
مكان االزديادتاريخ االزدياد االسم و اللقب
المعدل عام 

للترتيب
الملحق

المؤسسة 
األصلية

تلمسان14,29Aتلمسان  02,02,1994سحنون زٌنب 1
تلمسان14,27Aمغنٌة  23,02,1989البودخٌلً أحمد عبد الجبار 2
تلمسان15,32Aتلمسان  21,09,1993بربٌط محمد ٌاسٌن 3
تلمسان13,67Aبنً وارسوس  06,10,1983مسعود أحمد 4
تيارت15,42Aاالغواط  16,06,1964بلغشوة فاطٌمة5
تلمسان14,60Aتلمسان  26,04,1971قالمً صلٌحة 6
تلمسان14,02Aأدرار  17,09,1979بن جعفر عبد القادر 7
تلمسان15,05Aمغنٌة  18,06,1922صدار رقٌة 8
مغنية 15,66Aسواحلٌة 20,05,1982شارف نسيمة 9

تلمسان14,67Aبنً مستار02,07,1980قايد شفيقة 10
تلمسان14,44Aوهران03,07,1991محمدي أمال 11
تلمسان13,46Aالشول03,05,1986ًبن عالل نجيمة 12
تلمسان14,68Aتلمسان 26,06,1984نعٌمً أمال 13
باتنة 15,22Aمتكعوك03,05,1983خٌاري رابح 14
مغنٌة 15,19Aجبالة 08,05,1974حامدي عمارة 15
خمٌس ملٌانة 14,67Aبلعاص04,01,1991حرشوش أحمد 16
تلمسان13,09Bتلمسان  11,06,1974شوقور نعٌمة 17
تلمسان14,02Bالخمٌس  11,01,1994بوجنان رفٌقة 18
تلمسان14,02Bسبدو  14,10,1992مصطفاي خٌرة 19
تلمسان13,93Bالحناٌة  28,02,1994مبارك أسماء 20
تلمسان13,00Bتلمسان  27,08,1985غٌتري مختار 21
تلمسان13,05Bتلمسان  26,04,1990براضٌة فاطمة الزهراء 22
تلمسان13,71Bتلمسان   01,10,1984عبد الرحٌم مرٌم سمٌة 23
جلفة13,49Bالجلفة  29,05,1983رقٌق جمٌلة 24
تلمسان14,40Bصبرة  02,02,1987بن عٌسى أسماء 25
تلمسان13,36Bتلمسان  18,01,1987مفتاحً عبد المجٌد 26
تلمسان13,95Bمغنٌة  17,12,1979بوزٌان نجٌة 27
تلمسان13,63Bتلمسان  04,05,1984العرابً فاطمة 28
تلمسان12,85Bسبدو  01,07,1992مزٌان كرٌمة 29
تلمسان13,93Bبنً صاف 06,06,1981سناٌنة أسٌة 30
تلمسان14,3Bمغنٌة 29,06,1982عٌساوٌة سفٌان 31
تلمسان14,4Bتلمسان13,03,1976جالوي ستً 32
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تلمسان13,63Bتلمسان 21,11,1989شليل زكية 33
تلمسان13,85Bالغزوات 14,08,1985ملوك سيدي محمد 34
    تلمسان13,17Bمغنٌة 28,07,1985واسطي عمارة 35
تلمسان14,1Bالغزوات 22,08,1992جزٌري حسٌن 36
مغنٌة 14,97Bمغنٌة 31,12,1980حالبً حورٌة 37
2الجزائر14,8Bعٌن الدفلة  09,09,1986واجن رزٌقة 38
الجلفة12,34Bالجلفة02,02,1986الحدي الشرٌف39
الجلفة12,67Bالمسٌلة08,12,1984حمٌانً عٌسى40
تلمسان13,44Bتلمسان10,12,1985مغراوي العبادي مرٌم41
تلمسان14,15Bتلمسان21,09,1987أبو بكر محمد42
تلمسان13,44Bتلمسان2,08,1980سعيدي رشيدة 43
تلمسان12,39Cتلمسان  09,11,1992فراح ملٌكة 44
تلمسان12,91Cتلمسان  31,07,1993عبد الرحٌم نورٌة 45
تلمسان13,00Cحمام بوغرارة  23,01,1984كبوٌة أحمد 46
تلمسان12,45Cأوالد مٌمون  16,02,1922بوشنافة محمد 47
تلمسان13,76Cبنً هدٌل  11,12,1993قلٌل زٌنب 48
تلمسان12,47Cتلمسان  31,08,1992أكنوش نور الهدى 49
تلمسان13,00Cمرسً بن مهٌدي  16,05,1991كوداد عادل 50
تلمسان13,90Cتلمسان 29,12,1981ولد علي زكية 51
مغنية 13,98Cمغنٌة 15,02,1994ملياني سهام 52
تلمسان12,93Cالغزوات 05,11,1991دربال منور 53
تلمسان13,10Cتلمسان 05,11,1985عسكر خديجة 54
تلمسان11,46Cتلمسان02,05,1993بوزرواطة أحمد55
تلمسان12,77Cالخمٌس 02,04,1984بداد غنٌة 56
تلمسان13,13Cالغزوات 19,09,1990راس الواد سٌدي محمد 57
تلمسان12,96Cتلمسان 13,07,1991مسعودي إكرام 58
تلمسان13,54Cتلمسان 18,08,1991بلعباس فاطمة الزهراء 59
مغنٌة 13,59Cمغنٌة 22,08,1992لكحل أمال60
مغنٌة 13,54Cمغنٌة 18,07,1989حدوش أسماء 61
مسغانم14,16Cغلٌزان  بغداد باي فتٌحة 62
مغنٌة 13,2cمغنٌة 29/01/1992عبد الفتاح شقرانً 63
تلمسان12,55Cتلمسان 22,04,1988بلعباس سهٌلة 64
تلمسان13Cتلمسان29,07,1991بلفاطمً عبد الكرٌم 65
مغنٌة 13,02Cمغنٌة 26,03,1985منصوري كمال66
شلف13,68Cشلف26,08,1990نادٌة رابح مزاري67
أدرار 11,86Cأدرار15,07,1966معطا هللا العرب68ً
أدرار 12,26Cأدرار30,07,1980عكرامً أحمد 69
تلمسان12,41Cتلمسان17,04,1992بن دحو بشري70
تلمسان12,70Dبن سكران  28,10,1985بومدٌنً سمٌة 71
تلمسان12,30Dتلمسان  17,02,1986فروانً مرٌم 72
تلمسان11,63Dتلمسان  21,11,1970بن خماسة غوتً 73
تلمسان12,25Dالحناٌة  22,01,1990زراري زهراء 74
مغنية 12,28Dمغنٌة 12,09,1992بكوش عبد الرحمان 75
تلمسان12,14Dالخمٌس 24,08,1990بلعابد بشري 76



تلمسان12,19Dالبٌض19,07,1992أل سيد الشيخ حفيظة 77
تلمسان12,26Dصبرة 17,09,1986قدور محمود 78
المدٌة12,59Dالمدٌة 30,01,1983بوسٌلة أمحمد 79
تلمسان13Dجاللً عبد المجٌد 80
تلمسان12,28Dمغنٌة 05,11,1986وٌدر هشام 81
تلمسان12,35Dبنً سنوس 17,09,1987مصار ٌوسف 82
تلمسان10,25Dباب العسة 02,07,1990عمالً حنان 83
تلمسان12,27Dأوالد مٌمون 04,03,1991شٌخً إكرام84
تلمسان12,44Dتلمسان18,03,1991عبدلً زهور85
تلمسان12,28Dتلمسان22,11,1990براهمً آمنة86

الملفات المرفوضة 

جحاف ربٌعة 1

رحمانً رشٌدة 2

مٌلود سٌفً حسبٌن 3

بن كامل سهام 4

سالمة حنان5


