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قرار اللجنة

مقبولAبسكرة. جعادلالتومًبن1

مقبولAورقلة. جالطاهرمحمدحفٌان2

مقبولAبسكرة. جسلٌمكالش3

مقبولAورقلة. جطـهلعرام4ً

مقبولAبسكرة. جأحالمموسىبن5

مقبولAبسكرة. جالعزٌزعبدعوٌش6

مقبولAادرار. جبدرالدٌنتبرمسٌن7

مقبولAأدرار. جلطفًمدان8ً

مقبولAبسكرة. جامٌنمحمدٌحٌاوي9

مقبولAبسكرة. جعبلةقوٌسم10

مقبولAالمسٌلة.جابراهٌمخرخاشًنوار11

مقبولAورقلة.جابراهٌمبودرهم12

مقبولAبسكرة. جهاجرمخلوف13ً

مقبولAالمسٌلة. جبدرالدٌنحمٌدات14

مقبولAالمسٌلة. جنبٌـلبوبعاٌة15

مقبولAٌوعرٌرٌجبرج. جالهاشمًكسوري16

مقبولAباتنة. جفتٌحةسماٌل17ً

مقبولAوهران. جالدٌنحسامفراقنة18

مقبولAالمسٌلة. ججابرشال19ً

مقبولAقسنطٌنة. جالرزاقعبدبوغدة20

مقبولAاالغواط. جنورالدٌنعٌةبن21

قبولAالوادي.جبشٌرحمادي22 م

قبولAباتنة.جالدٌننورجمع23ً م

مقبولBبسكرة. جعمادالدٌنتندرت24

الوطنٌةالمدرسةخالدبركات25

للتكنولوجٌاالعلٌا
Bمقبول

مقبولBورقلة. جالباريعبدعقـال26

مقبولBبسكرة. جباللراجـح27

مقبولBبسكرة. جنبٌلطواهرٌة28

مقبولBقسنطٌنة. جأمٌنٌحًحركوبن29

مقبولBبسكرة. جنويموم30ً

مقبولBبلعباسسٌدي. جشوقًمحمدزٌارة31

مقبولBالمسٌلة. جالغانًعبدطخـة32



مقبولBبسكرة. جامٌمةدرٌهمبن33

مقبولBبسكرة. جالرؤوفعبدحسامعرب34ً

مقبولBبسكرة. جرشٌدعنقر35

مقبولBالبلٌدة. جأسامةٌخلف36

مقبولBسطٌف. جامٌرةسوالم37

مقبولBباتنة. جفاروقعماربن38

مقبولBمارسٌلٌا. جرفٌقسعدي39

مقبولBبسكرة. جابتسامشرق40ً

مقبولBالمسٌلة. جلخضرحفص41ً

مقبولBتلمسان. جهشامجعفربن42

مقبولBبسكرة. جصالحسوٌس43ً

مقبولBسكٌكدة. جباللحرموش44

مقبولBورقلة. جباللرغٌس45

مقبولBبلعباسسٌدي. جعمرحمٌد46

مقبولBسكٌكدة. جزكرٌاءعلًبنمحمد47

مقبولBاألغواطجالمدانًمحمدالتاوت48ً

قبولBباتنة.جكمالهللامعطى49 م

قبولBباتنة.جسلٌمةحواس50 م

قبولBالمسٌلة.جٌاسٌنعالم51 م

قبولBباتنة.جالدٌنصالحبوبكري52 م

قبولBباتنة.جأحمدخذري53 م

قبولBباتنة.جزكرٌاءسالمبن54 م

قبولBالمسٌلة.جالدٌنعمادبرةرقٌق55 م

قبولBباتنة.جالحمٌدعبدالسعديبن56 م

قبولBورقلة.جنجٌبمحمدقماز57 م

قبولBورقلة.جعلًسٌدبخت58ً م

قبولBباتنة.جالدٌنصالحمنصورة59 م

قبولBبسكرة.جالدٌنسٌفخلٌل60 م

قبولBباتنةجٌاسٌنلخضر61 م

قبولBقسنطٌنة.جمصعبقربع62 م

قبولBباتنة. جنعٌمةصاول63ً م

مقبولCبسكرة. جمحمدقاسم64ً

مقبولCباتنة. جاسالمٌحٌاوي65

مقبولCورقلة. جاألمٌنمحمدكروش66

مقبولCالمسٌلة. جولٌدقــرة67

مقبولCبسكرة. جنرٌمانصالحبن68

مقبولCبسكرة. جأسماءحمادي69

مقبولCبسكرة. جعبدالعلًبوقالدة70

مقبولCبسكرة. جآسٌابراهٌم71ً

مقبولCبسكرة. جٌوسفحذاقة72

مقبولCبسكرة. جالصالحالصغٌر73

مقبولCالمسٌلة. جقدورحطاب74

مقبولCبسكرة. جابراهٌمغرٌب75

مقبولCالمسٌلة. جأشواقنوٌري76

مقبولCقالمة. جالرزاقعبدمحمودي77

الوطنٌةالمدرسةالزهراءفاطمةقطاف78

التقنٌاتالمتعددة
Cمقبول

مقبولCبسكرة. جصالحصغٌر79

مقبولCبلعباسسٌدي. جمحمدقدوي80

مقبولCالمسٌلة. جابراهٌمبودراج81ً

مقبولCبسكرة. جنرٌمانصالحبن82

مقبولCالمسٌلة. جالصمدعبدرحمان83ً



قبولCباتنة.جمختارشافع84ً م

قبولCباتنة.جسعدالدٌنحب85 م

قبولCالوادي.جٌاسٌننجوعبن86 م

قبولCورقلة.جحسامدحمان87 م

قبولCباتنة.جٌسمٌنةقب88ً م

قبولCباتنة.جالرؤوفعبدمٌح89ً م

قبولCالمسٌلة.جرضوانمٌمون90 م

قبولCباتنة.جولٌدنوٌوة91 م

قبولCباتنة.جالورديكعنٌت92 م

قبولCباتنة.جٌوسفبوترعة93 م

قبولCالوادي.جمصطفىمقدم94 م

قبولCباتنة.جرمضانشافعة95 م

قبولCالوادي.جعمارةحمد96 م

قبولCسطٌفجالناصرعبدعطٌةبن97 م

مقبولDبسكرة. جأسامةمحمدرحال98

مقبولDبسكرة. جعمـربرٌـر99

مقبولDاألغواط. جالزهراءفاطمةدحام100

مقبولDبوعرٌرٌجبرج. جعلًهاشٌم101ً

مقبولDبسكرة. جلقمانمفتاح102

مقبولDبسكرة. جامٌنةمشقوق103

مقبولDبسكرة. جسمٌةسنوس104ً

مقبولDبسكرة. جعادلماصري105

مقبولDوهران.جٌونسمرزاق106

مقبولDورقلة. جالدٌنتقًعبدل107ً

مقبولDورقلة. جاسماعٌلعوف108ً

مقبولDورقلة. جموسىالهلة109

مقبولDالبلٌدة. جأسماءقوادرٌة110

مقبولDبسكرة. جنصرالدٌنصالح111ً

مقبولDالمسٌلة. جسمٌرةلكحل112

الوطنٌةالمدرسةشرٌفبال113ً

التقنٌاتالمتعددة
Dمقبول

مقبولDباتنة. جربٌعدغدغ114

قبولDالمسٌلة.جباللمغن115ً م

قبولDالمسٌلة.جإلٌاسعمرون116 م

قبولDباتنة.جمحمدبوستة117 م

قبولDالمسٌلة.جحسانمرٌش118 م

مقبولEبسكرة. جالدٌنسٌفسلم119ً

مقبولEبسكرة. جساعدغربٌة120

مقبولEباتنة. ججمعةمنصربن121

مقبولEبسكرة. جالباسطعبدبكور122

مقبولEالبلٌدة. جبومدٌنزعطوط123

مقبولEورقلة. جاسماعٌلبلمسعود124

مقبولEسكٌكدة. جعلًجدي125

قبولEباتنة.جنبٌلهراك126ً م


