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حسب ليسانس (ة)ناجح 12,758,0020,7510,38بعرة حدة 1

حسب ليسانس (ة)ناجح 13,257,5020,7510,38عالوة زينب2

(ة)ناجح 9,759,5019,259,63معروف هدى3

(ة)احتياطي 8,5010,0018,509,25زعزع فتيحة4

(ة)احتياطي 8,509,7518,259,13زواوي يونس5

9,758,2518,009,00طيار سفيان6
حسب معدل  (ة)احتياطي 

الترتيب ليسانس

11,506,5018,009,00بوباكير مليكة7
حسب معدل الترتيب  (ة)راسب 

ليسانس

(ة)راسب 9,008,7517,758,88رواحنة عقيلة8

(ة)راسب 12,005,5017,508,75خالف فطيمة9

(ة)راسب 10,507,0017,508,75عزوزي دليلة 10

(ة)راسب 10,257,0017,258,63بسعودي جمال11

(ة)راسب 8,258,0016,258,13بريك حمزة 12

(ة)راسب 6,2510,0016,258,13بن خريدلة محمد13

(ة)راسب 8,258,0016,258,13داودي تركية 14

(ة)راسب 9,756,2516,008,00ربحاوي فارس 15

(ة)راسب 10,006,0016,008,00علوي صالح16

(ة)راسب 8,007,7515,757,88تومي شهرزاد17

(ة)راسب 8,257,5015,757,88فرطاس الخنساء18

(ة)راسب 11,753,5015,257,63دلول الهاشمي19

(ة)راسب 11,503,7515,257,63مسعودي حنان20

(ة)راسب 6,009,0015,007,50شنيني مراد 21

(ة)راسب 10,005,0015,007,50كامل أحالم22

(ة)راسب 7,257,5014,757,38معتوق محمد لمين23

(ة)راسب 8,256,0014,257,13قديم سامي24

(ة)راسب 8,505,5014,007,00بوزيدي عمار25
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(ة)راسب 9,005,0014,007,00لعيدي محمد االمين26

(ة)راسب 9,254,7514,007,00مبخوتي عبد الرحمان27

(ة)راسب 8,255,2513,506,75مصالي حسين28

(ة)راسب 8,504,0012,506,25بن دايخة محمد29

(ة)راسب 5,507,0012,506,25كحلة هجيرة30

(ة)راسب 6,505,7512,256,13بن مداني وردة31

(ة)راسب 7,005,2512,256,13حراوي حمزة 32

(ة)راسب 7,005,2512,256,13فيجل عامر 33

(ة)راسب 7,255,0012,256,13مخلوف مفيدة34

(ة)راسب 7,754,2512,006,00بن عيسى سميرة 35

(ة)راسب 4,008,0012,006,00حضري حميدة 36

(ة)راسب 8,004,0012,006,00مانع مديحة37

(ة)راسب 9,502,5012,006,00وقاص منصور38

(ة)راسب 7,254,0011,255,63خينش كريمة39

(ة)راسب 5,755,2511,005,50زينافي حليمة40

(ة)راسب 4,006,7510,755,38حمادي محمد41

(ة)راسب 4,006,7510,755,38حيتامة حياة42

(ة)راسب 6,254,2510,505,25بن موفق أحمد43

(ة)راسب 4,506,0010,505,25جدي وسام 44

(ة)راسب 6,004,5010,505,25شقراوي عادل 45

(ة)راسب 6,004,0010,005,00لوبيري كريمة46

(ة)راسب 3,006,009,004,50زرناجي يونس47

(ة)راسب 4,253,758,004,00باديس رشيد48

(ة)راسب 4,253,007,253,63حمريط هيثم49

(ة)راسب 4,253,007,253,63عقلف فاطمة 50
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(ة)راسب 2,254,256,503,25جميل رشيد51

(ة)راسب 5,001,256,253,13يحي وداد52

(ة)راسب 3,003,006,003,00قنطري عبد العزيز53

(ة)راسب 1,004,755,752,88دويدي إيمان 54

(ة)راسب 2,253,005,252,63شماخي احالم 55

(ة)راسب 2,003,005,002,50عقون كريمة56

(ة)راسب 2,502,505,002,50غضاب بوزيد57

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب السبع سليمان58

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بسباسي عبد القادر59

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بن سباع يزيد60

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بن قويدر محمد61

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بن موسى محمد62

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بنية رضوان63

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بوزناق الياس64

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب بوعزة ايمان65

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب جميات يزيد66

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب جواني سمية67

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب حفاف عبد الرحمان 68

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب حمدي مريم69

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب خادم هللا مريم70

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب دودي البشير71

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب ربحاوي أحمد 72

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب زيادي أميرة73

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب سايحي احمد74

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب شادة جهاد 75
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(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب شرموطي شهرزاد 76

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب شويب فوزي77

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب صدوق محمد المولود78

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب صكاك عبد الكريم79

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب صيد مصطفى 80

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب طاهري عطاء هللا81

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب طباخ نور الدين82

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب عتروس دولة 83

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب عتروس نعناعة84

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب عساس حسان85

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب عقيني فرحات86

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب فوضيل بلقاسم87

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب قالة فيصل88

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب قبي عبد القادر89

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب مباركي خولة90

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب مسيف الحسين91

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب موساوي احمد 92

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب نسيب محمد الجموعي93

(ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب (ة)غائب والدو رضوان94

P=03عدد المناصب المفتوحة 
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