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تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

1115.671-08-2001ترعي نرسين00119/5032360

0315.021-11-2001مخاطرية منال00219/5032339

0614.741-12-2001عماري ريمة00319/5032117

0514.591-07-2001بن شوية يرسى00419/5035660

ة00519/5032749 ز 2714.541-06-2001شير كيز

2014.421-07-2001رغدي وئام00619/5034706

0714.401-11-1999بوزكري احمد بهاء الدين00719/5042561

2714.301-01-1996بن طري أسامة00819/5042535

ي فاطمة الزهراء00918/5041158 2114.281-04-2000عرب 

1314.241-07-2001مسعودي منال01019/5032337

0414.121-02-2001ريقط سلىم01119/5032708

1814.071-01-2000حزازطة مروة01219/5037887

2314.001-04-2001علىمي رحاب01319/5032095

0213.881-04-2001قطاف بسمة01419/5032041

0313.861-02-2001رقيم عفاف01519/5035468

1413.811-04-2000مسعودان نريمان01618/3503289

ي خديجة01719/5033521
ر
2013.731-09-2001عبدالباق

2913.711-05-2001مانع كريمة01819/5032262

1113.691-07-2000بشار زهرة الريان01918/5032383

1713.651-09-2001بوعيس عماد الدين عيىس02019/5029983

ي سماح02119/5030528
ر
1713.461-02-2001قوب

0713.451-01-2001مصمودي محمد الهادي02219/5031117

0113.451-12-2001حزازطه سالف02319/5032140

1613.431-07-2001مباركي إيناس02419/5030258

2313.431-10-2001بن الشاوي فاطمة الزهراء02519/5035263

0513.411-11-2001بن زاف ضياء الدين02619/5031852

2213.391-04-2001بن زكار ذكرى02719/5030406

ي إسالم02819/5037322
ز
3013.371-07-2000شبعاب

ي احالم02919/5031777
ز
2813.371-08-2000تباب

0413.331-05-2000عمران فطيمة الزهرة03019/5030711

2513.241-09-2001برباري خولة03119/5036391

0113.211-01-2001بن حرز هللا رشيد03219/9070415

2613.081-10-1997نايلي ريم03319/5030476

1313.061-11-2001قدوري سارة03419/5036408

2413.001-01-2001شويه أميمه03519/5031974

2112.871-06-1994قرقط محمد03619/5042752

0412.861-12-2001قصوري اخالص نور الهدى03719/5030233

1612.841-10-1999جودي رقية03818/5032335

1812.751-01-2001سعودي احالم03919/5032459

1512.701-08-2001رحالوي فتيحة04019/5036038

3112.691-03-2000ماضوي لطيفة04118/5032683
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تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

0512.641-06-2001برباري سلوى04219/5036411

0812.621-12-2000برسولي نرسين04319/5032467

1412.621-11-2001الباي مايسة04419/5030007

1212.611-01-2000دوباخ عيىس04518/5036873

2112.611-02-1999جهارة ابراهيم04618/5033932

2912.601-03-2000زرارقة سهيلة04718/5032465

ي04819/5030188
ز
0112.601-07-2000سعدي اماب

1612.591-04-2001هادي حسنية04919/5031818

2212.551-02-2000بن شاللي أية05019/5030302

2212.531-04-2001حالسة منار05119/5033781

1312.471-12-1999ساكر أمجاد05219/5032658

ي05319/5036349
ز
ي أماب

ر
2912.471-11-2001رزق

3012.451-03-2001عجيىمي أسماء05419/5036829

2112.451-12-1999خليل منال05519/5042801

1112.411-03-1992سعداوي سناء05619/5043468

ي عبير05719/5034342
ز
2512.381-11-2001القرب

0212.361-02-2001بخليلي سارة05819/5032129

2312.351-09-2001بوخنيسة رفيدة05919/5029899

1212.331-03-2000شبانة مروة06018/5034593

2212.331-03-2001حواوة اميمة06119/5030200

0812.311-01-2000بليوز سلسبيل06219/5029924

ي فريال06319/5033714
0812.291-05-2001زيوش 

1512.271-09-2001بخوش فريال06419/5036450

0312.261-08-2000كحول ايمان خديجة06519/5033479

0112.241-05-2000سماتة ريمة06619/5032443

1312.201-04-2001بركات أيمن06719/5036830

0612.181-01-2001كرابعية السعيد06819/5035363

2912.171-01-2001جودي نور الهدى06919/5030949

0612.161-11-2001غمري فضيلة07019/5030708

0112.131-01-2000بن عاشور مسعودة07119/9069979

0312.111-09-2001صحراوي نهال الزهرة07219/5030089

ي أمينة07319/5036354
ر
2512.111-09-2001عبد الباق

ة نهال07419/5034612 ز ي كيز
ز
1312.101-08-2001شناب

0412.101-10-2001خلفة عبير07519/5032236

1312.091-08-2001تركي مالك07619/5032328

2912.051-09-2001بلبصير مريم07719/5031254

1212.031-07-2001فراس مروة07819/5032768

ي زكية07919/5029914 3012.001-12-2000صغير

1011.981-10-2001بلعايش محمد ايوب08019/5037151

1011.971-11-2001بودرهم ليندة08119/5037068

1311.951-08-1996جوامع أسامة08219/5042900

1611.951-01-2001ترعي إيناس نور الهدى08319/5035593

2911.931-06-2001دبزة لينة08419/5033882

2611.921-11-1998بن ريالة نورالدين08519/5034363

ي ايناس08619/5030314
0911.901-08-2000طرش 

2211.891-09-1998بوغرارة مازة08719/5032287

3111.891-12-1999رايس منز08819/5030075

2311.871-03-2000بن سلطان فراس08919/5029991

2811.861-10-2000عبد الالوي وليد09019/5031002

0611.821-12-1999قيرصان بوزيدي امينة09119/5033421

0911.781-07-2001نيد نجاة09219/5030082

ي عماد الدين09319/5030673
1811.771-11-2001نوار خرخاش 

ي نرسين09419/5036487 2711.771-11-2000زمير

2211.761-01-2002معاز عائشة منار09519/5030615

0711.761-11-2000غيبوب فوزي09619/5034350

2211.741-11-1999شاوش أحمد09718/5040002



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

ي عفاف09819/5035256 1911.711-10-1999مرس 

2711.691-01-1999بن دبكة أحالم09919/9071952

0511.671-01-1999بورمل دنيا10019/5035963

1611.661-03-2000سعدي خولة10118/5040015

ي سندس10219/5030536
ز
0611.611-06-2001عبدالرحماب

ة10319/9070398 2811.601-06-2000بالطاهر أمير

0911.571-06-2001زيدي هديل10419/5033829

2811.541-02-2001ذيب ظالل التقوى10519/5030612

3111.541-03-1998بوتشيش عمار10619/5029984

0811.531-12-2001عجالن أسامة10719/5031780

2811.531-01-1997دهان انور10819/5036842

0111.511-09-2001جهرة عبير10919/5037040

2211.501-09-1999بن عيىس عبد الرحمان11019/5030632

1411.481-05-2000طويل صفية11119/5032720

1211.481-02-2001رزيق خنساء راوية11219/5031827

0211.481-01-1999هادف سوسن11318/5040947

0511.471-04-2001ساسوي ريان11419/5030461

1011.461-08-2001بلزرق احالم11519/5030267

1911.461-10-1997بحري وداد11618/5041509

1711.401-03-2002أقوجيل رندة11719/5032106

0711.391-01-2000عشوري أحمد11819/5043043

0411.381-01-2000بن شنيف نور11919/5031916

0811.371-12-2001ضيف بثينة آسيا12019/5038599

1011.371-01-2001شكيش هالة12119/5037112

2511.371-08-1999احميداتو أنور السادات12219/9069136

ة حليمة12319/5030366 2811.321-11-2001شبير

0211.291-01-2000بن زطة أيمن12419/5031789

2711.281-01-2000زمورة منار12519/5030071

2611.261-08-2000طرشاق منير12619/5033369

ي فاطمة الزهراء12719/5031872
1811.261-12-1999ترغينز

ي شهيناز12819/5031847
0311.261-06-2001ترغينز

ز12919/5031886 0611.221-09-1999سالم محمد أمير

وس مروة13019/5037708 1911.211-02-2001عير

ي أحمد المهند13119/5030154
ز
0111.211-10-2001سلطاب

2111.211-11-2000مفتاح فارس صهيب13218/5034034

0711.171-05-2000بوزيدي عبير13319/5034341

2111.161-05-2001وزاع رائد13419/5032091

ي ريان13519/5036401
ز
1011.151-03-2001مرواب

ة13619/5034317 0511.151-12-1999دبابش امير

2111.121-09-2000بن سعدي هيثم13718/5038201

0211.111-07-2000جوامع مريم13819/5030844

0611.111-06-2001بن نجاعي ضىح13919/5032201

ز14019/5031900 1911.101-10-1998سالطنية محمد لمير

1911.101-09-2001بن زينة ندى14119/5030083

ي باسم14219/5031807
ز
2911.091-05-2001ضياق

2011.071-04-2000ساهلي نور الهدى14319/5037354

ي14419/5030052
ز
0811.061-10-1999بويعقدن محمد هاب

ي أحمد14519/5029816
2711.061-10-2001حسنز

1011.041-06-1998كرابعية ليندة14619/5030004

1511.041-08-2000قيدوام مونة14719/5036481

3111.021-05-2000قطاف تمام حفيظة14819/5037612

ي ريان14919/5029904 1411.011-07-1998غرب 

ي جومانة15019/5029881
ز
2711.011-03-2002حساب

2111.001-05-2000دهينة لقمان15119/5035268

2711.001-07-2000بن عمر اكرام15219/5035201

2010.991-10-2001خته نور الوئام15319/9069662



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

0110.981-04-2000بوجنة صفاء15419/5031850

ي محمد15519/5031881
ز
0210.971-05-2001رفراق

ي سامية15619/5035861
3010.951-08-1998بايىس 

2510.931-11-2000تاسة رسور15719/5035229

2710.931-08-2000بوخلخال صالح الدين15819/5029949

الدين عبداللطيف15919/5031858 1210.921-03-1999خير

0210.921-06-1996فارورو عبد الكريم16018/5038725

1410.891-01-1997خليفة محمد الطاهر16118/5031918

ي صفية16218/5036588 1910.881-03-1998صحن 

2810.871-11-1994جنيىحي يوسف16319/5044248

1910.831-02-2001كالش الطاهر16419/5029861

1810.821-01-1999معكوف ايمن16518/5032107

2510.811-03-2001جهارة احالم16619/5031798

ز16717/4063559 0510.801-01-1999بزة فاتح امير

1910.801-12-2001معمري سمية16819/5035234

ون عمر16919/5036866 1110.801-04-2001رس 

2610.791-07-2000براهيىمي امينة17019/5031787

ي محمد وائل17119/9070765 1610.771-01-1998حراب 

0810.761-03-1999دريىسي الهانية17217/3504411

2110.761-10-2000بن عيىس هارون17319/5030965

1610.751-08-2000مقداد أمينة17419/5034311

1010.751-05-2001طعبلي إسحاق17519/9069616

2010.751-11-2000طبش محمد صالح فارس17619/5032763

0610.751-08-2000حريقف نور الهدى17719/5032788

2010.741-11-2001بركان عبد الرزاق17819/5029970

0610.731-11-2000بن زطة يوسف17919/5038269

0410.691-07-2001عيىس حنان18019/5031823

3010.681-09-1994مزرقن وهيبة18117/5049870

0310.661-07-2001بوزيدي راضية18219/5030413

3110.661-03-2001بلواعر ندى18319/5030913

2610.651-09-2001بوشارب سمية18419/5029929

1610.641-04-2000بوعيشة نور االسالم18519/5031917

0110.631-03-2000بالل زهرة18618/3503866

0110.631-10-2001بوستة مونيا18719/5038686

2810.621-06-2001فرحي شمس الدين18819/5029940

0410.621-05-1999عكروم محمد18919/5032292

2810.611-07-2001معمري نائلة نىه19019/5030081

0310.581-08-1998طواهري خديجة19117/5037970

1410.581-05-2001بلعلوي سلسبيل19219/9069631

0610.571-11-2001جباري سندس19319/5036856

ي ليندة19419/5031879
ر
1510.571-07-1999سدراب

2610.561-02-2000حوحو سندس19519/5029932

0110.551-12-1997بوجلخة محمد العيد19619/5042766

1310.551-08-2000رحاب محسن19719/5037691

2910.541-01-2000شقرة عمار19819/5036865

2810.501-12-1999زغرات خليصة19919/5033526

1810.481-08-1999الصيد زينب20019/5036852

0210.461-09-2000بوشمال محمدايوب20119/5035275

0710.461-03-1997بوضياف شيماء20217/5038077

2510.461-07-2000جفافلة وئام20319/5037732

1410.451-11-2000سعيدي زكريا20418/5031807

2010.451-11-2000بن يد ير صالح الدين20519/5032198

2010.441-03-1999صقعة عبير20617/3504149

ي عائشة20718/5033261
ر
ق 1110.431-05-1998رس 

1110.431-09-2000بوعزيز سليمة20819/5035232

ي فارس20918/5035578
0110.421-08-1999شنز



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

1110.421-06-1999مزهودي خليل21019/5031826

ي هنية21119/5042840
1410.421-08-1985لقريىس 

0210.411-11-2000طواهرية سحر21219/5036854

1010.401-03-1999بوزيدي شيماء21319/5030575

ي ليندة21418/5037793 2210.391-12-1999طالن 

3110.391-10-1997بن عاشور سيف االسالم21519/5033347

0610.381-04-2000شقرة نزيهة21619/5037098

2810.361-12-1998صالىحي سارة21718/5040937

2510.361-09-2000جريدي اسحاق21819/5031793

0610.351-12-1997دباخ طارق21917/5036289

0910.351-11-2001حميدي شيماء22019/5032186

2310.341-09-1998نارص مريم22119/5031906

2810.331-11-2000العلىمي حسام الدين22218/5031777

1910.331-10-2001شيتور بالل عبد العزيز22319/5034322

2810.321-01-2000رشيد خالد22419/5036847

1310.311-09-2000بلقارص بسمة22519/5032040

2510.301-11-1999حرزهللا محمد رياض22619/5036873

0310.301-03-1998باري عدالن22719/5034343

1610.291-05-2001عيادي صالح الدين22819/5029952

1310.291-09-1998دعاس فؤاد22919/5033358

2210.291-12-1999مامن عبير23019/5031860

1110.291-02-1997رداد إبراهيم23119/9073367

0910.291-03-2001حوحو ريان23219/5029907

1810.281-09-2000بوزيان أميمة23319/5029837

از23419/5030560 2610.281-06-2001علىمي رس 

3110.281-03-2000عريش بلقاسم23519/5029875

0310.271-11-1998عامر نزار23618/5032901

1310.271-09-2000عزيز اسحاق23719/5033334

1910.261-01-2001رجوح يونس23818/5032017

1910.261-09-1999عبد الالوي أيمن23919/5035343

0810.251-02-2000لكحل محمد24019/5036871

3010.251-10-1998نارص احمد24119/5031778

1810.241-05-2000مرج وفاء24219/5032801

2510.231-04-2001بلجبل وائل24319/5030987

1410.221-07-2000نوي خديجة24419/5037619

ار يمينة24519/5045589 ز 0710.221-12-1996خير

3010.211-08-2000جوادي اكرام24619/5030278

1110.211-12-1999عمر مختار24719/5035281

0510.181-11-1999عزيز يوسف24818/5036107

1210.181-01-2000جودي رامي24919/5031831

2210.171-04-2000زيقوش امينة25018/5038600

ي اسماعيل25118/5035543
0310.171-04-1999حنز

ي يونس25218/5038803
ز
2210.151-07-1998عناب

علي مالك25319/5032326 0210.151-05-2000امير

2110.151-06-1997عدوان ايمن25418/5031726

1910.151-11-1999عطاهلل هدى25519/5035296

2710.141-12-1993بن احميدة فطيمة الزهرة25619/5045836

0310.141-10-1999موشي هناء25719/5030098

1810.131-08-1997بن بلعباس طارق25819/5033654

2610.111-08-2000علوش جالل الدين25919/5033494

1210.091-10-2001شاوش أسامة26019/5033449

1810.091-10-2001زغالش خليل26119/5029892

2410.071-02-2001حميدي عبدالكريم26219/9069644

0610.071-12-1998تبينة فهيم26318/5037782

0110.071-07-2000قامة أسامة26419/5034390

0810.061-06-2001مصمودي مروى26519/5035285



تيبتاريخ الميالداإلسم و اللقبرقم التسجيلالرقم مالحظاترقم الرغبةمعدل الير

0710.061-02-1998كبوية أيمن26618/5031727

1810.061-11-1994بن الغة كامل إسالم26719/5042739

0810.051-12-2001قروي محمد محسن26819/5030050

ي اسمهان26919/9070709
ز
3010.041-04-2000جروب

1910.041-10-1999عطاهللا شافية27019/5035236

0610.031-09-1995ساعد صالح الدين27117/5034299

2210.031-07-2001دبلة عبد المؤمن27219/5031859

2710.031-11-1996خيذر عبدالقادر27319/5042705

يد27419/5033337 ز ز الير 2210.011-11-1998بن التومي الحسير

2709.991-07-1999سقة صالح الدين27519/5031851

0809.991-03-2000سالم جموعي27618/5040011

1809.971-09-1999مزغيش صونيا27719/5033350

2109.971-01-2000رشيد زين الدين27818/5032391

1609.951-02-1995الوشمة شهاب الدين27919/5042666

0109.951-10-2000العمري علي28019/5033357

1109.951-11-2000خزاز أسامة28118/5040325

0309.951-01-2002مصباحي عايدة28219/9069165

ي لخرصز28319/5033726
ز
2009.951-05-2001قرق

ي28419/5030187
ز
1709.941-04-2000لبكارة أماب

2609.941-07-2001فارح عماد الدين28519/5037676

1209.941-05-2001بن سلطان ريان28619/5029908

0609.941-06-2001بن زاف إبراهيم خليل28719/5030231

2809.931-06-2000نوري عبد الحميد28818/5032570

1009.931-03-2000رحال أيمن يىحي28919/5029843

1009.931-08-1998جودي مطيع عبد الصمد29019/5030067


