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ن1 سترعميرش ايم جحـــ17,50م ن
ز نج2 سترقم جحـــ17,00م ن
يم 3 ر ف سترمد جحـــ17,00م ن
رة4 بتي س سترن جحـــ16,95م ن
ن5 سترقص اسم جحـــ16,50م ن
يص6 ي خ سترمجي جحـــ16,50م ن
ستردرايد سمي7 جحـــ16,49م ن
رة زاد8 رم ش سترم جحـــ16,00م ن
بدين9 سترجحنيط زين الع جحـــ16,00م ن

ر عزيزة10 ق ش سترب جحـــ15,55م ن
سترسرا أسي 11 جح15,5018.01.1987م ن
ي12 ني س سترزيت جح15,5009.04.1987م ن
ي عبد الحكي13 سترال جح15,5021.06.1987م ن
ه14 د المعتز ب سترمن جح15,5013.12.1987م ن
سترفيالي صبرين15 جح15,5009.01.1988م ن

 المؤهل
دة أ الش

رزاد1 مل ش سترب ط15,5021.04.1988م احتي
ن2 سترقس حن ط15,5013.07.1988م احتي
ط الدين 3 ريش نش ستربن ب طـــ15,17م احتي
ل4 م آم ع سترب طـــ15,14م احتي
ن5 سترعط حن طـــ15,12م احتي
سترتريش حسين6 ط15,0007.07.1986م احتي
سترراشد أمين 7 ط15,0007.09.1986م احتي
زي8 ف ف ص ص سترب ط15,0008.03.1987م احتي
د لبن9 سترعي ط15,0017.03.1987م احتي

ة 10 سترمراكشي حي ط15,0006.09.1987م احتي
ز زين11 غ سترب ط15,0013.09.1987م احتي
ن12 ريم ش ن سترهب ط15,0011.03.1988م احتي
نس13 سترلبالط ي ط15,0026.04.1988م احتي
ش زهي14 سترحم ط15,0027.04.1988م احتي
ل15 ستربن شيخ من ط15,0006.05.1988م احتي

جن قرار ال
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ء16 ني اسم سترجرم ط15,0001.03.1989م احتي

يم17 ستربن مشيش ح ط15,0024.06.1989م احتي

ردة18 بر  سترص ط15,0001.11.1989م احتي

ير 19 ستربطيش س ط14,97م احتي

رة20 سترمم س ط14,70م احتي

س نسرين21 سترعر ط14,50م احتي

اج22 سترقال ره ط14,50م احتي

ستربرك ابتس23 ط14,50م احتي

سترخمس من 24 ط14,50م احتي

رني مري25 سترم ط14,50م احتي

ن26 سترب إسم ط14,50م احتي

ح 27 ي نج سترف ط14,50م احتي

ن28 يم اير س سترد ط14,50م احتي

د رشد29 سترلعيد ط14,50م احتي

ء30 ف أسم ضي سترب ط14,50م احتي

ن31 ش حن سترمع ط14,50م احتي

رة32 سترتشير س ط14,50م احتي

ز33 سترجيرار فير ط14,50م احتي

ء34 ب اسم ر سترب ط14,50م احتي

سترش كريم35 ط14,50م احتي

ئش36 بريم ع سترب ط14,50م احتي

ء37 ر اسم سترجع ط14,50م احتي

طم الزهراء38 ادرة ف سترش ط14,50م احتي

ل39 ف ام ص ص سترب ط14,50م احتي

ن 40 ن حن ستردرحم ط14,50م احتي



ن41 ش اسم ستردي ط14,50م احتي

د42 سكين سع سترب ط14,50م احتي

سي43 خ  سترطب ط14,32م احتي

ضي برك44 سترب ط14,31م احتي

رة 45 ف ش سترشرش ط14,25م احتي

سترخ نصير46 ط14,14م احتي

سترطرط رتيب 47 ط14,00م احتي

ل48 رة ه سترجي ط14,00م احتي

رة49 ش س ستربك ط14,00م احتي

ي50 سترعا ره ط14,00م احتي

رة51 لي س سترب ط14,00م احتي

شي س52 ستربر ط14,00م احتي

ع مري53 سترط ط14,00م احتي

داد 54 قي م سترمرز ط14,00م احتي

ن محمد55 سترمزي ط14,00م احتي

ه حمزة 56 سترل ط14,00م احتي

دة57 لد مي ستربن خ ط14,00م احتي

سترلعمش س 58 ط14,00م احتي

يدة59 د شريف خ سترمسع ط14,00م احتي

مي60 سترصدراتي س ط14,00م احتي

مل دلي61 ستره ط14,00م احتي

ن62 ل إيم سترل ط14,00م احتي

ي63 سترإدير ف ط14,00م احتي

ر64 احد سر سترال ط14,00م احتي

ي 65 سترحداد الض ط14,00م احتي

رة66 يش س سترخم ط14,00م احتي

د نبيل67 سترعي ط14,00م احتي

دى 68 ر ال ل ن ستربن ش ط14,00م احتي

ردة69 ا  سترر ط14,00م احتي

ن70 بد رمض سترع ط14,00م احتي

خ بسم71 سترشخش ط14,00م احتي

سترحداد فتيح72 ط14,00م احتي

ر مري73 سترسم ط14,00م احتي

رة مري74 سترجي ط14,00م احتي

رس75 صر ف سترن ط14,00م احتي

ط آسي76 سترأ الخي ط14,00م احتي

ي عبد ه77 جن سترب ط14,00م احتي

ر78 ش ف سترده ط13,95م احتي

يس79 ستربن زا م ط13,85م احتي

لعراس صاح الدين 80 سترب ط13,69م احتي

ش مري81 سترب ط13,64م احتي



م 82 عبد ه س سترب ط13,50م احتي

ن83 ج عبد الرحم سترهب ط13,50م احتي

د84 ز سع سترمعز ط13,50م احتي

عا85 ن ب سترم ط13,50م احتي

ة86 سترفرجي  حي ط13,50م احتي

ي سمي 87 سترمي ط13,50م احتي

ستردايخ آمن88 ط13,50م احتي

رة89 امر س سترلع ط13,50م احتي

ستربن عيج سمي90 ط13,50م احتي

رة 91 سترهداج س ط13,50م احتي

ح رفي92 ستررح ط13,50م احتي

ف اسي93 سترم ط13,50م احتي

رف سميح94 سترش ط13,50م احتي

سترشبل كنزة95 ط13,50م احتي

ي محمد اامين96 ل سترب ط13,50م احتي

يبي سمراء97 سترذ ط13,50م احتي

زي98 سترقريني ف ط13,50م احتي

ردة99 ل  سترع ط13,50م احتي

رك 100 ل مب سترب ط13,50م احتي

ر أنيس101 سترجع ط13,50م احتي

ة102 يل نج سترع ط13,50م احتي

ن فتيح103 سترم ط13,50م احتي

ش عبد الكري104 سترب ط13,50م احتي

ش كريم105 ستردب ط13,50م احتي

ر فتيح106 سترقر ط13,50م احتي

ط دلي107 سترعي ط13,50م احتي

ر108 شم سترمري ب ط13,50م احتي

سترعمر س109 ط13,50م احتي

د110 صبع ن سترب ط13,50م احتي

دي111 يدة ن سترع ط13,50م احتي

سترامين بسم112 ط13,50م احتي

ابحي مري113 سترر ط13,50م احتي

ا محمد امين114 سترز ط13,50م احتي

ء115 بي امين هن سترج ط13,50م احتي

رة116 ش س ستربر ط13,50م احتي

ن117 لحجيا مري ري سترب ط13,50م احتي

ش يحي118 سترخبش ط13,50م احتي

جر 119 سترالعزق ه ط13,50م احتي

رة120 را س سترب ط13,50م احتي

هيب121 ستربس  ط13,50م احتي

سترجدار امين122 ط13,50م احتي



ي123 دة ع ع سترص ط13,50م احتي

ستربال محمد124 ط13,50م احتي

ن صبرين125 سترمحن ط13,50م احتي

ن126 سترسعد سكين ايم ط13,50م احتي

ل127 عبد ه من سترب ط13,50م احتي

م128 سترهجرس أس ط13,50م احتي

يم129 ستركعبش س ط13,50م احتي

عي سميح130 سترق ط13,50م احتي

سترقر عبد ه131 ط13,50م احتي

ليد132 ردي ال سترب ط13,50م احتي

ن133 ن حن يج سترث ط13,50م احتي

ن134 ي حس سترر ط13,50م احتي

مد135 ل حسين ح ستركيح ط13,42م احتي

در نجي 136 سترب ط13,25م احتي

د بسم 137 ستربن حم ط13,25م احتي

ر138 ع مخت سترطب ط13,00م احتي

رس139 سترعز ف ط13,00م احتي

ن زهيرة 140 ستررحم ط13,00م احتي

ر محمد اامين 141 ج سترم ط13,00م احتي

سترزر حس142 ط13,00م احتي

ح143 ظر نج سترن ط13,00م احتي

ر سمير 144 سترقمب ط13,00م احتي

س مري 145 عتر سترب ط13,00م احتي

دل 146 ستربن قر ع ط13,00م احتي

رة147 ل س سترل ط13,00م احتي

نيس148 بي ل سترش ط13,00م احتي

م149 ف أس ستربن خ ط13,00م احتي

سترغزلي فريدة150 ط13,00م احتي

د لطي151 سترسع ط13,00م احتي

سترعزيل احا152 ط13,00م احتي

ال153 ي ن سترال ط13,00م احتي

يظ 154 داجي ح سترل ط13,00م احتي

ني زهرة155 سترع ط13,00م احتي

رة156 ب س ر سترب ط13,00م احتي

سترعراس امين157 ط13,00م احتي

سمين 158 سترشك ي ط13,00م احتي

سترذي سعدي159 ط13,00م احتي

ني160 ين ه جم سترب ط13,00م احتي

ن161 سترقمجي اسم ط13,00م احتي

ء الدين162 ل محمد ضي سترص ط13,00م احتي

ء163 ستردرادرة زكري ط13,00م احتي



بي164 ي ر عي ستراسم ط13,00م احتي

داد165 ش  سترمع ط13,00م احتي

سترمرابي امين             166 ط13,00م احتي

الي فريدة167 سترط ط13,00م احتي

ء168 د اسم سترق ط13,00م احتي

يك169 سترحمزا م ط13,00م احتي

زي170 سترمزاد ف ط13,00م احتي

ستررقي مري171 ط13,00م احتي

ل172 سترحداد من ط13,00م احتي

سترعبيرز خديج173 ط13,00م احتي

ة174 سترجمعي نج ط13,00م احتي

ء175 مل أسم سترك ط13,00م احتي

ن دال176 سترنعم ط13,00م احتي

كرم امي177 سترب ط13,00م احتي

ء178 ش أسم سترمع ط13,00م احتي

س179 سترنس ب ط13,00م احتي

م180 باط أس سترب ط13,00م احتي

سترتيزا شمس الدين181 ط12,96م احتي

دل 182 ف ع سترلخ ط12,78م احتي

د183 ر سع سترأمغ ط12,75م احتي

سترالعطر نسرين184 ط12,75م احتي

ان185 ستربر رض ط12,62م احتي

صمي ابراهي186 سترالع ط12,50م احتي

سي187 يدش  سترأي م ط12,50م احتي

ن188 سترصخر حن ط12,50م احتي

سترعبدلي غزان189 ط12,50م احتي

ادر من190 سترق ط12,50م احتي

ة191 سترقشيش حي ط12,50م احتي

د192 ح سع ي سترص ط12,50م احتي

ز193 ر ن سترقمب ط12,50م احتي

ضل194 سترعبيزة ف ط12,50م احتي

ل 195 سترلطيف من ط12,50م احتي

ج196 سترازن فر ط12,50م احتي

د 197 ني ن ن سترك ط12,50م احتي

طم الزهراء198 دة ف سترسع ط12,50م احتي

زيد لحسن199 سترب ط12,50م احتي

ن200 تي حن سترم ط12,50م احتي

ن201 سترلحد إيم ط12,50م احتي

ل202 خ خ د سترب ط12,50م احتي

ن203 ف ايم خن سترب ط12,50م احتي

ء204 سترعبد العزيز أسم ط12,50م احتي



مخي احا205 سترب ط12,50م احتي

ن بدرة206 سترع ط12,50م احتي

س خديج 207 سترهك ط12,50م احتي

في امي208 ستررف ط12,50م احتي

رة209 ار س سترن ط12,50م احتي

سترداير عبد الرحي210 ط12,50م احتي

ر اسح211 سترخي ط12,50م احتي

ت212 سترراشد ك ط12,50م احتي

ستربن زا مري213 ط12,50م احتي

ء214 رف دع سترش ط12,50م احتي

رة215 سترعيس س ط12,50م احتي

ل216 سترقزاطي من ط12,50م احتي

ستربن زيد س217 ط12,50م احتي

خريص سمي218 سترب ط12,50م احتي

سترب براهي احمد امين219 ط12,50م احتي

ستردلمي احا220 ط12,50م احتي

د221 سترادة سع ط12,50م احتي

رز كنزة222 سترب ط12,50م احتي

سترحم امين223 ط12,50م احتي

تح224 ر ف ستركير ط12,50م احتي

هر225 ن الط ن سترم ط12,50م احتي

دة226 ج ح سترحج ط12,50م احتي

ر عتي227 ستركعب ط12,50م احتي

يدة228 سي ج سترس ط12,50م احتي

عزة سميرة229 سترب ط12,50م احتي

يح230 ل ص سترنح ط12,50م احتي

جي جمي231 سترح ط12,50م احتي

ء232 ن أسم م سترر ط12,50م احتي

ز محسن233 سترل ط12,50م احتي

زا أسي234 سترم ط12,23م احتي

سترع عز الدين235 ط12,18م احتي

بد راضي236 سترع ط12,13م احتي

ب نضيرة237 ر سترب ط12,12م احتي

كبير238 سترسيف الدين ب ط12,12م احتي

ران239 سترزرقين م ط12,00م احتي

ي240 ش كمي ستردب ط12,00م احتي

س لي241 سترك ط12,00م احتي

ديس242 ان ب سترشت ط12,00م احتي

بر243 ط ص سترل ط12,00م احتي

جر244 ت ه سترس ط12,00م احتي

ن245 ي س س سترسب ط12,00م احتي



سمي احا 246 سترق ط12,00م احتي

كثير حسني 247 سترب ط12,00م احتي

ة 248 لي نج سترب ط12,00م احتي

ديس 249 اس ب سترغ ط12,00م احتي

رة 250 جين س سترط ط12,00م احتي

زيد لين251 ستر ب ط12,00م احتي

خشب نسرين252 سترب ط12,00م احتي

ء253 ف ستربن سبع  ط12,00م احتي

سترجحنيط آسي254 ط12,00م احتي

ن255 د إيم سترزغ ط12,00م احتي

ن256 مل ايم ستره ط12,00م احتي

ش اميرة257 سترخبش ط12,00م احتي

ر258 ر عبد الن سترس ط12,00م احتي

س259 د ان سترق ط12,00م احتي

جر260 ن ه عن سترب ط12,00م احتي

سترلحمر مري261 ط12,00م احتي

رة262 سترزراغي س ط12,00م احتي

جر263 س ه سترم ط12,00م احتي

د بال264 ستراسع ط12,00م احتي

س زين265 ستردري ط12,00م احتي

جر266 ل ه ستردرب ط12,00م احتي

سمي مري267 سترق ط12,00م احتي

يم268 د ح ستراسع ط12,00م احتي

ش ابتس269 ستربرق ط12,00م احتي

طن خضرة270 سترإزب ط12,00م احتي

غردا زكي271 سترب ط12,00م احتي

م272 سترزرار س ط12,00م احتي

سترحربي من273 ط12,00م احتي

ح274 مي نج م سترب ط12,00م احتي

ب  زهير275 سترك ط11,84م احتي

سترنذير سمير 276 ط11,75م احتي

دة محمد277 سترم ط11,50م احتي

سترعز نسم278 ط11,50م احتي

فل279 ل ن ستربن ش ط11,50م احتي

رة280 ش س سترعش ط11,50م احتي

يص 281 د خ سترد ط11,50م احتي

از282 ز ف سترمعز ط11,50م احتي

بي صبرين 283 ستردب ط11,50م احتي

رة 284 ركي س سترمب ط11,50م احتي

جي نظيم 285 سترخزن ط11,50م احتي

ن 286 ش إيم سترحت ط11,50م احتي



ن287 يم دا س سترم ط11,50م احتي

ن288 ي ن س سترمزن ط11,50م احتي

ء289 لي أسم سترف ط11,50م احتي

يدة290 سترمراحي ج ط11,50م احتي

يدة291 سترعيس م ط11,50م احتي

رة292 ني س سترعصم ط11,50م احتي

رين293 ن م سترلع ط11,50م احتي

مد مديح294 سترح ط11,50م احتي

سترحراش سمي295 ط11,50م احتي

لح296 عي ص سترب ط11,50م احتي

ني منيرة 297 يم سترس ط11,50م احتي

سترصداد بال298 ط11,50م احتي

داد 299 ل  ب سترط ط11,50م احتي

ل300 ستربن زايد خ ط11,50م احتي

ستردمد زين301 ط11,50م احتي

الع هب302 سترال ط11,50م احتي

طيف303 ء عبد ال سترعبد زكري ط11,50م احتي

ن304 سترذهبي ايم ط11,50م احتي

ر نجي305 ب سترب ط11,50م احتي

لي نسم306 سترص ط11,50م احتي

ن307 ني ايم سترميد ط11,50م احتي

ستربن سك مديح308 ط11,50م احتي

ل309 طي من سترم ط11,50م احتي

سترحاتي أحا310 ط11,50م احتي

ستربن عيس نبي311 ط11,50م احتي

سترهشم حمزة312 ط11,50م احتي

ن313 في ايم سترالعط ط11,50م احتي

م314 ي أس ح سترس ط11,50م احتي

ر جال315 سترن ط11,50م احتي

ش أمن316 كرم سترب ط11,50م احتي

ء317 قرن زكري سترب ط11,50م احتي

رة318 ليف س سترمخ ط11,50م احتي

حي دني319 سترصب ط11,50م احتي

يم320 ذن ح سترب ط11,50م احتي

بي خديج 321 ستردب ط11,25م احتي

ستريع حسيب322 ط11,00م احتي

يشي دال323 سترل ط11,00م احتي

ر 324 عي ف سترش ط11,00م احتي

في325 س ص ستركسك ط11,00م احتي

يك326 ر م سترعبد الن ط11,00م احتي

ل مري327 سترجم ط11,00م احتي



ل فطيم الزهراء328 ستربن ط ط11,00م احتي

سترمراح منيرة329 ط11,00م احتي

ستررح بشرة 330 ط11,00م احتي

ل331 رس من سترم ط11,00م احتي

ف نمير332 ح سترح ط11,00م احتي

ن333 سترعش ايم ط11,00م احتي

شي سميرة334 سترنم ط11,00م احتي

س نسرين335 سترهم ط10,75م احتي

زي 336 سترزعير ف ط10,75م احتي

بس من337 سترلعب ط10,50م احتي

سر 338 ن ي سترعد ط10,50م احتي

سترعريبي إبتس339 ط10,50م احتي

ء340 رة سن ستربن عم ط10,50م احتي

ن341 نير ايم سترفن ط10,50م احتي

ء342 ر اسم ك سترب ط10,50م احتي

عمر ال343 سترب ط10,50م احتي

سف344 ي ي ي سترن ط10,50م احتي

رة بال345 سترق ط10,50م احتي

ن فضي346 سترب ط10,50م احتي

زا كري347 سترأ ط10,50م احتي

ف348 يل عبد الر ط سترب ط10,50م احتي

ش زهي349 سترلعيم ط10,50م احتي

ء 350 خير اسم سترب ط10,00م احتي

اد 351 يد ف سترق ط10,00م احتي

ل منير 352 ت سترق ط10,00م احتي

ن353 ص ايم سترقص ط10,00م احتي

ن ب بكر354 سترعن ط10,00م احتي

تسدعيدش فريدة355 ط22,00ليس احتي

تسقمر لي356 ط18,77ليس احتي

طم357 تسقراي ف ط18,61ليس احتي

شي جن358 تسحن ط18,38ليس احتي

ع هجيرة359 تسبن سب ط18,00ليس احتي

ر الدين 360 تسقس ن ط17,82ليس احتي

دى361 ر ال تسبن مع ن ط17,75ليس احتي

ش عبد الكري362 تسمرن ط17,50ليس احتي

ل جمي363 ب تسط ط17,08ليس احتي

د364 تسمرازق مي ط17,01ليس احتي

رة ليندة365 تسجي ط17,00ليس احتي

تسشراق مري366 ط17,00ليس احتي

ني 367 ج د تسلص ط17,00ليس احتي

طم368 تسبن عد ف ط17,00ليس احتي



يزة369 شي ف تسم ط17,00ليس احتي

ش رفي370 تسري ط17,00ليس احتي

رس371 تسحمزة ف ط17,00ليس احتي

تسمرير خديج372 ط17,00ليس احتي

ال373 ي ن س تسي ط17,00ليس احتي

ر الدين نجي374 تسن ط17,00ليس احتي

ي فضي375 ش تسب ط17,00ليس احتي

عجمين نبي376 تسب ط17,00ليس احتي

اد377 ر ف تسقحط ط17,00ليس احتي

معراف كريم378 تسب ط17,00ليس احتي

هيب379 تسبراهيمي  ط17,00ليس احتي

تسبن الشين زهرة380 ط16,77ليس احتي

ة381 تسصحرا حي ط16,73ليس احتي

اد محمد382 يد ف تسب ط16,51ليس احتي

ل383 قي من تسمرز ط16,50ليس احتي

لد 384 ش خ تسمعم ط16,50ليس احتي

د 385 ادر سع تسق ط16,50ليس احتي

ة386 تسبن لطرش نج ط16,50ليس احتي

ل387 ق ام تسمرز ط16,50ليس احتي

ني كريم388 تسع ط16,50ليس احتي

اد389 معراف ف تسب ط16,50ليس احتي

ل حسن390 ب ي ب ط16,50الدراس الع احتي

تسفري مصط            391 ط16,41ليس احتي

ع392 يبي نعن تسذ ط16,40ليس احتي

تسنعيج نبيل393 ط16,32ليس احتي

ل394 تسحيمر كم ط16,26ليس احتي

تسكعبش مصط 395 ط16,25ليس احتي

تسبدادرة مري396 ط16,17ليس احتي

مي لحسن397 تست ط16,06ليس احتي

ن 398 يش حن تسع ط16,00ليس احتي

ال399 ل ن تسدرب ط16,00ليس احتي

ني فطيم الزهراء 400 ط تسس ط16,00ليس احتي

ر 401 ران عم تسم ط16,00ليس احتي

از 402 تسبن يحي ف ط16,00ليس احتي

ة 403 كثير حي تسب ط16,00ليس احتي

قي المبر404 تسمرز ط16,00ليس احتي

تسبن دادة عمر405 ط16,00ليس احتي

د سمراء406 حر تسب ط16,00ليس احتي

تسلطرش ال 407 ط16,00ليس احتي

دل408 ا ع تسق ط16,00ليس احتي

اغي ليندة 409 تسز ط16,00ليس احتي



تسخمس حسين 410 ط16,00ليس احتي

رس411 شي ف تسحم ط16,00ليس احتي

ال412 ن ن ر تسش ط16,00ليس احتي

ن عمر 413 رحم تسا ط16,00ليس احتي

د414 تسسريد سع ط16,00ليس احتي

ليخ415 رمل ز تسب ط16,00ليس احتي

في416 تسخنيس ش ط16,00ليس احتي

يدة417 ابح م تسر ط16,00ليس احتي

ي418 تساضح ص ط16,00ليس احتي

رة419 ف ن تسدل ط16,00ليس احتي

ل420 صرام تسن ط16,00ليس احتي

ني مري421 تسمراح م ط16,00ليس احتي

ش دني422 تسحرب ط16,00ليس احتي

يم423 ر س تسمنص ط16,00ليس احتي

راخ صبرين424 ل تسب ط16,00ليس احتي

ئش425 تسغزالي ع ط16,00ليس احتي

صر بدر الدين426 تسن ط16,00ليس احتي

يك427 تسفاحي م ط16,00ليس احتي

مي428 س س عب تسب ط16,00ليس احتي

س امي429 تسبب ط16,00ليس احتي

سف430 تسدريسي ي ط16,00ليس احتي

رة زهرة431 تسبن عم ط16,00ليس احتي

قرة ليندة432 تسب ط16,00ليس احتي

تسن سميح433 ط16,00ليس احتي

لمي شري434 تسع ط16,00ليس احتي

رس435 تسقميح ف ط16,00ليس احتي

ش محمد اامين436 تسمع ط16,00ليس احتي

تسدمبر مري437 ط16,00ليس احتي

لد لي438 تسخ ط16,00ليس احتي

يم439 ز س تسعتر ط16,00ليس احتي

يل سمير 440 تسط ط16,00ليس احتي

تسبن عيس منير441 ط15,92ليس احتي

تسهدار سمير 442 ط15,87ليس احتي

ن عدلي 443 ط تسس ط15,81ليس احتي

تسجدامي كنزة444 ط15,50ليس احتي

ثر 445 تسمرز ك ط15,50ليس احتي

تسحرك خديج446 ط15,50ليس احتي

ي نسيم447 تسش ط15,50ليس احتي

ل 448 ر ام تسمخت ط15,50ليس احتي

تسغربي سميح449 ط15,50ليس احتي

ر450 كال عم تسب ط15,50ليس احتي



تسحميميد يع451 ط15,50ليس احتي

تسصحرا زين 452 ط15,50ليس احتي

تسصحرا زين 453 ط15,50ليس احتي

ي مري454 تسقني ط15,50ليس احتي

ج455 تسبن عرا الع ط15,50ليس احتي

رة عيس456 تسب ط15,50ليس احتي

ل457 تسسعدي من ط15,50ليس احتي

سيمي محمد458 تسق ط15,50ليس احتي

شر ليندة459 تسع ط15,50ليس احتي

ش لبن460 تسغب ط15,50ليس احتي

تسبشير الشريف لبن461 ط15,50ليس احتي

ل سعيدة462 تسج ط15,50ليس احتي

ا كنزة463 ر تسب ط15,50ليس احتي

ن464 تسعيس حن ط15,50ليس احتي

في465 س ص تسبسب ط15,50ليس احتي

ش فضي 466 تسمع ط15,19ليس احتي

ل عبد الغني467 تسغ ط15,00ليس احتي

ر نصيرة 468 تسقد ط15,00ليس احتي

ش عيس469 تسعش ط15,00ليس احتي

ي كري470 تسالع ط15,00ليس احتي

تسبن الصغير حمزة471 ط15,00ليس احتي

عد472 تساحمد الشيخ س ط15,00ليس احتي

ط اكر 473 تسمرن ط15,00ليس احتي

ج474 ع الح تسم ط15,00ليس احتي

سف475 ر ي تسصغ ط15,00ليس احتي

د476 لد سع تسبن خ ط15,00ليس احتي

اتي ال477 تسم ط15,00ليس احتي

تسمراد س 478 ط15,00ليس احتي

ص رض479 ح تسب ط15,00ليس احتي

تسسعيد اي480 ط15,00ليس احتي

تسعز زيدان481 ط15,00ليس احتي

ن رزي482 تسقري ط15,00ليس احتي

ي483 تسعزيز س ط15,00ليس احتي

جي484 تسرقيعي ن ط15,00ليس احتي

ة العمر485 ي تسبن ن ط15,00ليس احتي

ش486 تسمحمد بعط ط15,00ليس احتي

ف 487 تسهال مخ ط15,00ليس احتي

لد فتيح488 تسخ ط15,00ليس احتي

زي489 ش ف تسش ط15,00ليس احتي

د490 تساي زا حم ط15,00ليس احتي

ن491 ر ايم تسهيش ط15,00ليس احتي



تسزي رزي492 ط15,00ليس احتي

د نبي493 تسد ط15,00ليس احتي

د494 تسقدير سع ط15,00ليس احتي

د رشيد495 تسمسع ط15,00ليس احتي

تسقشي لي496 ط15,00ليس احتي

يزة497 تسبرزي ف ط15,00ليس احتي

ر498 ج جب تسلع ط15,00ليس احتي

د499 ني سع تسزيت ط15,00ليس احتي

ن ليدي 500 تسمرج ط15,00ليس احتي

ل501 تسبن حم ام ط15,00ليس احتي

ن502 ي ش س تسعك ط15,00ليس احتي

سي نسم503 تسف ط15,00ليس احتي

تسحكيمي نسيم504 ط15,00ليس احتي

ليد505 رة  قند تسب ط15,00ليس احتي

مي506 ش س تسبح ط15,00ليس احتي

ن507 بي حن تسج ط15,00ليس احتي

ئش508 قنيع ع تسب ط15,00ليس احتي

قرة من509 تسب ط15,00ليس احتي

د510 ي سع ي تسن ط15,00ليس احتي

ع511 ن نعن يج تست ط15,00ليس احتي

ف فيصل 512 شن تسب ط15,00ليس احتي

ي صبرين513 تسالع ط15,00ليس احتي

تسالكيرد س514 ط15,00ليس احتي

تسيسعد من515 ط15,00ليس احتي

د فتيح516 تسسع ط15,00ليس احتي

يدة517 ي ج تسس ط15,00ليس احتي

تسلخذار فتيح518 ط15,00ليس احتي

تسبن مسكر حسين519 ط15,00ليس احتي

ج خديج520 تسلص ط14,90ليس احتي

د فيصل521 تسعيب ط14,75ليس احتي

يدة 522 تسجعيدر م ط14,58ليس احتي

ن منيرة523 تسع ط14,57ليس احتي

سرس نسيم524 تسب ط14,56ليس احتي

ي رتيب 525 تسش ط14,54ليس احتي

رة526 تسمحداد س ط14,52ليس احتي

اتي مري 527 تسم ط14,50ليس احتي

يم528 تسقرة ح ط14,50ليس احتي

جر529 ش ه تسبرب ط14,50ليس احتي

ر530 تسعمران عبد الن ط14,50ليس احتي

ف حكي531 لك تسب ط14,50ليس احتي

ن532 تسس حن ط14,50ليس احتي



تسقرا أحا533 ط14,50ليس احتي

يص534 تسبن زغدة خ ط14,50ليس احتي

ذن حمزة535 تسب ط14,50ليس احتي

خي بشرة 536 تسد ط14,50ليس احتي

لد أحا537 تسبن خ ط14,50ليس احتي

ل 538 تسعرا ام ط14,50ليس احتي

تسلغزال عزيزة 539 ط14,50ليس احتي

دى 540 ر ال حي ن تسرب ط14,50ليس احتي

تسدامس ليني541 ط14,50ليس احتي

تسالعمر عبد الحميد542 ط14,50ليس احتي

تسطبيش عبد الكري 543 ط14,50ليس احتي

رس544 تسبن يع ف ط14,50ليس احتي

يم545 تسخريص ف ط14,50ليس احتي

ن546 تسحداد حن ط14,50ليس احتي

س امين547 تسجس ط14,50ليس احتي

ح548 تسكرار سم ط14,50ليس احتي

م549 ي س تسخ ط14,50ليس احتي

ركب مري550 تسب ط14,50ليس احتي

رة551 ح س تسرح ط14,50ليس احتي

تسعسي ميرة خديج 552 ط14,50ليس احتي

تسمدني زين553 ط14,50ليس احتي

ب554 اط ع تسغر ط14,50ليس احتي

لد555 غ خ تسش ط14,50ليس احتي

رني حسيب556 تسمك ط14,50ليس احتي

ن557 راج حن ل تسب ط14,50ليس احتي

يظ558 د عبد الح تسب ط14,50ليس احتي

بس عبد الغني559 ق تسب ط14,50ليس احتي

د كريم560 تسم ط14,50ليس احتي

ن561 ي رابي س تسل ط14,50ليس احتي

رة562 قرة س تسب ط14,50ليس احتي

مد احا563 تسح ط14,50ليس احتي

ش حيزي564 ب تسر ط14,50ليس احتي

تسبن عمرا سميح565 ط14,50ليس احتي

ن566 ح حس تسصرد ط14,50ليس احتي

يظ567 حي عبد الح تسط ط14,50ليس احتي

ئش568 د ع تسجــ ط14,50ليس احتي

ف569 ز ع تسلخضر عز ط14,50ليس احتي

ن آسي570 تسمرج ط14,50ليس احتي

لد571 رش خ تسح ط14,50ليس احتي

تسعزيز نبي572 ط14,50ليس احتي

تسقرة راضي573 ط14,50ليس احتي



كعب كنزة574 تسب ط14,50ليس احتي

تسنج رض575 ط14,50ليس احتي

زي576 رف ف تسش ط14,50ليس احتي

ط آسي577 تسقر ط14,50ليس احتي

ي578 ر عزا را تسمب ط14,50ليس احتي

زالي فريدة579 تسم ط14,34ليس احتي

تسزدي زهيرة580 ط14,26ليس احتي

مد الشريف فتيح581 تسح ط14,25ليس احتي

ء582 تسمزيمش أسم ط14,25ليس احتي

رة 583 ي الشريف س تسكت ط14,00ليس احتي

غي الشريف 584 تسيد ط14,00ليس احتي

ة585 د شريف حي تسمسع ط14,00ليس احتي

ل عبد الكري586 تسط ط14,00ليس احتي

ي عبد الرزا587 تسقني ط14,00ليس احتي

يط مراد 588 ي تسب ط14,00ليس احتي

ب نصر الدين589 تسج ط14,00ليس احتي

بي رتيب590 تسمي ط14,00ليس احتي

د رابح591 تسه ط14ليس احتي

تسب لبن 592 ط14,00ليس احتي

ن 593 ن حن تسسحن ط14,00ليس احتي

ة 594 تسشال نج ط14,00ليس احتي

ح أحا 595 ت تسم ط14,00ليس احتي

يم 596 تسبسعي س ط14,00ليس احتي

ه597 تسفري برك ط14,00ليس احتي

سي ربيح598 تسف ط14,00ليس احتي

ر ال599 تسهيش ط14,00ليس احتي

س سميرة600 تسغط ط14,00ليس احتي

ر الطي601 تسمذك ط14,00ليس احتي

ل 602 عي كم تسب ط14,00ليس احتي

يزان حكي603 تسب ط14,00ليس احتي

في604 يحي ص تسصب ط14,00ليس احتي

تسجاس محمد605 ط14,00ليس احتي

تح606 تسحداد ف ط14,00ليس احتي

مرةراشد607 تسلعم ط14,00ليس احتي

ني خديج608 ي تسس ط14,00ليس احتي

قري ريم609 تسب ط14,00ليس احتي

جر610 سي ه تسعر ط14,00ليس احتي

رف مصط 611 تسش ط14,00ليس احتي

في612 ني ش ط تسس ط14,00ليس احتي

ء613 دن حسن تسسع ط14,00ليس احتي

تي فتيح614 تسغج ط14,00ليس احتي



ذ615 تسمرابط مع ط14,00ليس احتي

تسلحميد لي616 ط14,00ليس احتي

س حكيم617 تسالم ط14,00ليس احتي

د618 ة سع تسنح ط14,00ليس احتي

ي619 يل س تسط ط14,00ليس احتي

ردة620 ر  د تسب ط14,00ليس احتي

ري621 تسكرتيش ح ط14,00ليس احتي

تسجد خديج622 ط14,00ليس احتي

ش نبي623 تسخرم ط14,00ليس احتي

دة624 تسبزان مسع ط14,00ليس احتي

ليد625 لعن  تسب ط14,00ليس احتي

ن نسيم626 تسب ط14,00ليس احتي

زيد دلي627 تسب ط14,00ليس احتي

تسقد رزي628 ط14,00ليس احتي

يص629 ش خ تسمخن ط14,00ليس احتي

ي محمد630 تسبص ط14,00ليس احتي

مدين سمي631 تسب ط14,00ليس احتي

ء632 عمر اسم تسب ط14,00ليس احتي

ء633 ط سن تسج ط14,00ليس احتي

تسمع رحيم634 ط14,00ليس احتي

ح635 س صب ن تسب ط14,00ليس احتي

تسلكحل من 636 ط14,00ليس احتي

تسأكني نصيرة637 ط14,00ليس احتي

تسغبريد فيصل638 ط14,00ليس احتي

مد راضي639 تسح ط14,00ليس احتي

ني نبي640 تسرن ط14,00ليس احتي

حي فريدة641 تسسب ط14,00ليس احتي

صر لبن642 تسن ط14,00ليس احتي

سين643 صي ي تسح ط14,00ليس احتي

از644 تسبدر ف ط14,00ليس احتي

د عبد الغني645 تسعي ط14,00ليس احتي

ال646 حرام ن تسب ط14,00ليس احتي

ز مني647 تسهن ط14,00ليس احتي

تسعرا بشرى648 ط13,75ليس احتي

دي649 در ن تسق ط13,75ليس احتي

ني سمراء650 عس تسب ط13,50ليس احتي

يظ 651 ل ح تسعج ط13,50ليس احتي

ني652 جي م تسجا ط13,50ليس احتي

تسسامي ساف 653 ط13,50ليس احتي

س مراد 654 تسبن ق ط13,50ليس احتي

ميد هش655 تسحم ط13,50ليس احتي



مي 656 ني س تستب ط13,50ليس احتي

ش اسا 657 تسزعم ط13,50ليس احتي

ي 658 ه س تسل ط13,50ليس احتي

تسبج رزي 659 ط13,50ليس احتي

ير سميرة 660 تسبن ه ط13,50ليس احتي

ز نصيرة 661 تسبع ط13,50ليس احتي

داد662 تسحسني  ط13,50ليس احتي

ف 663 ادرة ع تسش ط13,50ليس احتي

الي غني664 س تسب ط13,50ليس احتي

ص665 تسكراغل ح ط13,50ليس احتي

حي أحا666 تسسم ط13,50ليس احتي

ن667 ي ل س تسحص ط13,50ليس احتي

تسبن صبيع عبد الرزا668 ط13,50ليس احتي

ل669 تسهدار ام ط13,50ليس احتي

رة670 في س تسمخ ط13,50ليس احتي

سف671 تسعبيد ي ط13,50ليس احتي

زين من 672 تسب ط13,50ليس احتي

تسبن عريف صبيرة673 ط13,50ليس احتي

لد امي674 تسخ ط13,50ليس احتي

يل675 تسبن عزيز خ ط13,50ليس احتي

صر 676 س عبد الن تسجس ط13,50ليس احتي

تسبن نسيم677 ط13,50ليس احتي

ي678 ع ه لي تسط ط13,50ليس احتي

ن679 ي ر س تسهيش ط13,50ليس احتي

ني سميرة680 يم تسس ط13,50ليس احتي

ء681 خير زكري تسب ط13,50ليس احتي

مي682 ن س تسع ط13,50ليس احتي

د بدرة683 تسعي ط13,50ليس احتي

م684 ش أس تسليع ط13,50ليس احتي

ي685 ل س ب تسط ط13,50ليس احتي

ي صبرين686 تسخ ط13,50ليس احتي

تسسعيداني رحم687 ط13,50ليس احتي

تسمعا يسمين688 ط13,50ليس احتي

ن689 تسبزاح ايم ط13,50ليس احتي

صر690 لي عبد الن تسش ط13,50ليس احتي

رزاد691 صر ش تسن ط13,50ليس احتي

ا حسين692 تسق ط13,50ليس احتي

دل693 مي ع تسدي ط13,50ليس احتي

ل عبد الصمد694 تسج ط13,50ليس احتي

خ راضي695 تسبخ ط13,50ليس احتي

ن696 مي ايم م تسب ط13,36ليس احتي



ل697 ر جم تسمنص ط13,01ليس احتي

تسعرب س 698 ط13,00ليس احتي

ري699 لي ص تسس ط13,00ليس احتي

س 700 تسقريني م ط13,00ليس احتي

خي عزيزة701 تسد ط13,00ليس احتي

ر منير702 تسهد ط13,00ليس احتي

رة 703 تسزبيش س ط13,00ليس احتي

رزاد704 تسبج ش ط13,00ليس احتي

تسب هش 705 ط13,00ليس احتي

د706 ر سع تسقرق ط13,00ليس احتي

ي707 س ع ني فرد م تسس ط13,00ليس احتي

ل 708 ط دل ن تسب ط13,00ليس احتي

تسإخداشن آسي709 ط13,00ليس احتي

شيح نسي710 تسب ط13,00ليس احتي

س 711 د تسحداد عبد ال ط13,00ليس احتي

ح 712 تسمجير صب ط13,00ليس احتي

تسبن سبع مري 713 ط13,00ليس احتي

تسح الحمص فتيح714 ط13,00ليس احتي

بس منيرة715 تسلعب ط13,00ليس احتي

جر716 ع ه تسبن سب ط13,00ليس احتي

ميد عبدالكري717 تسق ط13,00ليس احتي

تسمعنصر سمي 718 ط13,00ليس احتي

ل عبدالسا 719 تسمن ط13,00ليس احتي

سين أمير 720 تسبن ي ط13,00ليس احتي

شن نزي721 تسإت ط13,00ليس احتي

ر722 تسعرام ازده ط13,00ليس احتي

تسمدني سمير723 ط13,00ليس احتي

ذ724 ي مع تسذ ط13,00ليس احتي

ة يع725 تسنح ط13,00ليس احتي

رة726 ر س تسح ط13,00ليس احتي

ن727 جي نريم تسح ط13,00ليس احتي

ل728 دن خ تسسع ط13,00ليس احتي

ي هش729 تسم ط13,00ليس احتي

تسزرار ال730 ط13,00ليس احتي

تسدرادرة احمد731 ط13,00ليس احتي

ء732 تسحم اسم ط13,00ليس احتي

يزة733 ني ف تسلعيس ط13,00ليس احتي

سف734 ج ي تسقرم ط13,00ليس احتي

عز  عمر735 تسب ط13,00ليس احتي

ر736 ش شي ع تسدع ط13,00ليس احتي

ي737 ل س تسبن م ط13,00ليس احتي



اشي يسمين738 تسك ط13,00ليس احتي

مدة739 ح ح تسسك ط13,00ليس احتي

ال740 ر ن تسعمي ط13,00ليس احتي

ى741 تسدرارج نج ط13,00ليس احتي

ال742 في ن تسشن ط13,00ليس احتي

لد743 نع خ تسم ط13,00ليس احتي

يظ744 ش ع الح من تسب ط13,00ليس احتي

ني آسي745 تسبن م ط13,00ليس احتي

س أمين746 تسمسم ط13,00ليس احتي

يل747 ار خ تسش ط12,99ليس احتي

يص 748 ان خ تسكع ط12,75ليس احتي

تستمرابط حبيب749 ط12,75ليس احتي

ن750 ي تسرابطي س ط12,75ليس احتي

ا امين 751 تسز ط12,70ليس احتي

تسس من752 ط12,65ليس احتي

جي سمي 753 تسن ط12,50ليس احتي

جر754 يز ه تسم ط12,50ليس احتي

تسقدار عبد الرحي 755 ط12,50ليس احتي

تسبن عبيد كنزة 756 ط12,50ليس احتي

تسبن سبع انيس757 ط12,50ليس احتي

يص 758 ي خ تسالع ط12,50ليس احتي

مي759 ي س تسالع ط12,50ليس احتي

ل سميرة760 خ تسب ط12,50ليس احتي

طي ف761 تسب ط12,50ليس احتي

تسعرام دال762 ط12,50ليس احتي

س763 ب اين تسث ط12,50ليس احتي

م764 ع س تسنك ط12,50ليس احتي

تسسرا بال765 ط12,50ليس احتي

تي سمي766 تسغج ط12,50ليس احتي

هيب767 تسفاحي  ط12,50ليس احتي

جر768 تسرزازقي ه ط12,50ليس احتي

ي ندى769 تسصدي ط12,50ليس احتي

تسعيس زهيرة770 ط12,50ليس احتي

بدين771 ين عاء زين الع تسر ط12,50ليس احتي

دي772 ر ن تسكير ط12,50ليس احتي

ميسي إسا773 تسل ط12,50ليس احتي

ليد774 بر  تسص ط12,50ليس احتي

ني775 تسمعداد ت ط12,50ليس احتي

قي أحا776 تسلعن ط12,50ليس احتي

طاع شريف777 تسب ط12,50ليس احتي

شي أنيس778 تسنم ط12,50ليس احتي



ي779 رة كمي تسبن ب ط12,50ليس احتي

تسبن بعزيز أمين780 ط12,50ليس احتي

ل781 ع أم تسجرب ط12,50ليس احتي

تسقر أحا782 ط12,50ليس احتي

مدين رحيم783 تسب ط12,50ليس احتي

تسبن ط محمد784 ط12,50ليس احتي

ي785 في را تسمح ط12,50ليس احتي

ردة786 صر  تسن ط12,50ليس احتي

ن787 اس إيم تسم ط12,50ليس احتي

ة788 تسلمع مر ط12,50ليس احتي

تسعا س789 ط12,50ليس احتي

ر دال790 تسأمغ ط12,50ليس احتي

س عبد الحكي791 تسمسم ط12,50ليس احتي

ين بسم792 لع تسب ط12,50ليس احتي

شعير فريد793 تسب ط12,50ليس احتي

يص794 تسقاتي خ ط12,25ليس احتي

افي 795 دا  تسم ط12,00ليس احتي

تسبن رقر نعيم 796 ط12,00ليس احتي

الي مري797 س تسب ط12,00ليس احتي

ل798 تسفاحي أم ط12,00ليس احتي

س799 ش الي تسعي ط12,00ليس احتي

ري800 تسكشيدة ص ط12,00ليس احتي

تسب يسمين801 ط12,00ليس احتي

ي802 ان س تسش ط12,00ليس احتي

ه803 ني عبد ال تسبن م ط12,00ليس احتي

ني804 تسجحنبن عبد الغ ط12,00ليس احتي

مي805 ر س تسمذك ط12,00ليس احتي

رة نبيل806 تسب ط12,00ليس احتي

زنبي807 دب تسب ط12,00ليس احتي

تسشنيتي سميح808 ط12,00ليس احتي

دة809 ن غ تسمع ط12,00ليس احتي

سن810 بي س تسج ط12,00ليس احتي

مي811 ادفل س تسبن  ط12,00ليس احتي

تسحاس نعي812 ط12,00ليس احتي

د813 تسمرابط ن ط12,00ليس احتي

ن منير814 ي تسح ط12,00ليس احتي

ال يمين 815 تسبر ط12,00ليس احتي

يخ816 تسريم س ط12,00ليس احتي

تسغربي سميرة 817 ط12,00ليس احتي

سي818 ن  ن تسش ط12,00ليس احتي

ف صدي819 تسسخ ط12,00ليس احتي



ي820 تسمكراز ع ط12,00ليس احتي

ء821 ف ل  قز تسب ط12,00ليس احتي

ر822 تسيحي عم ط12,00ليس احتي

ش ربيح823 تسعش ط12,00ليس احتي

تستمدار ضري824 ط12,00ليس احتي

ل825 رة ام تسلعم ط12,00ليس احتي

ن826 تسخال حن ط12,00ليس احتي

يم827 ركي س تسمب ط12,00ليس احتي

ين عبير828 تسر ط12,00ليس احتي

لد829 تسعريس خ ط12,00ليس احتي

رة أحا830 قند تسب ط12,00ليس احتي

ين831 ن ك حص تسب ط12,00ليس احتي

اشرة حبيب832 تسلب ط12,00ليس احتي

تسبزاح نزه833 ط12,00ليس احتي

دي834 تسفر ن ط12,00ليس احتي

يج رشيد835 تسس ط12,00ليس احتي

من 836 تسردا عبد الم ط12,00ليس احتي

ش سمي837 كرم تسب ط12,00ليس احتي

يدة838 تسعرا ج ط12,00ليس احتي

عبد ه زين839 تسب ط12,00ليس احتي

ل840 تسمرشد كم ط12,00ليس احتي

ن صبرين841 تسحي ط12,00ليس احتي

ر سميرة842 تسخض ط12,00ليس احتي

ن843 ش حن تسكرب ط11,50ليس احتي

تسسمش ريم844 ط11,50ليس احتي

مش محمد اامين 845 تسق ط11,50ليس احتي

اد 846 تسمرابط ف ط11,50ليس احتي

ني عب 847 تستب ط11,50ليس احتي

دان نصيرة848 تسمسع ط11,50ليس احتي

ن849 ط ع س تسمن ط11,50ليس احتي

ة850 ن نج تسغ ط11,50ليس احتي

ان إل 851 تسكع ط11,50ليس احتي

سن نسرين 852 تسب ط11,50ليس احتي

بن عزيزة853 تسامجد ط11,50ليس احتي

ئش854 ص ع تسقص ط11,50ليس احتي

ر حمزة 855 تسعم ط11,50ليس احتي

تسرشدا عبير856 ط11,50ليس احتي

ة احمد857 ي تسن ط11,50ليس احتي

مي858 تسدامس س ط11,50ليس احتي

ن859 ان ايم تسكع ط11,50ليس احتي

ء860 ف تسمسعي  ط11,50ليس احتي



ن861 تسبرزي ايم ط11,50ليس احتي

ط نسي 862 تسمخط ط11,50ليس احتي

تسبن شيخ ال863 ط11,50ليس احتي

ي864 داد ع تسم ط11,50ليس احتي

ل حميدة 865 تسط ط11,50ليس احتي

م866 تسمسعد محمد اس ط11,50ليس احتي

عصيدة رحم867 تسب ط11,50ليس احتي

م عيس868 ني اس تسزيت ط11,50ليس احتي

ز              869 دبر ف تسم ط11,50ليس احتي

ال870 تسبن حميدة ن ط11,50ليس احتي

ي آمن871 جن تسب ط11,50ليس احتي

تسكرف لخضر872 ط11,50ليس احتي

تسخنيش راضي873 ط11,50ليس احتي

خ874 ش خ تسلح ط11,50ليس احتي

ر ابتس875 تسسم ط11,50ليس احتي

ين876 ظ ك تسأي مح ط11,50ليس احتي

تسبن جد نبي877 ط11,50ليس احتي

الحي سعدي878 تسص ط11,50ليس احتي

ء879 تسب أسم ط11,50ليس احتي

تسرشيد عمر880 ط11,50ليس احتي

ن881 ير ايم تسع ط11,50ليس احتي

سن احا882 تسب ط11,50ليس احتي

تستمت مري883 ط11,50ليس احتي

د884 س مي تسعس ط11,50ليس احتي

م885 تسقرين اس ط11,50ليس احتي

سين886 قي ي تسش ط11,50ليس احتي

ن887 تسحيبر اسم ط11,50ليس احتي

م888 ني س تسرن ط11,50ليس احتي

ي الدين889 يش أنيس ت تسط ط11,50ليس احتي

تسسبتي نسيم890 ط11,50ليس احتي

ي الدين891 ن ت تسعا ط11,50ليس احتي

تسقدار مري 892 ط11,29ليس احتي

ح زين893 تسمس ط11,25ليس احتي

مي894 ل س تسرح ط11,25ليس احتي

ي دني 895 ع تسب ط11,00ليس احتي

صر896 ر ن عر تسب ط11,00ليس احتي

قي897 تسخ ش ط11,00ليس احتي

عيل898 ابح اسم تسر ط11,00ليس احتي

ن899 ب حن تسر ط11,00ليس احتي

تسأخن زهرة900 ط11,00ليس احتي

ه مري901 م تسب ط11,00ليس احتي



ن عبد الح902 تسشين ط11,00ليس احتي

تسسا فضي903 ط11,00ليس احتي

يظ904 سي ح تسبن س ط11,00ليس احتي

ن نجيم905 تسدع ط11,00ليس احتي

ارة906 تسجا ن ط11,00ليس احتي

ني حيزي907 تسم ط11,00ليس احتي

ثر908 ين ك جم تسب ط11,00ليس احتي

ط ال909 تسب ط11,00ليس احتي

ن مجي910 ب تسد ط11,00ليس احتي

س911 تسجد الي ط11,00ليس احتي

تسحميد لخضر912 ط11,00ليس احتي

تسبن عا عبد العزيز913 ط11,00ليس احتي

ن914 ف نريم ح تسح ط11,00ليس احتي

تسهنشير رفي915 ط11,00ليس احتي

ش سمراء916 م تسحم ط11,00ليس احتي

تسحمريط عا917 ط11,00ليس احتي

رة918 تسقريد س ط11,00ليس احتي

دي919 ف ن تسبن مخ ط11,00ليس احتي

ي حس الدين920 تسدخي ط11,00ليس احتي

دة921 ن مي تسقن ط11,00ليس احتي

تسسمش الدين لزهر922 ط11,00ليس احتي

ل الدين923 ي م تسبن بت ع ط11,00ليس احتي

ي امين924 تسمجي ط11,00ليس احتي

يدة925 رغدة م تسب ط11,00ليس احتي

تسبن غري حسيب926 ط11,00ليس احتي

ح927 تسشرقي صب ط11,00ليس احتي

ة928 تسعرق حي ط11,00ليس احتي

تسطاط راضي929 ط11,00ليس احتي

يظ930 تسبرك عبد الح ط11,00ليس احتي

تسلطرش هدى931 ط11,00ليس احتي

ي932 تسمعا  محمد أك ط11,00ليس احتي

تسزدا نجم933 ط11,00ليس احتي

طاع  بال934 تسب ط11,00ليس احتي

ر935 تسكعبش عبد الن ط11,00ليس احتي

افي936 يح  تسس ط11,00ليس احتي

ح937 ن سم تسرحم ط11,00ليس احتي

دريع رشيدة938 تسب ط11,00ليس احتي

طي كنزة939 تسع ط11,00ليس احتي

تسسديرة عبد الرزا 940 ط10,50ليس احتي

تح941 ن ف تسأبرك ط10,50ليس احتي

تسدراس محمد نجي942 ط10,50ليس احتي



ي943 عمر س تسب ط10,50ليس احتي

ل 944 ني خ ن تسك ط10,50ليس احتي

ن 945 صف نريم تسن ط10,50ليس احتي

ة946 تسبن سديرة مر ط10,50ليس احتي

شي محمد اامين947 تسكرا ط10,50ليس احتي

ع سمي948 تسجرب ط10,50ليس احتي

ن 949 ي ايم تسالع ط10,50ليس احتي

تسمداسي بريزة 950 ط10,50ليس احتي

ل951 تسبعيبع خ ط10,50ليس احتي

دى952 ر ال شي ن تسقط ط10,50ليس احتي

ي عبد ه953 تسح ط10,50ليس احتي

رة954 ط س تسخب ط10,50ليس احتي

ل955 تستيس ام ط10,50ليس احتي

د956 عي حم تسب ط10,50ليس احتي

ليد957 ي  تسدخي ط10,50ليس احتي

يزة958 بريم ف تسب ط10,50ليس احتي

تسحمسي نعي959 ط10,50ليس احتي

بر الخير960 تسص ط10,50ليس احتي

ر محي الدين961 تسمنح ط10,50ليس احتي

تسعمرا فرح 962 ط10,50ليس احتي

دة س963 تسأي حم ط10,50ليس احتي

صيف إل964 تسل ط10,50ليس احتي

تسسعدا سميح965 ط10,50ليس احتي

رس966 ي ف تسشن ط10,50ليس احتي

رس لبن967 تسم ط10,50ليس احتي

تسجد منيرة968 ط10,50ليس احتي

ني969 تسبكيس ص ط10,50ليس احتي

ح970 ح سم تسمصب ط10,50ليس احتي

ز971 شي ف تسص ط10,50ليس احتي

س نصر الدين972 تسك ط10,50ليس احتي

يزة973 قي ف تسش ط10,25ليس احتي

تح974 ج ف تسحج ط10,25ليس احتي

ن 975 ش إيم تسرق ط10,00ليس احتي

ل الدين976 ف جم تسم ط10,00ليس احتي

د977 يل عم تسمن ط10,00ليس احتي

تسبن يحي مراد 978 ط10,00ليس احتي

طيف979 ي عبد ال ح تسبن س ط10,00ليس احتي

سي980 تسسرس  ط10,00ليس احتي

تسمغني مري981 ط10,00ليس احتي

تسقشيش هب982 ط10,00ليس احتي

تسزدي آسي983 ط10,00ليس احتي



تسزرار سيف الدين984 ط10,00ليس احتي

دراع مري985 تسب ط10,00ليس احتي

ء986 يزة هن تسبن ب ط10,00ليس احتي

تسمسعي رحيل987 ط10,00ليس احتي

ن محمد امين988 ب تسش ط10,00ليس احتي

ء989 ي اسم ي تسم ط10,00ليس احتي

ر990 ن عبد الغ تسمحن ط10,00ليس احتي

ز991 ين جي ش تسخزن ط10,00ليس احتي

يك992 ج م تسلعج ط10,00ليس احتي

ء993 ف تسلزر  ط10,00ليس احتي

ق فريدة994 ق تسب ط10,00ليس احتي

رة995 تسقديدة س ط10,00ليس احتي

ن996 ل حن ب تسط ط10,00ليس احتي

سي997 مع  تسبن ج ط10,00ليس احتي

س بسم998 تسغ ط10,00ليس احتي

تسهال راضي999 ط10,00ليس احتي

ن1000 تسطرط عثم ط10,00ليس احتي

د سميرة1001 تسبن عي ط10,00ليس احتي

م صاح الدين1002 حيرش أس تسب ط10,00ليس احتي

ردة 1003 تسجعا  ط9,75ليس احتي

خ1004 تسقيش زي ط9,75ليس احتي

ني عبد الغني1005 تسمن ط9,75ليس احتي

تسمشت محمد بدر اإسا1006 ط9,50ليس احتي

تسب حمزة1007 ط9,50ليس احتي

لي زين الدين 1008 تسقرف ط9,50ليس احتي

جر1009 مي ه تسبن ت ط9,50ليس احتي

ر1010 تساضح لمن ط9,50ليس احتي

ء1011 سح اسم تسك ط9,50ليس احتي

بح راني1012 تسذب ط9,50ليس احتي

تسدراجي امين1013 ط9,50ليس احتي

تستيس هند1014 ط9,50ليس احتي

س زبيدة1015 تسسيب ط9,50ليس احتي

تسعزيز مري1016 ط9,50ليس احتي

رة حدة1017 تسلعم ط9,50ليس احتي

لبي امي1018 تسط ط9,50ليس احتي

مي رامي1019 تسب ط9,50ليس احتي

ن 1020 ش عبد الرحم تسخرب ط9,50ليس احتي

ني1021 تسزعب غ ط9,50ليس احتي

يع1022 سح محمد ش تسك ط9,50ليس احتي

زني س1023 تسرم ط9,50ليس احتي

ليد 1024 تسبن يحي  ط9,00ليس احتي



ين1025 تسبدر الدين ز ط9,00ليس احتي

تسيخ بال 1026 ط9,00ليس احتي

يص1027 ك خ تسك ط9,00ليس احتي

ر س1028 تسقص ط9,00ليس احتي

س دني زاد1029 صر  تسن ط9,00ليس احتي

ي1030 ر س عر تسب ط8,50ليس احتي

ن1031 ريم ر ن ش تسع ط8,50ليس احتي

يم1032 عبده س تسب ط8,50ليس احتي

ر كنزة1033 تسمنص ط8,50ليس احتي

د 1034 ني عبد ال ط تسس ط8,00ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

ش حسين1 سترعمر جحـــ15,27م ن
سترحمراني ربيح2 جحـــ15,00م ن
ني زهيرة3 سترلعيس جحـــ14,51م ن
تي جمي4 ش سترل جحـــ14,47م ن
سترراجعي أنيس5 جحـــ13,56م ن
ز6 سترلنصر ف جحـــ13,50م ن
راد7 سمي م سترب جحـــ13,50م ن
ر شعي8 سترقرق جحـــ13,02م ن
ل ليندة9 سترم جحـــ13,00م ن

رة10 لن س سترإقس جحـــ13,00م ن
يم 11 س ع س ستر ب جحـــ12,98م ن
ستربن قرعيش زين12 جحـــ12,40م ن
ستر قريشي بال13 جحـــ11,50م ن
يم14 ن س سترقيط جحـــ11,50م ن
ستر زرقيني هدي 15 جحـــ11,00م ن
سي فريدة16 ستر ف جحـــ10,50م ن
في17 سترب ش جحـــ10,50م ن
سترار س18 جحـــ10,00م ن
ر حمزة19 سترجع جحـــ10,00م ن
نسربيعي ف20 جحـــ20,00ليس ن

 المؤهل
دة أ الش

ش صبيح1 نسري طـــ18,96ليس احتي
ش راضي2 نسزب طـــ17,68ليس احتي
تي هدى 3 نسحرك طـــ17,64ليس احتي
داد4 طل  ع نسب طـــ17,51ليس احتي
ل5 نسشن ام طـــ17,26ليس احتي
نسغدير ريم6 طـــ17,13ليس احتي
رح اميرة7 نسف طـــ17,08ليس احتي
ل 8 نسهدار ام طـــ16,62ليس احتي
يزة لي9 نسبن ف طـــ16,58ليس احتي

يح10 نسعزيز ص طـــ16,50ليس احتي
نسبصير لبن11 طـــ16,43ليس احتي
س عبد السا12 نسبس طـــ16,38ليس احتي
ليد13 ن  نسبن زي طـــ16,26ليس احتي
ر فريدة 14 نسقحط طـــ16,11ليس احتي
س عص15 نسد طـــ16,05ليس احتي
نسليتي مصط16 ط16,0001.04.1973ليس احتي
نسالعبيد راني17 ط16,0013.11.1980ليس احتي
ري18 ل ح نسقب ط16,0026.10.1984ليس احتي
قي 19 ثير ش نسخ ط16,0026.12.1987ليس احتي
يبي خديج20 نسذ طـــ15,93ليس احتي

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث
دة يزي لغ:  الم انج

ص عدد منصب 20:  المن
ئم جحين ق : ااستحق درج حس الن

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

قالرتب عااس ال ط مجم سن اأكبر المترشحالنق



ي 21 س س نسق ط15,91ليس احتي
ح كنزة22 نسب ط15,79ليس احتي
نسحربي حسين23 ط15,71ليس احتي
هيب24 نسبن عدة  ط15,57ليس احتي
ا هدى25 نست ط15,57ليس احتي
م دلي 26 ش نسب ط15,53ليس احتي
شي نسيم27 نسدع ط15,52ليس احتي
نسبيش رشد 28 ط15,50ليس احتي
ء29 نسزم هن ط15,50ليس احتي
زي30 س ف نسعتر ط15,50ليس احتي
تي دال31 نسغج ط15,50ليس احتي
د32 نسمس سع ط15,43ليس احتي
يم 33 نسغميض ح ط15,40ليس احتي
ي34 ني ص نسزيت ط15,30ليس احتي
ل 35 ص ام نسقرب ط15,27ليس احتي
نسبن عرا خديج36 ط15,22ليس احتي
ي نجاء37 زغ نسب ط15,22ليس احتي
ي 38 نسخاف ع ط15,15ليس احتي
م39 ر أ س نسخي ط15,11ليس احتي
نسشريخي سمير 40 ط15,00ليس احتي
ه محمد الطي 41 م نسب ط15,00ليس احتي
ج عزا لبن42 نسح ط15,00ليس احتي
س43 نسبت ان ط15,00ليس احتي
يك44 خ م د نسب ط15,00ليس احتي
د نزه45 نسب ط15,00ليس احتي
نسمشر عب 46 ط14,95ليس احتي
ل فريدة47 نسغ ط14,68ليس احتي
ح48 نسدرادرة صب ط14,50ليس احتي
زي 49 ن ف نسسعد ط14,50ليس احتي
ف زين50 نسل ط14,50ليس احتي
ل نميرة51 نسدرب ط14,50ليس احتي
ة 52 عي حي نسدري ط14,50ليس احتي
ن53 ي ايم نسخ ط14,47ليس احتي
ان س54 نسشت ط14,42ليس احتي
ل من55 نسس ط14,37ليس احتي
خي امين 56 نسس ط14,35ليس احتي
في57 يد ش نسب ط14,27ليس احتي
سي58 ف ه  نسخ ط14,21ليس احتي
نسبن نمير مري59 ط14,16ليس احتي
ي سميح60 نسع ط14,08ليس احتي
مي61 ل س نسقب ط14,08ليس احتي
نسبن مرزاق62 ط14,07ليس احتي
س فريدة63 نسطب ط14,04ليس احتي



س س64 نسحب ط14,00ليس احتي
نسلبكير ريم 65 ط14,00ليس احتي
ضي كريم 66 نسب ط14,00ليس احتي
ف سمير67 نسإخ ط14,00ليس احتي
ف68 ز ع نسبع ط14,00ليس احتي
ردة69 نسخنيش  ط14,00ليس احتي
م70 هي س نسك ط14,00ليس احتي
ابتي نعيم71 نست ط14,00ليس احتي
نسدهني نسيم72 ط14,00ليس احتي
تي صبرين 73 نسغج ط14,00ليس احتي
دي74 د ن نسمن ط14,00ليس احتي
رزاد75 ي ش خ نسب ط14,00ليس احتي
داد76 نسقري  ط14,00ليس احتي
ش ايمن77 نسحد ط14,00ليس احتي
ري78 مي ص نسم ط14,00ليس احتي
ل79 ل من نسجغ ط13,96ليس احتي
ي80 نسبزاح ش ط13,85ليس احتي
طم 81 نسيسعد شريف ف ط13,80ليس احتي
اش ابتس82 نسبن ز ط13,75ليس احتي
ح 83 نسقري نج ط13,75ليس احتي
طم الزهراء84 نسمشر ف ط13,75ليس احتي
نسح الحمص محمد أمين85 ط13,74ليس احتي
ذين دني86 نسبن ا ط13,73ليس احتي
نسدي فرح 87 ط13,72ليس احتي
يط لي88 ي نسب ط13,54ليس احتي
طب زين89 نسب ط13,54ليس احتي
ردة90 ر  نسقرق ط13,50ليس احتي
نسشتي نبي 91 ط13,50ليس احتي
يح 92 ني ص نستب ط13,50ليس احتي
الي فتيح93 س نسب ط13,50ليس احتي
ز هدى94 نسحج ط13,50ليس احتي
داد95 مي م نسج ط13,50ليس احتي
نسعيد بسم96 ط13,50ليس احتي
ردة97 ا  ي نسن ط13,50ليس احتي
ال98 رن نسقرق ط13,50ليس احتي
ضيل99 نسجغط ف ط13,50ليس احتي
ء100 نسرحب اسم ط13,50ليس احتي
ن101 ي ش س نسكر ط13,50ليس احتي
يد راضي 102 نسب ط13,39ليس احتي
شعير عبد المجيد103 نسب ط13,36ليس احتي
ر فطيم 104 نسقط ط13,30ليس احتي
نسقرا هش105 ط13,27ليس احتي
يزة106 اتي ف نست ط13,17ليس احتي
ف107 نسبن عبيرز ع ط13,16ليس احتي
نسمرا لحسن 108 ط13,11ليس احتي
ر109 نسعبدلي جع ط13,11ليس احتي
ز110 ن كن نسعا ط13,10ليس احتي
رة111 يد س نسب ط13,08ليس احتي
ن112 ر اسم نسقرق ط13,00ليس احتي
ل 113 سمي خ نسق ط13,00ليس احتي
في امين114 ع نسب ط13,00ليس احتي



نسج ه  فط115 ط13,00ليس احتي
رة 116 ط ن ع نسب ط13,00ليس احتي
ج نصيرة117 نسمجم ط13,00ليس احتي
ني118 ي عبد الغ ع نسب ط13,00ليس احتي
طل رفي119 ع نسب ط13,00ليس احتي
تي نسيم120 نسزن ط13,00ليس احتي
رة 121 في س نسمخ ط12,93ليس احتي
ة122 نسخريص حي ط12,88ليس احتي
دة سميح 123 نسحم ط12,80ليس احتي
ن124 زي حن نسب ط12,77ليس احتي
ن125 نسبن قسمي حن ط12,77ليس احتي
ز شري126 نسعز ط12,75ليس احتي
قي بدرة 127 نسمرز ط12,72ليس احتي
ن128 ان ايم نسشت ط12,70ليس احتي
س129 نسقس ب ط12,63ليس احتي
ان نبي130 نسشت ط12,58ليس احتي
يم 131 عا ه س نسب ط12,50ليس احتي
نسهال اميرة 132 ط12,50ليس احتي
جر133 نسسرس ه ط12,50ليس احتي
ل134 امر من نسلع ط12,50ليس احتي
ة135 د حي نسسع ط12,50ليس احتي
ني هجيرة136 ي نسم ط12,50ليس احتي
نسكراغل مري137 ط12,50ليس احتي
نسزعي هدى138 ط12,50ليس احتي
رة س139 نسسم ط12,50ليس احتي
نسحمزا لبن140 ط12,50ليس احتي
دى141 ر ال ف ن نسشن ط12,50ليس احتي
مي نسرين142 م نسب ط12,50ليس احتي
س143 ن ب نسعا ط12,39ليس احتي
داد144 بتي  نسن ط12,38ليس احتي
ف 145 ار عبد الر نسد ط12,28ليس احتي
نسعد عز الدين146 ط12,27ليس احتي
ف 147 ادرة عبد الر نسش ط12,25ليس احتي
نسخ سمي148 ط12,25ليس احتي
ة149 طل حي ع نسب ط12,13ليس احتي
مس كنزة 150 نسخ ط12,00ليس احتي
نسيز مري151 ط12,00ليس احتي
اع نسرين152 نسط ط12,00ليس احتي
ي نبي 153 نسزغ ط12,00ليس احتي
ي154 ج عبد الح نسحج ط12,00ليس احتي
ح عب155 نسمس ط12,00ليس احتي
ة156 نسمزار حي ط12,00ليس احتي
دي157 ين ن جم نسب ط12,00ليس احتي
نسبن سعيد سمي158 ط12,00ليس احتي
ب بشرى159 نسث ط11,86ليس احتي
ة 160 نسمحسن نج ط11,86ليس احتي
د 161 خشب ج نسب ط11,72ليس احتي
ل162 قي خ نسمرز ط11,65ليس احتي
ن163 تي ايم نسسم ط11,63ليس احتي
ء 164 س اسم نسعتر ط11,55ليس احتي
ء165 نسزبيش أسم ط11,50ليس احتي



د166 ريف سع نسمخ ط11,50ليس احتي
نسحمش ريم167 ط11,50ليس احتي
ني رزي168 نسهر ط11,50ليس احتي
نسلعزازق ري169 ط11,50ليس احتي
نسبن قر س170 ط11,46ليس احتي
ن171 ر اإيم د ن نسمزه ط11,44ليس احتي
رة ليندة 172 نسب ط11,36ليس احتي
نسشراني ليندة173 ط11,27ليس احتي
ن ريم174 يم نسبن س ط11,23ليس احتي
دى 175 ر ال نسالعمر ن ط11,16ليس احتي
رة اإسا 176 كريد ن نسأ ط11,00ليس احتي
ي177 نسقبي س ط11,00ليس احتي
ن178 م عبد الرحم قي اس نسمشح ط11,00ليس احتي
ل179 نسمداسي أم ط11,00ليس احتي
مدين180 ص ب ح نسب ط11,00ليس احتي
نسبن خرف ه ريم181 ط11,00ليس احتي
ليخ182 نسخرفي ز ط10,98ليس احتي
لد183 د خ ر نسم ط10,50ليس احتي
ر سميرة 184 نسعرع ط10,50ليس احتي
رار عبد ه185 نسب ط10,50ليس احتي
ة186 ع ه حي نسط ط10,50ليس احتي
كركر مري187 نسب ط10,50ليس احتي
دة188 ل مسع نسعج ط10,08ليس احتي
ء189 نسمرز اسم ط10,00ليس احتي
نسشبل محمد190 ط10,00ليس احتي
ف يع191 نسيخ ط10,00ليس احتي
دار عب192 نسش ط10,00ليس احتي
س هجيرة193 نسمسم ط10,00ليس احتي
شاغ نصرالدين194 نسب ط10,00ليس احتي
نسزغبي يع195 ط9,50ليس احتي
ه196 طيف عبد ال نسعبد ال ط9,50ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

ن1 ب سترحسن ع جحـــ13,50م ن

سترنصيرة خضرة بن2 جحـــ12,50م ن

ن3 سترمحمد الشريف عثم جحـــ11,50م ن

نساحا لعزازق4 جحـــ15,00ليس ن

بي5 نس حمزة لعج جحـــ14,93ليس ن

 المؤهل
دة أ الش

قي نجي 1 نسمرز ط14,0015.02.1991ليس احتي

ش بن2 نسكنزة دش ط14,0009.11.1991ليس احتي

نسالدين عاء دادة بن3 ط13,5030.07.1991ليس احتي

نس نسرين متيجي4 ط13,5030.03.1993ليس احتي

ين5 ع دل ب نسع طـــ13,15ليس احتي

جن قرارسن اأكبر المترشح ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث

دة ني لغ:  الم ألم

ص عدد ص 05:  المن من

ئم جحين ق : ااستحق درج حس الن

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

قالرتب عااس ال ط مجم النق



ل6 ق نسغني ب ط13,00ليس احتي
يم7 نسربيع ح ط12,97ليس احتي
نسشرين هدن8 ط12,64ليس احتي
نسحسيب كح9 ط12,50ليس احتي
ص10 ي م نسكمي ط12,50ليس احتي
لي11 نسالدين حس معمر ط ط12,50ليس احتي
لمرج12 ش ب نسعي ط12,50ليس احتي
صر13 س ن نسإلي ط12,50ليس احتي
ل بن14 نسابتس رح ط12,00ليس احتي
س15 نس اميرة فع ط11,95ليس احتي
ه عبد ردا16 نسال ط11,75ليس احتي
لي17 ير قيج نسس ط11,50ليس احتي
نسحجي عمني18 ط11,50ليس احتي
نسحميد الخير احمد19 ط11,14ليس احتي
ل 20 نسخمس ام ط11,00ليس احتي
مي21 ري ت نس ح ط10,50ليس احتي
ر22 نسرمز صرص ط10,50ليس احتي
ل23 ن سكين شرب نسإيم ط10,00ليس احتي
نسغشيشي سمي 24 ط10,00ليس احتي
فرم25 ي ب نسالدين ت ط10,00ليس احتي
ل 26 ط خ نسعي ط9,00ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

سترخد يحي1 جحــــ13,80م ن
لزازن صبرين2 سترب جحــــ12,97م ن
سترحراد لبن3 جحــــ11,58م ن
ر لي4 سترقم جحــــ11,50م ن
دار لي 5 ستربن ش جحــــ11,46م ن
رة6 ي ن ستربن س جحــــ11,14م ن
سترزرار إرزقي 7 جحــــ11,00م ن
سترمصرا نعيم8 جحــــ11,00م ن
قد لنج9 سترب جحــــ9,50م ن
سين10 سترحمداد ي جحــــ9,50م ن
سترشرايطي نسرين11 جحــــ9,50م ن
رس12 س ف سترخنت جحــــ9,00م ن
لد13 يران خ نسب جحــــ16,05ليس ن
يزة14 رح ف نسب جحــــ16,00ليس ن
ر محمد امين 15 نسعط جحــــ15,96ليس ن
ن كريم16 نسع جحــــ15,44ليس ن
نسخط نسيم17 جحــــ15,32ليس ن
نسشيح حسني18 جحــــ15,18ليس ن
د19 نسدعيش سع جحــــ15,11ليس ن
س20 مني  نسم جحــــ15,00ليس ن

 المؤهل
دة أ الش

خ كريم 1 د نسب طــــ14,95ليس احتي
مد نزي2 نسح طــــ14,72ليس احتي
ة مري3 ي نسن طــــ14,71ليس احتي
ي4 ل س نسقت طــــ14,50ليس احتي
نسبن عطي عبد الحكي5 طــــ14,44ليس احتي
نسادة مري6 طــــ14,42ليس احتي
نسقرا امين7 طــــ14,39ليس احتي
جدة8 نسقاتي م طــــ14,32ليس احتي
ن9 يز حن نسم طــــ14,29ليس احتي
ز 10 نسبن عدة فير طــــ14,27ليس احتي
هل صاح الدين 11 س نسب طــــ14,22ليس احتي
بدين 12 نسقصير محمد زين الع طــــ14,14ليس احتي
در13 نسبن سعده عبد ال طــــ14,09ليس احتي
نسليتي فيصل14 ط14,0803.01.1985ليس احتي
نسبن محمد انيس15 ط14,0811.06.1985ليس احتي
نسقدار فتيح16 طــــ14,07ليس احتي
ان 17 ن رض نسفكر طــــ14,06ليس احتي
نسعز حمزة18 طــــ14,03ليس احتي
رة19 ن س يم س نسا طــــ14,00ليس احتي
نسلعا عزيز 20 طــــ13,86ليس احتي

جن قرار ال

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث
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ري21 نسحداد ن طــــ13,85ليس احتي
ج22 ر ح ق نسش طــــ13,76ليس احتي
نسأرغي رزي23 طــــ13,72ليس احتي
نسبن صغير سعيدة 24 طــــ13,70ليس احتي
يم 25 م ف ش نسب طــــ13,64ليس احتي
بد محمد26 نسع طــــ13,61ليس احتي
نسقس زهير 27 طــــ13,58ليس احتي
مني أحمد28 نسم طــــ13,55ليس احتي
نسشنيتي صبرين29 طــــ13,50ليس احتي
نسلبكير نذير30 طــــ13,50ليس احتي
ح 31 نسدره صب طــــ13,40ليس احتي
ز فطيم الزهرة32 نسفنط طــــ13,34ليس احتي
ر ريم33 نسلبص طــــ13,33ليس احتي
يدة34 فاق م نسب طــــ13,27ليس احتي
هيب 35 نسمرشد  طــــ13,22ليس احتي
ئش 36 نيسي ع نسل طــــ13,16ليس احتي
نسجنيد لي37 طــــ13,00ليس احتي
ر مصط 38 نسمنص طــــ13,00ليس احتي
بعزيز اسي39 نسا طــــ13,00ليس احتي
در بشرى40 نسق طــــ13,00ليس احتي
ي41 ي ع نسمخ طــــ13,00ليس احتي
نسزا حمزة42 طــــ13,00ليس احتي
ل43 تي أم نسغج طــــ13,00ليس احتي
رة44 نسقرا س طــــ12,79ليس احتي
ح45 قم صب نسب طــــ12,79ليس احتي
نسسرار فضي46 طــــ12,62ليس احتي
ن47 نسحراس حن طــــ12,50ليس احتي
ضن راضي48 نسرم طــــ12,50ليس احتي
ي محمد49 ك نسبن ب طــــ12,50ليس احتي
ي سمي50 جن نسب طــــ12,50ليس احتي
م51 ي أس ي نسش طــــ12,50ليس احتي
نسيكني هدى52 طــــ12,49ليس احتي
يد لين 53 نسب طــــ12,38ليس احتي
ن احا54 نسغضب طــــ12,38ليس احتي
ن55 ي ش س نسعش طــــ12,32ليس احتي
يح شمس الدين56 نسس طــــ12,27ليس احتي
نسبحر نسيم57 طــــ12,26ليس احتي
ان58 جر رض نسب طــــ12,23ليس احتي
ص دلي59 نسح طــــ12,22ليس احتي
قزاط خديج60 نسب طــــ12,16ليس احتي
برة61 ن ص نسدرم طــــ12,15ليس احتي
ن62 ر اايم ش ن نسلب طــــ12,13ليس احتي
نسجعيدر جال 63 طــــ12,11ليس احتي
سي عبد المجيد64 نسلعر طــــ12,11ليس احتي
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دة65 ل مسع نسعج طــــ12,08ليس احتي
ن66 ط حن نسبش طــــ12,03ليس احتي
نسعبع سميرة 67 طــــ12,03ليس احتي
دل68 لحي ع نسص طــــ12,00ليس احتي
نسحمزا حدة69 طــــ12,00ليس احتي
ني70 ارث م نسبن  طــــ12,00ليس احتي
نسعيط زهي71 طــــ12,00ليس احتي
ل72 نسهدن ابت طــــ12,00ليس احتي
رة 73 نسشال ص طــــ11,98ليس احتي
قرة اشرا74 نسب طــــ11,96ليس احتي
ض75 نسسبيح ري طــــ11,85ليس احتي
شمي نسرين76 نسه طــــ11,80ليس احتي
ش احمد77 نسمع طــــ11,79ليس احتي
نسلطرش هش78 طــــ11,76ليس احتي
لحي أميرة79 نسب طــــ11,50ليس احتي
ر الدين80 ح ن نسرب طــــ11,45ليس احتي
حيد81 ش  نسمر طــــ11,35ليس احتي
ة 82 يبي مر نسذ طــــ11,33ليس احتي
ص امي 83 نسقرب طــــ11,25ليس احتي
ل 84 س خ نسفرط طــــ11,14ليس احتي
ء85 م هن ش نسب طــــ11,00ليس احتي
في86 عبد ه ص نسب طــــ11,00ليس احتي
تي 87 ل ف نسشع طــــ11,00ليس احتي
زيد 88 نسشيتر محمد ب طــــ11,00ليس احتي
في 89 نسمداسي ش طــــ10,92ليس احتي
ل 90 يد من نسب طــــ10,79ليس احتي
مي ليندة91 نسب طــــ10,69ليس احتي
لمين 92 ر الع د محمد عبد ه ن نسيحي الشريف الم طــــ10,50ليس احتي
ي 93 ز ف نسمعز طــــ10,50ليس احتي
يزة94 ن ف نسعن طــــ10,50ليس احتي
ل 95 هل عبد الم نسمس طــــ10,50ليس احتي
ن96 ح ايم نستن طــــ10,48ليس احتي
يد زكي97 نسج طــــ10,32ليس احتي
سمين98 د ي نسمسع طــــ10,18ليس احتي
نسفرجي شيراز 99 طــــ10,14ليس احتي

عد100 نسعبدالسا س طــــ10,00ليس احتي
ار الزهرة101 لن نسب طــــ10,00ليس احتي
نسدريعي س102 طــــ10,00ليس احتي
يدة103 نسبزع م طــــ10,00ليس احتي
ش سميح104 نسحم طــــ9,89ليس احتي
ني 105 ن عبد الغ نسمع طــــ9,50ليس احتي
ف كنزة 106 خن نسب طــــ9,31ليس احتي
نسغزلي حسيب 107 طــــ9,24ليس احتي
في108 ر ص د نسب طــــ9,00ليس احتي
ن109 نسبغداد اسم طــــ8,00ليس احتي
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رس1 ع ف ر لم ندس د جحـــ16,50م ن
رة2 ن ن لدحم ندس د جحـــ16,00م ن
ء3 ستردرارج أسم جحـــ15,41م ن
د4 رة مسع لسم ندس د جحـــ15,00م ن
في 5 ر الت ل خن ندس د جحـــ14,50م ن
لالع اسا6 ندس د جحـــ13,50م ن
ليد7 هزي  لب ندس د جحـــ13,50م ن
ل8 يري ام سترعم جحـــ13,50م ن
قي9 رة ش قند لب ندس د جحـــ13,00م ن
يم10 لي س سترم جحـــ13,00م ن
ستربخت هش11 جحـــ13,00م ن
ن حمزة12 ر لش ندس د جحـــ11,50م ن
لصدق زين الدين13 ندس د جحـــ11,50م ن
د صبيح14 ف سترب جحـــ11,50م ن
ل بن اأحرش عمر عبد ه15 ندس د جحـــ10,75م ن
سترشبط حمزة 16 جحـــ10,00م ن
دة رشيدة17 نش نسب جحـــ17,26ليس ن
نسبن عدة بال 18 جحـــ16,89ليس ن
نسماي إبتس 19 جحـــ16,39ليس ن
ط فطيم20 نسبع جحـــ16,23ليس ن

 المؤهل
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نسغي فضي1 طـــ15,97ليس احتي
نسدامس سيف الدين 2 طـــ15,70ليس احتي
جر 3 خ ه د نسب طـــ15,68ليس احتي
ن4 ج حن نسلص طـــ15,55ليس احتي
نسعريف حدة5 طـــ15,33ليس احتي
ت احا6 نسس طـــ15,00ليس احتي
س صبيرة7 نسن طـــ14,88ليس احتي
نسبن عبيرز زهير8 طـــ14,85ليس احتي
ح9 د صب نسدا طـــ14,74ليس احتي
يم10 نسعبدالي ح طـــ14,72ليس احتي
يزة11 ل ف نسع طـــ14,59ليس احتي
رة فضي12 نسبن عم طـــ14,57ليس احتي
يك 13 يبي م نسذ طـــ14,56ليس احتي
نسعبد العزيز حمزة14 طـــ14,55ليس احتي
ج15 حي ث نسط طـــ14,53ليس احتي
ئش 16 غي ع نسن طـــ14,50ليس احتي
اتي فضي17 نسم طـــ14,48ليس احتي
نسصخر أي18 طـــ14,44ليس احتي
ثر 19 ر ك نسقحط طـــ14,43ليس احتي
ح لبن20 نسبي طـــ14,36ليس احتي
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رة هدى 1 سترب جحـــ13,66م ن
ل كريم2 ستربن م جحـــ13,62م ن
تي رندة3 سترغج جحـــ12,50م ن
في4 س ت سترمسم جحـــ12,15م ن
ء5 ل اسم سترعج جحـــ11,84م ن
يل يع 6 سترط جحـــ11,61م ن
ة7 ج عزا نج سترح جحـــ11,50م ن
سترلحرش ساف8 جحـــ11,50م ن
ن9 ي ايم سترحي جحـــ11,00م ن
جر 10 ش ه ستركا جحـــ10,73م ن
سمين11 سترحداد ي جحـــ10,50م ن
جر12 سترتيس ه جحـــ10,09م ن
ار زين13 سترن جحـــ10,08م ن
يح14 زراف ص سترب جحـــ10,00م ن
ن15 قرش حن نسب جحـــ17,89ليس ن
طم الزهراء16 ضي ف نسبن م جحـــ17,36ليس ن
صر 17 ج عزا ن نسح جحـــ16,86ليس ن
د سعد18 نسالعيد جحـــ16,08ليس ن
زردة جمي19 نسب جحـــ15,93ليس ن
ز20 برة فير نسجب جحـــ15,85ليس ن

 المؤهل
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في 1 ز ت نسحج طـــ15,70ليس احتي
نسبن سعده عب2 طـــ15,63ليس احتي
ي حيدر3 نسالع طـــ15,00ليس احتي
ي يحي4 نسق طـــ14,86ليس احتي
ين خديج5 نسفا طـــ14,72ليس احتي
ن6 د حن نسمزه طـــ14,69ليس احتي
نسسمت نبي 7 طـــ14,65ليس احتي
ردة8 ل  نسدغ طـــ14,58ليس احتي
زي9 ش ف نسبح طـــ14,57ليس احتي
ن10 نسقرف حن طـــ14,56ليس احتي
سكين حسيب11 نسب ط14,5022.01.1985ليس احتي
رك 12 ي مب نسكت ط14,5031.12.1989ليس احتي
س كنزة13 نسبس طـــ14,32ليس احتي
س14 ن نسلزار ال طـــ14,30ليس احتي
ي15 ني س نسدرهم ط14,2901.05.1984ليس احتي
في16 سي ت نسسب ط14,2920.05.1987ليس احتي
ر لبن17 نسميص طـــ14,26ليس احتي
ر نضرة18 نسجع طـــ14,25ليس احتي
د19 دريس سع نسب طـــ14,21ليس احتي
مي20 ش س نسعب طـــ14,12ليس احتي
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سترلحرش ساف8 جحـــ11,50م ن
ن9 ي ايم سترحي جحـــ11,00م ن
جر 10 ش ه ستركا جحـــ10,73م ن

ل لي21 درب نسب ط14,0822.01.1985ليس احتي
ث22 ميد ك نسحم ط14,0031.12.1989ليس احتي
ط أعمر23 نسحن ط14,00ليس احتي
ي امن24 س نسي ط14,00ليس احتي
ن25 رح حن نسب ط13,7701.05.1984ليس احتي
نسمزرز كريم26 ط13,7620.05.1987ليس احتي
نسطير بني27 ط13,59ليس احتي
سين28 نسكرا ي ط13,50ليس احتي
ة29 سع نج نسي ط13,50ليس احتي
نسنني سمراء30 ط13,50ليس احتي
ي31 زة ج نسقند ط13,50ليس احتي
سمين32 لكي ي نسم ط13,50ليس احتي
ئش33 ش ع زن نسب ط13,50ليس احتي
نسبن عيس مري34 ط13,50ليس احتي
ي سعيدة35 ح نسس ط13,50ليس احتي
ر فرح 36 نسعم ط13,50ليس احتي
اتي  منير37 نست ط13,50ليس احتي
سمين 38 راخ ي نسس ط13,36ليس احتي
نسجعيد كريم 39 ط13,36ليس احتي
رة 40 نسزبيش س ط13,22ليس احتي
يزة41 رار ف نسب ط13,17ليس احتي
ائل42 ن  نسنعم ط13,15ليس احتي
ل دني43 نسمسط ط13,14ليس احتي
ل نسرين44 نسبسط ط13,13ليس احتي
لي فرح45 نسش ط13,12ليس احتي
ض46 د ري نسإسع ط13,10ليس احتي
نسل حسيب47 ط13,09ليس احتي
عشرين منير48 نسأ ط13,00ليس احتي
نسمحج منيرة 49 ط13,00ليس احتي
طم الزهرة50 ل ف نسطب ط13,00ليس احتي
ن 51 نسبدار إيم ط13,00ليس احتي
ن52 د ايم نسسع ط13,00ليس احتي
نسبن هال حدة53 ط13,00ليس احتي
ادرة عبد الرحي54 نسش ط12,98ليس احتي
د سمي55 نسمكر ط12,85ليس احتي
نسزايد مري56 ط12,85ليس احتي
ء57 ب أسم نسبن غ ط12,78ليس احتي
يدة58 ا ج نسز ط12,67ليس احتي
ل59 جي عبد الم نسح ط12,53ليس احتي
ر60 ش قد نسدب ط12,50ليس احتي
د زهرة61 نسج ط12,50ليس احتي
يم62 ر س نسطي ط12,50ليس احتي
د مري63 نسد ط12,50ليس احتي
ف أمين64 نسخن ط12,50ليس احتي
نسدربيسي هدى65 ط12,50ليس احتي



سترلحرش ساف8 جحـــ11,50م ن
ن9 ي ايم سترحي جحـــ11,00م ن
جر 10 ش ه ستركا جحـــ10,73م ن
يدةعبير66 ج نسب ط12,50ليس احتي
زي67 ن ف نسسعد ط12,50ليس احتي
ب68 ن ث ط نسس ط12,50ليس احتي
ر يسمين69 نسمذك ط12,50ليس احتي
ري70 نسعطي ح ط12,50ليس احتي
ن71 نسقر ايم ط12,50ليس احتي
عي زين72 نسن ط12,50ليس احتي
اتي من73 نسم ط12,48ليس احتي
مي74 نسزر س ط12,43ليس احتي
يم75 ض ح نسبي ط12,43ليس احتي
لد  هدى76 نسخ ط12,36ليس احتي
دل77 ن ع نسزرم ط12,34ليس احتي
نسالعمزا نبي 78 ط12,25ليس احتي
ن79 عجيل حن نسب ط12,14ليس احتي
نسفيالي بسم80 ط12,08ليس احتي
نسقريش مديح81 ط12,02ليس احتي
ث العمري 82 نسبن برغ ط12,00ليس احتي
نسبت عب83 ط12,00ليس احتي
طي آسي84 نستن ط12,00ليس احتي
لكي راضي85 نسم ط12,00ليس احتي
جر 86 ش ه نسحت ط12,00ليس احتي
ن زين87 نسدحم ط12,00ليس احتي
قي  سمي88 نسش ط12,00ليس احتي
رة89 ف س نسمخ ط12,00ليس احتي
ه نسيم90 نسحي ط12,00ليس احتي
نسزا خديج91 ط12,00ليس احتي
نسخ عبد الحميد92 ط12,00ليس احتي
نسبزان حميدة93 ط12,00ليس احتي
نسغا مري94 ط12,00ليس احتي
ليد95 نسبن هال  ط12,00ليس احتي
عزة سميرة96 نسب ط12,00ليس احتي
بي سميح97 نسمي ط12,00ليس احتي
نسخ حس98 ط12,00ليس احتي
رة99 تي س نسسم ط11,92ليس احتي

ع كريم 100 نسبن سب ط11,90ليس احتي
جر 101 ني ه ن نسك ط11,83ليس احتي
نسعط آمن102 ط11,80ليس احتي
ي103 نسزر س ط11,79ليس احتي
ة104 نسصخرا مر ط11,79ليس احتي
جر105 ل ه نسهب ط11,70ليس احتي
هي نضرة106 نسك ط11,61ليس احتي
د107 نسدريعي سع ط11,58ليس احتي
يك108 ش م نسش ط11,51ليس احتي
لد 109 ن خ نسشين ط11,50ليس احتي
ين110 ي ك ص نسم ط11,50ليس احتي
نسعد ه ال111 ط11,50ليس احتي
اش أنيس112 نسبن ز ط11,50ليس احتي
مي113 نسقال س ط11,50ليس احتي
بس امين 114 نسلعب ط11,50ليس احتي
ز115 ب فير ر نسب ط11,50ليس احتي
ن116 نسعريف ايم ط11,50ليس احتي
خط مديح 117 نسب ط11,50ليس احتي



سترلحرش ساف8 جحـــ11,50م ن
ن9 ي ايم سترحي جحـــ11,00م ن
جر 10 ش ه ستركا جحـــ10,73م ن

ل118 نسزبيش ام ط11,50ليس احتي
م119 نسنمير س ط11,50ليس احتي
ل120 ش خ نسمع ط11,50ليس احتي
ل نبي121 نسدغ ط11,47ليس احتي
مي س 122 نسدك ط11,47ليس احتي
ء 123 د الرميص نسعيد ط11,31ليس احتي
ركي كنزة124 نسمب ط11,25ليس احتي
ن حكيم125 نسعن ط11,15ليس احتي
نسعمر سمي126 ط11,13ليس احتي
نسمغراس فضي127 ط11,10ليس احتي
يبي صبرين128 نسذ ط11,09ليس احتي
نسبرك فريدة129 ط11,00ليس احتي
ردة130 ش  نسزعم ط11,00ليس احتي
نسحراد حسين131 ط11,00ليس احتي
ش لبن132 نسدعم ط10,78ليس احتي
نسكرامي ليندة133 ط10,72ليس احتي
ش ابراهي134 نسري ط10,69ليس احتي
ي رحم135 ي نسن ط10,61ليس احتي
في136 ترع ص نسب ط10,60ليس احتي
نسبج فتيح 137 ط10,53ليس احتي
ل الدين 138 نسحمزة جم ط10,50ليس احتي
يض كنزة139 نسب ط10,50ليس احتي
ن140 نسقرقي ايم ط10,50ليس احتي
نسحكيمي رفي141 ط10,50ليس احتي
ز142 ن فير جي نسأ ط10,50ليس احتي
زرارة صبرين143 نسب ط10,50ليس احتي
د زين الدين144 نسسع ط10,50ليس احتي
دى145 ر ال ني كريم ن نسخ ط10,48ليس احتي
ن 146 بد ايم نسع ط10,41ليس احتي
ن147 ر حن نسن ط10,26ليس احتي
نسدريش من 148 ط10,25ليس احتي
نسهميسي كنزة149 ط10,25ليس احتي
ع ه محمد امين150 نسط ط10,17ليس احتي
داد151 نسقراس  ط10,00ليس احتي
ش احا 152 نسخب ط9,84ليس احتي
ني رشيدة 153 نسحم ط9,50ليس احتي
يدة154 ح ج نسمس ط9,50ليس احتي
ي155 رز ص نسب ط9,50ليس احتي
ديس عمر156 نسب ط9,00ليس احتي
ب كنزة 157 نسث ط9,00ليس احتي
ر هش158 ش نسع ط9,00ليس احتي
رة 159 نسعك س ط9,00ليس احتي
ن160 بر ايم نسص ط8,00ليس احتي
نسدداش نذير 161 ط6,75ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

ستربري سمي1 جحـــ15,68م ن
ء2 ازيد ش سترب جحـــ15,40م ن
ة بال3 سترق جحـــ15,26م ن
افي4 ستراضح  جحـــ15,04م ن
ز رزي5 سترقنط جحـــ14,95م ن
سترزبيش محمد6 جحـــ14,69م ن
ئش7 ني ع سترزرم جحـــ14,58م ن
د8 سترراجي ج جحـــ14,52م ن
د9 سترمداسي نج جحـــ14,50م ن
نس10 ش ت سترحم جحـــ14,46م ن
طم11 ريش ف سترب جحـــ14,34م ن
يح12 سترج ه ص جحـــ14,34م ن
سيف مري13 سترب جحـــ14,34م ن
لي 14 ستردريد م جح14,3323.06.1989م ن

 المؤهل
دة أ الش

دن نسيم1 ستررم ط14,3310.10.1990م احتي
ح    2 سترعمر صب طـــ14,25م احتي
ال 3 ن ن ستربن زي طـــ14,08م احتي
زي4 سترمعيزي ف ط14,0003.02.1986م احتي
خي من5 سترد ط14,0011.04.1989م احتي
ر آسي 6 سترمذك ط14,0030.07.1989م احتي
ح رحيم7 ستررح ط14,0007.03.1991م احتي
ني مديح8 سترع طـــ13,97م احتي
ن9 ش حن سترخرم طـــ13,95م احتي
نيه10 ني م ط سترس ط13,8422.07.1990م احتي
س الزهرة11 ستردع ط13,8406.08.1990م احتي
سترحكيمي نبي12 طـــ13,80م احتي
ح13 ل سم ستركح طـــ13,79م احتي
رة14 اش س سترز طـــ13,77م احتي
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ن15 ش حن سترحطط طـــ13,71م احتي
د هدى16 سترجم طـــ13,64م احتي
سترطك عب17 طـــ13,62م احتي
ح لبن18 جن سترب طـــ13,58م احتي
ر رحم19 ستردك طـــ13,58م احتي
عربي سميرة20 سترب طـــ13,50م احتي
ز 21 ين لحي ص سترص طـــ13,50م احتي
جي ريم22 سترح طـــ13,50م احتي
ل يسمين23 سترمرم طـــ13,45م احتي
ي24 خ ص ستردرد طـــ13,33م احتي
ن احا25 سترمزي طـــ13,32م احتي
ستراعرا نسرين26 طـــ13,32م احتي
سترفاحي لي27 طـــ13,31م احتي
ي كريم 28 سترصي طـــ13,27م احتي
ح29 ستربن دادة صب طـــ13,27م احتي
ي رقي 30 ك سترت طـــ13,24م احتي
ن لبن31 ش سترأ طـــ13,20م احتي
ن32 ستربال إيم طـــ13,20م احتي
سترشرك كريم33 طـــ13,13م احتي
ردة34 غ  سترش طـــ13,09م احتي
سترطك سميح35 طـــ13,04م احتي
ري36 س ص سترب طـــ13,03م احتي
سترسعد فضي 37 طـــ13,00م احتي
سترمجبر نضيرة38 طـــ13,00م احتي
ر39 ر عم ش سترع طـــ13,00م احتي
ستردبيش خديج40 طـــ13,00م احتي
ردة41 ش  ستركد طـــ13,00م احتي
سترحكيمي س42 طـــ13,00م احتي
من43 سترقراي الي طـــ13,00م احتي
ض  الشريف44 ستربي طـــ13,00م احتي
سترمسعي فريدة45 طـــ13,00م احتي
ستربزع ريم46 طـــ13,00م احتي
ن47 ابد حن سترع طـــ13,00م احتي
سترحيرش مري48 طـــ13,00م احتي
سترخاف ريم49 طـــ13,00م احتي
ل50 ط ه سترزعب طـــ13,00م احتي
ل51 ستررز ه أم طـــ13,00م احتي
ستربن عنتر سميرة52 طـــ12,98م احتي
سترجيدل ريم53 طـــ12,85م احتي
بد هجيرة54 ع سترب طـــ12,83م احتي
لكراع لي55 سترب طـــ12,81م احتي
يم 56 بط س سترخ طـــ12,77م احتي
ي57 مي س سترد طـــ12,74م احتي
دع عزا 58 سترفضي م طـــ12,74م احتي
سترسامي خير الدين 59 طـــ12,67م احتي
ستررشيد نضيرة60 طـــ12,67م احتي
يم نبي61 سترح طـــ12,52م احتي
ة62 سين نج ستربن ي طـــ12,50م احتي
ش63 مراج عي سترب طـــ12,50م احتي
ز64 ز ف سترلخضر عز طـــ12,44م احتي
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عز صحراء65 سترب طـــ12,36م احتي
دة 66 نع مي سترص طـــ12,22م احتي
سترفرج ه يع67 طـــ12,20م احتي
ر رتيب 68 سترقحط طـــ12,19م احتي
سترلغري امي 69 طـــ12,18م احتي
شي احا70 ستربر طـــ12,18م احتي
ن71 تي حن سترسم طـــ12,13م احتي
ار زهير72 ص سترب طـــ12,10م احتي
ليد73 سترلراد  طـــ12,09م احتي
ال74 سترإدير ن طـــ12,09م احتي
يع75 سترجدامي ش طـــ12,00م احتي
لد يمين76 ستربن خ طـــ12,00م احتي
ش عب77 سترعمير طـــ12,00م احتي
ن78 ش ايم سترب طـــ12,00م احتي
ن 79 سترراجي حن طـــ12,00م احتي
سترشتيح ريم80 طـــ12,00م احتي
سترن مري81 طـــ12,00م احتي
ن82 ي إيم ح سترس طـــ12,00م احتي
ن83 احد حن سترال طـــ12,00م احتي
ستراضح بسم84 طـــ12,00م احتي
ش رمز85 سترب طـــ12,00م احتي
زي86 ي ج سترشري طـــ11,93م احتي
د 87 س مسع سترك طـــ11,85م احتي
ن 88 ن حن سترأكن طـــ11,77م احتي
سترقمجي بدرة 89 طـــ11,71م احتي
ن زين ااسا90 د سترخ طـــ11,65م احتي
سترفراج لي91 طـــ11,58م احتي
ري فطيم الزهرة92 ر م ستردف طـــ11,50م احتي
طم93 ش ف سترمخ طـــ11,50م احتي
د هجيرة94 سترإسع طـــ11,50م احتي
ز لحسن95 سترمعز طـــ11,50م احتي
قي يسمين96 ب سترب طـــ11,50م احتي
سف97 ش ي ب سترر طـــ11,50م احتي
عزة اسا98 سترب طـــ11,50م احتي
فظ99 ج ح سترحج طـــ11,50م احتي

سترقدار هش 100 طـــ11,50م احتي
ل فريدة101 سترس طـــ11,50م احتي
ي102 سترمداني لي طـــ11,50م احتي
يدر 103 ج ق سترح طـــ11,50م احتي
ني 104 الي ص س سترب طـــ11,50م احتي
د 105 ستردراجي ال طـــ11,50م احتي
سترخريص نزي106 طـــ11,50م احتي
رار صبيح107 سترل طـــ11,44م احتي
مران ريم108 سترت طـــ11,19م احتي
سترمي نسيم109 طـــ11,00م احتي
ح أمين110 ستركرد طـــ11,00م احتي
ى111 د س سترإسع طـــ11,00م احتي
ف شري112 سترس طـــ11,00م احتي
رح س113 سترب طـــ10,93م احتي
سترجعا نجي114 طـــ10,62م احتي
ال115 سترمزين  ن طـــ10,50م احتي
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د116 عي سع سترنج طـــ10,50م احتي
شين حسين117 سترح طـــ10,50م احتي
ل مري118 سترمحت طـــ10,50م احتي
ء119 ش اسم ب سترر طـــ10,00م احتي
ابحي لي120 سترر طـــ8,50م احتي
سترجريد صبيح121 طـــ7,50م احتي
ر لي122 نسقرق طـــ19,76ليس احتي
شي حسين 123 نسحم طـــ18,35ليس احتي
ض فضي 124 نسم طـــ18,00ليس احتي
رة125 نستمدرار ن طـــ17,66ليس احتي
يم126 نسفرجي  ف طـــ17,42ليس احتي
كثير حمزة127 نسب طـــ17,41ليس احتي
ي كريم128 نسشب طـــ17,27ليس احتي
يس129 ن الم نسمع طـــ17,00ليس احتي
ي130 جر عبد الح نسب طـــ16,78ليس احتي
نسبن مبر نجيم131 طـــ16,75ليس احتي
نسحربي نبي132 طـــ16,72ليس احتي
تح133 نسخش ف طـــ16,50ليس احتي
د134 ني زي نسزي طـــ16,03ليس احتي
ح135 نسلعزازق سم طـــ16,00ليس احتي
ني نسيم136 نسبن طـــ16,00ليس احتي
اسع الجمعي137 نسال طـــ15,87ليس احتي
جر 138 نسظريف ه طـــ15,65ليس احتي
نسكعبش محمد139 طـــ15,50ليس احتي
ار حدة140 نسش طـــ15,43ليس احتي
جر141 ي ه نسك طـــ15,19ليس احتي
رس 142 ل ف نسب طـــ15,18ليس احتي
سط143 ر عبد الب ق ش نسب طـــ15,13ليس احتي
ح144 رة صب نسق طـــ15,00ليس احتي
نسلعبيد نبي145 طـــ15,00ليس احتي
نسجعران لي146 طـــ15,00ليس احتي
ي الشريف147 س نسي طـــ14,67ليس احتي
بد صاح الدين148 نسع طـــ14,64ليس احتي
د سميرة149 نسب طـــ14,50ليس احتي
نسخ مديح150 طـــ14,50ليس احتي
ل رفي151 نسكح طـــ14,50ليس احتي
يم152 نسمم ح طـــ14,50ليس احتي
دل 153 نسبن يحي ع طـــ14,50ليس احتي
ني س154 نسزيت طـــ14,35ليس احتي
هيب155 نسمعير  طـــ14,10ليس احتي
ي156 ش كمي نسبخ طـــ14,08ليس احتي
في157 نسغبريد ت طـــ14,08ليس احتي
ء158 ف نسمطرفي  طـــ14,00ليس احتي
ثر159 ل ك نسدغ طـــ14,00ليس احتي
دردارة نصيرة160 نسب طـــ14,00ليس احتي
الي غني 161 س نسب طـــ14,00ليس احتي
تح162 ي ف ل نسب طـــ14,00ليس احتي
رة 163 ع س نسجرب طـــ13,89ليس احتي
ن اسي 164 نسق طـــ13,77ليس احتي
ني عز الدين 165 نسلعن طـــ13,67ليس احتي
رة166 ن س نسمزي طـــ13,50ليس احتي
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ن167 ي كردرة س نسب طـــ13,50ليس احتي
ح168 نسبن نصر صب طـــ13,50ليس احتي
رز زهيرة169 نسب طـــ13,50ليس احتي
نسلبصير أمين170 طـــ13,50ليس احتي
يحي بال 171 نسصب طـــ13,50ليس احتي
نساتشير نصيرة 172 طـــ13,50ليس احتي
نسكعرار رض 173 طـــ13,50ليس احتي
ط اي174 نسعي طـــ13,49ليس احتي
ي سميح 175 نسمجي طـــ13,33ليس احتي
ى176 شيش نج نسأ طـــ13,29ليس احتي
ن177 ف حن نسدل طـــ13,00ليس احتي
جي غني 178 نسهرب طـــ13,00ليس احتي
ار محمد179 نسش طـــ13,00ليس احتي
شي سيف الدين 180 نسحم طـــ13,00ليس احتي
م زين الدين 181 ش نسب طـــ13,00ليس احتي
ي182 ر ش ش نسع طـــ13,00ليس احتي
الي رحم183 س نسب طـــ12,94ليس احتي
يظ 184 ي ح نسق طـــ12,55ليس احتي
ي185 جي س نسن طـــ12,51ليس احتي
نسبزاح س186 طـــ12,50ليس احتي
ب بسم187 نسر طـــ12,50ليس احتي
ابد سمير188 نسع طـــ12,50ليس احتي
در189 ل عبد ال ب نسط طـــ12,08ليس احتي
ف يسمين190 نسلخ طـــ12,00ليس احتي
ر لبن191 نسعمي طـــ12,00ليس احتي
در192 د عبد ال نسعيب طـــ12,00ليس احتي
ن 193 نسغمراني حن طـــ12,00ليس احتي
نسمس مري 194 طـــ11,91ليس احتي
نسماخ نسيم195 طـــ11,79ليس احتي
د196 ش عم نسعش طـــ11,79ليس احتي
رة فريد197 نسلعم طـــ11,77ليس احتي
ني راضي198 م نسس طـــ11,77ليس احتي
يع199 د ش نسج طـــ11,50ليس احتي
ل200 نسمعطي ام طـــ11,50ليس احتي
ل201 ج أم نسقج طـــ11,00ليس احتي
ي202 مي ن ك نسخن طـــ11,00ليس احتي
س بسم203 عب نسب طـــ11,00ليس احتي
ل204 قي أم نسش طـــ11,00ليس احتي
ء205 ز اسم عك نسب طـــ11,00ليس احتي
مي سمير206 نسح طـــ11,00ليس احتي
رة 207 لي س نسقرف طـــ10,83ليس احتي
مي208 نسحميدش س طـــ10,71ليس احتي
نسقس سميرة209 طـــ10,50ليس احتي
ي 210 جي عبد الح نسهرب طـــ10,50ليس احتي
ف شعي 211 نسم طـــ10,48ليس احتي
س زهير 212 نسعيك طـــ10,16ليس احتي
نسمشت زين 213 طـــ9,69ليس احتي
لد214 د خ حر نسب طـــ9,50ليس احتي

Page 53



Page 54



Page 55



Page 56



Page 57



Page 58



 المؤهل
دة أ الش

ع1 ب نعن سترث جحـــ15,50م ن
يم2 ش س سترمع جحـــ15,20م ن
عبد ه رفي 3 سترب جحـــ15,20م ن
سترحم نصيرة4 جحـــ15,00م ن
م5 يج س سترب جحـــ14,98م ن
يل6 ستردميد خ جحـــ14,66م ن
ن7 لمي حس سترت جحـــ14,57م ن
م8 ن أس سترشيب جحـــ14,50م ن
رس9 سترزاهر ف جحـــ14,16م ن

سترمرابطين اليزيد10 جح14,0005.10.1976م ن

 المؤهل
دة أ الش

سترلغزال أي1 ط14,0018.05.1989م احتي

ف2 ستردريسي ع ط14,0025.04.1990م احتي

ال3 سترمخز ن ط14,0010.09.1990م احتي

س4 تب رة ا سترس ط14,0008.12.1990م احتي

ل 5 ني كم سترزي ط13,5010.01.1983م احتي

هن6 يز ك سترم ط13,5015.09.1989م احتي

بكر7 ح ب ستررح طـــ13,32م احتي

ن8 د إيم سترف طـــ13,14م احتي

ف فرح9 سترخ طـــ13,13م احتي

دي10 سترخضر ن طـــ13,12م احتي

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث
دة اساميــــــ ع:  الم

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

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

قالرتب عااس ال ط مجم سن اأكبر المترشحالنق



سف11 سترغن ي ط13,08م احتي
يبي سمير12 سترذ ط12,89م احتي
ي13 م س سترم ط12,50م احتي
ن14 ر حن سترن ط12,50م احتي
دل رفي عز15 سترع ط12,50م احتي
رع حس16 سترش ط12,50م احتي
ش قيس17 سترمزع ط12,50م احتي
سترقريشي مصط18 ط12,50م احتي
قي19 ن ش سترزرم ط12,50م احتي
سترلعريش سمي20 ط12,28م احتي
يل الطي21 ستربن ب ط12,21م احتي
ن العيد22 ستر بن جن ط12,00م احتي
ر الدين 23 لي ن سترقرف ط12,00م احتي
دل 24 بي ع سترمي ط11,50م احتي
ش كريم25 سترأكد ط11,29م احتي
شمي26 اقني ال ستربن  ط10,87م احتي
بر عبد الكري 27 سترع ط10,76م احتي
لي خرفي 28 سترت ط10,00م احتي
ز29 عك نسدني ب ط21,51ليس احتي
نسلبصير راضي 30 ط21,19ليس احتي
ح 31 ش صب كر نسب ط20,17ليس احتي
نسشيدة ذهبي32 ط19,30ليس احتي
ل33 ن كم نسشيب ط18,91ليس احتي
ل 34 يل ام نسبن ب ط18,83ليس احتي
يدة35 نسمحر ع ط18,00ليس احتي
ثر36 شجيرة ك نسب ط18,00ليس احتي
نسبراهيمي عبد العزيز37 ط18,00ليس احتي
ني38 ر عبد الغ نسبن عرع ط17,70ليس احتي
مر 39 نسه ع ط17,55ليس احتي
ل الدين40 قزاط جم نسب ط17,53ليس احتي
ن 41 ن عثم نسسعد ط17,50ليس احتي
ن 42 ج حس عج نسب ط17,42ليس احتي
ارة 43 نسعزة ن ط17,32ليس احتي
دى44 ر ال جي ن نسهرب ط17,00ليس احتي
هزي ع الكري45 نسب ط17,00ليس احتي
د أمين46 نسب ط16,95ليس احتي
ء47 نسدل اسم ط16,74ليس احتي
نسرقي شكر48 ط16,27ليس احتي
ن49 يم زيد س نسلي ط16,25ليس احتي
ي 50 خير س نسب ط16,00ليس احتي
س51 ني ق نسرحم ط16,00ليس احتي
قريص فريد52 نسب ط16,00ليس احتي
س مصط53 ي نسب ط16,00ليس احتي
اش لطي54 نسز ط16,00ليس احتي
ر55 نسفرد عبد الغ ط15,98ليس احتي
ز مري56 نسدرب ط15,98ليس احتي
ي57 زدة س نسلب ط15,82ليس احتي
سف58 نسق ي ط15,72ليس احتي
ال 59 جي ن نسهرب ط15,66ليس احتي
يل60 يح خ نسس ط15,50ليس احتي
ن61 مس عبد الرحم نسخ ط15,50ليس احتي



ني62 ابع أم نسس ط15,47ليس احتي
ر ريم63 نسكب ط15,19ليس احتي
يسي قرمي64 نسس ط15,02ليس احتي
د65 ر مسع نسلن ط15,00ليس احتي
ء66 ل أسم نسأفغ ط15,00ليس احتي
نسبعداش ابتس67 ط14,98ليس احتي
ن 68 م يد ل نسب ط14,88ليس احتي
م69 ش أتس نسكيم ط14,85ليس احتي
رش عزيزة 70 نسب ط14,73ليس احتي
ن71 يز حن نسق ط14,73ليس احتي
ي راضي72 صي نسل ط14,58ليس احتي
دل 73 اش ع نسش ط14,50ليس احتي
ل74 ي ام نسأرم ط14,50ليس احتي
ء75 ميد اسم نسحم ط14,50ليس احتي
ي76 نسعك ف ط14,50ليس احتي
ز 77 نسفيالي ف ط14,50ليس احتي
ر78 ة عبد الغ ي نسن ط14,50ليس احتي
ح دال79 نسشط ط14,50ليس احتي
طم80 عي ف نسش ط14,50ليس احتي
هرة81 سين ج ر نستي ط14,50ليس احتي
ل82 نسح الحمص آم ط14,50ليس احتي
ى امي83 نسضح ط14,50ليس احتي
ج84 نسبن حميدة الع ط14,26ليس احتي
رة85 في ن نسخ ط14,11ليس احتي
ه86 ني برك عس نسب ط14,01ليس احتي
س87 نسالعرب  ط14,00ليس احتي
سف88 رم ي نسم ط14,00ليس احتي
يح89 رة ص نسعم ط14,00ليس احتي
نسكعبش محمد90 ط14,00ليس احتي
ن الس أمير91 نسري ط14,00ليس احتي
ل92 ن كم نسع ط14,00ليس احتي
ج مكي93 نسمحمد الح ط13,78ليس احتي
مي 94 نسماي س ط13,50ليس احتي
ء95 نسزر سن ط13,50ليس احتي
مل رحم96 نسك ط13,50ليس احتي
اني آمن97 نسزغ ط13,50ليس احتي
ل98 د أم حر نسب ط13,50ليس احتي
دة فطيم99 نسزي ط13,50ليس احتي
نسخرف ه بال100 ط13,50ليس احتي
د101 نسرتيب دا ط13,35ليس احتي
سين102 د ي نسعي ط13,35ليس احتي
نسبتشي صدا103 ط13,26ليس احتي
لح104 ي ص نسخ ط13,12ليس احتي
ن105 ز إسم نسحم ط13,00ليس احتي
ه106 نسكتي عبد ال ط13,00ليس احتي
رس107 نسبكيس ف ط13,00ليس احتي
يل108 ع خ نسش ط13,00ليس احتي
ئش109 ن ع نسالع ط12,83ليس احتي
ر 110 ز ط نسحج ط12,57ليس احتي
س السعيد111 نسجس ط12,57ليس احتي
س 112 ح م نسرح ط12,50ليس احتي
نسنبيل هال 113 ط12,50ليس احتي
نسمنديل بدر الدين114 ط12,50ليس احتي
نسبن دادة غني115 ط12,50ليس احتي
اد116 ر ف نسس ط12,50ليس احتي
ن نصر الدين117 نسعن ط12,25ليس احتي
رش أحا118 نسح ط12,00ليس احتي
ن نبيل 119 نسشحم ط12,00ليس احتي
ل زهرة 120 نسبن ش ط12,00ليس احتي
ر121 ع مخت نسكرب ط12,00ليس احتي
يد حمزة122 نسب ط11,90ليس احتي
ي نسي 123 نسبن ع ط11,50ليس احتي
ل124 نسعيط آم ط11,48ليس احتي
سيم125 نسكشيدة  ط9,60ليس احتي



د صبرين126 نسرك ط9,50ليس احتي
نسبراهيمي هش127 ط8,50ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

لحي نبيل1 لص ندس د جحـــ18,00م ن
سترزنين عزيزة2 جحـــ15,89م ن
ال 3 ستربن يحي ن جحـــ14,51م ن
ل نسيم4 سترخت جحـــ13,91م ن
ر زاد5 لحي ش سترص جحـــ13,91م ن
س6 سترقصرا  الي جحـــ13,90م ن
لحيرش رفي7 ندس د جحـــ13,50م ن
افي8 سترمنديل  جحـــ13,48م ن
سترحمرا عبد ه9 جحـــ13,46م ن
ء10 س لمي سترك جحـــ13,36م ن
ن11 سترلغا حن جحـــ13,22م ن
ر12 ا عم سترر جحـــ13,12م ن
س13 ل اضح م ندس د جحـــ13,00م ن
ل س14 بشط سترب جحـــ13,00م ن
ي امين15 ستردخي جحـــ12,94م ن
نيرة16 سترحميل م جحـــ12,92م ن
ن معير17 سترايم جحـــ12,71م ن
من 18 بي عبد الم سترج جحـــ12,64م ن
احد حسيب19 سترال جحـــ12,62م ن
ستربن يحي لي20 جحـــ12,55م ن

 المؤهل
دة أ الش

ن1 ن رمض لأمزي ندس د طـــ12,50م احتي
د2 سترتحربي عم طـــ12,49م احتي
سترخاف نسيم3 طـــ12,45م احتي
ن4 سترصدق ايم طـــ12,31م احتي
رة الجمعي5 سترعم طـــ12,28م احتي
مي6 سترلع ر طـــ12,26م احتي
بر7 ع ج ر سترم طـــ12,21م احتي
ش زين8 سترهب طـــ12,11م احتي
ستربن قي يسمين 9 ط12,0524.08.1977م احتي
سترخرشي كنزة10 ط12,0524.01.1989م احتي
از11 سي ف سترمكن ط12,0528.03.1990م احتي
ل12 س خ سترن طـــ12,04م احتي
من سمير13 لض ندس د ط12,0030.05.1982م احتي
در إيدير14 لق ندس د ط12,0007.07.1988م احتي
ل بن عرف يسرى15 ندس د ط12,0028.08.1989م احتي
لراجعي جمي16 ندس د ط12,0002.09.1989م احتي
لبن هال اكر17 ندس د ط12,0016.01.1990م احتي
ل 18 دة ام ستربن ب طـــ11,94م احتي
ستربن نسيم19 طـــ11,92م احتي
د20 قرة سع سترب طـــ11,89م احتي

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق
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ر زاد5 لحي ش سترص جحـــ13,91م ن
س6 سترقصرا  الي جحـــ13,90م ن
لحيرش رفي7 ندس د جحـــ13,50م ن

ل سمرة21 سترس ط11,84م احتي
ال22 س ن سترق ط11,84م احتي
سترحميسي عبد الرحي23 ط11,83م احتي
دة24 يل مي ش سترب ط11,83م احتي
ئش25 ستردل ع ط11,83م احتي
ث 26 حط ك سترب ط11,82م احتي
دل27 يط ع ستربن ش ط11,81م احتي
سترلغ اميرة28 ط11,81م احتي
ر إبتس29 سترلعم ط11,75م احتي
ل رزي30 غ سترب ط11,75م احتي
ن31 سترشرف ايم ط11,73م احتي
يزة 32 ه ف سترل ط11,65م احتي
سترسرير رشيدة33 ط11,50م احتي
بج عمر34 لزب ندس د ط11,50م احتي
ء35 رع هن ل سترب ط11,50م احتي
ح36 يم سم سترب ط11,50م احتي
ميد عدي 37 سترق ط11,50م احتي
ء38 ستربني سن ط11,50م احتي
يظ39 ر عبد الح سترن ط11,50م احتي
ل 40 ستربن رايس آم ط11,50م احتي
ستربن سريد محمد41 ط11,50م احتي
سترعظيمي حس42 ط11,50م احتي
رة43 دير س سترخ ط11,50م احتي
ل44 سترظريف ابت ط11,46م احتي
ش فطيم 45 ستربعط ط11,40م احتي
ليد 46 سترمداسي  ط11,25م احتي
مي47 سين الع سترمحمد ي ط11,11م احتي
ضل هدى48 سترف ط11,06م احتي
الي نسيم 49 س ل ب ندس د ط11,00م احتي
ل شكي50 لبرت ندس د ط11,00م احتي
يح51 لليتي ص ندس د ط11,00م احتي
بكر52 ن ب لعن ندس د ط11,00م احتي
زيد53 ستربشير الشريف ب ط11,00م احتي
سترعظيمي ابتس54 ط11,00م احتي
بكر55 ش ب سترغد ط10,91م احتي
ن رحيم 56 ستردغم ط10,85م احتي
ي 57 ستردقي س ط10,75م احتي
ر فطيم الزهرة58 سترجع ط10,51م احتي
ستربن عيس حمزة59 ط10,50م احتي
ي60 راني ن سترم ط10,50م احتي
شي سمي61 ستركرا ط10,50م احتي
جر62 سترحراث ه ط9,73م احتي
سترعظيمي سمير63 ط9,50م احتي
لي 64 ل الع يش ط21,00دراس ع احتي
نسزاهر ابراهي65 ط19,00ليس احتي
زي66 نسقريش ف ط18,27ليس احتي
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ر زاد5 لحي ش سترص جحـــ13,91م ن
س6 سترقصرا  الي جحـــ13,90م ن
لحيرش رفي7 ندس د جحـــ13,50م ن
غربي سمراء67 نسب ط15,00ليس احتي
م 68 نسقس مري ط14,08ليس احتي
لي ليندة69 نسم ط14,00ليس احتي
ش نسرين 70 نسطبش ط13,75ليس احتي
ال 71 ش ن يعش ط13,69دراس ع احتي
خ زين الدين 72 د نسب ط13,69ليس احتي
س ابتس73 نسب ط13,69ليس احتي
نسسامي لبن74 ط13,65ليس احتي
ء75 ز حسن عك نسب ط13,45ليس احتي
تح76 ي بن رقر ف ط13,30دراس ع احتي
طيش حدة77 نسب ط13,04ليس احتي
بترة محمد امين78 نسب ط13,00ليس احتي
دى79 ر ال ثين ن ايد ب نسز ط13,00ليس احتي
ء80 نسبن رقر زكري ط12,97ليس احتي
رة81 طيش ن نسب ط12,60ليس احتي
د هش82 نسإسع ط12,57ليس احتي
شريط هدى83 يب ط12,53دراس ع احتي
ف84 ل ع نسب ط12,50ليس احتي
س خديج85 نسق ط12,40ليس احتي
يبي امن86 نسذ ط12,36ليس احتي
ان مري87 نسش ط12,17ليس احتي
داد88 ني  ط نسس ط12,14ليس احتي
ال 89 ء بر نسأسم ط12,09ليس احتي
سي90 نسب  ط12,04ليس احتي
ار هش91 نسلن ط12,00ليس احتي
ي شريف حسيب92 نسكت ط12,00ليس احتي
ن كنزة93 نسب ط12,00ليس احتي
ني زهي94 نسزيت ط11,98ليس احتي
س رتيب 95 نسهن ط11,50ليس احتي
يدة96 نسبن حنيش م ط11,50ليس احتي
لي كتيب97 نسجب ط11,50ليس احتي
ر مري98 نسزم ط11,50ليس احتي
نسسعيد اب مصع 99 ط11,00ليس احتي

رة100 ي س ي نسرق ط11,00ليس احتي
في أميرة101 نسعط ط11,00ليس احتي
ن102 ي عني س نسسم ط11,00ليس احتي
دى103 ر ال ف ن نسبن خ ط11,00ليس احتي
ل 104 س كم نسد ط10,75ليس احتي
ر ريم105 نسسم ط10,57ليس احتي
بيط بدر الدين106 نسب ط10,50ليس احتي
نسخط الزهرة107 ط10,50ليس احتي
سف108 سف ي ي نسب ط10,50ليس احتي
خ عبدالعزيز 109 د نسب ط10,39ليس احتي
ري110 عمر ن نسب ط9,66ليس احتي
ن111 حي ايم نسط ط9,62ليس احتي
اتي مياد 112 نست ط9,50ليس احتي
نسقربع مصع113 ط9,50ليس احتي
نسنمير امي114 ط9,50ليس احتي
رة لين115 نسسم ط9,00ليس احتي
رة116 نسجد س ط8,50ليس احتي
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 المؤهل
دة أ الش

يط1 لحطر عبد الح ندس د جحـــ19,81م ن
يظ2 في ح لمخ ندس د جحـــ18,50م ن
ن3 ط لنبيل س ندس د جحـــ18,09م ن
ح4 ن سم لشين ندس د جحـــ18,00م ن
يج رابح5 ن لب ندس د جحـــ18,00م ن
امن مري6 للع ندس د جحـــ17,50م ن
سامي نصيرة7 لب ندس د جحـــ17,25م ن
يداد8 لحميدا  ندس د جحـــ17,25م ن
لسرا ليندة9 ندس د جحـــ17,10م ن

ر10 قي ف لمحر ندس د جح17,0009.12.1966م ن
ر11 ني  ف لرمض ندس د جح17,0018.11.1971م ن
لدقيش لي12 ندس د جح17,001977.08.16م ن
يس 13 لحبيش ن ندس د جح17,0023.03.1981م ن
لبعرا سميرة14 ندس د جح17,0024.09.1983م ن
ل15 سترس جم جح17,0023.11.1987م ن
سف16 ع ي سترجرب جح17,0023.06.1988م ن

 المؤهل
دة أ الش

س كريم1 سترمسم ط17,0004.03.1989م احتي
ك عزيز2 لف ندس د طـــ16,71م احتي
ن3 سترلعمير ايم طـــ16,50م احتي
ارة4 قرة ن لب ندس د طـــ16,47م احتي
يدة عبد العزيز 5 لد ندس د طـــ16,38م احتي
لبن لعا رشيدة6 ندس د طـــ16,26م احتي
ي7 ح س لب ندس د طـــ16,25م احتي
ز8 لزر ف ندس د ط16,0015.09.1966م احتي
ري9 ح ن لدب ندس د ط16,0009.04.1972م احتي

مي محمد10 لت ندس د ط16,0016.10.1973م احتي
لترش مداني 11 ندس د ط16,0030.12.1973م احتي
كي اميرة12 لاي ك ندس د ط16,0002.11.1975م احتي
ه13 لبن دمغ برك ندس د ط16,0011.02.1976م احتي
لكراسي رشيد14 ندس د ط16,0015.02.1977م احتي
ي رتيب15 لبن خ ندس د ط16,0029.03.1977م احتي
ل نسرين 16 م لب ندس د ط16,0011.05.1978م احتي

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث
دة ئي ع:  الم فيزي

ص عدد منص 16:  المن
ئم جحين ق : ااستحق درج حس الن

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

قالرتب عااس ال ط مجم سن اأكبر المترشحالنق



فني رابح 17 لب ندس د ط16,0017.07.1978م احتي
س مبر18 لبن ق ندس د ط16,0007.10.1978م احتي
ة19 لب نج ندس د ط16,0013.04.1979م احتي
لد 20 ج خ للص ندس د ط16,0020.12.1979م احتي
ة21 ل نج س لت ندس د ط16,0011.01.1981م احتي
ي22 ن س لسعد ندس د ط16,0023.07.1981م احتي
ة 23 رة نج لق ندس د ط16,0019.12.1981م احتي
ء24 حي لمي لط ندس د ط16,0009.03.1982م احتي
قر فريدة25 لم ندس د ط16,0022.10.1982م احتي
ء26 ن سن لخ ندس د ط16,0007.11.1982م احتي
مس27 ني الخ ط لس ندس د ط16,0011.03.1984م احتي
قي 28 لمعنصر ش ندس د ط16,0013.05.1984م احتي
رة29 اطي س لش ندس د ط16,0014.11.1985م احتي
اهري رض30 لط ندس د ط15,93م احتي
ه31 لقرفي عبد ال ندس د ط15,80م احتي
يس 32 لشبل م ندس د ط15,75م احتي
ج فيصل33 لقرب ندس د ط15,50م احتي
مل براهي34 لك ندس د ط15,50م احتي
دي35 ف ن لك لب ندس د ط15,50م احتي
ل36 ط من عي لب ندس د ط15,50م احتي
يشيش يمين37 لق ندس د ط15,50م احتي
ة38 ليحي نج ندس د ط15,50م احتي
ء39 ف لزعيب  ندس د ط15,50م احتي
ال40 ي ن ي لقب ندس د ط15,50م احتي
لزايد أحا41 ندس د ط15,50م احتي
ء42 ف شي  للع ندس د ط15,50م احتي
ان43 لبن فطيم مر ندس د ط15,50م احتي
زي44 لبن عمرا ف ندس د ط15,50م احتي
س محمد 45 لغط ندس د ط15,50م احتي
لهدار صبيرة46 ندس د ط15,50م احتي
ستربن غن سعيدة47 ط15,50م احتي
ر الدين48 ة ن لنح ندس د ط15,25م احتي
لد49 يدة خ ج لب ندس د ط15,25م احتي
داد50 ر م لزب ندس د ط15,25م احتي
يم51 ح س لسك ندس د ط15,20م احتي
ليد52 ش ال لعك ندس د ط15,17م احتي
ين سميرة53 جم لب ندس د ط15,15م احتي
سمين54 ف ي لشن ندس د ط15,00م احتي
يثر سميرة55 لخ ندس د ط15,00م احتي
ذراع لخضر56 لب ندس د ط15,00م احتي
لسمش صمرة 57 ندس د ط15,00م احتي
مي58 لعبا س ندس د ط15,00م احتي
ل صيرين59 لدرب ندس د ط15,00م احتي
د 60 ر سع لط ندس د ط15,00م احتي
يع61 بد ش لسي الع ندس د ط15,00م احتي
ن62 ي صمي س لالع ندس د ط15,00م احتي
ء63 ف لبن عبيد  ندس د ط15,00م احتي
مر64 لشع ع ندس د ط15,00م احتي
يدة65 لدرداز خ ندس د ط15,00م احتي
ترف مري66 لب ندس د ط15,00م احتي
لد67 مد الشريف خ لح ندس د ط15,00م احتي
ي عزيز68 لكت ندس د ط15,00م احتي
ر الدين69 لعجير ن ندس د ط15,00م احتي
رة70 اض س لف ندس د ط15,00م احتي
اترة راضي71 لخ ندس د ط15,00م احتي



عزيزعبد العزيز72 لب ندس د ط15,00م احتي
ش راضي73 لعب ندس د ط15,00م احتي
امر زين74 للع ندس د ط15,00م احتي
س سمي75 لفرط ندس د ط15,00م احتي
ني احمد76 لحم ندس د ط15,00م احتي
لبن السخر عبد الكري77 ندس د ط15,00م احتي
مي78 لخرشي س ندس د ط15,00م احتي
ن سميرة79 لجن ندس د ط15,00م احتي
ل فريد80 ص لب ندس د ط15,00م احتي
خير صبيح81 لب ندس د ط15,00م احتي
لقريشي مرزاق82 ندس د ط15,00م احتي
ح83 ف سم ليخ ندس د ط15,00م احتي
لنزار هجيرة84 ندس د ط15,00م احتي
يس85 ة ن ي لع ندس د ط15,00م احتي
مي86 ا س لز ندس د ط15,00م احتي
طم الزهراء87 لعا ف ندس د ط15,00م احتي
ة88 ديس حي لب ندس د ط15,00م احتي
لغبريد نسيم89 ندس د ط15,00م احتي
رخيرة90 شع لب ندس د ط15,00م احتي
ف منيرة91 مخ لب ندس د ط15,00م احتي
ر92 لب عبد الن ندس د ط15,00م احتي
في93 لبن اغري ش ندس د ط15,00م احتي
لبن جدي خديج94 ندس د ط15,00م احتي
ر95 ر عبد الن غ لف ندس د ط15,00م احتي
الح عبد الرحمن96 لص ندس د ط15,00م احتي
لحبيرا هب97 ندس د ط15,00م احتي
لمريج س98 ندس د ط14,99م احتي
ن99 عد حن ستربن س ط14,97م احتي
مل عبد الكري100 لك ندس د ط14,80م احتي
زيز س101 لب ندس د ط14,70م احتي
ر منير102 ة أن لكي ندس د ط14,70م احتي
ز يمين103 ستربرق ط14,66م احتي
ال حمزاء104 لق ندس د ط14,63م احتي
ن105 لزدا قمر الزم ندس د ط14,54م احتي
ن106 في الدين ايم سترص ط14,53م احتي
سين 107 سمي ي لق ندس د ط14,50م احتي
ش ريم108 سترمرك ط14,50م احتي
ضل أحا 109 لف ندس د ط14,50م احتي
ي 110 د الحن لإسع ندس د ط14,50م احتي
س كريم111 لبرق ندس د ط14,50م احتي
لعبيزة هجيرة112 ندس د ط14,50م احتي
رة اسي113 لب ندس د ط14,50م احتي
ن114 ي اترة س لخ ندس د ط14,50م احتي
د محمد115 لرق ندس د ط14,50م احتي
ل116 ي ام ك لت ندس د ط14,50م احتي
يسي السعيد 117 للغ ندس د ط14,50م احتي
دل118 كر ع لش ندس د ط14,50م احتي
ري119 ل ص قز لب ندس د ط14,50م احتي
افي120 فر  لح ندس د ط14,50م احتي
ر121 رة ف لسم ندس د ط14,50م احتي
ح منيرة122 لمصب ندس د ط14,50م احتي
ن امين123 لجن ندس د ط14,50م احتي
ث124 لزعي ك ندس د ط14,50م احتي
رس125 د ف لج ندس د ط14,50م احتي
لغا عمر126 ندس د ط14,50م احتي
تح127 رع ف ل لب ندس د ط14,50م احتي
تح128 ي ف لتك ندس د ط14,50م احتي
ي129 ر ب لبن عم ندس د ط14,50م احتي
ني130 لشرقي ه ندس د ط14,50م احتي
ل131 ز كم لقند ندس د ط14,50م احتي
دي132 لبن يحي ن ندس د ط14,50م احتي



ء133 ف لمشر  ندس د ط14,50م احتي
لمشر سمرة134 ندس د ط14,50م احتي
ة 135 ط عا لزيط ندس د ط14,50م احتي
ر 136 لبكير إنتص ندس د ط14,25م احتي
ن كريم 137 لالعيد ندس د ط14,25م احتي
سترميزير آمن138 ط14,21م احتي
يح139 لسعد ص ندس د ط14,20م احتي
طم 140 ستربن صيد ف ط14,19م احتي
لف هدى141 لم ندس د ط14,00م احتي
لعد إل142 ندس د ط14,00م احتي
يم 143 ف س لمخر ندس د ط14,00م احتي
لقس سميرة144 ندس د ط14,00م احتي
ة145 دة حي نش لب ندس د ط14,00م احتي
س اسي146 ط لبن  ندس د ط14,00م احتي
ليد147 لقرين ال ندس د ط14,00م احتي
ال 148 ر عزا ن لمب ندس د ط14,00م احتي
ي149 لبشطط خ ندس د ط14,00م احتي
ش زين150 لب ندس د ط14,00م احتي
لدراف تراكي151 ندس د ط14,00م احتي
لدالي س152 ندس د ط14,00م احتي
د ريم153 لصي ندس د ط14,00م احتي
ي154 لمرص س ندس د ط14,00م احتي
يظ155 ف ح لم ندس د ط14,00م احتي
لصخر لي156 ندس د ط14,00م احتي
ال157 لتبي ن ندس د ط14,00م احتي
ضي راضي158 لم ندس د ط14,00م احتي
اك عز الدين159 لمس ندس د ط14,00م احتي
ردة160 د  لقن ندس د ط14,00م احتي
ر عزيزة161 لشرش ندس د ط14,00م احتي
لعالي احمد162 ندس د ط14,00م احتي
جمع163 لبن سعده ب ندس د ط14,00م احتي
دل164 نمرة ع لب ندس د ط14,00م احتي
لعس رزي165 ندس د ط14,00م احتي
ندة ال166 لك ندس د ط14,00م احتي
له الخير167 ندس د ط14,00م احتي
سين168 ح ي لبي ندس د ط14,00م احتي
ئزة169 لمغني ف ندس د ط14,00م احتي
داد 170 سترب  ط14,00م احتي
ي171 لي ص سترمحت ط14,00م احتي
اش آمن172 سترع ط14,00م احتي
ف173 ستربن عزيز ر ط14,00م احتي
س 174 س إلي سترعب ط14,00م احتي
ن175 قص ايم سترب ط14,00م احتي
ن176 ل ايم ستربن  ط14,00م احتي
رة177 يط س ستربن ش ط14,00م احتي
ش لي178 ر ب سترم ط14,00م احتي
ء179 ف يل  سترب ط14,00م احتي
ي 180 سترقصير ع ط13,89م احتي
جال نسيم181 لب ندس د ط13,82م احتي
سترراشد إبتس182 ط13,82م احتي
لد صبرين183 لخ ندس د ط13,71م احتي
ي زهير184 ي لقب ندس د ط13,65م احتي
لبن سعد ه صبيح185 ندس د ط13,63م احتي
سترمدني آسي 186 ط13,61م احتي
سترنم فطيم187 ط13,51م احتي
ر بريزة188 لن ندس د ط13,50م احتي
قي سمراء189 ب لب ندس د ط13,50م احتي
ي190 اد عبد الح لص ندس د ط13,50م احتي
را بال191 لط ندس د ط13,50م احتي
ي 192 س لط لق ندس د ط13,50م احتي
ء 193 ين اسمـــــ لر ندس د ط13,50م احتي



لرشيد حمزة194 ندس د ط13,50م احتي
يزة195 مل ف لب ندس د ط13,50م احتي
لزدي مري196 ندس د ط13,50م احتي
معي امين197 لس ندس د ط13,50م احتي
رة198 لفاحي س ندس د ط13,50م احتي
ر سعيدة199 لقرق ندس د ط13,50م احتي
ل200 لحي ام لص ندس د ط13,50م احتي
امر كنزة201 لث ندس د ط13,50م احتي
يل202 لشعبي خ ندس د ط13,50م احتي
سي كريم203 لعب ندس د ط13,50م احتي
دى204 ر ال د ن لم ندس د ط13,50م احتي
از205 لبعيبن ف ندس د ط13,50م احتي
لحداد هدى206 ندس د ط13,50م احتي
حي هجيرة207 لط ندس د ط13,50م احتي
ي208 ر ص لقط ندس د ط13,50م احتي
لشرف حكيم209 ندس د ط13,50م احتي
نمي سميح210 لغ ندس د ط13,50م احتي
لقال رمي211 ندس د ط13,50م احتي
ي212 لي لط لغرز ندس د ط13,50م احتي
ر الدين213 للحسن ن ندس د ط13,50م احتي
ير214 ط س لزيط ندس د ط13,50م احتي
لرقيعي بريزة 215 ندس د ط13,50م احتي
ي فريد216 لالع ندس د ط13,50م احتي
ع ه رزي217 لط ندس د ط13,50م احتي
ة218 لليتي نج ندس د ط13,50م احتي
ل219 سترخنيش عبد الم ط13,50م احتي
طم الزهراء220 ج ف ستربن صن ط13,50م احتي
ء221 ف ط  ن سترب ط13,50م احتي
ي222 بتي لي سترت ط13,50م احتي
ئش223 حمد ع سترب ط13,50م احتي
صيف خديج224 سترل ط13,50م احتي
قبع ريم225 سترب ط13,50م احتي
اد امي226 سترص ط13,49م احتي
سترادريس صني227 ط13,47م احتي
ني خضير228 ستررمض ط13,43م احتي
هيب229 ل  ستربن  ط13,41م احتي
س230 اسع قيس سترب ط13,25م احتي
رز أحا231 سترب ط13,14م احتي
طم232 سترالعرابي ف ط13,13م احتي
ن233 بد ايم ع سترب ط13,08م احتي
يح234 ستريحي ص ط13,05م احتي
لسرا عنتر235 ندس د ط13,00م احتي
ل خديج 236 لب ندس د ط13,00م احتي
يدة237 ر خ لزك ندس د ط13,00م احتي
ف  خديج238 لزلي ندس د ط13,00م احتي
ر239 عمر عبد الغ لب ندس د ط13,00م احتي
لب عبد ه س240 ندس د ط13,00م احتي
ن241 لخنطيط حن ندس د ط13,00م احتي
لأعرا عبد الكري242 ندس د ط13,00م احتي
لليتي سمي243 ندس د ط13,00م احتي
يدة244 ار م لش ندس د ط13,00م احتي
ني س245 لتخن ندس د ط13,00م احتي
ي246 سترمحمد س ط13,00م احتي
ان ليندة247 سترجع ط13,00م احتي
ن248 ي حن سترالع ط13,00م احتي
سترعرام هند249 ط13,00م احتي
ن 250 س ريح ستربن ق ط13,00م احتي
م251 د أس ستردا ط13,00م احتي
ص 252 زيد ح سترب ط13,00م احتي
ي الدين الزهرة253 سترص ط13,00م احتي
ي254 سترحمد ع ط13,00م احتي



ة ابتس255 سترعا ط13,00م احتي
نس256 سترشابي ي ط13,00م احتي
س كنزة257 ه سترب ط13,00م احتي
ش هيب258 سترخن ط13,00م احتي
رة259 سترعالي س ط13,00م احتي
ن حجي260 سترأقم ط13,00م احتي
يم261 ي ف شي سترل ط13,00م احتي
ايسي رتيب262 سترم ط13,00م احتي
يم263 سن ح سترب ط13,00م احتي
ء264 ش سن ستركر ط13,00م احتي
شي فريدة 265 سترش ط13,00م احتي
في آسي266 سترخ ط13,00م احتي
زي267 ش ف ر ب سترم ط13,00م احتي
ز268 ي فير ستربن س ط13,00م احتي
ط رزي269 سترب ط12,98م احتي
سترزعب لخضر270 ط12,94م احتي
ستربكيس فتيح271 ط12,80م احتي
ن272 د حن سترإسع ط12,78م احتي
سترمرشد مري273 ط12,76م احتي
سترعبيد نسيم 274 ط12,75م احتي
ش سميرة275 سترعيط ط12,62م احتي
ر الدين276 سترخاف ن ط12,50م احتي
ن277 حسن حن لب ندس د ط12,50م احتي
لح278 لسكران ص ندس د ط12,50م احتي
لدراف قرمي 279 ندس د ط12,50م احتي
لذي مري280 ندس د ط12,50م احتي
رة 281 لمرداس س ندس د ط12,50م احتي
ش بال282 نس ش لي ندس د ط12,50م احتي
يزة283 بي ف لالع ندس د ط12,50م احتي
ان284 لمدني رض ندس د ط12,50م احتي
تح285 ف ف لمعي ندس د ط12,50م احتي
ردة286 ذراع  لب ندس د ط12,50م احتي
هيب287 لآي ادير  ندس د ط12,50م احتي
سيف عبد الح288 لب ندس د ط12,50م احتي
لن لي289 لإقس ندس د ط12,50م احتي
ح حمزة290 لذب ندس د ط12,50م احتي
م291 صر س لن ندس د ط12,50م احتي
تح292 د ف لم ندس د ط12,50م احتي
ا كريم293 لق ندس د ط12,50م احتي
ح294 ت يح عبد ال لس ندس د ط12,50م احتي
سر 295 لمي ي سترغ ط12,50م احتي
ي 296 سترهميسي س ط12,50م احتي
ير297 ي س ل سترب ط12,50م احتي
رة 298 مي ن سترت ط12,50م احتي
ي فتيح299 سترال ط12,50م احتي
دي 300 ستربال ن ط12,50م احتي
ن 301 ستربن صغير إيم ط12,50م احتي
يص302 سترب خ ط12,50م احتي
ل303 سترمجبر ام ط12,50م احتي
يس 304 ش رم سترخن ط12,50م احتي
جر305 طم ه ر ف سترنم ط12,50م احتي
ء306 ر أسم م سترب ط12,50م احتي
عيد سميرة307 سترب ط12,50م احتي
اد308 ن د سترإقن ط12,50م احتي
يم309 ن س سترشعب ط12,50م احتي
ل310 سترعزيز من ط12,50م احتي
ي311 د كمي سترال ط12,50م احتي
ي اسي312 ع سترب ط12,50م احتي
ز نبي313 ستربن عز ط12,50م احتي
سترنصي زهيرة314 ط12,50م احتي
طم315 في ف سترمخ ط12,50م احتي



ردي316 سترمزيز  ط12,50م احتي
ء317 ر اسم سترقد ط12,50م احتي
رس حس الدين318 سترق ط12,50م احتي
ي319 حن س سترب ط12,50م احتي
ء320 د هن حر سترب ط12,50م احتي
د احا321 ستربن حم ط12,42م احتي
ي322 ن محمد ع سترنعم ط12,40م احتي
ي سمي323 ستربن ق ط12,34م احتي
ستربد نبي324 ط12,30م احتي
طل سمراء325 ع سترب ط12,24م احتي
ن326 ستررز ايم ط12,19م احتي
ا سعيدة327 سترق ط12,15م احتي
لحي دال328 سترص ط12,14م احتي
يم 329 اش س سترش ط12,05م احتي
رزاد330 سترهديبل ش ط12,04م احتي
بس أمين331 سترعب ط12,00م احتي
س نبي 332 لفع ندس د ط12,00م احتي
ش لي333 لنشن ندس د ط12,00م احتي
د334 يض سع لب ندس د ط12,00م احتي
د335 ا المسع لق ندس د ط12,00م احتي
مي336 ي س ي لن ندس د ط12,00م احتي
د337 سترغربي رش ط12,00م احتي
ي هال دني338 سترع ط12,00م احتي
ى339 مخي س سترب ط12,00م احتي
سترلجريد نجيح340 ط12,00م احتي
سترقيد عص 341 ط12,00م احتي
د342 د سع سترج ط12,00م احتي
ن منيرة 343 ستربرك ط12,00م احتي
ك 344 ف سترسمير ب ط12,00م احتي
ز345 ين از ش سترقر ط12,00م احتي
جر346 بي ه سترج ط12,00م احتي
سترلخذار مري347 ط12,00م احتي
ي348 سترعز ص ط12,00م احتي
د شرف الدين349 ستردا ط12,00م احتي
في مري350 سترمخ ط12,00م احتي
ميس بال351 سترب ط12,00م احتي
طم352 سترقراي ف ط12,00م احتي
يحي رفي353 سترب ط12,00م احتي
ي354 زا س سترم ط12,00م احتي
ض355 سترعمر ري ط12,00م احتي
سترزابي س356 ط12,00م احتي
د 357 سترالد عم ط12,00م احتي
ردة358 سترب  ط12,00م احتي
سترمعيزة منيرة 359 ط12,00م احتي
ري360 س ح ستردع ط12,00م احتي
كركر أميرة361 سترب ط12,00م احتي
سترحكيمي مري362 ط12,00م احتي
ى363 رف ت سترش ط12,00م احتي
م364 ي أس سترق ط12,00م احتي
م365 سترمداسي أس ط12,00م احتي
د حكيم366 ستردا ط12,00م احتي
شكريط رزي367 سترب ط11,90م احتي
سبيل368 ز س ب سترب ط11,80م احتي
يص369 مي خ سترس ط11,77م احتي
ش زهرة 370 سترطرب ط11,75م احتي
سترغدير سمي371 ط11,70م احتي
لقنطرة هجيرة372 ندس د ط11,68م احتي
ني سميرة373 ستررمض ط11,62م احتي
لسعد ليندة374 ندس د ط11,50م احتي
لمعمر س375 ندس د ط11,50م احتي
ر فريدة376 لت ندس د ط11,50م احتي



لعبس عزيز377 ندس د ط11,50م احتي
ن378 ي م سترع ط11,50م احتي
سترخثير عبد الرزا379 ط11,50م احتي
ن 380 شي حس سترحم ط11,50م احتي
ي مري381 ي سترقب ط11,50م احتي
طم382 ستربن رقر ف ط11,50م احتي
ني زين 383 عس سترب ط11,50م احتي
دة من 384 ستربن ب ط11,50م احتي
رك385 ستراعرا مب ط11,50م احتي
ح لي 386 ستررج ط11,50م احتي
سترسعيد هب387 ط11,50م احتي
ئدة388 ط ع ي سترب ط11,50م احتي
ي389 سترمرير لط ط11,50م احتي
ء390 سترمراتي حسن ط11,50م احتي
ليد391 راخ  سترت ط11,50م احتي
ن392 ض ايم سترم ط11,50م احتي
ن393 ي ايم سترخ ط11,50م احتي
في394 ستربرك ص ط11,50م احتي
رة395 سترشنيتي س ط11,50م احتي
ن فطيم396 سترعن ط11,50م احتي
د 397 لحي محمد ص سترص ط11,50م احتي
ل398 رة من مي ن سترت ط11,50م احتي
ل حسيب399 لحب سترب ط11,50م احتي
ن400 سترحرا ايم ط11,50م احتي
ير ال401 سترعم ط11,50م احتي
يح402 سترمنتصر ص ط11,50م احتي
د403 سترقراي سع ط11,50م احتي
سترمنتصر حميدة404 ط11,50م احتي
رة محمد405 قد سترب ط11,50م احتي
ن406 ر ايم سترن ط11,50م احتي
ي فتيح407 ح سترمس ط11,50م احتي
ف408 ط ع ستركش ط11,50م احتي
ستركرامي بسم409 ط11,50م احتي
قزاط أحا410 سترب ط11,50م احتي
جي مري411 سترب ط11,50م احتي
سترعتي نبي412 ط11,50م احتي
ن413 ي نريم سترشري ط11,50م احتي
بيس منيرة414 سترق ط11,50م احتي
سترخيرا نسيم415 ط11,50م احتي
لي416 ل م سترإل ط11,50م احتي
هن417 سترقري ك ط11,50م احتي
مي418 سترماي س ط11,50م احتي
ال419 ش ن ستركر ط11,50م احتي
يدة420 ش م سترترا ط11,50م احتي
دى421 ر ال ن ن ح سترف ط11,50م احتي
دة422 ع مي سترس ط11,50م احتي
ة423 سترربعي مر ط11,50م احتي
د رحم424 سترحم ط11,50م احتي
يس425 سترمجد ن ط11,50م احتي
س نجم426 سترعس ط11,50م احتي
كر427 قي ش سترمرز ط11,50م احتي
ستربشير الشريف من428 ط11,38م احتي
ي429 ستررزي ع ط11,33م احتي
ل 430 ني جم لزي ندس د ط11,25م احتي
ار431 سترلعطر ن ط11,25م احتي
ن حكي432 ي لع ندس د ط11,00م احتي
شر محمد 433 لع ندس د ط11,00م احتي
ل نج الدين434 لغرم ندس د ط11,00م احتي
ادر هش435 لق ندس د ط11,00م احتي
س436 سترلعط م ط11,00م احتي
ن 437 ر إيم سترجع ط11,00م احتي



ح راني 438 سترشي ط11,00م احتي
ل 439 سترتبي أم ط11,00م احتي
لحي الزهرة 440 سترص ط11,00م احتي
يدة أحمد441 سترد ط11,00م احتي
ل442 ار جم لن سترب ط11,00م احتي
في443 رير ش سترت ط11,00م احتي
ش نسم444 سترعك ط11,00م احتي
رة445 سترلزا س ط11,00م احتي
ن446 طمي حن سترب ط11,00م احتي
ط جمي447 لخب سترب ط11,00م احتي
ل خضرة 448 ستردرب ط10,91م احتي
سترعزيز كنزة449 ط10,82م احتي
ش الجمعي 450 سترعمير ط10,75م احتي
ء451 ر أسم ني من ستررمض ط10,70م احتي
سترقرار آسي 452 ط10,50م احتي
ف453 اسيني مخ لل ندس د ط10,50م احتي
لبخت عبد ه454 ندس د ط10,50م احتي
دل 455 سترمراد ع ط10,50م احتي
يتي صبرين 456 سترح ط10,50م احتي
سترصحرا زبيدة457 ط10,50م احتي
ر حسين458 عر سترب ط10,50م احتي
سترخاف دال459 ط10,50م احتي
ني فريدة460 رم سترب ط10,50م احتي
سترعز عص461 ط10,50م احتي
زي462 سترحسين ف ط10,50م احتي
داد463 رع  سترش ط10,50م احتي
ير فريدة464 سترع ط10,50م احتي
ل465 ن جم سترعن ط10,50م احتي
ي 466 شيح ص سترب ط10,50م احتي
ح467 سترحنيش صب ط10,50م احتي
ستربن يحي محمد 468 ط10,03م احتي
سين469 لالعمرا عيس ي ندس د ط10,00م احتي
نعج رشيدة470 سترب ط10,00م احتي
صيف نصر الدين471 سترب ط10,00م احتي
س 472 ني ب ط سترس ط10,00م احتي
ن473 ب رك ش سترمب ط9,50م احتي
س ريم474 عب سترب ط9,50م احتي
هيب475 ن  سترسعد ط9,50م احتي
ن476 سترعيس شعب ط9,50م احتي
ستربن جدي نسيم 477 ط9,00م احتي
د 478 سترزم سع ط9,00م احتي
ي نصر الدين479 س ستري ط9,00م احتي
ة480 اس نج نسح ط17,69ليس احتي
يزة481 د ف م يب ط16,89دراس ع احتي
ي فريد482 لح نسب ط15,35ليس احتي
نسمنتصر هجيرة483 ط15,00ليس احتي
ر484 ر عم يجع ط15,00دراس ع احتي
نسزعني كنزة 485 ط14,50ليس احتي
رة 486 نسالعمر س ط14,00ليس احتي
مي487 د س حر نسب ط14,00ليس احتي
يدعميش س 488 ط14,00دراس ع احتي
ريدة489 ر  يمنص ط14,00دراس ع احتي
سط490 لب يرشراش ع ط13,64دراس ع احتي
ر الدين491 نسمجد ن ط13,50ليس احتي
ر مري492 نسخض ط13,50ليس احتي
ر الدين493 زة ن حد يب ط13,50دراس ع احتي
ن فريد494 يكي ط13,48دراس ع احتي
ش 495 يعبيزة عمير ط13,19دراس ع احتي
يخ إبتس 496 ط13,10دراس ع احتي
س يزيد497 نسبرق ط13,00ليس احتي
س498 راني لي نسب ط13,00ليس احتي



رة اسي499 نسبن عم ط13,00ليس احتي
ن500 ر حن نستكرك ط13,00ليس احتي
نسصخرا حس الدين اليمين501 ط13,00ليس احتي
ش صدا502 نسمعم ط13,00ليس احتي
ر الدين503 نسذي ن ط12,55ليس احتي
ن504 نسربعي عرج ط12,50ليس احتي
ن كريم 505 نسكن ط12,50ليس احتي
ي رحيم506 ع نسب ط12,50ليس احتي
يم507 نسمزلي س ط12,50ليس احتي
يم508 نسيحي س ط12,50ليس احتي
نسشميني كنزة509 ط12,50ليس احتي
ن510 يل الرحم ني خ ن نسك ط12,50ليس احتي
ل511 ع خ نسس ط12,50ليس احتي
ت512 في ح نسع ط12,44ليس احتي
داد 513 يحي  نسصب ط12,00ليس احتي
ني قرمي 514 ر ص نسنج ط12,00ليس احتي
ن515 ش عثم نسحم ط12,00ليس احتي
ن منيرة516 نسزرق ط12,00ليس احتي
ل517 نسجحنبن من ط12,00ليس احتي
لد518 نستيزا خ ط12,00ليس احتي
ر احا519 شم نسب ط12,00ليس احتي
سمين520 شي ي نسهب ط12,00ليس احتي
رني  أمين521 نسم ط12,00ليس احتي
ن ابراهي522 نسبرك ط12,00ليس احتي
ش هــدى 523 نسعمر ط12,00ليس احتي
يز عزيزة524 نسم ط12,00ليس احتي
ء اميرة525 ر هن نسقد ط12,00ليس احتي
ز 526 شي فير نسحم ط12,00ليس احتي
يدة527 نسكرميش م ط12,00ليس احتي
ى528 نسخرف ه نج ط12,00ليس احتي
انسعيد كريم529 نستر ط12,00ليس احتي
ي530 ني ع نسحم ط12,00ليس احتي
ل531 نسدهني أم ط12,00ليس احتي
ل532 رة من نسسم ط12,00ليس احتي
يتمين بني533 ط12,00دراس ع احتي
زي 534 نسدريعي ف ط11,50ليس احتي
نسشال خديج 535 ط11,50ليس احتي
از536 اح ف نسقن ط11,50ليس احتي
رة537 ل س نسس ط11,50ليس احتي
ى538 د نج نسعي ط11,50ليس احتي
يدة539 غ م ش نسب ط11,50ليس احتي
ز س540 نسعز ط11,50ليس احتي
ليخ541 س ز نسبرق ط11,50ليس احتي
يص542 ش خ نسمر ط11,50ليس احتي
هن543 في ك نسمخ ط11,50ليس احتي
ن544 اش حن نسع ط11,50ليس احتي
رزاد545 شعير ش نسب ط11,50ليس احتي
نسكيحل نسيم546 ط11,50ليس احتي
سي الزهرة547 نسف ط11,48ليس احتي
ة 548 خ نج ب نسد ط11,25ليس احتي
نسشن سميح549 ط11,00ليس احتي
ب لي550 نسشخ ط11,00ليس احتي
ل مري551 نسق ط11,00ليس احتي
ر552 ر ف عر نسب ط11,00ليس احتي
د553 نسقس سع ط11,00ليس احتي
ن صاح الدين554 ي نسس ط11,00ليس احتي
د555 ع سع نسبن سب ط11,00ليس احتي
ر أمين 556 نسعيش ط11,00ليس احتي
زي 557 ي ف نسصي ط11,00ليس احتي
زي558 نسلطرش ف ط11,00ليس احتي
ني احا559 نسزيت ط11,00ليس احتي



يد احمد560 نسب ط11,00ليس احتي
ء561 ط أسم نسكش ط11,00ليس احتي
يص 562 نسبن نصر خ ط11,00ليس احتي
ن563 انسعيد فرح نستر ط11,00ليس احتي
راني فطيم564 نسم ط11,00ليس احتي
رة565 نسقرج ص ط11,00ليس احتي
نسأعرا لي566 ط11,00ليس احتي
ردة567 هنيط  نسأ ط11,00ليس احتي
ليخ568 ني ز يم نسس ط11,00ليس احتي
رة569 كر ن نسب ط11,00ليس احتي
ى570 ر س نسمنص ط11,00ليس احتي
جر571 ف ه نسمعي ط11,00ليس احتي
ء572 نسطب أسم ط11,00ليس احتي
ف فطيم الزهرة573 نسضي ط10,58ليس احتي
جر574 نسبن قر ه ط10,50ليس احتي
م اسي 575 ش نسب ط10,50ليس احتي
ء576 ر لمي عر نسب ط10,50ليس احتي
يدة577 ن م نسع ط10,50ليس احتي
ز أمين578 نسعز ط10,50ليس احتي
اير مري579 نسد ط10,50ليس احتي
ل580 ح خ نسمصب ط10,50ليس احتي
ل 581 ن ام نسرحم ط10,50ليس احتي
نسعبد الكري ال582 ط10,50ليس احتي
س مري 583 نسم ط10,50ليس احتي
مي 584 نسمعنصر س ط10,50ليس احتي
ليــد 585 ذن  نسب ط10,50ليس احتي
من 586 اتي الي نست ط10,50ليس احتي
نسلعمش راني587 ط10,50ليس احتي
ني يسرى588 نسعصم ط10,50ليس احتي
ردة589 ج  نسمجم ط10,50ليس احتي
ء590 لي أسم نسسطمب ط10,50ليس احتي
يدة591 نسمي م ط10,50ليس احتي
تن592 نسنيسي ف ط10,50ليس احتي
نسس بسم 593 ط10,38ليس احتي
ة ال594 نسضح ط10,00ليس احتي
نسعيط غني595 ط10,00ليس احتي
رة 596 سح س نسك ط10,00ليس احتي
يزة 597 اج ف نسعي ط10,00ليس احتي
يدة598 ش خ نسح ط10,00ليس احتي
ء599 تي اسم نسحرك ط10,00ليس احتي
ئش600 ني ع نسع ط10,00ليس احتي
هيب601 شي  نسلع ط10,00ليس احتي
غزال زهير602 نسب ط10,00ليس احتي
يم603 ن س نسخيش ط10,00ليس احتي
زاني حبيب604 نسل ط10,00ليس احتي
ا سمي605 نسق ط10,00ليس احتي
جر606 قر ه نسم ط10,00ليس احتي
ن607 ش ايم زن نسب ط10,00ليس احتي
نسبن سبع امين 608 ط9,75ليس احتي
نسمرز حيزي 609 ط9,50ليس احتي
ن610 د إيم نسدا ط9,50ليس احتي
ء611 اتي أسم نسم ط9,50ليس احتي
س نسيم612 نسب ط9,50ليس احتي
عبيد حبيب613 نسب ط9,50ليس احتي
ي614 ع س نسمن ط9,50ليس احتي
يدة615 ء الدين لعي نسضي ط9,50ليس احتي
نسقيد احا616 ط9,50ليس احتي
يم617 دة ح نش نسب ط9,50ليس احتي
ر  مريـــ 618 نسص ط9,50ليس احتي
ء619 ف ش  نسري ط9,50ليس احتي
رة أميرة620 نسلعم ط9,50ليس احتي



س زين621 نسم ط9,50ليس احتي
في622 ني ش يم نسس ط9,50ليس احتي
بطرة س623 نسب ط9,50ليس احتي
س624 نسشداد س ط9,50ليس احتي
رة625 نسشبر س ط9,50ليس احتي
زي626 بي ف نسعج ط9,50ليس احتي
نسحداد ليندة627 ط9,50ليس احتي
مل آمن628 نسك ط9,50ليس احتي
ني629 يظ م نسغ ط9,50ليس احتي
ة630 نسعيس مر ط9,40ليس احتي
ج عيدة 631 نسلع ط9,00ليس احتي
ي سعيدة632 ح نسس ط9,00ليس احتي
صد نجم633 نسق ط9,00ليس احتي
ش هدى634 نسدعم ط8,50ليس احتي
ن بال 635 نسسحن ط8,50ليس احتي
جي636 ز ع نسمعز ط8,50ليس احتي
نسسعدي فتيح637 ط8,50ليس احتي
ح رحم امين638 نسريك ط8,50ليس احتي
ج فتيح639 نسرب ط8,50ليس احتي
قي آسي640 نسزر ط8,50ليس احتي



 المؤهل
دة أ الش

د امي 1 لدا ندس د جحـــ17,50م ن
يص 2 ك خ لف ندس د جحـــ16,50م ن
يك3 ل م س ستر ت جحـــ16,50م ن
ن راضي4 لبرك ندس د جحـــ16,19م ن
ل5 العينين جم لب ندس د جحـــ16,00م ن
لصخرا نجم6 ندس د جحـــ16,00م ن
ي 7 ش ش لكرا ندس د جحـــ16,00م ن
لبج نصيرة8 ندس د جحـــ16,00م ن
زا نبي9 لم ندس د جحـــ16,00م ن
رة10 سترركح ص جحـــ16,00م ن
جر دني11 سترب جحـــ15,66م ن
ش حسيب12 سترليع جحـــ15,64م ن
لحبي نسرين13 ندس د جحـــ15,50م ن
رة14 لبي س ستر ط جحـــ15,25م ن
تي امين15 سترغج جحـــ15,07م ن
يم16 صر س لسي ن ندس د جح15,0022.06.1976م ن

 المؤهل
دة أ الش

لذي زهير1 ندس د ط15,0024.05.1977م احتي
لمع نبي2 ندس د ط15,0020.03.1978م احتي
لبن بت رحيم3 ندس د ط15,0026.11.1984م احتي
يم4 ز ع سترمعز ط15,0026.09.1988م احتي
سي5 ر  سترمنص ط15,0008.04.1989م احتي
ئش6 س ع سترجس ط15,0019.03.1990م احتي
ن 7 ث حن ستربرغ ط15,0003.05.1990م احتي
ل8 شنين أم ستر ب طـــ14,81م احتي
هيب 9 ستر مرشد  طـــ14,80م احتي
سترراي فريد10 طـــ14,75م احتي
ن11 ي ايم مي سترر طـــ14,70م احتي
ن12 ل ايم سترخت طـــ14,65م احتي
عيل لي13 لل ندس د طـــ14,59م احتي
د عب14 سترم طـــ14,53م احتي
طم الزهراء15 ليحي ف ندس د طـــ14,51م احتي
لاي عبد السا يمين16 ندس د ط14,5030.01.1980م احتي

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث
دة ة الطبيع ع:  الم الحي
ص عدد منص 16:  المن

ئم جحين ق : ااستحق درج حس الن

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

قالرتب عااس ال ط مجم سن اأكبر المترشحالنق
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س17 ن  ث لب ندس د ط14,5017.12.1985م احتي
لمع بثين18 ندس د ط14,5004.04.1986م احتي
س سجي19 سترعب ط14,5019.06.1986م احتي
ضي من20 سترب ط14,5010.12.1986م احتي
ء21 صي زكري سترح ط14,5009.05.1987م احتي
حيدة22 بعيط  سترأ ط14,5030.01.1988م احتي
ن23 سترزعي اسم ط14,5012.06.1988م احتي
ء24 من رج سترم ط14,5027.11.1988م احتي
ستردالي نزه25 ط14,5010.01.1989م احتي
الح صبرين26 سترص ط14,5004.01.1990م احتي
ر كنزة27 سترتم ط14,5003.05.1990م احتي
في28 ن ش ش سترأ ط14,5013.11.1990م احتي
لمشط رحيم29 ندس د ط14,49م احتي
سترعبدلي امي30 ط14,43م احتي
د نصيرة 31 د سترم ط14,41م احتي
ل 32 ل ام لحب لب ندس د ط14,25م احتي
ني لين33 ن سترك ط14,15م احتي
د امي34 سترإسع ط14,14م احتي
ر لبن35 ستربن عم ط14,11م احتي
ستر مريخي كريم36 ط14,11م احتي
ء37 ط أسم ستر مع ط14,08م احتي
رة38 رة س قر سترب ط14,05م احتي
ي 39 ر س سترقد ط14,00م احتي
يدة40 لعمراني ج ندس د ط14,00م احتي
دي41 لقطيش ن ندس د ط14,00م احتي
ء42 عد هال حسن لس ندس د ط14,00م احتي
ني يسمين43 يم لس ندس د ط14,00م احتي
ار مصط44 لن ندس د ط14,00م احتي
ن نسيم 45 لسعد ندس د ط14,00م احتي
مي منيرة46 لدي ندس د ط14,00م احتي
ردة47 ليسعد  ندس د ط14,00م احتي
س48 ح  ستر ذب ط14,00م احتي
ستر مريخي سميرة49 ط14,00م احتي
عي ابتس50 سترب ط14,00م احتي
ر 51 ر إنتص سترقرق ط14,00م احتي
س52 جي إلي سترهرب ط14,00م احتي
ئ 53 د  ستردا ط14,00م احتي
ن54 سترلبالط إيم ط14,00م احتي
ن اميرة55 ستربرك ط14,00م احتي
ن56 ني ايم م سترم ط14,00م احتي
ر57 سترزرف زه ط14,00م احتي
ان سميح58 ستررض ط14,00م احتي
قر سمي59 سترب ط14,00م احتي
ء60 ان لمي لكع ندس د ط13,85م احتي
ري61 ضي ح سترب ط13,78م احتي
ستربن اعرا أمين 62 ط13,77م احتي
ة صبرين63 سترعا ط13,75م احتي
ستراضح سعيدة64 ط13,75م احتي
عبد ه سميرة 65 ستر ب ط13,74م احتي
ل66 ر من سترمن ط13,73م احتي
ن67 ف مري ايم سترشن ط13,72م احتي
ل68 ل كم لإبراهي س ندس د ط13,52م احتي
من69 ستردعيدش عبد الم ط13,5027.11.1988م احتي
ج صبرين70 ج لب ندس د ط13,50م احتي
راس نبيل71 سترب ط13,50م احتي
لمري عيس72 ندس د ط13,50م احتي
لد73 لزر خ ندس د ط13,50م احتي
ز74 ن فير لنعم ندس د ط13,50م احتي
ء75 لحمداش هن ندس د ط13,50م احتي
لبرارم مري76 ندس د ط13,50م احتي
لجالي اسي77 ندس د ط13,50م احتي
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قي سي78 لش ندس د ط13,50م احتي
مي نبي79 لس ندس د ط13,50م احتي
ي80 في عبد الح لش ندس د ط13,50م احتي
يزة81 ل ال لبسط ندس د ط13,50م احتي
يدة82 لبن عيج ج ندس د ط13,50م احتي
ثير سمي83 ستر خ ط13,50م احتي
سمين84 م ي ي س ستر جـميـ ط13,50م احتي
ل الدين 85 ر جم سترقرق ط13,50م احتي
يرة86 س ش سترمسم ط13,50م احتي
ء87 سترلعراجي امي ط13,50م احتي
رة 88 يش ن سترلع ط13,50م احتي
ن يمين89 ستربن عثم ط13,50م احتي
ش عيس90 سترخبش ط13,50م احتي
يدة91 في ج سترمخ ط13,50م احتي
طم الزهرة92 ستررابحي ف ط13,50م احتي
عبد ه محمد اكر93 سترب ط13,50م احتي
ن94 يحي حن سترب ط13,50م احتي
مراج عبد السا95 سترب ط13,50م احتي
دة فضي 96 نش سترب ط13,50م احتي
رة97 سترلعزازق ن ط13,50م احتي
ط سميرة98 ستربش ط13,50م احتي
بي منيرة99 ستركب ط13,50م احتي

ش مري100 ستربن ب ط13,48م احتي
سترحاس مري101 ط13,45م احتي
دآسي102 سترسع ط13,34م احتي
ران نعيم103 لم ندس د ط13,32م احتي
ء104 د أسم لسع ندس د ط13,32م احتي
ي105 صر س سترن ط13,32م احتي
ر سميرة 106 سترمنص ط13,31م احتي
سترصبحي ابتس107 ط13,30م احتي
يش امين108 سترخم ط13,29م احتي
م109 ن س ستر رزي ط13,27م احتي
ن مري أحا110 سترم ط13,27م احتي
ستر ع كريم111 ط13,26م احتي
ر كريم 112 ستر هد ط13,25م احتي
ن 113 ضن حن ستررم ط13,25م احتي
لحمداد رشيد114 ندس د ط13,22م احتي
ي115 ريش ع الح ستر بن ب ط13,13م احتي
ي116 س س سترم ط13,12م احتي
دي117 سترخضر ن ط13,12م احتي
ستر أخن كتيب118 ط13,12م احتي
ستر عبيرز نجيح119 ط13,11م احتي
ى120 ش مر ستر مزع ط13,10م احتي
ش فطيم الزهراء121 سترعب ط13,08م احتي
ح لبن122 لرح ندس د ط13,07م احتي
مي مري123 ستر قم ط13,02م احتي
في124 ش س قط سترب ط13,00م احتي
ح ربيح125 ستررح ط13,00م احتي
ه رفي126 ج ل ب ندس د ط13,00م احتي
لشنيتي نبي127 ندس د ط13,00م احتي
ح راضي128 لمصب ندس د ط13,00م احتي
ن129 ل عدن لهب ندس د ط13,00م احتي
ل يسمين130 لدرب ندس د ط13,00م احتي
ة سميرة131 ي لن ندس د ط13,00م احتي
رزة132 رار ب لق ندس د ط13,00م احتي
قي حدة133 لزر ندس د ط13,00م احتي
ف134 لبعداش ع ندس د ط13,00م احتي
لفراح سعيدة135 ندس د ط13,00م احتي
ديس 136 ضي ب ستر م ط13,00م احتي
يرة137 ستر عظيمي ش ط13,00م احتي
في كريم138 ستر شن ط13,00م احتي
افي139 ستر ه  ط13,00م احتي
ن140 يدش إيم ستر م ط13,00م احتي
يدمي نجي141 ستر خ ط13,00م احتي

Page 83



مي هدى142 ستر دي ط13,00م احتي
رة143 ستر مزر س ط13,00م احتي
ء خضرة144 لمي شيم ستر عــ ط13,00م احتي
يزة145 ستريسعد شريف ف ط13,00م احتي
س زين146 عتر سترب ط13,00م احتي
سترشعبي آسي147 ط13,00م احتي
يظ 148 ك ح سترك ط13,00م احتي
ن 149 ي ابد س ستراع ط13,00م احتي
رة حسين 150 سترعم ط13,00م احتي
ل151 كثير ام سترب ط13,00م احتي
برة 152 ي ص س ستري ط13,00م احتي
ي زكري153 ي محمد ع سترع ط13,00م احتي
د امن 154 سترالعيد ط13,00م احتي
سترزم نبي155 ط13,00م احتي
سترمداسي إبتس156 ط13,00م احتي
دا اميرة 157 سترم ط13,00م احتي
ر الدين 158 سترغربي ن ط13,00م احتي
ف159 سترعدال ع ط13,00م احتي
ر آسي160 سترقرق ط13,00م احتي
مر 161 سترفضي ث ط13,00م احتي
سترفراس عبد الرحي162 ط13,00م احتي
ر مري163 ستربك ط13,00م احتي
ن سمرة164 سترعن ط13,00م احتي
د165 سترادير سع ط13,00م احتي
طر ال166 سترش ط13,00م احتي
ن167 لد ايم سترخ ط13,00م احتي
سترحيمر مني168 ط13,00م احتي
ر أمين169 سترحج ط13,00م احتي
ثر170 د ك سترإسع ط13,00م احتي
داجي نصر الدين171 سترل ط13,00م احتي
طم172 عنداس ف سترب ط13,00م احتي
ز173 ن فير سترفرع ط13,00م احتي
سترقمر حكيم174 ط13,00م احتي
لحي كنزة175 سترص ط13,00م احتي
د176 سترفرشيل سع ط13,00م احتي
مي177 ي س سترحي ط13,00م احتي
ء178 ستررزاقي أسم ط13,00م احتي
ي179 سترربطي م ط13,00م احتي
سن180 ف س سترمخ ط13,00م احتي
سمين181 صبع ي سترب ط12,98م احتي
جر182 ني ه ستر حش ط12,97م احتي
خ زين183 د ستر ب ط12,84م احتي
بدين184 رة زين الع سترب ط12,80م احتي
سترلحميد ريم185 ط12,76م احتي
خ ريم186 سترشخش ط12,75م احتي
ني187 ستربن عبيد م ط12,75م احتي
ر امين188 ك سترش ط12,75م احتي
رة189 سترعمير س ط12,75م احتي
ني190 س ص سترغط ط12,75م احتي
ن191 ر إسم سترلعم ط12,75م احتي
ري192 ل ص سترست ط12,72م احتي
رزاد 193 ش ش د سترحم ط12,69م احتي
د194 ر ال سترخ ن ط12,64م احتي
ض195 ستردقيش ري ط12,62م احتي
بر196 سترنصر ص ط12,61م احتي
دلي 197 ستردراف ش ط12,60م احتي
مي198 ر س ن سترق ط12,59م احتي
سمين199 ن ي سترجرم ط12,59م احتي
ن200 ر حن سترن ط12,58م احتي
ش نبي201 ل بط ندس د ط12,50م احتي
في 202 مي  ص ل س ندس د ط12,50م احتي
يدة 203 ل ذي ج ندس د ط12,50م احتي
لبن ادريس فطيم204 ندس د ط12,50م احتي
رة205 ن ش ع لب ندس د ط12,50م احتي
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ش نبي206 لحطط ندس د ط12,50م احتي
دي207 ء ه ه لعط ندس د ط12,50م احتي
لزيدان خديج208 ندس د ط12,50م احتي
لشال أحا209 ندس د ط12,50م احتي
ي هال أحا210 لع ندس د ط12,50م احتي
عزيز آمن211 لب ندس د ط12,50م احتي
ف فضي212 لزه ندس د ط12,50م احتي
ال213 ح ن لرح ندس د ط12,50م احتي
ل 214 لبراهمي كم ندس د ط12,50م احتي
ل215 ر خ ق لش ندس د ط12,50م احتي
س فيصل216 لغط ندس د ط12,50م احتي
د217 اني نج لحي ندس د ط12,50م احتي
د ال218 لحم ندس د ط12,50م احتي
يد امي219 لب ندس د ط12,50م احتي
ز 220 ين ستر هال ش ط12,50م احتي
ل أمنـ 221 خ ستر ب ط12,50م احتي
ي222 سي م ستر س ط12,50م احتي
ال هدى223 ستر ع ن ط12,50م احتي
ستر خاف كريم224 ط12,50م احتي
ن اسح عبد االه225 ستر سعد ط12,50م احتي
ء226 ش حسن طع ستر ب ط12,50م احتي
ء227 ف ن  ستر زي ط12,50م احتي
ستر بعزيز زين228 ط12,50م احتي
دة فرح229 ستر بن ب ط12,50م احتي
سترلحرش مري230 ط12,50م احتي
مي 231 سترعا س ط12,50م احتي
يص232 يد خ سترب ط12,50م احتي
ستربعداش الحسين233 ط12,50م احتي
رغدة إبتس234 سترب ط12,50م احتي
ز كنزة235 سترحج ط12,50م احتي
سترزدي خديج236 ط12,50م احتي
ازيد بشرى237 سترب ط12,50م احتي
سترخرشي عزيزة238 ط12,50م احتي
ن239 ر حن ستركرك ط12,50م احتي
يل 240 سترفرجي خ ط12,50م احتي
ستربال ابتس241 ط12,50م احتي
ليخ 242 سترن ز ط12,50م احتي
ال243 ش ن سترخبش ط12,50م احتي
ستركدا اكر244 ط12,50م احتي
ه غني245 سترمن ط12,50م احتي
ل امين246 سترعك ط12,50م احتي
منجل امي247 سترب ط12,50م احتي
ريش مري248 سترب ط12,50م احتي
م249 سترعب س ط12,50م احتي
ي250 ر ع سترتج ط12,50م احتي
يحمد خديج251 سترب ط12,50م احتي
سترعزيز ريم252 ط12,50م احتي
س بسم253 سترم ط12,50م احتي
لح254 ستربن ايدر ص ط12,50م احتي
ني فريدة 255 رم سترب ط12,50م احتي
د256 د ج سترسع ط12,50م احتي
ل هب257 ستربسط ط12,50م احتي
ل 258 ي خ ي سترن ط12,50م احتي
كرش بال259 سترب ط12,50م احتي
ر260 ستررح ف ط12,50م احتي
داد261 سترالعر  ط12,50م احتي
يط محمد262 ي سترب ط12,50م احتي
لي بسم263 سترش ط12,50م احتي
ستربن جدي هيب264 ط12,50م احتي
سين265 ني ي يم سترس ط12,50م احتي
سترمرازق اسم266 ط12,50م احتي
ر صبرين267 مع سترب ط12,50م احتي
ستربن مي أمن268 ط12,50م احتي
ه269 غ برك ش سترب ط12,42م احتي
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مي270 سترمرازي س ط12,38م احتي
سترعدال مري271 ط12,27م احتي
م هند272 سترح ط12,25م احتي
دا دني273 سترم ط12,25م احتي
ل274 دة خ سترحم ط12,23م احتي
هيب275 يش  ستردر ط12,20م احتي
سترخ صحرة276 ط12,19م احتي
ف277 سترليتي ع ط12,18م احتي
م278 بن س سترشع ط12,09م احتي
عيس فرح279 لا ندس د ط12,06م احتي
دى280 ر ال ش ن سترحت ط12,05م احتي
يم281 جي س سترب ط12,00م احتي
يم282 د ح ج سترب ط12,00م احتي
بد اشرف283 لع ندس د ط12,00م احتي
ح نسم284 لمصب ندس د ط12,00م احتي
ي يمين285 ي لبن س ندس د ط12,00م احتي
جر286 لآق ه ندس د ط12,00م احتي
ليد287 لعمر ال ندس د ط12,00م احتي
لرز ه ابراهي288 ندس د ط12,00م احتي
ن سميرة289 لحي ندس د ط12,00م احتي
يسي عزيزة290 لف ندس د ط12,00م احتي
لقرة رحم291 ندس د ط12,00م احتي
ة292 طل حي ع لب ندس د ط12,00م احتي
ستر سكي ريم293 ط12,00م احتي
جر294 ستر بعزيز ه ط12,00م احتي
ل فتيح295 ستر ج ط12,00م احتي
جر296 ستر عبد العزيز ه ط12,00م احتي
لد297 ر خ ستر دب ط12,00م احتي
در 298 غي عبد ال ستر ن ط12,00م احتي
ف 299 صر ع ستر سي ن ط12,00م احتي
يبي س300 ستر بن ر ط12,00م احتي
د301 سترلزر سع ط12,00م احتي
ش رحم302 سترده ط12,00م احتي
رك رفي303 سترمع ط12,00م احتي
ن304 ي ل س سترط ط12,00م احتي
سترشعبي آمن305 ط12,00م احتي
سترداسي امين 306 ط12,00م احتي
ن 307 سترمشر ميم ط12,00م احتي
ة 308 ر نج سترلعم ط12,00م احتي
سترطك منيرة309 ط12,00م احتي
قرن حسين310 سترب ط12,00م احتي
سمي كريم311 سترب ط12,00م احتي
ن312 طي ايم سترقج ط12,00م احتي
ستردغ فطيم313 ط12,00م احتي
ستربكير فطيم الزهراء314 ط12,00م احتي
اض منيرة315 سترف ط12,00م احتي
تي ف الزهراء316 سترل ط12,00م احتي
ل317 ستردغم خ ط12,00م احتي
رة318 ديس ش سترب ط12,00م احتي
ز ع الرحي319 سترمعز ط12,00م احتي
ز320 ن فير سترعيش ط12,00م احتي
ني فضي321 سترم ط12,00م احتي
ي ابتس322 س ستري ط12,00م احتي
دي323 سترافتيس ن ط12,00م احتي
ن سمير 324 ب سترش ط12,00م احتي
زي325 د ف سترسع ط12,00م احتي
خ326 ر خ ستربن ط12,00م احتي
ج ريم 327 ستررب ط12,00م احتي
اطر سمي328 سترش ط12,00م احتي
شطر خديج329 سترب ط12,00م احتي
يدة330 م ج قد سترب ط12,00م احتي
مرة بريك331 سترعم ط12,00م احتي
ت حسين 332 سترس ط11,98م احتي
لي س333 لكرم ندس د ط11,96م احتي
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ن مري334 ستر هرن ط11,95م احتي
د راش 335 سترمزه ط11,87م احتي
دي336 سترحداد ن ط11,76م احتي
ر نبيل 337 لمخت ندس د ط11,75م احتي
اتي  أحا338 سترل ط11,75م احتي
ن شيرين 339 ستردحم ط11,75م احتي
ي340 ستربال ش ط11,75م احتي
س 341 سترسام  ط11,75م احتي
يد شعي342 سترب ط11,69م احتي
ل343 لحا نض ندس د ط11,58م احتي
ل344 د خ ستر سع ط11,56م احتي
ل 345 لحي أم ل ب ندس د ط11,50م احتي
ليط فطيم الزهرة346 ندس د ط11,50م احتي
ر لي347 لتج ندس د ط11,50م احتي
ز348 ين لبعيبن ش ندس د ط11,50م احتي
سمين349 ني ي لميد ندس د ط11,50م احتي
من350 لمعيزة ي ندس د ط11,50م احتي
ر نعيم351 ش لع ندس د ط11,50م احتي
ني رزي352 لحم ندس د ط11,50م احتي
ئش353 ي ع لشن ندس د ط11,50م احتي
ري نبي354 لص ندس د ط11,50م احتي
ردة355 د  لإسع ندس د ط11,50م احتي
ة 356 لهدن نج ندس د ط11,50م احتي
ي357 لقس ع ندس د ط11,50م احتي
في أحا358 لشن ندس د ط11,50م احتي
ن359 سف حن لي ندس د ط11,50م احتي
رة360 ن س لمزي ندس د ط11,50م احتي
لبحر من361 ندس د ط11,50م احتي
كف أعمر362 لك ندس د ط11,50م احتي
ل 363 ل ام لقز ندس د ط11,50م احتي
ي نبي364 ع لب ندس د ط11,50م احتي
لقيش سكين365 ندس د ط11,50م احتي
ي آمن366 ستر بن ع ط11,50م احتي
صر الدين367 ن ن ستر ريح ط11,50م احتي
ستر عرا س368 ط11,50م احتي
رة369 ار س ستر ش ط11,50م احتي
رة370 ستر عيبش ش ط11,50م احتي
مي أمير371 ستر الع ط11,50م احتي
ي حس الدين محمد بال372 ح ستر س ط11,50م احتي
ستر غزال اليزيد373 ط11,50م احتي
ي مري374 ستر كت ط11,50م احتي
ستر فرجي  أمين 375 ط11,50م احتي
ش حكيم376 سترقن ط11,50م احتي
شرابين ريم377 سترب ط11,50م احتي
ء378 ت اسم سترس ط11,50م احتي
سترعمران صبرين379 ط11,50م احتي
من380 مس عبد الم سترغ ط11,50م احتي
ستربشير منيرة 381 ط11,50م احتي
ني382 سترسعيد ام ط11,50م احتي
ل383 عي س سترس ط11,50م احتي
يم384 سترربعي ح ط11,50م احتي
لحي نسيم 385 سترب ط11,50م احتي
ل386 اسي من سترس ط11,50م احتي
ربيع عب387 سترب ط11,50م احتي
رزا زهي388 سترب ط11,50م احتي
ي نزي389 ي سترقب ط11,50م احتي
ارة390 ابحي ن سترر ط11,50م احتي
ل عبدالسا 391 سترغ ط11,50م احتي
راني امين392 سترم ط11,50م احتي
ن فطيم393 سترمري ط11,50م احتي
ي اميرة394 سترالع ط11,50م احتي
ة395 سترقزاطي مر ط11,50م احتي
زي396 سترزبير ف ط11,50م احتي
ال397 سترشيحي ن ط11,50م احتي
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ن398 سترطبي ايم ط11,50م احتي
سترعا لطي 399 ط11,50م احتي
ف احا400 سترقط ط11,50م احتي
ي401 اب لي سترت ط11,50م احتي
كرف سمي402 سترب ط11,50م احتي
سترشرفي اميرة403 ط11,50م احتي
ج نعيم404 ث سترب ط11,50م احتي
ل405 ر أم سترقرق ط11,50م احتي
ء406 سترخرف ه سن ط11,50م احتي
ن407 في حن سترمخ ط11,50م احتي
ل408 رة أم ستربن عم ط11,50م احتي
ئش409 سترإدير ع ط11,50م احتي
ة410 ير حي سترغ ط11,50م احتي
سن ريم411 سترب ط11,50م احتي
جر412 ير ه سترع ط11,50م احتي
ل س413 سترقب ط11,50م احتي
ستربن غن امي414 ط11,50م احتي
ني كريم415 سترتب ط11,50م احتي
مدين حسيب416 سترب ط11,50م احتي
ل الدين417 ي جم ي سترس ط11,50م احتي
عمر فضي418 سترب ط11,50م احتي
قي أمين419 سترمرز ط11,50م احتي
ن420 سترعيد زيت ط11,50م احتي
ر لي421 لمد ندس د ط11,46م احتي
ل 422 سترمحي الدين خ ط11,27م احتي
رة423 ش س سترعب ط11,25م احتي
رزاد424 سترشرف ش ط11,25م احتي
سترلعر إبتس425 ط11,25م احتي
ل426 في خ سترمخ ط11,25م احتي
ل كنزة 427 ستركع ط11,25م احتي
عر أميرة428 سترب ط11,25م احتي
ن429 زيد حن لب ندس د ط11,00م احتي
لبن سام امين430 ندس د ط11,00م احتي
لعا صبرين431 ندس د ط11,00م احتي
في432 لخاف ص ندس د ط11,00م احتي
ني نرجس433 له ندس د ط11,00م احتي
دى434 ر ال ستر لغ ن ط11,00م احتي
جر435 ل ه خ ستر ب ط11,00م احتي
ن436 ر اسم ستر عيش ط11,00م احتي
سترعن مري437 ط11,00م احتي
ن أحا438 سترق ط11,00م احتي
يد خديج439 سترب ط11,00م احتي
طيف440 ل عبد ال سترجم ط11,00م احتي
سمين441 ذراع ي سترب ط11,00م احتي
ء442 ف ف  سترمع ط11,00م احتي
رة هب443 سترق ط11,00م احتي
ث444 سترليتي ك ط11,00م احتي
س445 رين ك ش ت سترمع ط11,00م احتي
سترمعنصر حدة 446 ط11,00م احتي
ب راني447 ستربن ث ط11,00م احتي
في448 عي ص سترنج ط11,00م احتي
ر آسي449 ستردغ ط11,00م احتي
ل450 سترفتح ه أم ط11,00م احتي
ش امي451 سترعب ط11,00م احتي
ي452 ني س ي سترم ط11,00م احتي
سترلعزازق أحا453 ط11,00م احتي
رة454 ي س ي سترقب ط11,00م احتي
يح فتيح 455 سترس ط10,78م احتي
لد عبد السا456 لخ ندس د ط10,67م احتي
سترعيس أسي 457 ط10,63م احتي
ز ربيح458 لعز ندس د ط10,50م احتي
لبج بدر الدين459 ندس د ط10,50م احتي
صيف زايد460 لبن ل ندس د ط10,50م احتي
سترعزيز زهرة461 ط10,50م احتي
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ل زهرة462 سترط ط10,50م احتي
ني ش الدين463 مس سترت ط10,50م احتي
ع ه رفي464 سترط ط10,50م احتي
سترراه عص465 ط10,50م احتي
سترربعي نزي466 ط10,50م احتي
ش صبرين467 سترأمع ط10,50م احتي
سمين468 سترمراد ي ط10,50م احتي
ن469 اني ميم سترمر ط10,50م احتي
غزال سكين470 سترب ط10,50م احتي
د سميرة471 سترزغد ط10,50م احتي
ن472 ي ر س سترجب ط10,25م احتي
في حمزة473 حن لب ندس د ط10,00م احتي
لبن عريس نسيم474 ندس د ط10,00م احتي
ن475 سترليتي إيم ط10,00م احتي
س فتيح476 سترك ط10,00م احتي
دل 477 ن ع سترسحن ط10,00م احتي
ء478 ستربشير اسم ط10,00م احتي
الي من479 س سترب ط10,00م احتي
ير س480 سترع ط10,00م احتي
لدايخ سمرة481 ندس د ط9,50م احتي
ستر خمخ رقي482 ط9,50م احتي
سف483 سترطبيش ي ط9,50م احتي
ري 484 ابن ح سترص ط9,50م احتي
يش غني485 ي لع ط22,01الدراس ع احتي
ي معيرش فتيح486 ط21,72الدراس ع احتي
ز487 عك نسدني ب ط21,51ليس احتي
نسلبصير راضي 488 ط21,19ليس احتي
ي الي دلي 489 ط19,00الدراس ع احتي
ي برك حبيب490 ط17,93الدراس الع احتي
ن491 ي دغم حن ط17,28الدراس الع احتي
د أمين492 نسب ط16,95ليس احتي
طبي غني493 يب ط16,93دراس ع احتي
دل 494 ل ع ي طب ط16,75الدراس الع احتي
شي نبي495 ي كرا ط16,74الدراس الع احتي
ني496 ي عطيف م ط16,65الدراس ع احتي
ج497 عي الع ي س ط16,53الدراس ع احتي
ص س498 ح ي ب ط16,50الدراس ع احتي
تي نضرة 499 ي غج ط16,50الدراس الع احتي
ال500 ي زي ن ط16,38الدراس الع احتي
ال501 ر ن عر ي ب ط16,30الدراس ع احتي
دى502 ر ال رة ن ي سم دة الدراس الع ط16,21ش احتي
ن فتيح503 ي ب ط16,06الدراس الع احتي
داد 504 ي بن كحي  ط16,00الدراس ع احتي
زي505 ي قشي ف ط16,00الدراس ع احتي
ي506 ي جد س ط16,00الدراس ع احتي
ي حمزا آسي 507 ط16,00الدراس ع احتي
ع رزي508 ي نك ط16,00الدراس الع احتي
د سعيدة 509 حر ي ب ط15,98الدراس الع احتي
الي سميح 510 س ي ب ط15,97الدراس الع احتي
ي511 ي بن الشيخ كمي ط15,91الدراس الع احتي
اني احا512 ي شت ط15,50الدراس ع احتي
قي عتي513 ي لعن ط15,50الدراس الع احتي
ء514 ي رزالدين لمي ط15,50الدراس الع احتي
ن ابتس515 ي بن جن ط15,50الدراس الع احتي
ني516 ي زر ام ط15,30الدراس ع احتي
ني سمراء 517 ي م ط15,20الدراس الع احتي
ي الزهرة518 نسشب ط15,00ليس احتي
في519 د ش ع ي ب دة الدراس الع ط15,00ش احتي
ن520 ر س ي جب ط15,00الدراس ع احتي
يص521 ي قرة خ ط15,00الدراس ع احتي
م522 ن حم ي اي عبد الرحم ط15,00الدراس ع احتي
ي 523 ي بن قرين ش ط15,00الدراس ع احتي
ي هال أحا524 ي ع ط15,00الدراس الع احتي
ر نعيم 525 ي لعم ط15,00الدراس الع احتي
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د هند526 ي دا ط14,90الدراس الع احتي
مي527 ي حمي س ط14,83الدراس ع احتي
دي528 ر ن يش ط14,50دراس ع احتي
لم529 ل س ي خت ط14,50الدراس ع احتي
رة530 ي بطيحي س ط14,50الدراس الع احتي
يط كنزة531 ي ي ب ط14,50الدراس الع احتي
ضل ريم532 ي بن ف ط14,50الدراس الع احتي
ر نصيرة533 ي درد ط14,50الدراس الع احتي
ي534 صمي س ي الع ط14,37الدراس الع احتي
ر الدين رتيب535 ي ن ط14,18الدراس ع احتي
ر مري536 ش ي ع دة الدراس الع ط14,00ش احتي
ان537 دة رض ي بن ب ط14,00الدراس ع احتي
يح538 اد ص ي ص ط14,00الدراس ع احتي
ان صبرين539 ي زغ ط14,00الدراس ع احتي
ي ريغي لي540 ط14,00الدراس الع احتي
لمي سكين541 ي أع ط14,00الدراس الع احتي
في رشيدة542 ي العط ط14,00الدراس الع احتي
كرام س543 ي ب ط14,00الدراس الع احتي
ر أحا544 ي قرق ط14,00الدراس الع احتي
ني545 يعامي م ط14,00دراس ع احتي
ل 546 ر صبرين من نسقد ط13,75ليس احتي
ى 547 ي خمس نج ط13,73الدراس ع احتي
زي548 ل ف ي س ط13,58الدراس الع احتي
عد بسم549 نسبن س ط13,50ليس احتي
ر 550 نسعن عم ط13,50ليس احتي
ء551 نسزر سن ط13,50ليس احتي
ء552 ن هن نسشيب ط13,50ليس احتي
ري553 ف ح ي زلي دة الدراس الع ط13,50ش احتي
ض554 ل ري ي شرب ط13,50الدراس ع احتي
ن 555 ط ل س ي طب ط13,50الدراس الع احتي
لح الدين556 ي طبي ص ط13,50الدراس الع احتي
د مري 557 ي دا ط13,50الدراس الع احتي
ء558 ي سترة اسم ط13,50الدراس الع احتي
د559 نسرتيب دا ط13,35ليس احتي
ل560 د من ي زي ط13,27الدراس ع احتي
ي دعينش كنزة 561 ط13,25الدراس الع احتي
ن562 ن إيم نسزرق ط13,00ليس احتي
سمي نسرين563 ي ق ط13,00الدراس ع احتي
يم564 اه ح ي م ط13,00الدراس الع احتي
سمين565 ب ي ي ث ط13,00الدراس الع احتي
د زهيرة 566 ي حم ط13,00الدراس الع احتي
ي567 ي كب ت ط13,00الدراس الع احتي
سن احا568 ي ب ط13,00الدراس الع احتي
ح569 ش صب ي مخ ط13,00الدراس الع احتي
مي 570 بر س نسج ط12,88ليس احتي
ي حبيش راضي 571 ط12,86الدراس الع احتي
طم572 ردين ف ي ب ط12,76الدراس الع احتي
رة 573 نسجعيدر ص ط12,75ليس احتي
في 574 راخ ش ي س ط12,75الدراس ع احتي
ز575 ار فير ي ه ط12,75الدراس الع احتي
رة576 د ص نسدا ط12,50ليس احتي
ن577 ني حن نسرن ط12,50ليس احتي
ي مرمي نعيم578 دة الدراس الع ط12,50ش احتي
طبي فضي579 ي ب دة الدراس الع ط12,50ش احتي
ح580 از صب ي در ط12,50الدراس ع احتي
هن581 ل اسم ي ط ط12,50الدراس ع احتي
ر582 ي عالي ط ط12,50الدراس ع احتي
ء583 ي عن اسم ط12,50الدراس ع احتي
ص صبري584 ح ي ب ط12,50الدراس ع احتي
س 585 ي بعداش إين ط12,50الدراس ع احتي
س زهيرة586 ي كب ط12,50الدراس الع احتي
ل 587 لي ام ي ت ط12,25الدراس الع احتي
دة 588 نسبن سعد ه مسع ط12,00ليس احتي
ني زين589 نسلعن ط12,00ليس احتي
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ني مري590 نسحم ط12,00ليس احتي
ف منيرة 591 ي خن ط12,00الدراس ع احتي
ء592 ازيد أسم ي ب ط12,00الدراس الع احتي
هر جن593 ي ط ط12,00الدراس الع احتي
ص زين594 ح ي ب ط11,68الدراس الع احتي
ن فتيح595 نسسعد ط11,50ليس احتي
م596 ر س نستج ط11,50ليس احتي
داد597 س  نسد ط11,50ليس احتي
نسراجي حبيب 598 ط11,50ليس احتي
ن599 ن إيم نسع ط11,50ليس احتي
شي سمي600 نسبر ط11,50ليس احتي
طم الزهراء601 ي ف لح نسب ط11,50ليس احتي
د رقي602 ي حم ط11,50الدراس الع احتي
ر خديج 603 ي صط ط11,50الدراس الع احتي
ض ابتس604 ي م ط11,50الدراس الع احتي
بعج مري605 ي ب ط11,50الدراس الع احتي
ل606 ن جم ي غ ط11,25الدراس ع احتي
ل 607 ي شاط ام ط11,25الدراس الع احتي
سي608 لي  غ ي ف ط11,11الدراس الع احتي
نسعرا مري609 ط11,00ليس احتي
ي  محداد زهيرة610 ط11,00الدراس ع احتي
ي حرب مري611 ط11,00الدراس الع احتي
هن 612 لعرا ك نسب ط10,75ليس احتي
ني فل اميرة613 نسخ ط10,50ليس احتي
لمي ابتس614 نسع ط10,50ليس احتي
نص لي 615 ي ب ط10,50الدراس الع احتي
ر رحم 616 ي ط ط10,25الدراس ع احتي
ء617 ش أسم كر ي ب ط10,00الدراس الع احتي
د 618 ش نج نسمحش ط9,50ليس احتي
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 المؤهل
دة أ الش

بر معيش1 سترص جحـــ13,50م ن

مي2 ستريحي ت جحـــ13,00م ن

ش3 سترمحمد برب جحـــ12,50م ن

بدين زين مس4 سترالع جحـــ12,50م ن

سترحس براهيمي5 جحـــ12,13م ن

 المؤهل
دة أ الش

ني1 رس مزي سترف طـــ11,91م احتي

سترأشرف حمزا2 ط11,5019.03.1990م احتي

ف عبد جعيجع3 سترالر ط11,5014.07.1990م احتي

مع4 سترمراد ج طـــ11,04م احتي

ستراي ه خرف5 طـــ11,00م احتي

بق ظيف مس ذ برتب لالتح الت ي أست ن التع الث

دة ضي بدني تربي:  الم ري

ص عدد ص 05:  المن من

ئم جحين ق : ااستحق درج حس الن

قالرتب عااس ال ط مجم جن قرارسن اأكبر المترشحالنق ال

جن قرار ال

طي حس درج ااستحق  ئم ااحتي :الق

قالرتب عااس ال ط مجم سن اأكبر المترشحالنق
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ن6 نسليد سبع يس ط17,00ال احتي
شمي7 نسمحمد ه ط16,50ليس احتي
ز اخن8 نسف ط15,00ليس احتي
د9 نسالدين صاح العيد ط14,75ليس احتي

ير10 نسصدا ع ط14,72ليس احتي
س لحجر بن11 نسب ط14,58ليس احتي
سط 12 نسمراد عبد الب ط14,25ليس احتي
ر13 نسليد عرع ط13,83ليس احتي
رة14 قند ي ب نسس ط13,47ليس احتي
ش15 نسالرزا عبد كع ط13,40ليس احتي
ر ه فرج16 نس عم ط13,30ليس احتي
ن17 ي رحم نسلط يس ط13,00ال احتي
نسالجمعي اضح18 يس ط13,00ال احتي
اف19 نسلخضر مص يس ط12,82ال احتي
ني20 نسالدين سيف ه يس ط12,68ال احتي
ني21 سر خ نسي يس ط12,42ال احتي
ي بن22 نس عبدالسا ق ط12,18 ليس احتي
ل23 نس الطي قز ط12,00 ليس احتي
ش24 نس يمين دم ط12,00 ليس احتي
نسجا عبد الرحي 25 ط12,00 ليس احتي
ر26 يل بش نسخ ط12,00ليس احتي
راس27 بر ب نسج ط12,00ليس احتي
سر معيرش28 نسي ط11,71 ليس احتي
نسأمين محمد صحرا29 ط11,50 ليس احتي
ي 30 نسلعمش عبد الح ط11,50 ليس احتي
مي31 نس محمد ت ط11,00 ليس احتي
ر الدين 32 ز ن نسقم ط10,50 ليس احتي
ر اإسا 33 نسسامي ن ط10,00 ليس احتي
ر خثير34 نس الدين ن ط9,56 ليس احتي
م 35 نسسترة أس ط9,50 ليس احتي
لد36 نسس خ ط9,50 ليس احتي
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