن ط11,00م احتي
ف بريزة790 ي ط11,00م احتي
مي791 ل س ط11,00قت احتي
سن كنزة792 ط11,00ب احتي
ش سمي793 ط11,00كر احتي
ط11,00زر زين794 احتي
ل عبد الغني795 ط11,00خت احتي
د796 ط11,00زايد عم احتي
ة 797 يشي مر ط11,00حش احتي
ادر أحا798 ط11,00ق احتي
ال799 ط11,00دريسي ن احتي
قن الزهرة800 ط11,00مرز احتي
ط11,00عشي ريم801 احتي
زيز بال 802 ط11,00ب احتي
ح محمد803 ط11,00سي احتي
ل حس804 سي ط11,00ب احتي
ن805 ي س س ك ط11,00ب احتي
ة806 ي نج ط11,00خ احتي
يدة807 في س ط11,00خ احتي
يرة808 ي ش ط11,00ب احتي
ير ابتس809 ش ط11,00ب احتي
ء810 ف لمي ط11,00يخ احتي
رة بال811 ط11,00ب احتي
داد812 رة  ط11,00ب احتي
ط11,00رزي حسيب813 احتي
ز ريم814 ي ط11,00ب احتي
بي فطيم815 ط11,00رح احتي
سمين816 قرة ي ط11,00ب احتي
ض817 ي ري ط11,00ال احتي
ن 818 ب ايم غ ط11,00ب احتي



زاد819 راس دني ط11,00ب احتي
ح820 بتي سم ط11,00ن احتي
ن821 مي ميس ط11,00دي احتي
رة822 ط11,00عزيز ش احتي
ء823 ن اسم ط11,00ل احتي
ط س824 ط11,00بن زط احتي
سمين825 ف ي ط11,00س احتي
ط11,00هجرس فطيم826 احتي
نع فطيم الزهراء827 ط11,00م احتي
ط11,00قس ال828 احتي
ط11,00دامس من829 احتي
ن830 ط11,00برك حن احتي
ش لي831 ط11,00مزع احتي
ب ليندة 832 ط11,00 ر احتي
رة833 ني س ط11,00حس احتي
ء834 ط11,00مي حسن احتي
ني امي835 د ط11,00س احتي
ري836 ط11,00بن الزاد ص احتي
اهرة ليندة837 ط11,00ط احتي
ن حكيم838 ط11,00ب احتي
م 839 ط11,00بن ضيف س احتي
ط فريدة840 شك ط10,96ب احتي
د ه  لبن841 ط10,94بن س احتي
مي 842 ط10,93دايخ س احتي
رة 843 ط10,90تبي س احتي
ط10,90بن الشيخ   نسيب844 احتي
ط10,90تراك كنزة845 احتي
ط حسيب846 ط10,89خي احتي
ء 847 ط10,80رخيس أسم احتي
لبي كنزة848 ط ط10,79ب احتي
ل849 ن أم ط10,77سحن احتي
ط10,76عك عبد المط850 احتي
م851 خ اس ط10,76بخ احتي
اتي نبي852 ط10,74ت احتي
ط10,74هجرس عبد الرزا853 احتي
كريش حيزي854 ط10,71ب احتي
ط10,70زر س855 احتي
ء856 د لمي ط10,66إس احتي
ش نسي857 ط10,66ب احتي
ل858 ط10,62ماس أم احتي
س أمين 859 ط10,61كسك احتي
يط رحم860 ي ط10,58ب احتي
ي مري 861 ط10,50ع احتي
ط10,50بن م هش862 احتي
ار حسين863 ط10,50ن احتي



ل  بسم864 ب ط10,50ط احتي
ط10,50بن عمر مصط865 احتي
ط10,50حامن نسي866 احتي
ل يسمين867 ط10,50بن س احتي
ليد868 ر  ط ط10,50س احتي
اتي صبرين869 ط10,50ل احتي
ط10,50أفتيس نسيم870 احتي
ل مري871 ط10,50س احتي
ج فطيم872 ط10,50مح احتي
جر873 ط10,50أ لرق ه احتي
هيب874 ط10,50حريد   احتي
مير خديج875 ط10,50ل احتي
د876 ف عيم سي ط10,50ب احتي
ن877 رك ق ط10,50مب احتي
في 878 شي ص ط10,50دب احتي
لي سميح879 ط10,50رح احتي
خير سمي 880 ط10,50ب احتي
ف 881 ط10,50عطي  ع احتي
ط10,50بال دال 882 احتي
ط10,50عز فطيم 883 احتي
دة884 د مي ر ح ط10,50ب احتي
رمل حس 885 ط10,50ب احتي
م886 يحي س ط10,50ب احتي
ة887 هير نج ط10,50ط احتي
مي888 غ ر ط10,50أ احتي
ط10,50قرج كريم889 احتي
ط10,50قصير إدريس890 احتي
دة 891 ط10,50بال مس احتي
ط10,50فرجي سميح 892 احتي
هيب 893 ص   ط10,50حبي احتي
ن آمن 894 د ط10,50س احتي
هيب895 ط10,50عرار  احتي
ش896 ي عميرر ي ط10,50ن احتي
ن897 ط10,50لكحل ايم احتي
م898 ط10,50مشر س احتي
ل899 ط10,50زعي خ احتي
يحي كنزة900 ط10,50صب احتي
سمين901 ط10,50عيتر ي احتي
ى902 ن نج م ط10,50س احتي
ض903 ط10,50كبير ري احتي
ك904 ط10,50قمر ك احتي
جر905 ح ه ط10,50شط احتي
ن906 ق ايم ط10,50بن ق احتي
ط10,50مس رحم907 احتي
دة908 در س ط10,50ق احتي



صيف امين909 ط10,50ل احتي
ء910 ط10,50مخز اسم احتي
ط10,50دقيش زين911 احتي
ط صدي912 ط10,50جم احتي
ن913 را اسم ط10,50ب احتي
ة 914 عيش حي ط10,50ب احتي
ط10,50مس مري915 احتي
يد916 ط10,50قس الس احتي
ي احا917 ط10,50بن ق احتي
ظ918 ر مح ط10,50مذك احتي
ن أمين919 ي ط10,50ح احتي
يك920 ش م ش ط10,50ع احتي
ل 921 بس أم ب ط10,50ل احتي
ر 922 يز عم ط10,50م احتي
ط10,50بن عبيرز عبد الرزا 923 احتي
رار احا924 ط10,50ب احتي
يم925 ط10,50عزالدين ح احتي
ضي دني926 ط10,50م احتي
ل إل927 ط10,50بن ش احتي
سمين928 ني ي ط10,50رحم احتي
د هب929 ط10,50من احتي
ن930 ر حن ط10,50تكر احتي
ط10,50جياني مري931 احتي
رة932 ف س ط10,50خن احتي
د933 ط10,50مشط محم احتي
يزة934 درة ل ح ط10,50ب احتي
ن935 رفي ايم ط10,50ش احتي
ط10,50م عز الدين 936 احتي
سمين937 ز ي ر ط10,50ب احتي
يدة938 ط10,50نزار م احتي
ة939 ط10,50غزال نج احتي
ر عبد ه940 ش ط10,50ب احتي
ن 941 اصر ايم ط10,50ن احتي
في رندة942 ط10,50ش احتي
ر من943 ط10,50عيش احتي
يم944 ن س ده ط10,50ب احتي
ل 945 ز ام ط10,50عز احتي
ن امن946 ط10,50ع احتي
ش947 ط10,50عز عي احتي
ف948 ط10,50مراد ع احتي
ن كنزة949 ط10,50مزي احتي
ن950 ر ايم ه ط10,31ج احتي
طم951 غ ف ط10,30ش احتي
ي 952 ط10,29شتي ش احتي
جر953 ب ه خر ط10,18ب احتي



لحي محمد954 ط10,14ص احتي
ن955 ط10,00فيران ايم احتي
ر  هــدى 956 ز ط10,00ب احتي
م957 ط   أس ط10,00ب احتي
ط10,00خ أحا958 احتي
يظ959 قن  ح ط10,00ب احتي
ط10,00اي ادير أمين960 احتي
ن خاف961 ب ط10,00ش احتي
ركي كتيب 962 ط10,00مب احتي
ط10,00حيني كريم963 احتي
دي964 ط10,00منديل تس احتي
سمين965 رة ي ط10,00جب احتي
دي966 ن ن ل ط10,00ب احتي
ن 967 عد حن ط10,00بن س احتي
ط10,00تراعي آمنــــــ 968 احتي
يم 969 ط ن ي ط10,00ص احتي
د 970 مر س ط10,00م احتي
ف كريم971 ط10,00ح احتي
ط10,00مجرقي نبيل972 احتي
ز حم973 ز ط10,00م احتي
يل974 ليل خ ط10,00ب احتي
ط10,00زان غني 975 احتي
ط10,00قال دلي 976 احتي
ني هيب 977 ط10,00جرم احتي
شيش اسي978 ط10,00ا احتي
ف979 ر عبد الرؤ ط ط10,00ب احتي
ش خديج980 ط10,00مخن احتي
سي981 س  ط10,00عيك احتي
در سميح982 ط10,00ق احتي
تح983 ط10,00فراحتي ف احتي
سمين984 عيش ي ط10,00ب احتي
ئش985 مد ع ط10,00خ احتي
ري986 ي ص لح ط10,00ب احتي
يد987 جي ال ط10,00هرب احتي
قرة زين988 ط10,00ب احتي
ل يحي989 قب ط10,00ب احتي
م 990 ضي أس ط10,00م احتي
ط10,00مرابطي ابتس991 احتي
ة992 راس حي ط10,00ب احتي
داد993 د  ي ط10,00ال احتي
اهرة امن994 ط10,00ط احتي
مي995 ل س شم ط10,00ب احتي
لد هدى996 ط10,00خ احتي
ش رزي997 ط10,00سك احتي
دي998 ط10,00بن جدي ن احتي



ء999 ف ط10,00عرق  احتي
ن1000 ش ايم ط10,00ب احتي
ط9,58بن زا سمي1001 احتي
ط9,50خ  عنتر1002 احتي
لد1003 ط9,50بن عداد خ احتي
ز سميح1004 ط9,50م احتي
يــــ1005 دي دي س ط9,50ب احتي
ر حيزي1006 ط9,50ع احتي
يزة1007 ط9,50دريسي  ف احتي
ردة 1008 ز  ط9,50عب احتي
د كريم1009 ط9,50إس احتي
رة1010 ز س ز ط9,50م احتي
ش  سمير 1011 ط9,50عطر احتي
ش آمنـــــ 1012 ط9,50زيب احتي
غي أمن 1013 ط9,50ن احتي
ز زهراء1014 ط9,50عز احتي
د1015 طل س ط9,50ب احتي
ر أحا1016 ق ط9,50ه احتي
ل1017 ل من ط9,50ج احتي
ن ابتس1018 ط9,50من احتي
ن آمن1019 ط9,50من احتي
ن 1020 ز حس ط9,50قم احتي
س آمن1021 ط9,50ي احتي
س كنزة1022 ط9,50بن ق احتي
ى1023 ط9,50بن خدي ه مر احتي
ة1024 ي مر ط9,50كت احتي
ثير سمي1025 ط9,50خ احتي
اني ليندة1026 ط9,50مر احتي
ط9,50عبدالي حميدة1027 احتي
ل1028 ن ام ط9,50ع احتي
ش الزهرة1029 ري ط9,50ب احتي
ط9,50دامس بال1030 احتي
رة صبيح1031 ط ط9,35ب احتي
بي راش1032 ط9,26ج احتي
ط9,00سريد خديج1033 احتي
ش مري1034 ط9,00دم احتي
ل ليندة 1035 ط9,00برح احتي
ل 1036 غي أمــ ط9,00ن احتي
س1037 ط9,00عيس  احتي
ء1038 ط9,00مك زكري احتي
د كنزة 1039 ر ح ط9,00ب احتي
ش بال1040 ط9,00كر احتي
ر جمي 1041 ط9,00عزف احتي
يم1042 لبي س ط9,00ط احتي
ش سميرة1043 ب ط9,00ب احتي



ط8,77صدقي حسيب 1044 احتي
بس ربي 1045 ب ط8,76ل احتي
ط8,62عز دال 1046 احتي
ط8,50دافي نسيم1047 احتي
دي 1048 د ن ي ط8,50ل احتي
يج1049 ط8,50رز الدين ب احتي
ن 1050 ي ط8,50رز ه س احتي
عيل 1051 س إسم ط8,50أس احتي
يل حمزة 1052 ط8,00بن ب احتي
ر1053 ط8,00تمت مخت احتي
ن 1054 ر نريم ط7,50عص احتي



نس1 ش ت جحــ18,11تم ن
جحــ17,49عمر حسين2 ن
ن3 جي حن جحــ17,00ن ن
سف4 ع ي جحــ17,00جرب ن
جحــ16,65زي الزهرة 5 ن
جحــ16,65زمي كريم6 ن
جحــ16,01بزان سمي7 ن
ر فؤاد8 جحــ16,00زعر ن
ه9 جحــ15,90خميس ف ن

دل 10 جحــ15,80ليتي ع ن
يح رزي 11 جحــ15,79س ن
د12 ل ر م جحــ15,76زغم ن
يد13 ن ب جحــ15,67حن ن
طم الزهراء14 ي ف ح جحــ15,50س ن
س إبراهي15 جحــ15,50ق ن
ال16 ي ن ب جحــ15,34ز ن
جحــ15,33قس يمين17 ن
ر18 غزال ع الن جحــ15,27ب ن
جحــ15,21ميزير أمن19 ن
زيز بد20 جحــ15,20عبد ال ن
ى21 جحــ15,15زاقي س ن
ل هيب 22 جحــ15,15بن  ن
زيد23 رق ب جحــ15,13ب ن
ني نسي 24 مس جحــ15,11ت ن
ش هدى25 م جحــ15,08م ن
جحــ15,08برارم زين26 ن
نيرة27 جحــ15,06عسي م ن
رس28 يحي ف جح15,0007.02.1976صب ن
يص29 ني خ جح15,0005.10.1977ب ن
مين30 ذن الي جح15,0028.11.1980ب ن
مين31 مر الي جح15,0016.09.1981ب ن
جح15,0010.08.1985دريبيزة عاء الدين32 ن
يس أحا 33 جح15,0029.12.1987بن ن ن
ن34 ل إيم جح15,0023.01.1990بن  ن
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تح1 يط ف ي ط15,0009.05.1990ب احتي
ن2 رة إسم م طــ14,87ل احتي
ن 3 مر م طــ14,86ث احتي
ن4 طــ14,77دراف إسم احتي
جي مري5 ط14,6214.05.1982هرب احتي
د كريم6 ط14,6212.07.1985ب احتي
صر7 راف ن م ط14,5926.07.1978ب احتي
ط14,5921.08.1979حمدا نبي8 احتي
يص9 شر خ ط14,5811.05.1981ق احتي

دة هيب ه10 جي مس ط14,5822.03.1989ح احتي
ر11 طــ14,54دبش ف احتي
يدة12 طــ14,52قريد خ احتي
دى13 ر ال ع ن طــ14,51بن نك احتي
عيل14 ن اسم ط14,5003.03.1982م احتي
ط14,5013.09.1983عمران فيصل15 احتي
طم الزهراء16 ج ف ط14,5003.03.1988بن صن احتي
طــ14,43كرميش عبد الكري17 احتي
راد18 عبيز م طــ14,38ب احتي
طــ14,36ستي نصير19 احتي
س رحيم20 طــ14,33ك احتي
ج لحسن21 ط14,2625.09.1988حج احتي
دي س22 ط14,2608.10.1988ل احتي
شي مصط23 طــ14,24دع احتي
قي مصط24 طــ14,20زر احتي
لد25 طــ14,19دبي خ احتي
طــ14,18مزاغش سميرة26 احتي
ر الدين 27 لي ن طــ14,17مس احتي
ء28 ف ر  طــ14,12زه احتي
يح29 طــ14,08يحي ص احتي
ش نسيم30 طــ14,01حر احتي
ة سميرة31 ط14,0006.10.1974قرا احتي
نس نبيل32 ط14,0015.08.1975م احتي
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يزة33 د ف م ط14,0009.01.1977ب احتي
مي34 ط14,0014.05.1977حداد س احتي
جي احا35 ط14,0028.08.1977هرب احتي
اهري أحمد36 ط14,0001.10.1977ط احتي
رالدين37 ط14,0018.07.1978شيطر ن احتي
ط14,0014.10.1978ذي آسي 38 احتي
ر39 ط14,0016.08.1980طبي عبد الن احتي
ر40 ي ط ط14,0003.10.1983مخ احتي
زي41 عيسي ف ط14,0015.05.1984ب احتي
ني حمزة42 ط14,0024.10.1985عثم احتي
سمي يسمين43 ط14,0026.11.1985ق احتي
ل محمد44 ط14,0011.01.1986ط احتي
ضي هش 45 ط14,0022.04.1986م احتي
سين46 د ي ط14,0001.03.1987حم احتي
ر47 يحي عبد الغ ط14,0023.03.1987صب احتي
رة أحا48 ط14,0018.10.1989زك احتي
ء49 غرارة اسم ط14,0014.08.1990ب احتي
تي يسرى 50 ط14,0006.03.1991رج احتي
ر51 ش اش ع ط14,0006.01.1992ك احتي
يدة52 ط13,93عزيز س احتي
ط13,91راشد ابتس53 احتي
ي54 رش س ط13,90ب احتي
لد55 ط13,81بن دالي حسين خ احتي
دي56 ز ن ز ط13,81م احتي
س 57 ش إلي ط13,81ش احتي
يدة58 ش م ط13,74ب احتي
رة كريم59 ط13,74ق احتي
ل يسين60 ط13,70ك احتي



يم61 اش س ط13,69ش احتي
س62 ط13,68نج  ب احتي
جال امين63 ط13,67ب احتي
تح64 رة ف ط13,64عم احتي
ي الدين65 يشي ت ط13,59حش احتي
ني66 ط13,58دل ه احتي
سط 67 ط13,56رشراش ع الب احتي
ة 68 ط13,55إبتس عا احتي
ي69 ط13,54سريد  ع احتي
ء70 ار حسن لن ط13,50ب احتي
ط13,50لم لي71 احتي
ن72 در حس ط13,50بن عبد ال احتي
راخ مبر73 ط13,50س احتي
ط13,50ماي دال74 احتي
يزة75 ط13,50بال م احتي
ط13,50دراف نبي 76 احتي
ط13,50عرا عص77 احتي
ن78 ط13,50م مزي احتي
يزة79 ط13,50دحدح ف احتي
ط13,50قرارة صراح80 احتي
ء81 ط13,50محداد سن احتي
اد لزهر82 ط13,50ص احتي
د مري83 ط13,50 بن س احتي
ردة84 ش   ط13,50حطط احتي
ج85 ط خد ط13,50زلم احتي
ن86 ر نريم ط13,50منص احتي
ط13,50خير الدين أحا87 احتي
ء88 ط13,50بن حميميد أسم احتي
دي89 ط13,50بزيج ن احتي
ط13,50بن كحي كري90 احتي
ط13,50هدار مبر91 احتي
ط13,50قراش مصط92 احتي
ط13,50يحي عص 93 احتي
ن94 ي ط13,50صحرا س احتي
ي95 ن ص ط13,50غضب احتي
لحي دال 96 ط13,49ص احتي
خ97 ن زي ي ط13,49ح احتي
ط13,49قريد نبيل 98 احتي
رزاد99 ن ش د ط13,45س احتي
ش أحسين100 ط13,42ده احتي
في101 خ الت د ط13,37ب احتي
ه حسيب102 ط13,34أ احتي
يدة103 سرس م ط13,33ب احتي
في104 دي ت ط13,27ب احتي
ش ساف105 ط13,26هب احتي



ن كنزة106 ط13,20مزي احتي
ش107 ط13,19عبيزة عمير احتي
ط13,16بن شريط نجم108 احتي
حي نبيل 109 ط13,06ط احتي
في110 د ش ط13,05ج احتي
ط فطيم111 ط13,00غي احتي
يل112 س خ ط13,00برق احتي
ي113 نيس س ط13,00ب احتي
ط13,00زا حسين114 احتي
م هش115 عم ط13,00ب احتي
ن زهير116 ط13,00ل احتي
بس أمين117 ط13,00عب احتي
ن ريم118 ط13,00مزي احتي
ني خميسي119 ط13,00خ احتي
ري120 ي ص ح ط13,00س احتي
ين121 ي ك ط13,00بن ع احتي
ي من122 ط13,00داي احتي
هيب123 ر  ط13,00قد احتي
ي مري124 ط13,00صي احتي
سكين فيصل125 ط13,00ب احتي
هر 126 ط13,00ذي الط احتي
زي127 ط13,00مزغيش ف احتي
ط13,00سمير فتيح128 احتي
ل129 ط13,00قاتي ام احتي
د130 ط13,00مزرز عم احتي
د131 جي س ط13,00ح احتي
ض132 ش ري ط13,00بخ احتي
ي مراد133 ط13,00كت احتي
ر134 ط13,00لحسن ف احتي
ى135 ط13,00لطرش فد احتي
ر الدين 136 ط13,00عمراني ن احتي
س 137 ط13,00رفيس ق احتي
ن 138 في لي ص ط12,95مس احتي
يم139 ر س ط12,85منص احتي
ح140 رد صب ط12,82قنيب احتي
ر الدين141 ط12,81ذي ن احتي
ر سميح142 ط12,74ل احتي
نيس مري143 ط12,73ل احتي
ني144 ط12,72أخن ه احتي
ط12,71قريشي حميدة145 احتي
ان146 ط12,65راجي رض احتي
طيف147 ط12,65دريسي عبد ال احتي
ل148 ط12,64حاس أم احتي
ئش149 تي ع ط12,63غج احتي
د150 رار الص ط12,61ف احتي



ن151 ني حن ط12,60حس احتي
ف فطيم الزهراء152 ط12,58ضي احتي
يم153 ن ح ط12,58عصم احتي
يم154 ن س ط12,51ب احتي
نيس155 ط12,50شراد أ احتي
زاني رحيم156 ط12,50ل احتي
ط12,50عجيمي خير الدين157 احتي
ط12,50لبريكي احمد158 احتي
ل159 ط12,50عدال كم احتي
ل يسمين160 ط ط12,50ب احتي
ر161 ط12,50أحمد بال سي احتي
ليد162 ير  ط12,50م احتي
ب حس163 ط12,50ذه احتي
رة 164 اني س ط12,50قر احتي
جر165 طيم ه ر ف ط12,50نم احتي
في166 ط12,50برك ص احتي
سمين167 ط12,50بد ي احتي
ط12,50خثير عبدالرزا168 احتي
ي169 يحي ب ط12,50صب احتي
سين170 ط12,50صبحي ي احتي
ط12,50س ندى171 احتي
ال 172 ش ن ط12,50كر احتي
زازق شرف الدين173 ط12,50ل احتي
ط سمي174 ط12,50ب احتي
يم175 ط12,50بن فريح س احتي
سط176 ز عبد الب ط12,50قم احتي
هر177 ط12,50بن هال ج احتي
دى178 ر ال ل ن ح ط12,50ف احتي
ن179 ي ط12,50ماي س احتي
ل180 ع خ ط12,50س احتي
ني خضير181 ط12,44رمض احتي
يح امي182 ط12,38ص احتي
ي سمي183 ط12,34بن ق احتي
رين سميح184 ز ط12,32ب احتي
ض185 ي ري ط12,30سي احتي
لي بشرى186 مي ط12,27ب احتي
ن187 ن اسم د ط12,25س احتي
ش خديج188 ط12,25بك احتي
سين 189 ط12,21عا ي احتي
در 190 ط12,19ب عبد ال احتي
يع نصر الدين 191 ط12,16ط احتي
ط12,14س بسم192 احتي
ط12,12زيدان ي193 احتي
م194 ي أس ط12,11راح احتي
في هيب195 ط12,10ع احتي



ط12,10خ ابتس196 احتي
بد سمير197 ط12,09ال احتي
هي198 د الب ط12,08مزي احتي
ن199 بد إيم ط12,08ب احتي
ي 200 لي ص ط12,0010.01.1988محت احتي
ء201 ن اسم ر ط12,00ق احتي
ط12,00هداجي يمين202 احتي
ي203 رس ط12,00عرع احتي
ل204 ن ج ط12,00عرب احتي
ن كنزة205 ش ط12,00أ احتي
طم الزهراء206 زر ف ط12,00ال احتي
ح عبد الكري207 ط12,00دب احتي
ن صبرين 208 ط12,00عيش احتي
ص زايد209 ح ط12,00ب احتي
ي210 ر الدين را ط12,00ن احتي
س211 س إلي ط12,00عب احتي
ط12,00لميز حدة212 احتي
ان213 ن  رض ط12,00بن زن احتي
رة214 سمي س ط12,00ق احتي
يد215 في الدين الس ط12,00ص احتي
ة براهي216 ط12,00عا احتي
ط12,00م يمين217 احتي
سمين218 ط12,00مداني ي احتي
رة219 بد ن ط12,00ع احتي
رة220 كرف س ط12,00ب احتي
ء221 ط12,00لم اسم احتي
ر ليندة222 ط12,00مسط احتي
ني223 ي غ ط12,00ل احتي
د 224 خير خ ط12,00ب احتي
سط225 د محمد عبد الب ط12,00دا احتي
ء226 ط12,00حج شمي احتي
ط12,00حمراني كنزة227 احتي
سين228 ط12,00 بدادن ي احتي
م229 د أس م ط12,00ب احتي
سمي سمير230 ط12,00ب احتي
ط12,00مزاغش يمين231 احتي
ع مري 232 ط12,00تب احتي
ل233 د من ط12,00مزه احتي
ش الزهرة234 ط12,00طرب احتي
ط12,00قاتي حس235 احتي
م236 ش س ط12,00ص احتي
ر فتيح237 ط12,00كرك احتي
ر مرزاق238 ط12,00تكر احتي
ن239 طمي حن ط12,00ب احتي
لد240 ط12,00ب خ احتي



ط12,00ركح نبيل241 احتي
ف242 صر مخ ط12,00ن احتي
اش هش243 ط12,00بن ز احتي
س سميح244 ط12,00كب احتي
م245 مر اس ط12,00ب احتي
ن امي246 يم ط12,00بن س احتي
ن247 ط12,00بدا اسم احتي
ط12,00بزاح زهي248 احتي
ذراع منير249 ط12,00ب احتي
ن نصرالدين250 ط12,00قري احتي
يبي شمس الدين251 ط12,00ذ احتي
م 252 ط12,00حربي أس احتي
ي253 ط12,00رزي ع احتي
ط12,00خاف دال254 احتي
شكريط رزي255 ط12,00ب احتي
طم الزهراء256 ط12,00سرس ف احتي
لم257 ط12,00مك س احتي
ل258 ك خ ط12,00ك احتي
يح259 ط12,00ع ص احتي
ش صبرين260 ط12,00بخ احتي
دراز خير الدين261 ط12,00ب احتي
صر هش262 ط12,00ن احتي
زيز263 اش عبد ال ط11,96بن ز احتي
رزاد264 خ ش د ط11,93ب احتي
ادر س 265 ط11,90ق احتي
قرن كنزة266 ط11,89ب احتي
ج  بسم267 ث ط11,86ب احتي
ل أحمد268 ط11,77طب احتي
راني من269 ط11,76م احتي
ي270 ن ع ط11,75ع احتي
س امن271 ط11,75بسب احتي
ن من272 ط11,75مزي احتي
ير273 د س ط11,72إس احتي
ط11,68عجيمي نسيم274 احتي
ن مري275 ط11,66ع احتي
رش زين276 ط11,65ح احتي
ط11,64عيس يمين277 احتي
دة278 مط مس ط11,63زع احتي
سي279 طي س ط11,62مخ احتي
را رحيم280 ط11,60عم احتي
ل نبي281 ط ط11,59ب احتي
ل احا282 ط11,55ب احتي
ن283 ش نريم ط11,51دب احتي
ري 284 ل ص ط11,50عك احتي
ن285 ي تي س ش ط11,50ل احتي



لي286 تي الغ ط11,50برك احتي
رة أسي287 ط11,50بن ب احتي
ربي288 اش محمد ال ط11,50ك احتي
در محمد289 ط11,50ق احتي
ط11,50مداني هش290 احتي
د291 ش مي ط11,50خرب احتي
ط11,50قراري سمي292 احتي
ي الدين293 ل ت ط11,50م احتي
ة294 ط11,50مزيز مر احتي
ن295 ش إيم ط11,50دعم احتي
ي خضير296 م ط11,50ج احتي
ل297 راس كم ط11,50ب احتي
ط11,50حديبي أحمد298 احتي
ي هش299 س ط11,50ي احتي
ي مري300 ط11,50بن س احتي
ن301 صر حس ط11,50ن احتي
رة302 ط11,50كرتيش س احتي
س303 ل الي ط11,50برح احتي
سف304 سي ي ط11,50سي احتي
ط11,50ه دني305 احتي
ى306 ط11,50قر فد احتي
يزي307 ر م ط11,50عم احتي
ش زهرة308 ط11,50خب احتي
ط11,50بي عبد الكري309 احتي
د 310 ح م ط11,50شي احتي
ء311 زة الرميص م ط11,50ب احتي
م نبي312 ش ط11,50ب احتي
حي عمر313 ط11,50رب احتي
الي كريم314 س ط11,50ب احتي
ج س315 ط11,50الح احتي
ي نبيل316 ط11,50ال احتي
يم317 بر ن ط11,50ج احتي
لي اميرة318 ط11,50ب احتي
دة319 يزة مس ط11,50بن ف احتي
ط11,50بيرش أمين320 احتي
ط11,50اضح عمر321 احتي
يزة 322 ص ف ح ط11,50ب احتي
ط11,50قراش كنزة323 احتي
كر324 ر ش ط11,50جب احتي
شي 325 ي ط11,50مرابط ال احتي
ن326 ع إيم ط11,50بن سب احتي
يل غني327 ط ط11,50ب احتي
س328 ط11,50كيحل عب احتي
خ بال329 ط11,50بخ احتي
رزاد330 ط11,50هديبل ش احتي



ط11,50بن جدي آمن331 احتي
ي332 شنين س ط11,50ب احتي
ط11,50حرك أمن333 احتي
ي الطي334 ب ط11,50ز احتي
صمي حسين335 ط11,50ال احتي
ى336 ن س ط11,42ع احتي
دل337 ني ع ط11,39ج احتي
ن338 زالي ايم ط11,31م احتي
ردة339 طن  ط11,30ازب احتي
ي340 ميد س ط11,29ق احتي
شي بال341 ط11,29نم احتي
ز342 ط11,28إدير عز احتي
ش نجي343 ط11,27بح احتي
اني344 تي  مر ط11,27زن احتي
ي345 شن ع الح ط11,25بن ا احتي
ر سكين346 ط11,25عرع احتي
س ابتس347 ط11,16ن احتي
يب عب348 ط11,16أ الذ احتي
رة349 ط11,16مي س احتي
يدة350 ا س ط11,15ق احتي
ع لطي351 ط11,13جرب احتي
س352 ط11,12ليتي إين احتي
يطيش حسين 353 ط11,12ب احتي
ص354 ش ح ط11,12مخن احتي
ج  ساف355 ج ط11,09ل احتي
ن356 زة ايم ط11,09ب احتي
ط11,00قط ربي357 احتي
دي 358 ط11,00عرب تس احتي
حي آسي359 ط11,00ط احتي
رش هش360 ط11,00ق احتي
ش صبرين361 ط11,00برب احتي
ط11,00مرز  محمد362 احتي
ب363 ش ع ط11,00ع احتي
ل أسي364 ط11,00غ احتي
ش عص365 ب ط11,00ر احتي
دى366 يش شمس ال غ ط11,00ب احتي
ن367 ي دردارة س ط11,00ب احتي
ال 368 سمي ن ط11,00ق احتي
د369 ط س ط11,00ل احتي
ط11,00من ه اكر370 احتي
ن371 ش عبد الرحم ط11,00دخن احتي
د إسا372 ط11,00حم احتي
ر مراد373 ط11,00عيش احتي
ري374 ي  ح م ط11,00ج احتي
بيد هش375 ط11,00ل احتي



دة376 د مس ط11,00مس احتي
ذراع مري377 ط11,00ب احتي
رة عبد الح378 ط11,00سم احتي
ليد379 ط11,00خش  احتي
رة380 في الدين س ط11,00ص احتي
ن381 د حن ط11,00إس احتي
ان382 ط11,00مشرافي رض احتي
يس أحمد بدر الدين 383 ط11,00م احتي
ن384 ط11,00سامي إيم احتي
هل سمي385 ط11,00مس احتي
ش راضي386 م ط11,00م احتي
ي نجاء387 ط11,00رقي احتي
د388 يد عيب ط11,00الس احتي
ان هدى389 ط11,00ك احتي
سف390 ط11,00صدراشي ي احتي
س391 ني ب ط ط11,00س احتي
داد392 ن  ط11,00سحن احتي
ان393 ش مر ط11,00ب احتي
رة رحم394 ط ط11,00ب احتي
ح395 ط11,00مجير سم احتي
ء396 ط11,00قريد اسم احتي
مر397 طر ت ط11,00ش احتي
طل سمراء398 ط11,00ب احتي
قي 399 س مرز ط11,00الي احتي
ادة فضي400 ط11,00لج احتي
ل401 ط11,00هميسي ام احتي
ر402 ط11,00حربي ط احتي
مي 403 في س ط11,00ك احتي
ط11,00قيش زكي 404 احتي
شاغ سمي 405 ط11,00ب احتي
ش جن406 ط11,00دعم احتي
حيدة 407 بي  ط11,00ش احتي
الحي صبرين408 ط11,00ص احتي
ال409 ش ن ط11,00ه احتي
ط11,00بن غبريد احا410 احتي
ض411 ا ري ط11,00ز احتي
ط11,00عبد السا احمد412 احتي
د ال413 ط11,00عن احتي
ش أمن414 ط11,00ب احتي
جم415 رة ب ط10,97ب احتي
دي416 ن س ن ط10,97م احتي
ط10,97أي دلي417 احتي
يم418 ط  ن لخي ط10,88ب احتي
ن419 ط10,85حميداش إيم احتي
ن أميرة420 ده ط10,81ب احتي



د421 زة دا ط10,78ب احتي
ء 422 ن اسم د ط10,75س احتي
رة423 ني ن ط10,75عيس احتي
في صبرين424 ط10,74خ احتي
دى425 ر ال ف ن الص ط10,73ب احتي
لي سميرة426 ط10,71قج احتي
ة بثين427 ر مر ط10,70من احتي
ط10,64صمرا من428 احتي
هيب429 ط10,63بشبيش  احتي
مي430 جي س ط10,62ح احتي
جر431 ن ه ط10,62عن احتي
يم432 ط10,61بن قيراط ن احتي
س433 ط10,60بن بشي الي احتي
ان434 ف رض ط10,59قط احتي
بد أمين435 ط10,59ع احتي
ط10,50فرجي كنزة436 احتي
سين437 ط10,50ش ي احتي
ن438 ا حن ط10,50م احتي
ن مدني439 ط10,50مزي احتي
س440 ط10,50عزاز اين احتي
ش بال441 ط10,50قرش احتي
ان منير442 ط10,50س احتي
ال443 ل ن يط ط10,50ب احتي
ط10,50عبيزة محي الدين444 احتي
ن445 ش حن ط10,50براه ش احتي
ط10,50بطيحي حسين446 احتي
هيب 447 ط10,50اسع  احتي
يد448 ر الس ط10,50عرع احتي
ف449 ف ع ص ص ط10,50ب احتي
ن450 ط10,50عتي حن احتي
يم451 ط10,50شريطي ح احتي
خ المداني452 ط10,50شم احتي
ركي صاح الدين453 ط10,50مب احتي
ردي454 ط10,50قرج  احتي
م455 بي ن ط10,50زعب احتي
امر اي456 ط10,50ل احتي
ني457 راس زيت ط10,50ب احتي
ل458 ش خ ط10,50بك احتي
دى459 ر ال اصر ن ط10,50ن احتي
ش فيصل460 ط10,50هب احتي
ني يسرى461 ط10,50عصم احتي
د الدين462 ز عم ط10,50م احتي
ط10,50بن شرف عزيزة463 احتي
ش سمي464 ط10,50خرم احتي
لد هش465 ط10,50بن خ احتي



مر466 اد ع ط10,50ج احتي
ي467 ط10,50شرف سي احتي
في468 ط10,50عز ك احتي
ل469 ط10,50جريد أم احتي
عيل470 ل سم ط10,50خت احتي
دل471 ط10,50رز ع احتي
ل أمين472 ط10,50رح احتي
ش تراكي473 ب ط10,50ب احتي
ني حمزة474 ط10,50رمض احتي
رة475 كراس س ط10,50ب احتي
ل476 ط10,50كراش من احتي
ي أشرف477 ط10,50شري احتي
ش ليندة478 ط10,50خبش احتي
قرة ي 479 ط10,50ب احتي
جر480 ط10,50شيبي ه احتي
مجنح صبرين481 ط10,50ب احتي
ط10,50سدراشي زين482 احتي
ر سمي483 ط10,50خض احتي
تي أميرة 484 ط10,50حرك احتي
عيل485 ط10,50جد إسم احتي
ح486 ي صب ط10,50ب احتي
سين487 ف ي ط10,50مخ احتي
ر488 ز ط ط10,50حج احتي
ني احمد حس الدين489 ط10,50رحم احتي
ي ابراهي490 ي ط10,50ن احتي
ي491 في س ط10,50خ احتي
ة492 خ نج ب ط10,50د احتي
ف493 ن ع م ط10,50ن احتي
ي فريدة494 ي ط10,50قب احتي
ر راضي495 ط10,50زي احتي
عبد ه بشرى496 ط10,50ب احتي
ط10,50دغ عبير497 احتي
ي498 ب ن ط10,50بن ج احتي
ص راني 499 ح ط10,50ب احتي
س عبير500 ط10,50ق احتي
دل501 ش ع ب ط10,50ب احتي
دى 502 ر ال ج ن ط10,50بن صن احتي
يسي يسرا 503 ط10,50س احتي
ر هدى504 ق ط10,50ش احتي
ل 505 ع خ ط10,50بن سب احتي
ار عيس506 ط10,50ش احتي
دل 507 ار ع ط10,50ش احتي
ر508 ط10,50فرح عبد الن احتي
رة509 ق س ط10,50ب احتي
ل510 دني خ ط10,50ب احتي



ي حسين511 ط10,50ال احتي
ن 512 ضي إيم ط10,46ب احتي
مي ليندة513 ط10,46دي احتي
ط10,39كرعي صبرين514 احتي
ة515 ط10,34خ حي احتي
ي 516 ط10,28قصير ع احتي
ن517 بس اسم ق ط10,27ب احتي
ط10,25حكيمي مراد518 احتي
د519 ط10,25ي عم احتي
ي520 د س ط10,25حم احتي
ف521 في عبد الرؤ ط10,25خ احتي
ن رشيد 522 م ط10,25ر احتي
في523 ل ش ج ط10,25ل احتي
ني ال524 ط10,25رن احتي
سف525 د ي ط10,18بن دا احتي
ر526 عبد ه عم ط10,17ب احتي
ل 527 د ه ام ط10,09س احتي
د528 ط10,09عبدالي  ج احتي
ال إسح529 ط10,07زر احتي
ط10,02جن احا530 احتي
م زليخ531 عم ط10,00ب احتي
س مرابط532 ط10,00م احتي
ط10,00مرابط عص533 احتي
ط10,00بن رقر  امين534 احتي
ف من535 سي ط10,00ب احتي
ي536 ط10,00عد ع احتي
د537 رف عم ط10,00ش احتي
هي538 ط10,00كرميش  احتي
ط لخضر539 ط10,00عي احتي
ط10,00من زين الدين540 احتي
ل فريج541 ط10,00طب احتي
يل542 قي خ ط10,00ش احتي
طم 543 ش ف ط10,00عي احتي
ط10,00درا بال544 احتي
ء545 ف تي  ط10,00غج احتي
ن عبد الحكي546 ط10,00غ احتي
ح547 ت شيح عبد ال ط10,00ب احتي
ري548 د ح ط10,00حم احتي
ي549 ط10,00قراي  س احتي
ردة550 ط10,00كرمي   احتي
ى551 ني س يم ط10,00س احتي
ي حمزة552 ط10,00عن احتي
ن553 ي ط10,00بج س احتي
ا ابراهي554 ط10,00ي احتي
ر صبرين555 منص ط10,00أ احتي



ط10,00خاف عبد الح556 احتي
ط10,00خط خديج557 احتي
ي 558 ف لط ع الك ط10,00ق احتي
م559 ط10,00عرا س احتي
يح560 سي ص ق ط10,00أ احتي
سمي صبرين561 ط10,00ق احتي
ل562 ة أم ركي ط10,00ب احتي
د563 زيد ن ط10,00ب احتي
حي كنزة564 ط10,00ط احتي
ل565 بي ام ط10,00مي احتي
ر مري566 ط10,00ت احتي
ء567 ف ي  ط10,00بن س احتي
د كريم568 ط10,00ح احتي
ل569 رة أم ط10,00سم احتي
ي بحري570 ط10,00ش احتي
ط10,00خنيش سميرة571 احتي
ري572 ط10,00طراد س احتي
ر نصيرة573 ط10,00مد احتي
ضي نجاء574 ط10,00ب احتي
سي امي575 ط10,00عب احتي
ط10,00ذي خديج576 احتي
ي كريم577 ي ط10,00ج احتي
عني صدا578 ط10,00سم احتي
غي مري579 ط10,00ن احتي
مي580 ص س ط10,00قص احتي
ر بال581 ط10,00ل احتي
ن عص582 ط10,00شين احتي
ن583 ط10,00شيران ايم احتي
ح584 اشي صب ط10,00ك احتي
در حس585 ط10,00ب احتي
ط10,00لكحل حس586 احتي
جر587 ن ه ط10,00شحم احتي
ني محمد اامين588 ط10,00عثم احتي
ي ريم589 لح ط10,00ب احتي
ي ريم590 لح ط10,00ب احتي
ط10,00مشر لي591 احتي
س592 ش الي ط10,00دم احتي
ط10,00بكير أمين593 احتي
ف594 ط10,00منديل عبد الرؤ احتي
س595 ط عب ط9,90كش احتي
ن596 ط9,85بن رايس  ايم احتي
يدة597 ط9,83منتصر م احتي
ح لي598 ط9,79رح احتي
ديس599 ط9,75ي ب احتي
ن600 ط9,75زعب ري احتي



يد601 يد الس ط9,75ال احتي
سكين سمي602 ط9,75ب احتي
شير نسرين603 ط9,75ك احتي
ط9,75بن الني عزيزة604 احتي
صر605 ط9,71لكحل  ن احتي
ي 606 ط9,68إعيش ع احتي
ي607 ط9,68صداد  عبد الح احتي
ري608 ل ن ط9,66بن م احتي
ن هند609 را ط9,63ت احتي
ط9,63منتصر خديج610 احتي
د رفي611 ط9,58ب احتي
را شر612 ط9,58ش احتي
زيد613 ز ب ط9,50عب احتي
ر كري614 ص ط9,50ل احتي
ش كنزة615 ط9,50حرف احتي
ط9,50مال مري616 احتي
م كنزة617 ط9,50بن ل احتي
ط9,50حرزا ابراهي618 احتي
اط كريم619 ط9,50بن ص احتي
ن زهير620 ط9,50عن احتي
لح621 ر ص ط9,50كرك احتي
ط9,50دعيدش سميح622 احتي
ر623 ط9,50دعيدش ج احتي
ر لي624 ط9,50إيزنط احتي
سي625 ط9,50أخري  احتي
ش بال626 ط9,50ب احتي
ط9,50إرز صبرين627 احتي
ي مري628 ط9,50خ احتي
ط9,50قس رفي629 احتي
يزة630 ط9,50برك  ف احتي
رة631 ر س ط9,50منص احتي
ل632 ط9,50برافط أم احتي
يط كنزة633 ط9,50بن ش احتي
سف 634 ني ي ب ط9,50ش احتي
في635 ش ش ط9,50ش احتي
ط9,50مرشد فضي636 احتي
مي637 رة س ط9,50سم احتي
ن عب638 ط9,50بن عثم احتي
رة ذكرى639 ط9,50سم احتي
ن640 ط9,50بن لكحل عدن احتي
ء641 اتي اسم ط9,50م احتي
بي نبي642 ط9,50ش احتي
نيس643 لن ل ط9,50إقس احتي
ليد644 شن  ط9,50إت احتي
د645 ط9,50خنيش س احتي



هن646 بي ك ط9,50مجد احتي
ر عب647 عر ط9,50ب احتي
د648 ان محم ط9,50رض احتي
ع فيصل649 ط9,50طب احتي
ن ليندة650 ط9,50حي احتي
ط9,50بال محمد محسن651 احتي
ادة فتيح652 ط9,50ج احتي
ابح فريدة653 ط9,50ر احتي
س نبي654 ط9,50مسم احتي
م655 ط9,50حداد س احتي
جر656 د ه زي ط9,50ب احتي
ي657 ط9,50حرا ش احتي
ن658 ط9,50فاحي هيب الرحم احتي
ط9,50بن ني زكي659 احتي
ط9,50لطرش راضي660 احتي
ط9,50رزي الخير661 احتي
ف662 ف عبد الرؤ ط9,50لضي احتي
دى663 ر ال ط9,50سامي ن احتي
د664 ل خ م ط9,50ب احتي
ط9,50إدير سمي665 احتي
ن666 ن اليم ط9,50مح احتي
قي بال667 ط9,50ش احتي
لح668 دالشريف ص ط9,50يس احتي
ط9,50عط ه امين669 احتي
ئ670 كثير لي ط9,50ب احتي
يم671 ط9,50بيرش س احتي
رك672 ط9,50زاقي مب احتي
ط9,50عبس أمين673 احتي
بكر674 ط9,50نصي ب احتي
ل نبي675 ط9,50ص احتي
رح ابتس676 ط9,50ف احتي
ج فتيح677 ط9,50رب احتي
ن678 ي حن ط9,50رقي احتي
ن679 كرش ايم ط9,50ب احتي
م680 عبد ه س ط9,50ب احتي
يزة681 ر ف ط9,50من احتي
يل 682 ط9,50حداد خ احتي
ز683 ين ش ص ط ط9,50ب احتي
صيف نسيب684 ط9,50ل احتي
مي685 يبي س ط9,50ط احتي
ر كريم686 عر ط9,50ب احتي
ش محمد أمين 687 يط ط9,28ع احتي
ل سمي688 ط9,26خت احتي
ط9,25حداد عبد المؤمن 689 احتي
يرة690 ي ش م ط9,25م احتي



ط9,25مبني سمراء691 احتي
س692 ني اين ط9,25عثم احتي
ن نسم693 ب ط9,25ش احتي
جر694 ابد ه ط9,24ع احتي
ي695 ط9,00كب ش احتي
ط9,00مرازق عبد الحكي696 احتي
مرة697 اني س ط9,00زه احتي
رة698 ني س ط9,00عثم احتي
ال699 ط9,00مراد ن احتي
ن700 ح رمض ط9,00بي احتي
شي كريم701 ط9,00دع احتي
ط حسيب702 ط9,00ل احتي
ط9,00رشراش سميح703 احتي
ل704 ر ام ط9,00بح احتي
ر نرجص705 ز ط9,00ب احتي
ديس706 ر ب ط9,00ج احتي
ز ابتس707 ط9,00قند احتي
ي  ربيح708 ط9,00رقي احتي
سين 709 دي ي ط9,00ل احتي
ي710 ط9,00عجيمي لط احتي
ح عص711 ط9,00مس احتي
ي712 ل س ط9,00بن س احتي
ء713 زم أسم ط9,00ب احتي
رة714 ي س ط9,00تيغ احتي
ط9,00ربيع حمزة715 احتي
سمين716 ابح ي ط9,00ر احتي
م717 ر س ط9,00زب احتي
رة718 ط9,00جيدل س احتي
ث719 ن ك ب ط9,00بن ش احتي
ط س720 ط9,00بن أع احتي
رة ريم721 ط9,00ب احتي
ر عزة722 عر ط9,00ب احتي
جر723 ط8,89منتصر ه احتي
ش آمن724 ر ط8,78ق احتي
ط8,75ي فطيم725 احتي
زي726 ط8,75بردع ف احتي
يدة727 ط8,50جنيد م احتي
ز728 ين ط8,50بن ل ش احتي
ني729 ج م ط8,50لص احتي
ط8,50مدنش حيزي730 احتي
رة731 اعر س ط8,50ل احتي
ط8,50محداد سمي732 احتي
ي733 ر ص ط8,50مط احتي
ش امين734 ط8,50بن دش احتي
س نسيم735 ط8,50ب احتي



ط8,50حسنين فطيم736 احتي
ة737 ل حي ط8,50برح احتي
ي738 ع ع ط8,50بن قنز احتي
ري739 ط8,50ذي ح احتي
ر كريم740 ط8,50م احتي
ط8,50يحي دلي741 احتي
سف742 ط8,50بج ي احتي
ي743 ي محمد اك مي ط8,50ر احتي
راد نسيب744 ط8,50م احتي
رة عبد الرشيد745 ط8,50بن عم احتي
مير نبيل746 ط8,50ل احتي
ن747 رزامي إيم ط8,50ب احتي
سمين748 ط8,50داحي ي احتي
ط8,50امين نسيم749 احتي
ر رشيدة750 زغ ط8,50ب احتي
ن751 ط8,25بال ايم احتي
رة752 ط8,00قرعيش س احتي
خ عزيزة753 ط8,00طب احتي
ليد754 ط8,00أفتيس  احتي
د755 ر ن ط8,00دف احتي
ر756 ني عبد الن ط8,00مريص احتي
رة757 ل ص ط8,00نح احتي
ط8,00احميد عمر758 احتي
ي بال 759 ط7,66بن ش احتي
في 760 يش ص ط7,50ل احتي
جين فطيم761 ط7,50ط احتي
ني762 ش ه ط7,50غد احتي
ل اعمر763 ط7,00إبراهي س احتي



جحــ17,56مجدل عبد الرحي1 ن
ش محمد2 ك جحــ17,27ب ن
م محمد امين3 ش جحــ16,10ب ن
ليد4 س  جحــ16,02ك ن
ء5 ح زكري جحــ16,00صي ن
جحــ15,74لكحل نبيل6 ن
ليد7 يحي  جحــ15,73ب ن
ل الدين8 ل جم جحــ15,68عب ن
ي9 جحــ15,29بطيش ع ن
جحــ15,28عبد السا عبد الرزا10 ن
ي امين سيف الدين11 جحــ15,23ق ن
يد12 جحــ15,23برافط س ن
اد البشير13 جحــ15,15بن ز ن
صيف14 ح ل جحــ15,07برج ن
م15 ه أس جحــ14,97عط ن
ن 16 ي يد س جحــ14,75ب ن
ير صدا17 جحــ14,72ع ن
جحــ14,67عرا أب بكر18 ن
شي بال19 جحــ14,64حم ن
جحــ14,56نصي أي20 ن
س21 جحــ14,50لطرش ب ن
ر عبيد الدين22 جحــ14,50كب ن
جحــ14,50غياس يحي23 ن
س24 جحــ14,50يحي ب ن
رة مراد25 جحــ14,50بن عم ن
ش محمد26 جحــ14,48برب ن
ي27 رة س قند جحــ14,46ب ن
ي28 صل ع جحــ14,43ن ن
ل29 عي جم جحــ14,34نج ن
م30 س اس جحــ14,33رف ن
ز31 جحــ14,30بن زيدان ف ن
سط32 جحــ14,28مراد عبد الب ن
يل33 جحــ14,27مزاغش عبد الج ن
قي34 كر عبد الب جحــ14,22س ن
ج عص35 جحــ14,13لص ن
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ل1 طــ14,06صغير عبد الم احتي
زا2 طــ14,05بال م احتي
ه 3 ط14,0016.02.1986دريس عبد ال احتي
د عمر4 ط14,0028.02.1988س احتي
ي5 ط14,0017.06.1988مداسي لط احتي
ط14,0003.12.1989اي ايدير هش6 احتي
ة شريف7 ط14,0009.02.1990عيس احتي
ي نصر الدين 8 ف ط14,0020.05.1990ش احتي
رس9 ني ف طــ13,99مزي احتي
ر10 طــ13,89بن زيدان عبد الغ احتي
هير زهير11 طــ13,86ط احتي
د بال12 طــ13,85مرف احتي
ليد13 ر  طــ13,84عرع احتي
سط14 طــ13,83ليتي عبد الب احتي
اف لخضر15 طــ13,81مص احتي
ليد16 يزة  ط13,8022.01.1988بن ف احتي
ر 17 ط13,8014.01.1989فرج ه عم احتي
طــ13,77هال أحمد18 احتي
تح19 غ ف طــ13,76ش احتي
د20 طــ13,71قس عم احتي
غ انس21 طــ13,65مغ احتي
ي يسين22 س طــ13,62ي احتي
ل 23 ط13,5001.04.1984عبد المراي جم احتي
ط13,5016.05.1984عز  رشيد24 احتي
د محمد25 ط13,5001.08.1984مي احتي
ط13,5026.11.1985عيط عبد الحميد 26 احتي
ش عبد الحكي27 ط13,5022.12.1985بكت احتي
ض28 د ري ط13,5011.02.1986س احتي
سف سمير 29 ي ط13,5008.04.1986ب احتي
ني مصط30 ز ط13,5025.05.1986م احتي
بحي رشد31 ط13,5031.05.1986شب احتي
س32 ط13,5021.07.1986شنيني ب احتي
رة حسيب33 ط13,5018.08.1986ح احتي
ل34 ط13,5007.12.1986جمي جم احتي
دل 35 ر ع ط13,5009.01.1987عم احتي
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ط13,5016.02.1987حمرا عبد الحكي36 احتي
ي نصير37 ص ط13,5006.05.1987م احتي
هل أمين38 س ط13,5023.06.1987ب احتي
دل39 شي ع ط13,5030.04.1989دع احتي
يد ابراهي40 ط13,5008.09.1989س احتي
ط13,5030.09.1990حمزا اشرف41 احتي
ل الدين42 اد عزا جم ط13,5001.03.1991ص احتي
ط13,5006.04.1991بن بي عز الدين 43 احتي
مر44 ط ع ط13,5029.05.1991ل احتي
ش عبد السا45 ط13,5029.05.1991ب احتي
در46 يدش عبد ال ط13,5028.01.1992م احتي
ء47 ط13,5010.02.1992أفتيس زكري احتي
كزعي  بال48 ط13,5022.04.1992ب احتي
س49 ضي ب ط13,5015.05.1992م احتي
سيمي  عبد ه50 ط13,45ق احتي
ش عبد الرزا51 ط13,40ك احتي
لد خميسي 52 ط13,39خ احتي
بر53 مر ص ط13,39ال احتي
م 54 د أس ط13,30ب احتي
ط13,29اضح فريد55 احتي
ء56 دة زكري ط13,29نش احتي
ي عبد الرزا57 ط13,28رب احتي
قم ع الرحي58 ط13,22ب احتي
ي59 ط13,00خنيش ح احتي
من60 ن عبد الم ط13,00دع احتي
ان61 ط13,00بن عري رض احتي
ركي زهير62 ط13,00مب احتي
ط13,00درا خير الدين63 احتي
نس مراد64 ط13,00م احتي
ش رمز65 ش ط13,00ب احتي
م66 مر  أس ط13,00بن م احتي
ط13,00مرشد  صاح الدين67 احتي
دل68 ن ع ط13,00عيش احتي
سن سمير69 ط13,00ب احتي
ي 70 ط13,00اضح الجم احتي



ط13,00مرابطين نجي71 احتي
في براهي72 ع ط13,00ب احتي
ــ بال73 ط13,00س احتي
ن عبد السميع74 ط13,00مزي احتي
ش75 ط13,00أعزي عمير احتي
ن76 ي ط13,00زير  س احتي
سي مبر77 ط13,00سب احتي
حيد78 ط13,00كاط  احتي
ن79 ي اد س ط13,00ج احتي
رك هش80 ط13,00مب احتي
يل عمر81 ط13,00ج احتي
دل82 ط13,00شنيتي ع احتي
مي83 يد ت ط13,00الس احتي
تح84 شير ف ط13,00ع احتي
ل85 ط13,00لبيد س احتي
ز هش86 ط13,00ق احتي
د87 ط13,00تيز عم احتي
هي88 ش ب ط13,00بكت احتي
نس89 ن ي ط13,00قرع احتي
زدة محمد أمين90 ط13,00لب احتي
يشي حس91 ط13,00ح احتي
خراز جبر الدين92 ط13,00ب احتي
ج93 ي الح ط13,00ح احتي
ء94 ط13,00لكحل زكري احتي
ي95 ط13,00لغبي ش احتي
سط 96 ة عبد الب ي ط13,00ن احتي
ليد97 ط13,00طري ال احتي
ي صحرا خير الدين98 ط13,00ع احتي
كر خير الدين 99 ط13,00س احتي

ني يحي100 ط13,00حش احتي
ي محمد اامين101 ط13,00ع احتي
يل 102 ين عبد الج ط13,00ر احتي
ر عبد ه103 ط12,99زرز احتي
ن104 رة حس ط12,98عم احتي
سر105 ني ي ط12,90خ احتي
ي106 ل س ط12,73شرب احتي
لد107 ني خ ط12,69مزي احتي
ط12,64براهيمي حس108 احتي
لي109 ه ع ال ط12,60خرف احتي
د110 ل ط12,58امي م احتي
ط12,50قريشي مراد111 احتي
ي112 لي الجم ط12,50س احتي
ن113 ط عبد الرحم ط12,50مج احتي
سين114 مر ي ط12,50ب احتي
اتي عبد السا115 ط12,50ل احتي



ل 116 ط12,50لكحل كم احتي
ط12,50شرقي  هش117 احتي
ء118 د زكري ط12,50بن س احتي
ط12,50خرف ه أي 119 احتي
رس120 ط12,50هداج ف احتي
ش بدر الدين121 ب ط12,50ب احتي
س122 د الي ب ط12,50أ احتي
ي123 ط12,50بن رز ه ع احتي
لح124 ط12,50صخر ص احتي
هير125 ن  ز ط12,50عن احتي
ج خير الدين126 ط12,50ل احتي
د127 يدمي مس ط12,50ق احتي
ف مبر128 ط12,50قط احتي
ني خير الدين129 ط12,50حمر احتي
د رفي130 ط12,50صن احتي
سف131 ط12,50حرب ي احتي
ء132 زدة  زكري ط12,50لب احتي
رس133 ط12,50مرقصي عبد الحميد ال احتي
ط12,50زرقين زين الدين134 احتي
ش سمير135 ط12,50بخ احتي
ي الدين136 ط12,50ب محمد ح احتي
ي محمد137 ط12,50رقي احتي
ربي ن138 ط12,50ال احتي
ر نصر الدين139 ط12,50ش احتي
لد حمزة140 ط12,50خ احتي
ط12,50مشيش عبد الكري141 احتي
ط12,50عظيمي حمزة142 احتي
يظ143 ط12,50لجنف عبد الح احتي
س144 ط12,50هديبل ب احتي
ر145 ط12,50هش منص احتي
صيف رفي 146 ط12,50ب احتي
ي 147 ر ش ط12,46زعب احتي
د نبيل148 ط12,45دا احتي
د149 ديس م ط12,44ب احتي
ي 150 ن لط ط12,42ب احتي
لد151 في خ ط12,38شن احتي
ن152 ي ط12,36غري س احتي
بس سمير 153 ب ط12,30ل احتي
ف عبد الح154 ط12,24إخ احتي
يد أحمد155 ط12,21ب احتي
ردان عمر156 ك ط12,18ب احتي
ل157 ط12,15غري قب احتي
م158 صيف أس ط12,13بن ل احتي
ط12,13سام لزهر159 احتي
قن كري160 ط12,12ب احتي



ر161 سطي  أن ط12,09ب احتي
ط12,08بن سديرة انيس162 احتي
ديس 163 ن ب ط12,08ل احتي
ط12,08حاس زين الدين164 احتي
ي165 ل س ط12,00رح احتي
لح166 ي ص ط12,00رب احتي
ط12,00عزيز  حمزة167 احتي
ر168 س ف رم ط12,00ف احتي
لبي بال169 ط ط12,00ب احتي
ليد170 ش  ط12,00مخ احتي
ط12,00زراي عع الغني 171 احتي
ط12,00حمسي بال172 احتي
مي محمد173 ط12,00ت احتي
رة مبر174 ط12,00ب احتي
ط12,00زايد منير 175 احتي
ر176 قرة ف ط12,00ب احتي
ط12,00دريكش عبدالرزا177 احتي
ل أب بكر178 ط12,00رح احتي
ابحي حس179 ط12,00ر احتي
د عبد اإله180 ط12,00حم احتي
د181 ط12,00مرازق دا احتي
ش محمد182 ط12,00بن عي احتي
ط12,00بن حميميد ابراهي183 احتي
ع عبد الرحي184 ط12,00ش احتي
ش ابراهي185 ش ط12,00ب احتي
ط12,00سترة هش186 احتي
د187 ع م ط12,00ش احتي
ط12,00زم زهير188 احتي
دل189 د ع ط12,00عب احتي
لح190 ي الص ط12,00دري احتي
س191 يد الي ط12,00س احتي
زيز نخ192 ط12,00م احتي
يح حمزة193 ط12,00س احتي
س 194 ش عب ط12,00مخن احتي
ش ع الرزا195 ط12,00كم احتي
م196 ي أس ط12,00ش احتي
بد197 يد ع ط12,00ج احتي
ن فؤاد 198 ي ط12,00ح احتي
ليد199 ن  ط12,00برك احتي
ط12,00يحي الشريف حمزة اسد الدين200 احتي
ي201 ن لط ط12,00رحم احتي
رغدة لزهر202 د ب ط11,80مس احتي
سر203 يرش ي ط11,79م احتي
سين204 ط11,74هجرس ي احتي
ي عبد السا 205 ط11,67بن ق احتي



د زيدان206 ط11,62عي احتي
تح207 د ف ط11,59ب احتي
ر نسي208 ط11,53دف احتي
ل عاء الدين209 ط11,50دغ احتي
ط11,50حاس إسا210 احتي
ف211 ج عزا عبد الرؤ ط11,50ح احتي
ط11,50تمت محمد212 احتي
ش  جال213 ط11,50ري احتي
ط11,50مرابط حمزة214 احتي
ز حمزة215 ط11,50ك احتي
الي  عبد الرزا216 ط11,50لح احتي
ه217 ط11,50ب ف احتي
ل218 نز م ط11,50ب احتي
ر219 ط11,50هشم عبد الجب احتي
ط11,50منديل ليندة220 احتي
د221 ي عم ط11,50ق احتي
ط11,50رحراح عبد المن222 احتي
ل الطي223 ط11,50قز احتي
عيل224 ط11,50كب اسم احتي
ف نصر الدين225 ط11,50ش احتي
ط11,50خزار امين226 احتي
ر227 ط11,50منزر عم احتي
س228 ش ب ط11,50مزع احتي
ط11,50ذي محمد اكر229 احتي
ي230 مش عبد الح ط11,50ل احتي
در231 ي بكير عبد ال ط11,50ع احتي
مر232 ح ع ط11,50زبي احتي
در 233 صر عبد ال ط11,50ن احتي
بر 234 راس ج ط11,50ب احتي
لد235 ط11,50لكحل خ احتي
مر 236 ط11,50دامس ع احتي
م237 ل اس ط11,25ب احتي
ير مصط238 ش ط11,22ب احتي
ط11,14بن عمرا بال239 احتي
تي عبد الكري240 ط11,11زن احتي
دل241 ع ع ط11,00ش احتي
ط11,00عيد أحمد242 احتي
ط11,00هشم عص243 احتي
بكر الصدي 244 بد ب ط11,00م احتي
ي245 ط11,00عك عبد الح احتي
ر246 يدش مخت ط11,00م احتي
ط11,00قراش رمز247 احتي
ف248 ط11,00ارث عبد الرؤ احتي
ب 249 ط11,00خط ع احتي
لي250 اني عبد ال ط11,00مر احتي



في اشرف 251 ط11,00م احتي
ط11,00جا عبد الرحي252 احتي
ار بدر الدين253 ط11,00ش احتي
ي254 ل ش ط11,00ش احتي
ص هش255 ح ط11,00ب احتي
ط11,00صحرا محمد امين256 احتي
ر257 در عم ط11,00خ احتي
ر258 ن ط ط11,00دخ احتي
ر259 رة مصط عبد الجب قر ط10,78ب احتي
سين ي260 ر ط10,62تي احتي
لد261 مي خ ط10,50س احتي
ش حس262 ط10,50تر احتي
ء263 قزاط زكري ط10,50ب احتي
ر264 ن ط10,50حمزة ب احتي
ن265 زا ع ط10,50م احتي
س إسا266 ط10,50ب احتي
د الدين267 ر عم ط10,50عيش احتي
ط10,50بن غذف احمد محمد268 احتي
لد269 ط10,50س خ احتي
ر ااسا270 ط10,50سامي ن احتي
رالدين271 ز ن ط10,50قم احتي
لي محمد رامي272 ه ط10,50ب احتي
ر الدين273 ط10,50خثير ن احتي
سين274 ط10,50دريسي ي احتي
د275 ش الص ط10,50مخن احتي
يح بال276 ط10,50س احتي
د277 ن عم ط10,50عن احتي
ي رض278 ط10,50ال احتي
س محمد امين279 ن ط10,50ف احتي
ط10,09ي أمين280 احتي
س 281 غ ب ط10,01ش احتي
ي ه282 ط10,00زبيش محمد ت احتي
م283 ط10,00سترة أس احتي
ي284 ط10,00هدن ع احتي
سي ش285 ط10,00سن احتي
ط10,00بن يحي عبدالم286 احتي
افي287 ص عبد ال ح ط9,50ب احتي
ن هش288 ط9,50زرق احتي
ي الدين289 سي ت ر ط9,00ل احتي
لد290 ط8,50بصير خ احتي
ط8,50بر جال 291 احتي

ئ يدغ ئماي الس ئغ غ
ئ ئمرابط محمدغ ئغ غ
ئ هغ ل عبد ال ئبن س ئغ غ
ئ لبي هشغ ئط ئغ غ



ئ ليدغ ش  ئام ئغ غ
ئ ير هشغ ئف ئغ غ
ئ سغ ا الي ئق ئغ غ
ئ ئباهدة زهيرغ ئغ غ
ئ فيغ قل الت ئل ئغ غ
ئ رغ ي ف ئكت ئغ غ
ئ مي غ ز س ئقند ئغ غ
ئ ش محمد امينغ م ئح ئغ غ
ئ ه هشغ ئم ئغ غ
ئ نيغ ئبن صيد ه ئغ غ
ئ لغ ئتيغي جم ئغ غ
ئ نيسغ ف ل ئخ ئغ غ
ئ فعغ ن ن ئمزي ئغ غ
ئ هغ جي  ف ئزب ئغ غ
ئ يغ ئحما سيدع ئغ غ
ئ دلغ ئبن خدة ع ئغ غ
ئ ئمشرف نبيغ ئغ غ
ئ د بالغ ئإس ئغ غ















سين1 رح ي جحـــ17,50ب ن
ل2 شيح  خ جحـــ16,78ب ن
د حيزي 3 جحـــ16,76لب ن
اتي خديج4 جحـــ16,50م ن
يدة 5 اش س جحـــ16,00ق ن
ن رزي6 جح15,5002.03.1987سحن ن
مل غني 7 جح15,5017.07.1987ك ن
ير 8 جح15,5007.09.1987بن جدي س ن
د9 از عبد ال جح15,5013.10.1988عي ن
د ابتس10 جح15,5025.05.1989عي ن
لحي س11 جح15,5001.03.1990ص ن
جح15,5024.01.1992أشرف بن عرا12 ن
ل13 سم خ جح15,0028.10.1986قس ن

ر1 ط15,0018.03.1987دال مخت احتي
ن2 ط15,0014.12.1988ذهبي ايم احتي
م3 ط15,0010.02.1989شني س احتي
ف4 ح ع ط15,0002.03.1989شب احتي
ء5 دن اسم ط15,0019.04.1989س احتي
ء6 ط15,0031.08.1989قرين اسم احتي
ط15,0023.01.1991مزغيش مري7 احتي
طـــ14,72بال صبرين8 احتي
ط14,5001.05.1986دمد  عمر9 احتي
ط14,5029.09.1986عيمر مصط10 احتي
ح زهرة11 ط14,5011.10.1987س احتي
ني عبد المؤمن12 ط14,5007.01.1988زيت احتي
ط14,5008.08.1988زراف ابراهي 13 احتي

جن قرار ال

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال سن اأكبر المترشحالنق

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة الي اعا:  الم

ص عدد  منص 13:  المن
ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال



يم14 سكين س ط14,5024.09.1988ب احتي
ير آمن15 ش ط14,5028.05.1989ب احتي
ن 16 ط14,5012.09.1989عيدة جن احتي
ط14,5024.10.1989ننصي من17 احتي
ه 18 ت عبد ال ط14,5010.06.1991س احتي
ليدة19 ط14,24رحراح خ احتي
ل20 ط14,13ذي أم احتي
س21 س إلي ط14,0023.10.1984كسك احتي
ن 22 ط14,0025.02.1988غربي شري احتي
م 23 ر س ط14,0011.05.1988س احتي
ف من24 ص ص ط14,0003.06.1988ب احتي
رة25 ط14,0021.07.1988مس س احتي
رة نس26 م ط14,0020.08.1988بن ل احتي
س27 ط14,0030.09.1988عب خديج  احتي
ش يسمين28 ط14,0004.11.1988كرم احتي
ن29 ط14,0023.12.1988ذي ايم احتي
ح منير30 ط14,0005.06.1989سرت احتي
ئش31 ط14,0024.11.1989كراغل ع احتي
ل 32 ط14,0024.05.1990زكرامي ام احتي
ء33 را هن ط14,0007.10.1990ب احتي
كر34 ي ش ط14,0026.10.1990بن ش احتي
ط14,0015.11.1990منصر آسي35 احتي
ا لين36 ي ط14,0015.12.1991ع احتي
ي37 ب سي ط14,0014.04.1992ب احتي
ي المن38 ي مري غ ط14,0027.05.1992 مس احتي
جر 39 س ه ن ط14,0008.07.1992ف احتي
ك ال40 ط13,5006.06.1988ف احتي
ح41 ط13,50قس صب احتي
ط13,50صخرا رفي42 احتي
رة43 ط13,50بن داي س احتي
في صبرين44 ط13,50بن ص احتي
داد45 ط13,50كرميش  احتي
ن هجيرة46 ر ط13,50بن ه احتي
ضي ليندة47 ط13,50بن م احتي
ط13,50مزيز نسيم48 احتي
لي صاح الدين 49 ط13,50غب احتي
ل50 ط13,50محديد عبد الم احتي
ء51 ة اسم ط13,50نح احتي



ط13,50مرير بثين52 احتي
ي الدين53 ش ت ط13,50ش احتي
ء54 زيز هن ط13,50ل احتي
زيد55 ط13,50بشير الشريف ب احتي
ني ساف56 ط13,50رمض احتي
جيرة احا57 ط13,25ب احتي
ط13,16لطرش سمي58 احتي
ديس59 ضي ب ط13,16م احتي
ر كريم60 ط13,00س احتي
تي نسيم61 ط13,00غج احتي
ز 62 ح ف ط13,00ذب احتي
مي63 مزيز س ط13,00أ احتي
س 64 ط13,00ا ب احتي
ي65 ادفل ف ط13,00بن  احتي
ش بال66 ط13,00ب احتي
فل مرز67 ط13,00محمد ن احتي
جر 68 سي ه ط13,00دع احتي
د لي69 ط13,00اس احتي
ط13,00لبصير امين70 احتي
ل71 راس من ط13,00ب احتي
شاغ عبير72 ط13,00ب احتي
ي73 ط13,00افتيس س احتي
ن74 ط13,00زعي ايم احتي
جر75 ط13,00رزازقي ه احتي
ث76 ع ك ط13,00جرب احتي
ط13,00راه محمد اليمين77 احتي
سر78 مر ي ط13,00ع احتي
ن79 ء ايم اشي اسم ط13,00ك احتي
ط13,00دخيرة نبي 80 احتي
زيز81 ط13,00صيد عبد ال احتي
لي أحمد82 ط12,50قج احتي
ط12,50قصير خديج83 احتي
لف حمزة 84 ط12,50م احتي
ة 85 ط12,50بال حي احتي
ط12,50قرعيش لحسن86 احتي
ط12,50سريد  فطيم87 احتي
د88 د عم ط12,50حص احتي
يزة89 ي ف قط ط12,50ب احتي
ة90 نيس حي ط12,50ب احتي
ء91 ن اسم ط12,50دع احتي
ن92 ط12,50شريخي ايم احتي
ن93 ل حن خ ط12,50ب احتي
ط12,50اكني زهيرة94 احتي
جيالي سجي95 ط12,50ب احتي
ن96 ني ايم ط12,50شيب احتي



نس 97 ف ي ط12,50شن احتي
ن بسم98 ن ط12,50م احتي
در99 ني عبد ال ط12,50رحم احتي

ن 100 ط12,50قدار ايم احتي
رة101 مل س ط12,50م احتي
ء102 ف ط12,50صحرا  احتي
د103 ز المس ط12,50قند احتي
جر104 ميد ه ط12,50ق احتي
ل 105 س خ ن ط12,50ف احتي
اني محمد امين106 ط12,50شت احتي
رة 107 د س ط12,50نش احتي
ط12,00حراش ريم108 احتي
ط12,00براهم بشرى109 احتي
ي110 رة عبد الح ط12,00عم احتي
ط12,00بن عري نسي111 احتي
بي ريم112 ط12,00ش احتي
ط12,00مداح أمين113 احتي
ر سيف ااسا114 ط12,00مد احتي
س احا115 ف ط12,00ب احتي
رة 116 ح س ط12,00شت احتي
دة امي117 ج ط12,00ب احتي
رس118 ط12,00تركي محمد ف احتي
ن من 119 ط12,00مح احتي
ن120 ط12,00بن زيد ايم احتي
ط12,00سبيح فطيم الزهرة121 احتي
ن محمد امين122 ط12,00محن احتي
ن 123 بريم ايم ط12,00ب احتي
يم124 عنداس ن ط12,00ب احتي
م125 دة اس نش ط12,00ب احتي
ء126 ف طيف  ط12,00عبد ال احتي
ة يسرى127 ل مر ط12,00سج احتي
لتي احمد زبير128 ط12,00مس احتي
ن129 ي د س ط12,00عيد احتي
بي ال130 ط12,00مي احتي
ن131 ط12,00زبيش عبد الرحم احتي
ط12,00خمس صاح الدين132 احتي
ط12,00زعير ريم133 احتي
ي الدين134 ط12,00زم ص احتي
ة 135 ط12,00قرامز نج احتي
ين مص136 ط12,00فا احتي
يم 137 ريبي س ط12,00بن ل احتي
ء 138 ف حي  ط12,00ط احتي
س 139 ط12,00زيد  احتي
ط12,00بن سديرة مري140 احتي
ط12,00بن يحي لزهر 141 احتي



ري142 ر م ط11,77بن منص احتي
جال لين 143 ط11,75ب احتي
ط11,63قد حسين144 احتي
ل فؤاد145 ط11,50ب احتي
ط11,50عري السبتي146 احتي
م 147 ط11,50شال أس احتي
ف َفضي 148 ص ط11,50ب احتي
ء149 ط11,50ضيف لمي احتي
ل نسي150 ط11,50إبراهي س احتي
يم151 عد س ط11,50بن س احتي
ر  مري152 ط11,50دغ احتي
ل الدين153 ط11,50دغم  جم احتي
يم154 شي س ط11,50دع احتي
ن155 رة اسم م ط11,50ل احتي
رزاد156 مر ش ط11,50بن ال احتي
مر157 ط11,50قراير ال احتي
ح158 رة صب ط11,50اي ب احتي
ء159 ط11,50خاف اسم احتي
ط11,50شرفي راني زهيرة160 احتي
رة161 بي س ط11,50ج احتي
رفل162 ط ط11,50سين احتي
ل 163 يزة خ ط11,50م احتي
ء164 ط11,50بن قرشي ص احتي
ط11,50عبيد مري165 احتي
رة بن نيمر166 ط11,50س احتي
اني زهرة167 ط11,50شت احتي
ثر168 ط11,50عيس ك احتي
شن مري169 ط11,50ا احتي
د الدين170 ش س ط11,50خرم احتي
ن171 ت حن ت ط11,50ب احتي
كثير عبد الرحي172 ط11,50ب احتي
د173 ن عم ط11,50عن احتي
ن174 ي ز س ر ط11,50ب احتي
اسع محمد 175 ط11,50ال احتي
ط11,50ح الحمص خديج176 احتي
دل177 ط11,50شي ع احتي
رة 178 لحي س ط11,50ب احتي
د نسرين179 ط11,50عي احتي
ل180 ي مري البت ي ط11,50ش احتي
ز راني181 عك ط11,50ب احتي
يل182 يف خ ط11,50ح احتي
يم 183 ط11,50بن جد س احتي
ط11,50خثير لطي184 احتي
ن185 ل حن ب ط11,00ط احتي
امر عبد الصمد186 ط11,00ث احتي



ن187 ي ع الرحم س ط11,00ي احتي
زي188 ي ف ق ط11,00ه احتي
ي الدين189 ش ص ط11,00ب احتي
ط11,00مشرافي محمد الشريف190 احتي
ط11,00مشرافي فريد191 احتي
را زين192 ط11,00ط احتي
ي حسن193 ط11,00خ احتي
دي194 ط11,00شني س احتي
لخراص خير الدين195 ط11,00ب احتي
ح196 ط11,00قيش سم احتي
ء197 لحي لمي ط11,00ص احتي
ط11,00مداني امين198 احتي
زيد محمد199 ط11,00ب احتي
ش مري200 ط11,00نشن احتي
منجل عبد الح201 ط11,00ب احتي
ل202 شمي من ط11,00ه احتي
ط11,00يحي امين203 احتي
ء204 ط11,00بداد اسم احتي
ح205 ل سم ت ط11,00ق احتي
ن206 ل حن ط11,00قت احتي
ن207 ل حن ط11,00قب احتي
دل208 ط11,00كسيس ع احتي
م209 ش اس ط11,00م احتي
ي محمد اأمين210 ط11,00ق احتي
ل 211 ط11,00قرة أم احتي
حيد212 ط10,50دراف عبد ال احتي
ئش 213 ط10,50كزعي ع احتي
ن عبد الحميد214 ط10,50رحم احتي
رة215 ط10,50حري س احتي
ن216 يطي حن ط10,50ع احتي
ي كنزة 217 س ط10,50ي احتي
ط10,50رايس منذر218 احتي
مرة219 م ط10,50كريم ل احتي
ل220 يزة خ ط10,50بن م احتي
رة221 ط10,50سكي س احتي
ط10,50رخيف ريم222 احتي
ة223 ف حي ط10,50مخ احتي
رة224 ط10,50ضيف ه س احتي
ار عبد الح225 لن ط10,50ب احتي
دة226 جم حم ط10,50ب احتي
ي227 ابح لط ط10,50ر احتي
د228 ف خ ي ط10,50م احتي
س229 ط ب ط10,50ب احتي
نع زين 230 ط10,50م احتي
ط10,50دخيرة مري 231 احتي



دري محمد232 ط10,50ب احتي
ن233 ي ة س ركي ط10,50ب احتي
ء الدين234 د رض ط10,50زق احتي
ديس235 ان ب ط10,25ك احتي
جر236 اير ه ط10,00د احتي
ر ميمي237 ط10,00زرز احتي
ء238 دن اسم ط10,00زي احتي
رز رب239 ط10,00ب احتي
ع عبير240 ط10,00بن نك احتي
ط فؤاد241 ط10,00ك احتي
ل الدين242 سي جم ط10,00عب احتي
د سمي243 ع ط10,00ب احتي
ط10,00قربع مص244 احتي
في اميرة زين245 ع ط10,00ب احتي
س246 ط10,00كراغل اين احتي
ط10,00طبط ال247 احتي
يد248 ش ج ط9,50أم احتي
ز249 ط9,50أخري فير احتي
ن 250 ن حن ط9,50بن غ احتي
دي251 ط9,50بكيس س احتي
ي252 ر ص ط9,50كرك احتي
د مري253 ط9,00دا احتي
ف كريم254 ط9,00دل احتي
ئش255 ط8,00خرف ه ع احتي
ط8,00شتي دلي256 احتي

ئ جرغ ز ه ئب طغ احتي
ئ ةغ ئغن مر ئغ غ
ئ يدةغ ي س ئبن مس ئغ غ
ئ دىغ ر ال ر ن ئمنص ئغ غ
ئ جرغ دار ه ئش ئغ غ
ئ يزةغ ئب ف ئغ غ
ئ لحي رفيغ ئص ئغ غ
ئ يبن شرف الدينغ ئب ئغ غ
ئ ئلطرش نسيغ ئغ غ
ئ رغ ت عبد الن ئسم ئغ غ
ئ دا مرادغ ئس ئغ غ
ئ بج بالغ ئزب ئغ غ
ئ ئزقر اأشرفغ ئغ غ
ئ ل   حسغ ب ئط ئغ غ

ص عم ن ر ن صزب صم م
ص دا فريدم صم صم م
ص ديم ني ن ط صس صم م
ص صتبي سميرم صم م
ص نم يم بر س صخ صم م
ص ء م صدراف سن صم م



ص ف م ا ع صل صم م
ص لم صعبدالي  آم صم م



لح1 تي ص جح14,0015.08.1983زن ن

جح14,0018.10.1985عج عبد الكري2 ن

عيل3 رابي سم جح14,0009.03.1987ال ن

ل الدين4 ه جم جحــ13,42ب ن

ن1 ي ربيع س طــ13,41ب احتي

ل2 طــ13,37بن أعرا أم احتي

س3 د  س طــ13,31حم احتي

ني لي4 ط13,0028.04.1991حم احتي

جن قرار ال

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال سن اأكبر المترشحالنق

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة زيغي لغ:  الم ام

ص عدد ص 04:  المن  من

ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال



ف  كري5 خن ط13,0021.09.1991ب احتي
ليد6 ريد  ط12,66ل احتي
ط12,58بيزان فرح7 احتي
ط12,5022.05.1985بسيس فزي8 احتي
س11 را  عب ط1989 حك12,50م احتي
ز9 ريد ف ط12,5014.03.1990ل احتي
ع  أمزيغ10 ط ط12,5013.07.1990ب احتي
ر ريم12 ط12,11قص احتي
مي13 ط12,03حداد  س احتي
ي 14 ش س ط12,0026.12.1980ق احتي
يد سمير15 ط12,0016.07.1986ف احتي
ي حكي16 س ط12,0027.05.1987ي احتي
لي أنيس17 قشط ط12,0017.07.1987ب احتي
ن18 ط12,0007.08.1988خيدر  اليم احتي
ي19 را ش ط12,0013.02.1990م احتي
يك20 لي م ط12,0026.02.1992س احتي
سكس  ليندة21 ط11,58ب احتي
شي22 ي ط11,5001.06.1982حس ل احتي
زة مسينيس23 حد ط11,5029.04.1986ب احتي
ط11,5013.08.1986عبيزة عبد الح24 احتي
شن س25 ط11,5027.08.1988أ احتي
د  نسيم26 ط11,5002.12.1990حم احتي
تح27 زاني  ف ط11,5027.04.1992ل احتي
رة28 ن ن م ط11,5002.11.1992ت احتي
ط11,5013.12.1992مشرافي س 29 احتي
ديس 30 ط11,43بشيش ب احتي
ط11,06راش نصير31 احتي
ن32 يدر حن ط11,00ب احتي
ان عبد الكري33 ط11,00رض احتي
ش34 ش  عمير بط ط11,00ب احتي
ط11,00أعرا  حسين35 احتي
ال36 ط11,00صدراتي ن احتي
ش س37 ط11,00ش احتي
يم38 ط11,00شرفي س احتي
ني فتيح39 يم ط11,00س احتي
ف حميدة40 ط10,50م احتي
ز41 ط10,50جربي ف احتي
ش42 اني عي ط10,50جد احتي
سي يحي43 ط10,50عط احتي
ني44 اد م ط10,00ج احتي
رس45 ط10,00فراند ف احتي
ط10,00سيدر س46 احتي



ان47 داش رض ط10,00ب احتي
س48 ز الي ط10,00ب احتي
ل49 ط9,50لزعر  أم احتي
طيف50 ح عبد ال ط9,50ت احتي
ط9,50ليدريسي تركي51 احتي
ط9,50مشرافي حمزة52 احتي
جر53 ط9,50سيدير ه احتي
ط9,00شحيح  رزي54 احتي
ي55 ط9,00جيبر سيدع احتي
ط8,50خميس منير56 احتي
ئ مرغ ئمشيش ع ئغ غ
ئ يدمي سميرغ ئق ئغ غ
ئ ليد غ غ  ئب ئغ غ



ي الدين1 جحـــ11,50حصيل ت ن

ي2 ن خ جحـــ9,50ن ن

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع

دة رســــــ: الم

ص عدد ص 05:  المن  من

أحـــــــــــــــــــــــــد ا

ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال



ن بال1 جح13,00عدن ن

ي  هش2 جح10,50نس ن

ئم طي الق ق درج حس ااحتي : ااستحق

أحـــــــــــــــــــــــــد ا

قالرتب ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

ئم جحين ق ق درج حس الن : ااستحق

الرتب

بق ق التوظيف مس ذ برتب لالتح ي أست المتوسط التع
دة موسيقــــــى الم

ص عدد ص 06:  المن  من

ق ط مجموعوااس ال جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال


