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الرغبة

المالحظةالمعدلالتوجیھ123456تاریخ و مكان اإلزدیادرقم التسجیلاإلسم واللقبالرقم

مقبول14,49علم النفس المدرسي17.0415.5813.2013.3114.2213.59 اشمول 095/15/0028905/02/1990قادري  نادیة1

مقبول13,70علم النفس المدرسي13,3513,8813,1714,0413,6614,76بیضاب برج سطیف095/15/00288لوصیف نادیة2

مقبول13,67علم النفس المدرسي14.2513.7613.9112.6614.2513.19بریعات 095/15/0025223/12/1971بندي الزھرة3

مقبول13,09علم النفس المدرسي13.6713.2113.0912.4913.7212.34باتنة095/15/00236لكحل  سمیة4

مقبول13,07علم النفس المدرسي15.8614.6710.8012.6312.4412.03باتنة 095/15/0017925/04/1994صمادي  تقوى5

مقبول12,66علم النفس المدرسي095150039513.0013.1712.5012.6312.2812.38عدوي  حیزیة6

مقبول12,49علم النفس المدرسي13.0211,1012.6612,49بریكة 83/01/09قیري  نوال7

مقبول12,44علم النفس المدرسي12,3812,2812,6312,5013,1713,00باتنة 095/15/0039527/02/1992غدوي حیزیة8

مقبول12,36علم النفس المدرسي12,3611.4810.610.0211.8011.60مروانة 095/15/0006930/12/1995مسعودي  دنیا9

مقبول12,31علم النفس المدرسي13.6413.4311.9711.6611.2511.89مروانة 095/15/0019307/06/1993أنصر  حبیبة10

مقبول12,28علم النفس المدرسي13.8013.6411.8111.6012.3410.48 بوزینة 095/15/0024705/07/1992غشام  وسام11

مقبول12,26علم النفس المدرسي11.4410.2011.1812,26باتنة 83.10/08مھیرة  سھام12

مقبول12,15علم النفس المدرسي12,1511.7211.0710.8111.0610.75نقاوس 095/15/0025125/02/1991معجوج  زھیة13

مقبول12,13علم النفس المدرسي13.3512.2811.8410.8212.0012.48نقاوس 095/15/0020921/03/1993علقتني  عفاف14

مقبول12,06علم النفس المدرسي13.4512.6511.4310.4112.2512.16فم الطوب 095/15/0012701/04/1994حراوي   سلمى15

مقبول12,03علم النفس المدرسي095/15/0029312.7311.9412.1410.6312.6912.04قارة  سعاد16

مقبول12,02علم النفس المدرسي12,0211.4112.4013.62نقاوس 1978/11/06برتالي  آمال17

مقبول11,81علم النفس المدرسي11,8110.639.7510.4211.1010.39باتنة 095/15/0027205/03/1993ھالل  فاطمة18

مقبول11,77علم النفس المدرسي092150032211,7711.9010.8411.3113.3811.47محمدي مبروكة19
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مقبول11,70علم النفس المدرسي11,7010.4410.9610.17حیدوسة 1974/09/04عبدو  لزھر20

مقبول11,68علم النفس المدرسي11,6813.6812.1013.75بریكة 78/04/04العقون  وسیلة21

مقبول11,68علم النفس المدرسي11,6813.6812.1013.75بریكة 78/04/04العقون  وسیلة22

مقبول11,68علم النفس المدرسي11.9912.5410.9210.7112.1911.72واد الطاقة 095/15/00060عكسة  امیرة23

مقبول11,58علم النفس المدرسي095/15/0023012.2912.3310.3810.2112.5311.71رواحنة   سھیلة24

مقبول11,38علم النفس المدرسي11,3811.6812.0813.1513.3813.50باتنة 93/08/22مراح  ھاجر25

مقبول11,25علم النفس المدرسي10.0910.0510.2711,25عین التوتة 88/05/02بن حشاني وردة26

مقبول11,23علم النفس المدرسي10,5310,5710,6511,92عین التوتة 18/07/1980قطافي كریمة27

مقبول11,17علم النفس المدرسي11,2511,0610,9011,08 22/04/1978خنشلةحقاص  عقیلة28

مقبول11,12علم النفس المدرسي11.4411.7311.4010.5810.5910.99القصبات 095/15/0013015/9/1992حماش   سعاد29

مقبول11,12علم النفس المدرسي11,1210.1510.6911.10اینوغیسن 84/06/15غقالي  یمینة30

مقبول11,11علم النفس المدرسي11,1110.2810.8911.54قایس 85/11/06بوعروقن بثینة31

مقبول11,10علم النفس المدرسي12.2411.9510.8110.2111.789.62بریكة 09515037209/01/1990حامدي  زھرة32

مقبول11,09علم النفس المدرسي11.818.4911.149.7912.6312.66نقاوس 095/15/0002302/05/1994رزاق  شھیرة33

مقبول11,07علم النفس المدرسي12.0110.7810.4110.5012.7210.01المعذر095/15/00092بن عبد الحمن حمدي34

مقبول11,03علم النفس المدرسي11,0311.6310.9912.98ورقلة 89/09/11زناتي  علي35

مقبول10,94علم النفس المدرسي10,3710,1311,8311,5باتنة 09/11/1982بتیرة وھیبة 36

مقبول10,90علم النفس المدرسي10,5611,1411,2511,24عین الخضراء 20/06/1981شیكر  عادل37

مقبول10,86علم النفس المدرسي10,8611,8410.0510.50باتنة 73/04/01قودة  منار38

مقبول10,79علم النفس المدرسي12.4211.0710.0810.0310.8810.25عین التوتة 095/15/002964/12/1991بوزیدي  سارة39

مقبول10,66علم النفس المدرسي10,6609.1512.2211.12باتنة 81/03/31بوخنوفة  سمیة40

مقبول10,48علم النفس المدرسي10,4810.1410.9710.51باتنة 83/03/21ھدنة  سمیرة41

مقبول10,46علم النفس المدرسي10,4611.3112.4812.19بوزینة 82/01/09حیدوس  لبنى42

مقبول10,44علم النفس المدرسي11.4910.4410.0910.158.7511.69 وادي الطاقة 095/15/0007929/09/1995غسیري  سعاد43

مقبول10,40علم النفس المدرسي095150035210.2311.2510.799.8809.3310.93شعبان  حلیمة44

مقبول10,26علم النفس المدرسي10,0010,2810,3910,52راس العیون 10/02/1989بن الصغیر مالیة45

مقبول10,24علم النفس المدرسي10,2410.8311.6511.46آریس 88/10/13شبي  إیمان46

مقبول10,13علم النفس المدرسي10,1309.7810.8111.07تیمقاد 1987/09/05بن  حسن  فاروق47

مقبول10,12علم النفس المدرسي10,1210.5410.4211.94سوق نعمان 86/09/15غضبان  آمال48

مقبول10,02علم النفس المدرسي10,0211.4711.6513.16إشمول 87/04/17منوني  حنان49

مقبول10,00علم النفس المدرسي10,0011.6611.5013.21بسكرة 76/07/09خلیفة  المیة50
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