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 الرقم اللقب و االسم الشعبة الجامعة الصنف
A 1 حميد               دالي  تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A 2 بشيري            حمزة تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
A 3 جاب               صدام تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A  4 ساامي              طارق تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 5 زياد                  فاتح تربوي.ر.ب.ن ورقلة.  
A 6 خالد                 غندير تربوي.ر.ب.ن ورقلة.  
A 7 عبد الرحمان    بناصر      تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A 8 بنعطية            مصطفى تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A 9 خلوف              فتحى تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
A 10 عادل             طيبي  تربوي.ر.ب.ن الجلفة.  
A  11 علي            قرومي  تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 12 محمدي            ابراهيم تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
A 13 بنيدرة                الياس تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A  14 قرعوني           ابراهيم تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A  15 بن عباس           اسامة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 16 القادرلكحل               عبد  تربوي.ر.ب.ن مستغانم.  
A 17 بدوي          معاد عبد الحق تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
A  18 صياد             حمزة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
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A  19 عبد السالم       بوشو   تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 20 حسينة           كلوبلي  تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
A 21 سليم            ركموش تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
A  22 كفوس                سماتي تربوي.ر.ب.ن البواقيام.  
A 23 بن جداه              احمد تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
A  24 حسينو              يوسف تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A  25 دادا                 اميرة حسنة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 26 هلوب               عامر تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
A  27 دريش                محمد تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A  28 سناجقي                   مراد تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 29 بن قشوة         محمد أمين تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
A  30 ابرباش               اسماء تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 31 سليم                 خرشي تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
A  32 انيس                بن توتة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A  33 عماد الدين            سريج تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A  34 ايمان                 حوفال تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
A 35 عيد النور             قميحي  تربوي.ر.ب.ن الجامعة عنابة.  
A 36 فيروز              بن طل تربوي.ر.ب.ن الجامعة  مسيلة.  
A 37 شريف صليحة         بورنان تربوي.ر.ب.ن الجامعة  مسيلة.  
A تربوي.ر.ب.ن الغواطا   .33 بن قويدر          أحمد  
A 33 قوادري صامت اسماعيل تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B  04 الطاهر              شروف تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
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B 04 بن قوية              محمد تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
B  04 حميدة             حمادو  تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  03 معزوزي         حسان تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  00 حوفل               ايمان تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 04 بكاي                رابح تربوي.ر.ب.ن الجلفة.  
B 04 بندنيدينة           عبد اهلل تربوي.ر.ب.ن الجلفة.  
B 04 عدات               وفاء تربوي.ر.ب.ن مستغانم.  
B 03 امنية                صديق تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
B 03 العيداني           عبد الكريم تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 44 عالال              كريم تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 44 بزرامة             السايح تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 44 بريكي      شمس الدين تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
B 53 سعدادو              حمود تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
B 54 فريتيخ        عبد المجيد تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 55 توامي      عز الدين تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 56 حمزة           عيجولي تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 57 مباني                كريم تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
B 58 حمزة            حفصاوس  تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B 59 ابراهيم         صبايحية    تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B  60 عاد الدين        سريج   تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 44 عبد العزيز          بربارة  تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B  44 عبدو                 محمد تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
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B  43 مختار         بن صديق تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 40 لحسن      فقوس      تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 44 العربي       محفوضي  تربوي.ر.ب.ن تيسمسيلت.  
B 44 حلوان     ابراهيم تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
BB 44 مداني    عبد اهلل تربوي.ر.ب.ن 3 الجزائر.  
B 43 شارف        محمد جمال الدين تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
B 43 باقي                 احمد تربوي.ر.ب.ن مستغانم.  
B 44 اخضر     وليد بو حك تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
B  44 زواق         عادل تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 44 ابراهم     عماربن  تربوي.ر.ب.ن بسكرة.  
B  43 سمسوم     زكرياء تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 40 سويسي      سيد علي تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B  44 بلخوس   حمزة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 44 حمادو    االمين تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B 44 بن طرزي    احمد تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
B 43 الزهراءرحال   فاطمة  تربوي.ر.ب.ن تسمسيلت.  
B  43 عبد الالوي     منير تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  34 ايت بعزيز  حنيفي تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 34 شبالوي        فضيل تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 34 حشاني    عماد الدين تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 33 شعران        احمد تربوي.ر.ب.ن تسمسيلت.  
B 30 حرمة    عبد القادر تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
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B 34 بعزي     عبد الحق تربوي.ر.ب.ن تسمسيلت.  
B 34 ابوب           ندير تربوي.ر.ب.ن بسكرة.  
B 34 لعقرب    عبد القادر تربوي.ر.ب.ن تسمسيلت.  
B 33 بوغاري     لحبيب تربوي.ر.ب.ن تسمسيلت.  
B 33 كيرد       عبد القادر تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 34 جريبع       محمد تربوي.ر.ب.ن بومرداس.  
B  34 بن سعد     احالم تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 34 عبديش    عيسى تربوي.ر.ب.ن الشلف.  
B 33 رحماني      الياس تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 30 بج           لينا تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 34 بوجمعة    ياسمين تربوي.ر.ب.ن المسيلة.  
B 34 خالف     محمد تربوي.ر.ب.ن خميس مليانة.  
B 34 حاج عيسى   طه عبد الرحمان تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 33 بكريتي      الشارف تربوي.ر.ب.ن مستغانم.  
B 33 عبد المالك    جواد تربوي.ر.ب.ن ورقلة.  
B 444 بوحنيك  عبد العزيز تربوي.ر.ب.ن ورقلة.  
B 444 بوحنيك     نور الدين تربوي.ر.ب.ن ورقلة.  
B  444 خوجا     صالح الدين تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  443 جبابلية  حمزة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  440 غوغسي   سارة تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B  444 طهراوي    فارس تربوي.ر.ب.ن 3الجزائر.  
B 444 نورين      جاهدة تربوي.ر.ب.ن الجلفة.  
B 444 طاوسي     مفتاح تربوي.ر.ب.ن الجلفة.  
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B 443 زينب راضية   بو ضلعة تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 443 طيران   مصطفى وحيد تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 444 بن العايب   عبد لهادي تربوي.ر.ب.ن االغواط.  
B 444 قشار          محمد تربوي.ر.ب.ن سوق االهراس.  

 


