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جامعــة صالح بوبنيدر قسنطينــة *3*
  كلية علوم اإلعالم واالتصال و السمعي البصري

2017/2018قائمة أولية لنتائج دراسة ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه 8-2017
اعـــالم و اتصـــال : تخصص

ي ي م م
نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية

ترتيب 
ر = (a ‐ b ‐c ‐d ‐م= (م1+م2)/2م2م1س4س3س2س1اللقب و االسمالترتيبالملف

(e المالحظة معدل المسابقةالواليــة

مقبولاألمير عبد القادر15,8415,3116,1318,0015,5817,0716,32Aبن جلول ياسر1 ,,,

يحي تنفير حنان2
14,7315,9915,5418,2515,3616,9016,13Aمقبولمستغانم

بوسليماني وھيبة3
16,5615,7915,7915,516,1815,6515,91Aمقبولياتنة

مقبولسطيف14,8215,1615,3818,0014,9916,6915,84Aباشة أسماء4

مقبولجيجل14,9215,7815,9116,515,3516,2115,78Aلفزة سلمى5

ة6 ز ف 15ادق 3416 2214 9316 4315 7815 6815 73Aة لك ق فوزية6 مقبولبسكرة15,3416,2214,9316,4315,7815,6815,73Aصادقي

مقبولسكيكدة14,7315,0615,491714,89516,2515,57Aبوقنة فاطمة7

مقبولباتنة15,8515,3615,0515,7515,6115,4015,50Aبوجوراف اسمھان8

مقبولسطيف14,7815,8515,5515,7315,3215,6415,48Aزيتوني سوسن9

مزياني مريم10
15,0415,3415,4315,7115,1915,5715,38Aمقبولعنابة



مقبولقسنطينة14,8414,7415,0016,6714,7915,8415,31Aصيمود ليندة11

مقبولورقلة14,0414,4615,7716,7514,2516,2615,26Aعزاب سعيدة12

ا ةل ط لق ق لمياء13 مقبولقسنطينة14,2115,0514,7516,6714,6315,7115,17Aزعتر

مقبولعنابة14,614,9815,1915,914,7915,5515,17Aبوديبة العطرة14

ة15 ي 14ان 1315 3115 7715 3314 7215,5515,14Aمقبولعنابة سميرة15 بولب14,1315,3115,7715,3314,7215,5515,14رحماني



مقبولام البواقي14,9815,0114,491614,99515,2515,12Aغوتي عقبة15

مرفوضملف غير كاملالبويرة14,427,210,0015,12Aلبوخ محمد17

ا ال ة فاط لةك لال ق الزھراء18 فاطمة كريم
14,0415,6514,4516,2514,8515,3515,10Aمقبولالمسيلة

عباد نجوى19
14,6814,8414,2816,1714,7615,2314,99Aمقبولقسنطينة

حنان20 مقبولعنابة14,6415,2315,3414,7214,9415,0314,98Aعمورن ن20 بوب14,9415,0314,98,,,,ورن

عزوزي عادل21
14,7814,7214,915,514,7515,2014,98Aمقبولباتنة

مقبولباتنة14,1714,1815,7515,7514,1815,7514,96Aعبد الصمد فطيمة22

بودادي ربيحة23
13,0715,4614,0317,2514,2715,6414,95Aمقبولالمسيلة

مقبولأم البواقي14,3415,0914,31614,71515,1514,93Aسحنون نسيمة24



مقبولباتنة 13,2615,2815,161614,2715,5814,93Aجاب هللا شھرة25

مقبولقسنطينة13,9114,8714,2116,6714,3915,4414,92Aبن عمارة سمية26

لة ق مقبولتبسة14,3613,8913,8917,514,12515,7014,91Aصافي لطيفة27

بوشتة رحيمة28
13,4713,9614,081813,7216,0414,88Aمقبولمستغانم

الطاھر29 محمد لعلوي
13 0714 0914 331813,5816,1714,87Aمقبولسطيف ر29 وي
بوي13,0714,0914,331813,5816,1714,87

مقبولقالمة12,8715,6715,0215,8314,2715,4314,85Aبن تومي سليمة30

مقبولتبسة13,5714,1614,591713,86515,8014,83Aمسلوب فاطمة الزھرة31



مقبولورقلة14,2213,5615,2416,2513,8915,7514,82Aبورابحة نادية32

مقبولقسنطينة14,2813,9814,5516,3314,1315,4414,79Aسعيدي سياف ريمة33

ة فاط ا ةف ط ق لا ق فاطمة34 نفناف
12,4813,615,031813,0416,5214,78Aقسنطينة مقبولا,ع,ق

مقبولورقلة14,5414,0314,1616,3514,28515,2614,77Aعمرون نجمة35

سعاد36 مقبولقسنطينة14,3814,6013,9116,0014,4914,9614,72Aقراندي ي36 بوي14,4914,9614,72,,,,ر

زيتوني مروة37
13,414,0314,8716,5813,7215,7314,72Aمقبولقسنطينة

مقبولسطيف12,713,3615,0517,6713,0316,3614,70Aلخويدر نوارة38

عايش نسيمة39
13,6814,8114,4815,7514,2515,1214,68Aمقبولباتنة

مقبولقسنطينة13,2514,2714,8516,3313,7615,5914,68Aقطش خديجة40



مقبولسكيكدة13,2114,5513,8817,0013,8815,4414,66Aعزوز عليمة41

مقبولبسكرة13,9114,0314,7615,9313,9715,3514,66Aحيوني حبيب شوقي42

ة طا ةل ط لق ق ريمة43 مقبولقسنطينة14,1313,9913,7716,6714,0615,2214,64Aبلعطار

قاسي ايمان44
12,9314,0914,9516,513,5115,7314,62Aمقبولقسنطينة

عزيزة45 مقبولقسنطينة13,6413,4715,0116,3313,5615,6714,61Aضريف زيز45 بوي13,5615,6714,61,,,,ري

مقبولقسنطينة14,1814,0613,4816,6714,1215,0814,60Aطورش دالل ياسمين46

مقبولقالمة13,7713,5414,1216,9313,65515,5314,59Aقرزيز ايمان47

مقبولقسنطينة12,8214,2114,6316,6713,5215,6514,58Aبركان سارة48



دراس امال49
14,5513,8413,5916,3314,2014,9614,58Aمقبولقسنطينة

مقبولقسنطينة13,7513,8714,1016,5013,8115,3014,56Aعيساني سارة50

ةل ط لق ق ليندة51 مقبولقسنطينة13,3914,0014,2916,5013,7015,4014,55Aبومزبر

مقبولعنابة13,5214,6914,1715,7914,10514,9814,54Aجراي خولة52

فلایر53 مقبولقسنطينة13,8113,9914,3416,0013,9015,1714,54Aھنودة لایر53 بوي13,9015,1714,54,,,,و

مقبولقسنطينة12,9114,3414,8816,0013,6315,4414,53Aسطوح حنان54

بوطمين عبد الجبار55
13,4414,2813,7716,5813,8615,1814,52Aمقبولقسنطينة

مقبولسطيف12,7313,7714,471713,2515,7414,49Aتبري سامية56

مقبولأم البواقي13,0114,6314,2416,0013,8215,1214,47Aالوافي فيروز57

ز58 ز ال 14نا 1614 7514 45Aة لنا ق العزيز58 عبد ناصري
14,2314,0814,215,2914,1614,7514,45Aمقبولعنابة

مقبولقسنطينة12,7914,3314,3416,3313,5615,3414,45Aقندولي كريم59

مقبولعنابة14,0614,2014,2815,1414,1314,7114,42Aبوخلفة خديجة60 ,,,,,,,

مقبولقسنطينة13,9313,6613,2416,6713,8014,9614,38Aقوميدي محمد لمين61

شعالل مختار62
12,9712,8213,671812,9015,8414,37Aمقبولمستغانم

مقبولعنابة12,4614,5115,0815,3313,48515,2114,35Aمحمودي عائشة63

مقبولقسنطينة13,1713,9114,2715,8313,5415,0514,30Aبوفنارة زينب64



خليفة اسماء65
12,9113,214,3416,6713,0615,5114,28Aمقبولقسنطينة



مقبولقالمة13,1314,2413,7515,9613,6914,8614,27Aنويوات شويطر بسمة66

حوماد مولود67
13,213,3714,1616,3313,2915,2514,27Aمقبولقسنطينة

ال ا اش ةك ط لق ق امال68 كواشي
13,813,3714,115,6713,5914,8914,24Aمقبولقسنطينة

مقبولسطيف12,7213,8615,0815,2713,2915,1814,23Aبن ميھوب عبد المجيد69

ا70 نان ل 12ب 5914 1613 4516 6713 37515,0614,22Aمقبولقسنطينة سھام70 بوي12,5914,1613,4516,6713,37515,0614,22بولسنان

مقبولعنابة13,1113,7714,7015,1013,4414,9014,17Aقرفة ھاجر71

مقبولقسنطينة13,0213,5414,4015,6713,2815,0414,16Aبن صالح فتيحة72

مقبولقسنطينة13,2113,813,2916,3313,50514,8114,16Aطويل حمزة73



مقبولقسنطينة14,0013,3514,0715,0013,6814,5414,11Aمشتة إكرام74

مقبولقسنطينة12,8413,0313,8016,6712,9415,2414,09Aطلحي  حمزة75

ة ال ةق لقال ق مونية76 سقوالي
13,6313,6713,3315,613,6514,4714,06Aمقبولقالمة

مقبولقسنطينة12,5513,3614,1016,1712,9615,1414,05Aخنفي سامي77

ھبة78 كبير
12 213 1914 2216 512,7015,3614,03Aمقبولقسنطينة ب78 بير
بوي12,213,1914,2216,512,7015,3614,03

مقبولقسنطينة12,2312,6014,5916,6712,4215,6314,02Aحبشي شفيقة79

مقبولقسنطينة12,2513,6714,4815,6712,9615,0814,02Aحريتي فتيحة80



بوعنيق اميرة81
12,7312,8313,9816,512,7815,2414,01Aمقبولقسنطينة

خريف محمد امين82
13,2312,5814,151612,9115,0813,99Aمقبولقسنطينة

ا ال ة فاط ا ةش لا ق الزھراء83 فاطمة مقبولعنابة13,4812,9013,6715,8313,1914,7513,97Aشماع

مقبولسطيف12,6413,4514,1415,5213,04514,8313,94Aحامدي ياسين84

خولة85 سعادة
13 1413 4712 7516 3313,3114,5413,92Aمقبولقسنطينة و85
بوي13,1413,4712,7516,3313,3114,5413,92

مقبولمسيلة12,714,6113,514,8613,65514,1813,92Aبلفار مصعب86

مقبولمستغانم12,7212,1513,2317,5012,4415,3713,90Aمكي رجاء87

88
13,8613,6711,3816,6713,765فارح مريم

14,0313,90Aمقبولقسنطينة

89
13,3212,421415,8312,87سالمنية أسماء نور الي

14,9213,89Aمقبولقسنطينة
,,,,

مقبولقسنطينة12,6613,113,4316,3312,8814,8813,88Aدعاس نسرين90
مقبولقالمة13,2813,241315,813,2614,4013,83Aبن كاشر نور الھدى91
مقبولعنابة12,9513,6813,351513,3214,1813,75Aبن رجم بسمة92
مقبولعنابة12,7213,3513,9014,8613,0414,3813,71Aلعاليمية حنان93
حياة94 ن 13حن 1813 3413 7314 3313 2614 0313 65Aنطينة لق قب حياة94 مقبولقسنطينة13,1813,3413,7314,3313,2614,0313,65Aحنون
مقبولالجزائر12,6713,4413,6814,6713,05514,1813,62Aمازوني محمد95
مقبولخميس مليانة13,7213,7612,1714,7513,7413,4613,60Aطيابين عبد هللا96
مقبولقسنطينة13,2512,3713,6015,0012,8114,3013,56Aمشاطي اسكندر97
مقبولعنابة13,6213,512,2914,8113,5613,5513,56Aبوھجة ھاجر98 ر بوب,,,,,,,بو
مقبولعنابة12,7412,713,9114,7112,7214,3113,52Aيخلف زھور99
مقبولمستغانم10,8512,6813,2317,2511,76515,2413,50Aحليمة سالم عبد القادر100
مقبولعنابة12,1413,2213,3514,7912,6814,0713,38Aبدسي سيف الدين101
مقبولقسنطينة12,8513,6312,3814,513,2413,4413,34Aادرار فانيسا102
ة103 د ن 12ن 8912 3713 4814 3312 6313 9113 27Aنة نط لق ق بديعة103 مقبولقسنطينة12,8912,3713,4814,3312,6313,9113,27Aحنون



مرفوضملف ناقصسعيدة00,000,00Aھاشمي حسين104
مرفوضملف ناقصعنابة00,000,00Aخشيرم إلياس105
مرفوضبسكرة14,8314,6314,5216,6714,7315,6015,16Bحلو شھرزاد106
مرفوضسكيكدة13,3514,6515,2217,0014,0016,1115,06Bبوطلبة عائشة107
محمد108 12حمان 7214 7615 2116 413 7415 8114 77Bمرفوضالبويرة محمد108 مرفوضالبويرة12,7214,7615,2116,413,7415,8114,77Bحماني
مرفوضعنابة14,0915,1313,8415,9314,6114,8914,75Bعباس امال109
مرفوضعنابة13,5114,714,6815,9314,10515,3114,71Bشبيرة عصام110
مرفوضسكيكدة13,6714,714,451614,1915,2314,71Bحمروش سارة111
مرفوضسكيكدة13,8314,0114,671613,9215,3414,63Bخريف نصيحة112 ,,,,,,
مرفوضاألمير عبد القادر12,9113,6814,231713,29515,6214,46Bدرقاوي ناصر113
مرفوضخنشلة14,0613,7114,6515,313,8914,9814,43Bعقوني سليمة114
مرفوضباتنة15,0113,1313,541614,0714,7714,42Bمحمدي عائشة115
مرفوضعنابة14,0713,4114,515,6413,7415,0714,41Bفرطاس سعيدة116
ة117 ب 13بالطيب 6314 1614 661513 9014 8314 36Bضعنابة ف بسمة117 مرفوضعنابة13,6314,1614,661513,9014,8314,36Bبالطيب
مرفوضملف ناقصمسيلة15,2613,314,280,0014,35Bبن السعدي ھجيرة 118
مرفوضخنشلة 12,913,8714,6715,8713,38515,2714,33Bزكراوي رحمة119
مرفوضسطيف13,4014,4214,4815,0013,9114,7414,33Bكحول منيرة120
وفاء121 مرفوضتبسة13,8713,712,2117,513,78514,8614,32Bقحفازي و121 وضب13,8713,712,2117,513,78514,8614,32زي ر
مرفوضملف ناقصسكيكدة12,9116,5014,7114,22Bبوظلف دالل122
مرفوضأم البواقي13,8713,6114,341513,7414,6714,21Bصديقي رزيقة123
مرفوضسكيكدة13,4713,912,9116,513,68514,7114,20Bبوخلف دالل124
مرفوضبويرة12,7814,5912,9416,413,68514,6714,18Bبوشريط رضا125
ا126 12ال 4414 8613 41613 6514 7014 18Bضاتنة ف سھام126 مرفوضباتنة12,4414,8613,41613,6514,7014,18Bھمال
مرفوضسكيكدة12,3713,7413,421713,05515,2114,13B بوعطيط بثينة127
مرفوضام البواقي13,7113,7713,5415,513,7414,5214,13Bفار نوارة128
مرفوضأم البواقي13,5514,1413,2215,513,84514,3614,10Bحمزة سارة129
خيرة130 مرفوضتبسة12,6913,7612,731713,22514,8714,05Bرحال ير130 ل وضب12,6913,7612,731713,22514,8714,05Bر ر
مرفوضباتنة14,2513,8112,071614,0314,0414,03Bعبيد بالل131
مرفوضباتنة12,912,6814,7315,7512,7915,2414,02Bبلوافي بسمة132
مرفوضقسنطينة12,6612,3414,3016,6712,5015,4913,99Bطراد خولة133
مرفوضقسنطينة13,0412,8813,6516,1712,9614,9113,94Bكساي سفيان134
13ا135 4514 3913 ك92 فك سھى135 مرفوضسكيكدة13,6813,2212,781613,4514,3913,92Bزراري



مرفوضقسنطينة12,8412,8913,3316,5812,8714,9613,91Bسرغني نسيمة136
مرفوضسكيكدة13,6813,2212,681613,4514,3413,90Bزراري سھى137
مرفوضقسنطينة12,1613,2513,6616,5012,7115,0813,89Bزرودي إيمان138
مرفوضعنابة12,7613,4913,4215,8613,12514,6413,88Bسلطاني مروة139
عماد140 13معيف 1111 8513 541712 4815 2713 88Bمرفوضتبسة عماد140 مرفوضتبسة13,1111,8513,541712,4815,2713,88Bمعيفي
مرفوضتبسة12,1213,9712,8716,513,04514,6913,87Bزيتوني غنية141
مرفوضقسنطينة12,4514,0613,881513,2614,4413,85Bمباركي موني142
مرفوضقسنطينة12,6113,5113,5315,6713,0614,6013,83Bشالبي نورة143
مرفوضسطيف11,8512,8913,1417,3312,3715,2413,80Bدودة لمياء144 ,,,,,,,
مرفوضبسكرة12,7212,9113,4316,1312,81514,7813,80Bزروقي رياض145
مرفوضقسنطينة12,8412,4813,6516,1712,6614,9113,79Bطريفة عبد الكريم146
مرفوضعنابة13,0313,6913,6814,7313,3614,2113,78Bجعالة بثينة147
مرفوضملف ناقصقسنطينة12,766,380,0013,75Bصراب مريم148
ا149 الزھ / ف ية اي 13ك 113 5211 8416 513 3114 1713 74Bا اھ ضق ف الزھراء149 / ف اھراس13,113,5211,8416,513,3114,1713,74Bكرايمية مرفوضسوق
مرفوضقسنطينة13,1312,5313,5915,6712,8314,6313,73Bحرابي بسمة150
مرفوضملف ناقصسكيكدة00,0013,73Bشنيقي زھراء151
مرفوضملف ناقصقسنطينة00,0013,73Bحرابي بسمة152
زھراء153 مرفوضسكيكدة13,6212,7712,0216,513,19514,2613,73Bشنيقي ر153 ز ي وضي13,6212,7712,0216,513,19514,2613,73ي ر
مرفوضاألمير عبد القادر13,1510,513,7217,511,82515,6113,72Bنجاعي جابر154
مرفوضسطيف12,4712,9512,7516,6712,7114,7113,71Bخرشي وداد155
مرفوضورقلة12,9712,6312,5416,712,814,6213,71Bذياب عبد الحليم 156
مرفوضمستغانم11,0912,813,1717,7511,94515,4613,70Bدبيح يوسف157
لة158 ت 11خ 5712 9314 3615 9312 2515 1513 70Bضتغان ف جميلة158 مرفوضمستغانم11,5712,9314,3615,9312,2515,1513,70Bخيتر
مرفوضسيدي بن عباس12,7412,1512,5617,3312,44514,9513,70Bميلواح فاطمة159
مرفوضعنابة12,8213,5213,41513,1714,2013,69Bبوزنادة رحيمة160
مرفوضقسنطينة12,1213,213,1316,2512,6614,6913,68Bفريمش لمياء161
يسرى162 مرفوضقسنطينة12,2413,4612,4816,512,8514,4913,67Bحالسة رى162 وضي12,2413,4612,4816,512,8514,4913,67Bي ر
مرفوضقسنطينة11,9812,7313,5316,4212,35514,9813,67Bزقرير ھاجر163
مرفوضملف ناقصقسنطينة00,0013,66Bرضوان احمد شيماء164
مرفوضقسنطينة12,0812,6213,3316,5812,3514,9613,65Bبوحناش أمينة165
مرفوضعنابة12,8813,1613,9214,5913,0214,2613,64Bلخضاري شيماء166
ة167 12شاف 3014 9413 ة62 فات روضة167 مرفوضباتنة11,4113,1814,1315,7512,3014,9413,62Bشافعي



مرفوضقسنطينة12,4113,2212,9915,8312,8214,4113,61Bبكيري ھبة168
مرفوضقسنطينة12,8812,6412,7516,1712,7614,4613,61Bعيون حنان169
مرفوضم,ناقصقسنطينة00,0013,61Bبكيري ھبة170
مرفوضبسكرة13,1413,5712,1415,5813,35513,8613,61Bمسعي شھرة171
سارة172 13نمر 3412 7512 6515 6713 0514 1613 60Bمرفوضقسنطينة سارة172 مرفوضقسنطينة13,3412,7512,6515,6713,0514,1613,60Bنمر
مرفوضسطيف12,6714,0713,6313,9513,3713,7913,58Bونوغي الشريف173
مرفوضقسنطينة12,7612,7512,2216,5812,7614,4013,58Bصراب مريم174
مرفوضعنابة12,2413,4713,4015,1812,8614,2913,57Bبوحبل جميلة175
مرفوضقسنطينة13,1612,2412,891612,714,4513,57Bبولخاللف وسام176 ,,,,,,م
مرفوضعنابة13,2412,7412,7215,5712,9914,1513,57Bشرفي خولة177
مرفوضعنابة12,3813,6112,6915,5812,99514,1413,57Bرماش ياسين178
مرفوضقسنطينة13,4113,1412,5315,1713,2813,8513,56Bطباخ الويزة179
مرفوضقسنطينة11,2913,4013,1316,3312,3514,7313,54Bجابري سيف الدين180
د181 ل اللطيف 11عبد 8213 4513 3515 512 6414 4313 53Bنطينة ضق ف مولود181 اللطيف مرفوضقسنطينة11,8213,4513,3515,512,6414,4313,53Bعبد
مرفوضمستغانم13,2913,711,3715,7213,5013,5513,52Bبن عمارة فاطمة182
مرفوضقسنطينة13,3811,9712,8515,8012,6814,3313,50Bخيروني مسلم183
مرفوضقسنطينة11,6812,3713,6116,3312,0314,9713,50Bفوغالي زين العابدين184
بالل185 مرفوضسطيف13,6412,9213,1914,2013,2813,7013,49Bمروش ب185 ,3,6,93روش 9, وضي013,2813,7013,49 ر
مرفوضعنابة13,0712,9713,1014,7813,0213,9413,48Bبوعسلة لمياء186
مرفوضقسنطينة12,6212,5412,5516,1712,5814,3613,47Bبلعيدي نسرين187
مرفوضقسنطينة12,4312,5112,4216,512,4714,4613,47Bبوزيان آية188
مرفوضقسنطينة11,5212,7813,3816,1712,1514,7813,46Bلبراوي شعيب189
ل190 ة 12شك 8912 7812 2515 912 83514 0813 46Bة ضفال ف حليم190 مرفوضفالمة12,8912,7812,2515,912,83514,0813,46Bبشكورة
مرفوضقسنطينة13,2711,3913,1316,0012,3314,5713,45Bربيعي رندة191
مرفوضقسنطينة12,9912,6312,515,6712,8114,0913,45Bبوشفرة سماح192
مرفوضقسنطينة12,1912,9312,4216,1712,5614,3013,43Bمجمج نرجس193
حسينة194 مرفوضقسنطينة12,1912,7512,0116,6712,4714,3413,41Bشنوف ي194 وضي12,1912,7512,0116,6712,4714,3413,41Bو ر
مرفوضعنابة13,9312,2512,1315,2913,0913,7113,40Bشلغوم اسكندر195
مرفوضورقلة12,9112,912,6715,112,9113,8913,40Bالعابد سيد علي196
مرفوضعنابة12,9312,4113,3314,9112,6714,1213,40Bسدراية لطيفة197
مرفوضعنابة13,8212,1112,2515,2912,96513,7713,37Bعوادي محمد الشريف198
ة199 ة ل ا 12ق 4314 2713 ة35 ط فق سمية199 مرفوضقسنطينة12,2812,5812,0416,5012,4314,2713,35Bقواجلية



مرفوضقسنطينة13,2311,5612,7815,8312,39514,3113,35Bبن مرزوق سعاد 200
مرفوضسطيف12,6312,8811,841612,7613,9213,34Bساحلي كوثر201
مرفوضقسنطينة13,8913,2310,21613,5613,1013,33Bقلور وھيبة202
مرفوضقسنطينة12,7312,6513,2614,6712,6913,9713,33Bعبد الغاني امنة203
المالك204 عبد 11شمالل 7912 5212 416 612 15514 5013 33Bمرفوضورقلة المالك204 عبد مرفوضورقلة11,7912,5212,416,612,15514,5013,33Bشمالل
مرفوضقسنطينة11,6712,8812,0316,6712,2814,3513,31Bبوساكرآسيا205
مرفوضأم البواقي12,812,8212,9714,6412,8113,8113,31Bزحاف نھة206
مرفوضأم البواقي12,4112,311,8116,7112,35514,2613,31Bزھار بشري207
مرفوضقسنطينة11,4912,8712,3716,512,1814,4413,31Bحموي منى208 ى ,,,,,,,ي
مرفوضباتنة12,1112,2413,1115,7512,1814,4313,30Bمحمودي الخامسة209
مرفوضورقلة12,1212,3812,9115,7512,2514,3313,29Bصخر محسن210
مرفوضملف ناقصتيزي وزو00,0013,28Bإعصامن كاتيا211
مرفوضقسنطينة12,2412,9812,0615,8312,6113,9513,28Bبعبوش ياسمين212
ل213 12بلغياط 8412 6612 1115 512 7513 8113 28Bنطينة ضق ف سلمى213 مرفوضقسنطينة12,8412,6612,1115,512,7513,8113,28Bبلغياط
مرفوضقسنطينة12,2512,0513,3015,5012,1514,4013,28Bعميرش آمنة214
مرفوضقسنطينة11,7811,4413,5416,3311,6114,9413,27Bبلقاسم سميحة215
مرفوضسوق أھراس13,511,6511,921612,57513,9613,27Bخشاينية أمال216
حسين217 مرفوضقسنطينة11,4312,7312,5116,3312,0814,4213,25Bھويدي ين217 ي ,وي 3, وضي3,56,3312,0814,4213,25 ر
مرفوضعنابة12,1212,7613,061512,4414,0313,24Bكاتب سارة218
مرفوضمستغانم11,6612,9513,321512,30514,1613,23Bبتشين ليليا219
مرفوضقالمة11,7711,4213,2616,4611,59514,8613,23Bخضري حميدة220
مرفوضقسنطينة11,4912,4712,3716,511,9814,4413,21Bحموي منى221
ة222 ف ة ا 12ط 1711 4613 615 4611 81514 5313 17Bة ضقال ف فھيمة222 ية مرفوضقالمة12,1711,4613,615,4611,81514,5313,17Bطواھر
مرفوضباتنة12,8612,6611,6415,512,7613,5713,17Bلبعل أمينة223
مرفوضقسنطينة12,2812,0512,5115,7512,1714,1313,15Bطبيب رمضان224
مرفوضقسنطينة11,9112,1612,3316,1712,0414,2513,14Bعبيد الصافية225
ھاجر226 مرفوضقالمة12,4512,3311,7715,9612,3913,8713,13Bطبايبية جر226 يبي وض12,4512,3311,7715,9612,3913,8713,13Bب ر
مرفوضقسنطينة11,5712,4012,8715,6711,9914,2713,13Bمعزي أميمة227
مرفوضخميس مليانة12,8812,7912,2214,512,8413,3613,10Bبن عزيزة عبد هللا228
مرفوضعنابة11,9112,3712,8215,2612,1414,0413,09Bكالعي خولة229
مرفوضقسنطينة11,7511,7412,871611,74514,4413,09Bبوقاسة أحالم230
ل231 ا 13ق 9813 ة08 ط فق ريم231 مرفوضقسنطينة11,2713,0912,1215,8312,1813,9813,08Bقبايلي



مرفوضقسنطينة13,0311,612,4815,1712,3213,8313,07Bزغدود ايمان232
مرفوضقسنطينة12,6712,6211,911512,6513,4613,05Bبودھان سناء233
مرفوضقسنطينة13,1311,612,461512,36513,7313,05Bمحرزي أمينة234
مرفوضقسنطينة11,3611,6313,1916,0011,5014,6013,05Bبن الميلي كوثر235
قمرة236 الغة 12بن 1713 310 7915 8512 7413 3213 03Bمرفوضقالمة قمرة236 الغة مرفوضقالمة12,1713,310,7915,8512,7413,3213,03Bبن
مرفوضقسنطينة13,3511,9311,821512,6413,4113,03Bصابة ايمان237
مرفوضقسنطينة12,3012,5911,8515,3312,4513,5913,02Bقندولي آمنة238
مرفوضخميس مليانة13,7912,6211,471413,2112,7412,97Bقصعة فيصل239
مرفوضعنابة11,1512,0612,8715,7911,60514,3312,97Bبوقرة كريمة240 ,,,,,,,
مرفوضعنابة11,7412,8812,7514,4912,3113,6212,97Bصغايرية ھجيرة241
مرفوضأم البواقي12,9910,9512,3415,511,9713,9212,95Bعقون ربيعة242
مرفوضعنابة11,4312,9812,6014,4812,2113,5412,87Bبليل أحمد لطفي 243
مرفوضعنابة11,0411,6713,2915,3111,3614,3012,83Bززار فاطمة الزھراء244
د245 نا 11بن 8012 4813 4613 5612 1413 5112 83Bضعنابة ف محمد245 صناج مرفوضعنابة11,8012,4813,4613,5612,1413,5112,83Bبن
مرفوضسطيف11,0212,8812,7514,6411,9513,7012,82Bمخناش منير246
مرفوضمسيلة11,9413,0611,3614,8612,513,1112,81Bفوضيلي أمينة247
مرفوضقسنطينة12,2712,2210,7515,8312,2513,2912,77Bحميدة ريان248
حورية249 مرفوضالمسيلة10,8912,9411,2515,8811,9213,5712,74Bبولعراس وري249 س ر وضي10,8912,9411,2515,8811,9213,5712,74بو ر
مرفوضسوق أھراس12,7610,3711,811611,56513,9112,74Bغدامين فاطمة الزھراء250
مرفوضالجزائر12,3311,2612,2914,7511,79513,5212,66Bخليفي عبد الرزاق251
مرفوضورقلة11,9613,3710,6814,212,6712,4412,55Bبن يحي عبد الرؤوف252
مرفوضقسنطينة11,8411,3911,3215,511,6213,4112,51Bسعادو فاطمة الزھراء253
ا254 ن 12ن 212 8411 1913 612 5212 4012 46Bزائ ضال ف ميساء254 منى مرفوضالجزائر12,212,8411,1913,612,5212,4012,46Bندير
مرفوضقسنطينة10,7710,8011,9116,3310,7914,1212,45Bبوزيد سمراء255
مرفوضعنابة11,4111,8512,4614,0711,6313,2712,45Bجعفر نسرين256
مرفوضملف ناقصمستغانم11,6410,6312,4215,0111,13513,7212,43Bبوعزة محمد257
آمنة258 مرفوضقسنطينة10,3611,0212,0016,1710,6914,0912,39Bبديسي ي258 ي وضي10,3611,0212,0016,1710,6914,0912,39Bب ر
مرفوضالجزائر10,7112,3913,1413,2911,5513,2212,38Bقليعة أسماء259
مرفوضقسنطينة10,5911,4711,2116,0011,0313,6112,32Bزيبحة إيمان260
مرفوضقسنطينة10,8210,7511,2815,6710,7913,4812,13Bعايب احالم261
مرفوضملف ناقصالجزائر15,4713,6312,27,73512,9210,33Bدھان اسماء262
ة263 13ا 629 ة75 ناقا فلف ھجيرة263 مرفوضملف ناقصعنابة11,7412,7514,495,8713,629,75Bصغايرية



مرفوضملف ناقصقسنطينة14,0514,657,0257,337,18Bعقوني سليمة264
مرفوضملف ناقصقسنطينة12,5315,17013,856,93Bطباخ لويزة 265
مرفوضملف ناقصعنابة00,000,00Bقرين محمد األمين266
مرفوضتبسة12,4813,7911,5217,0013,1414,2613,70Cبالعيد موسى267
سھيلة268 11بودخانة 9013 0312 7717 0012 4714 8913 68Cمرفوضسكيكدة سھيلة268 مرفوضسكيكدة11,9013,0312,7717,0012,4714,8913,68Cبودخانة
مرفوضتبسة12,412,7912,051712,59514,5313,56Cمرابط عبد الحق269
مرفوضسوق أھراس13,1413,211,861613,1713,9313,55Cمساعدي فوزية270
مرفوضسوق أھراس12,1612,7712,4516,512,46514,4813,47Cسلطاني نوال271
مرفوضاألمير عبد القادر13,610,6613,0516,512,1314,7813,45Cدعاس مصباح272 ,,,,,,,ح
مرفوضقسنطينة11,0813,7012,5916,3312,3914,4613,43Cبوعروج رقية273
مرفوضباتنة12,3913,0512,241612,7214,1213,42Cطاس سعيدة274
مرفوضقسنطينة11,3213,2312,5216,5812,2814,5513,41Cراجح أمال275
مرفوض12,2311,2512,6117,2511,7414,9313,34Cايت حمدي ماسينيسا276
ن277 ل د ا 11ل 7212 9212 631612 3214 3213 32Cضباتنة ف لبنى277 مرفوضباتنة11,7212,9212,631612,3214,3213,32Cبلعابد
مرفوضفالمة13,7112,6713,4613,413,1913,4313,31Cشطيبي عبد الناصر278
مرفوضعنابة12,2712,7912,3215,8612,5314,0913,31Cزويتن مروة279
مرفوضعنابة12,2612,7113,4114,512,4913,9613,22Cبلغيث محمد الشريف280
رقية281 مرفوضقسنطينة11,6612,6712,0316,3312,16514,1813,17Cحفوتني ي281 ر ي وضي11,6612,6712,0316,3312,16514,1813,17Cو ر
مرفوضقسنطينة11,6612,6712,0316,3312,16514,1813,17Cحفوتني رقية282
مرفوضسطيف11,6312,3112,3116,0011,9714,1613,06Cشوادر سارة283
مرفوضقسنطينة12,6411,8812,914,8312,2613,8713,06Cشيكر ابتسام284
مرفوضقسنطينة10,8511,9512,8816,3311,4014,6113,00Cحلبوط عبير285
ة286 13ق 1112 4312 6113 8612 7713 2413 00Cة ضنا ف سعيدة286 مرفوضعنابة13,1112,4312,6113,8612,7713,2413,00Cيعقوب
مرفوضعنابة13,1112,4312,6113,8612,7713,2413,00Cيعقوب سعيدة287
مرفوضقسنطينة11,2612,5011,7116,5011,8814,1112,99Cلزرق إيمان288
مرفوضقسنطينة12,0810,2913,1716,3311,1914,7512,97Cزدام قمرة289
إيمان290 مرفوضقسنطينة10,9311,9412,841611,43514,4212,93Cلعثامنة ن290 وضي10,9311,9412,841611,43514,4212,93Cإي ر
مرفوضقسنطينة10,4812,7712,361611,62514,1812,90Cعواطي زين العابدين291
مرفوضقسنطينة12,511,6612,2715,1712,0813,7212,90Cبن سبتي سھير292
مرفوضتيزي وزو12,3912,8511,5914,512,6213,0512,83Cايت موفق يسين293
مرفوضقسنطينة10,6612,6711,3816,511,66513,9412,80Cطرابش إيمان294
ا295 ا 14ق 3512 ة78 فا اميرة295 مرفوضعنابة10,7811,6612,915,7911,2214,3512,78Cبوقصاص



مرفوضقسنطينة10,7712,5312,1415,6711,6513,9112,78Cبوبكر حسيبة296
مرفوضعنابة11,4011,9012,5615,1111,6513,8412,74Cطلحي خديجة297
مرفوضقسنطينة11,9311,0012,2015,8311,4714,0212,74Cبوكعباش يوسف إسالم298
مرفوضقسنطينة10,8811,9511,5616,5011,4214,0312,72Cبغيجة عقيلة299
فھيمة300 11سبط 3413 0311 8414 6712 18513 2612 72Cمرفوضبسكرة فھيمة300 مرفوضبسكرة11,3413,0311,8414,6712,18513,2612,72Cسبطي
مرفوضقسنطينة11,1812,6311,715,3311,9113,5212,71Cصويلح اميرة301
مرفوضالجلفة11,0411,0712,721611,05514,3612,71Cأعرابي سمير302
مرفوضخميس مليانة13,0811,9611,2514,5012,5212,8812,70Cبن عزوز سعدي303
مرفوضقسنطينة12,6110,7212,9814,3311,66513,6612,66Cنوي شوقي304 ي ,,,,,,,ي
مرفوضتبسة12,2511,0411,011611,6513,5112,58Cحفظ هللا صبيحة305
مرفوضتبسة11,111,7710,221711,43513,6112,52Cخذيري لبنى306
مرفوضقسنطينة11,3911,1111,715,8311,2513,7712,51Cعطا هللا سارة307
مرفوضالجزائر10,7511,9012,2815,0011,3313,6412,48Cصبيات أحمد308
ال309 أ ب 11شي 3712 0412 1914 3311 7113 2612 48Cنطينة ضق ف أمال309 مرفوضقسنطينة11,3712,0412,1914,3311,7113,2612,48Cشيھب
مرفوضقسنطينة10,6811,6412,3815,1711,1613,7812,47Cخالف كنزة310
مرفوضملف ناقصقسنطينة11,6615,33012,44Cلحواسنة ھاجر311
مرفوضقسنطينة10,3212,0112,215,1311,16513,6712,42Cسالمي سامية 312
العالية313 مرفوضقالمة11,5711,8512,191411,7113,1012,40Cصندلي ي313 وض11,5711,8512,191411,7113,1012,40Cي ر
مرفوضعنابة11,2611,1512,3414,8311,2113,5912,40Cعطوي اميرة314
مرفوضعنابة11,1111,9712,7313,7611,5413,2512,39Cمقالتي رانية315
مرفوضالمدية10,211,0711,216,5510,63513,8812,26Cعبريني عبد هللا316
مرفوضقسنطينة10,8710,8211,4615,8310,8513,6512,25Cناجي سميرة317
ة318 ق ة 11ا 0611 5710 21611 31513 1012 21Cا ا ضق ف عقبة318 اھراس11,0611,5710,21611,31513,1012,21Cعمامرية مرفوضسوق
مرفوضملف ناقصقسنطينة10,1411,7816,385,0714,0812,19Cزيموش نريمان319
مرفوضخميس مليانة11,0211,6611,8414,1311,3412,9912,16Cبورياحي بالل320
مرفوضقسنطينة1111,1110,6915,8311,05513,2612,16Cدايكرة خولة321
عدنان322 مرفوضالمسيلة10,4310,9111,5315,6310,6713,5812,13Cنواري ن322 ري وضي10,4310,9111,5315,6310,6713,5812,13Cو ر
مرفوضقسنطينة11,210,4410,8415,6710,8213,2612,04Cبوزيان صفية323
مرفوضقسنطينة10,0710,3811,4616,1710,2313,8212,02Cشعباني شبيلة 324
مرفوضقالمة11,1311,710,4214,6611,41512,5411,98Cبليرون عبد الوھاب325
مرفوضقسنطينة10,4110,7410,6016,0010,5813,3011,94Cمانع لطيفة326
كلث327 ة 13ال 3711 ة88 ط فق كلثوم327 مرفوضقسنطينة10,210,5611,2415,510,3813,3711,88Cالغة



مرفوضقسنطينة10,3210,3710,616,1710,34513,3911,87Cبولحية أسماء328
مرفوضقسنطينة10,2311,4310,7814,6710,8312,7311,78Cتومليلت توفيق329
مرفوضقسنطينة11,3710,9211,3513,3311,14512,3411,74Cبوربيع سلوى330
مرفوضقسنطينة10,4710,2610,6715,5010,3713,0911,73Cقنيفي  نريمان331
فطيمة332 10بوعمامة 510 2810 3615 510 3912 9311 66Cمرفوضقسنطينة فطيمة332 مرفوضقسنطينة10,510,2810,3615,510,3912,9311,66Cبوعمامة
مرفوضقسنطينة10,5210,110,515,510,3113,0011,66Cقش حمزة333
مرفوضقسنطينة10,5310,1910,0415,6710,3612,8611,61Cفحال اسمھان 334
مرفوضالمسيلة10,6910,2711,4913,410,4812,4511,46Cربعي العربي335
مرفوضخنشلة10,1210,4510,5314,7510,28512,6411,46Cبلميلود خولة336 ,,,,,,,
مرفوضالمسيلة10,6910,2711,4913,410,4812,4511,46Cربعي العربي337
مرفوضسكيكدة12,0812,3211,0616,512,213,7812,99Dزيتوني كوثر338
مرفوضسوق اھراس12,0712,8311,661512,4513,3312,89Dسعايدية حياة339
مرفوضقسنطينة11,1212,3511,5016,2511,7413,8812,81Dمخلوفي ياسمينة340
نيا341 يدي 10ق 9911 5012 3716 3311 2514 3512 80Dنطينة ضق ف صونيا341 مرفوضقسنطينة10,9911,5012,3716,3311,2514,3512,80Dقوميدي
مرفوضقسنطينة11,0312,0511,8016,2511,5414,0312,78Dشروانة ھاجر342
مرفوضالبويرة11,1612,7311,4215,8011,9513,6112,78Dعصماني أميرة343
مرفوضالجلفة11,0411,0712,721611,05514,3612,71Dعرابي سليم344
راضية345 مرفوضقسنطينة10,3312,3211,3716,3311,3313,8512,59Dزالقي ي345 ر ي وضي0,33,3,36,3311,3313,8512,59ز ر
مرفوضقسنطينة10,4211,8311,8816,0011,1313,9412,53Dآمنة بعطوش346
مرفوضعنابة10,1811,8611,8915,8611,0213,8812,45Dمختاري زكرية347
مرفوضقسنطينة11,5011,0112,1515,0011,2613,5812,42Dلطرش صبرينة348
مرفوضقالمة11,411,7510,5515,5511,5813,0512,31Dقتاتلية ايمان349
ة350 فاط ل 10نا 2411 612 215 1710 9213 6912 30Dة ضنا ف فاطمة350 مرفوضعنابة10,2411,612,215,1710,9213,6912,30Dنايلي
مرفوضقالمة10,6812,8010,7114,6611,7412,6912,21Dشوابنة محمد351
مرفوضقسنطينة1111,1110,6915,8311,0613,2612,16Dدايكرة خولة352
مرفوضقسنطينة10,4610,8111,2515,8310,63513,5412,09Dفياللي فاطمة353
سفيان354 مرفوضعنابة11,2711,3710,151511,3212,5811,95Dلشھب ن354 ي وضب11,2711,3710,151511,3212,5811,95Dھب ر
مرفوضملف ناقصالجزائر00,0011,82Dتمرابط صارة355
مرفوضعنابة10,1111,9011,7212,5911,0112,1611,58Dمنشتل فاطمة356
مرفوضخميس مليانة10,9410,4110,911410,67512,4611,57Dوليحين سارة357
مرفوضمسيلة10,0410,4310,0615,5710,23512,8211,53Dغياط امنة358
ك359 ا ف 12ش 2011 ة44 ا فل كنز359 صحراوي مليانة10,6110,7711,0113,3810,6912,2011,44Dشريف مرفوضخميس



مرفوضخميس مليانة11,4311,3711,561111,4011,2811,34Dخيرة بركات360
مرفوضقسنطينة10,2010,0011,2813,7510,1012,5211,31Dعيشور بالل361
مرفوضقالمة10,0810,1110,4615,8310,09513,1511,62Eقرقان ايمان362
مرفوضالجزائر10,7711,1611,512,7110,96512,1111,54Eغنيات االء363
فاطمة364 عمارة 11بن 3715 72013 5513 ناقص52 مرفوضم فاطمة364 عمارة مرفوضم,ناقص11,3715,72013,5513,52بن
مرفوضملف ناقصقسنطينة12,1912,9312,4216,1712,5614,3013,43مجمج نرجس365
مرفوضتصحيح الرتبةسطيف11,6512,3112,3116,111,9814,2113,09شودار سارة366
مرفوضملف ناقصقسنطينة11,8411,3911,3215,511,61513,4112,51سعدو فاطمة الزھراء367
مرفوضملف ناقصخميس مليانة12,6912,0612,3750,0012,39تسامدة شريف368 ,,,,,
مرفوضملف ناقصسطيف11,1212,2312,9212,5711,67512,7512,21سبتي مليكة369
مرفوضملف ناقصقسنطينة 10,2110,5611,2415,510,38513,3711,88الغة كلثوم370
مرفوضملف ناقصقسنطينة10,4710,2610,6715,510,36513,0911,73قنيفي ناريمان371
مرفوضسطيف9,911,710,9713,510,812,2411,52بن زيدان العلجة372
زة373 ل 9عا 8811 6810 0913 9410 7812 0211 ضناق40 ف لويزة373 مرفوضم,ناقص9,8811,6810,0913,9410,7812,0211,40عامر
مرفوضفرنسا101010101010,0010,00العطوي زين الدين374
مرفوضملف ناقصعنابة12,06112,9113,7612,4866,889,68جرورو ناريمان375
مرفوضملف ناقصعنابة12,7215,57014,157,07شرفي خولة376
منى377 مرفوضغير موجود00,000,00عبير ى377 وجو00,000,00بير وضير  ر
مرفوضملف ناقصباتنة00,000,00سايبي سارة 378
مرفوض00,000,00سالمي سامية 379
مرفوضملف غير موجود00,000,00محلي يمينة380
مرفوضملف ناقص00,000,00مريخي رانية381
ة382 00نا 000 د00 غ ضلف ف سميرة382 مرفوضملف غير موجود00,000,00ناجي
مرفوضملف غير موجود00,000,00سايبي سارة 383
مرفوضملف ناقصبسكرة    14,0716,13015,107,55رقاز عبد المنعم384


