
ر ب واالسم والنسبرقم االمتحان

ي1 M286292عبد اللطيق الركيب 

Q239187سعيدة بوجعراوي2

اج3 P118292علي ضر

ي احمد4
J352804بوخليفر

ي5
 
MC63674خليد خلوق

M195908المصطفر بنعراج6

ي فكري8 M84867عبد النب 

ي9 MA61996محمد فير

M286587رشيد الباللي10

M295694كريم بادر12

E643008محسن الكاوي13

BH573553فرتالي خالد14

M427661جواد الزهار15

M86381الغيشية    بوشعيب16

M319095طارق هنون18

ي أدريس20
BL24455بلقاضر

ي خالد21
A431961الحسيبر

ي  حسن22 MA3896عرج 

BE705690رشيد األندلسي23

M276063زغادي عبد الفتاح24

ر25 M278257المحفوظ حي 

Q232241عبد االله المصلي28

MA26160كريمة بوكرين29

ي30 Q220598حميد شعيب 

ي31
M210965بوشعيب رياش 

D419804أزدي عبد الفتاح35

ي36
MA36491الحسن شغريس 

ي37
MA83242سومية سنيتفر
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IA41172وحديف حميد40

GA17268محمد ارجاف هللا42

C380702أعمارة  مديش43

IB117270حسام محب47

ة حالوي51 M317254سمير

BK211202غزالن الفربوشي52

ي يونس53
AB512174حسبر

MA318229عبد المجيد المعلم54

MA60647المصطفر بالخراز55

ي56
ي  ا الحسابر AB35742العرب 

MA26665رشيد الحداوي58

ي59 M337426وفاء المرتج 

M380886نبيلة خرباش61

ي63 BK116157عبد الكبير الشعيب 

ي64
MA60413محمد الشوفابر

ي يوسف66 BH343619دمسير

C731516عبدالفتاح هيش 67

M267536جمال فهري68

ي69
M305195عبد العزيز حسيبر

ر70 M283626رشيد احصير

BB36665سعيد الحوات72

HA95085جواد الخاطب73

H396472احشومي يونس74

I297175صالح الدين  لوغليمي75

BK173599كمال الزبيدي76

Q187784بوشب  كرام77

ي79
MA5191حسن الكوبر

WB85491مقدم يوسف80

M318191عبد هللا غسولي85

ي86 M267731حسن الدريج 

M376799جهان سليم87

M457803سعاد لعوج88

ر الطوشي89 M322343ياسير

M359487بوشعيب داكي90

ي احود فاطمة الزهراء91
M460742ببر

M284124رشيد لفضالي92

M503217عبد السالم ربيجي93

BB16118المهدي عبد العالي94

MA48198صلحة عبد الحكيم95

H261405ميلود اجمالي96
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MC63575أحمد منير97

MC67619الكبير معتصم باهلل98

MC9616بوشعيب بن ازبيدة99

M349875حسن  الزوين100

M381484يونس حجوي101

D383283خالد عنوز105

ي108
M353854عبد العزيز الكوميجر

ر111 W133524محمد مومنير

ي فريد113
JA48147اليدمابر

ي114
W202958مصطفر فؤاد عدنابر

W267945رشيد بنحيلي115

WB34872عبد الرحمان قاسمي116

BH233540حميد لوليجات117

QA97081الحبيب حالم118

Q199168عبد المول الكرضي119

جالل120 X200489الفقير

WB76308المصطفر لحرش121

Q194577أحمد أسد122

BE808270بدواد علي123

Q264783عبد الرحيم مزالدي124

ي هشام127
W143925مسنوبر

ر تبات128 Q199485الحسير

W148789اجو عزالدين129

اري عبد هللا133 UC104894مضر

X225968فاطمة لحمر134

W178147عزالد ين مزيان135

WB59402الميلودي لحرش136

ي رشيد139
QA67612الشنابر

W207645عبد الحق بنهبو144

IB106525خليل بمسمود145

Q217701جمالوي عبد هللا146

W250037لباردي رشيد147

W208056رشيد مستغيث148

W245473المريسي حميد149

W252312رضوان بوجنان150

ي حميد151
ر
Q216156الكاق

W261526زرادي عادل152

W133353احمد كتاري153

Q194884مصطفر هنتار154

W208871البيض  عباس156
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Q200406رضوان  الطاهري158

T99403الغزاوي محمد159

W147861محمد اشنيكة161

ي162
W252399سعيد الحارب 

W308123نادية الخواتري163

ي164
WA61823سعيد بنوبر

ي165 Q211645سعيد الغلب 

ي168
MC2248شي محمد مرجابر

V136219عادل حلوي169

WB75149محمد خرمودي170

W239077عادل بومديان171

W179838بن حمري نبيل173

WA160005نورالدين الموحد175

WB122364حمدي الفكاك176

H446274هشام كزولي177

ي179
ر
W259323عزيز لواق

BJ69530عبدالكبير ساوي180

يف181 W242181سعيد الش 

Q223100المصطفر قروي182

WB53417بوعزة لغليد183

W168157الهاشمي خديجة185

ي187
BH178034عبد العزيز بلمدبر

ي طارق188 WA80154دهب 

ر المصطفر189 BE419195ابن قنير

ي الدروي192
WA99217عبد الغابر

MC169727محفوظ جودار198

M163295عبداإلله معز199

M513459محمد بلكادة200

BH292532توهما يوسف201

ي العالمي202
MC149032الطائفر

H320778نور الدين اجغيدر203

HA69707يوسف الحرار205

اوي206 M269996محمد عضر

A764595بنموج رضوان207

M284231احمد حقيق209

M72576محمد واريد210

M283819الحسن بوهدلة211

M302186مسعود برناوي212

MC129779عبد المجيد دغداغ213

H394211علواش نوفل216
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MC149236عبد المول بن زروالة218

MC79816رشيد بنبهي220

H489359عماد شويقر221

ي السعدية222
U86974الدابر

GB174830محمد قضي224

X227028بوكري عبدالرحيم226

G378267الحبيب تدغوي227

H322370عبد العزيز أيت حجوب228

PB81745سالم اكليد229

M98082الحدادي المصطفر230

BE662640بن يمة محمد232

M304262أحمد عبدالرحيم233

MC56445عمرعبسي234

H316443عزالدين نشاب235

M432603الرداد نشاب236

MC30464لحريزية محمد238

M453065وقاص المهدي239

BH273360حامي الدين سعيد240

Q223067محمد  البكادي241

MC128491نورالدين المقرئ االدريسي246

MC114651جمال الدين كمال247

M288731رضوان سالمة248

WA98594ادريس فاضل 252

ي255
W236802سعيد الزنسبر

WA160284حسن التائب256

قاوي257 PB87669عبد الرحمان الش 

W211728ياسير البشير259

IB26735عبد الكريم حلوي260

BJ74343ادريس قدري261

WA37843حميد صميم263

ي264
WA55573خالد قبر

WA195831فدوى بالخياط265

ر اخراز271 P205825الحسير

ي276 BL55904فاطمة الزهراء بخي 

BH182809عبدهللا المودن277

W185700ايت الحسن ابراهيم279

WB60041صالح زراري280

PA40811مربوح  عبد الرحمان282

QA42191احمد حمص283

WA119472عادل الشواطي284
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BH541634عزيز  تادلي285

BH310365عزيز ا فتاجي286

WB21025الصديق بوزنداقة287

A703106أزهاري محمد سعد288

BE759086الحبيب كروم289

TA108178قديف محمد291

TA19227عبد هللا الريمي292

LG3983عزيز االدريسي293

TA32225محمد عسال294

TA101196يوسف جالل295

TA105245شقروف يوسف296

ي298
TA27445محمد بن يعقوب العمرابر

WB49965محمد بركاش299

WB44536عبداللطيف الزهري300

ي304
TA48373ادريس السحلوب 

ي305
CB61558عبد الرزاق مبر

BJ180960بوهالل سعيد307

TA67941رشيد كريما308

ان310 TA66395نعيمة  جي 

G376757فيصل مرحب311

TA23000نور الدين العيادي312

C798393رشيد الجبوري313

BJ257328إهدنا حكيم316

BH525143سوراوي عبد الحق317

H463566السعداوي عبد اللطيف318

وش320 BJ184896عبد المجيد بير

T225921الفاضلي سعيد321

W182444سفيان بنغالب322

IB50335عبد المجيد  نوري327

ر328 W199095رضوان امير

BH313717محمد هطال329

ي330
BH314556عبد الكريم بلهيدابر

ى332 X327309بنكدة بش 

PB35884هشام ازناك333

ي عبدالمالك335
Z461972البنوبر

G197628لحسن الصبار337

B753389مصطفر اسال338

ر الحاج339 JC137594الحسير

ي340
U110313بتول  العثمابر

BE721987امينة اظبيب343
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ي344 TA90123عز الدين الزهير

BH175766عادل أنديـة345

ZG59805لزرك زهير346

ط فؤاد347 BK202772مش 

ي الحساين348
PB37229المديف 

D753051حنان اسميميح349

BK189265الزبيدي عبد المجيد350

ي352
BH247234عادل ميدوبر

BL32685ماحا حفيظ354

B484394عسولي فاطمة357

F736540الحدجري زينب358

I323054عبد الرحمان اغزاف360

ي جليلة363
BH243906هابر

BH239129رايجي سومية366

BJ301904محمد الوراق368

BH241604أسبيط بوشعيب369

B784809عبد هللا العزكور370

BE527314محمد رضر372

BH515992عبد المجيد الرفا373

BH48321بنلمقدم مجي الدين374

BJ221433عبدالهادي ميلودي375

JM21396محمد هاراك377

ي378 BH544573بوعبيد خطاب 

BJ361162كرام عبد الجليل379

BE302430بوبــح عبدالحق380

BK147328عبد المجيد   الفال لي381

AB605579أبولكمار عبد الحق382

ر معتصم384 BK110517الحسير

W188435سعيد ضيف هللا385

ZG36753الطهري    عمر387

BK50726ابراهيم العشاوي393

BK155637الزتولي حكيم394

CD98293عبد الملك خباز396

B690530قاد ابراهيم398

BH272152رضوان العشي399

BJ312802حبيبو يونس400

BJ180836محمد بوشكرة401

BB35919سعيد كراد402

BL13974يونس بنيشو406

BJ3232خليد الماجي407
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WA107214عزيز باهي409

BH77849سعيد القندالي410

BK2981محمد مرسول411

ر413 BB28851فؤاد لحنير

ي415 BH411011عزيز حجوب 

BJ283690سعيد موسافر416

BJ327860محمد اجبيلو417

BJ242655عبد الرحيم دراس420

B686557وريك عبد العزيز422

ي423
W168478خليل البوعيس 

BL72429فاطمة الزهراء إستقال424

BJ148793هشام حالي425

BH558833بوسير سهام440

ي442
WB39646امحمد الزهرابر

يوي عبدهللا443 BH18974الش 

BH558635ربيع نسيمي445

W67110الميص بهيجة446

PA74476موفليح سمير447

BH537711نور الدين الصي 449

BH226480محمد سهيل453

BH550297فاطمة خجنان454

ي
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