
ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 معمق مالي محاس

1الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 13,5011,0024,5024,50 إيناسا

عياشي3 11,501,0012,5012,50 سلسبيلا

13,5014,0027,5027,50 بشرىبابوري4

11,502,0013,5013,50 رندةبرمضان 5

11,001,5012,5012,50 زينببلحوت 6

12,505,5018,0018,00وافيةبن موسى 7

12,502,0014,5014,50 هدىبن وهيبة 8

13,008,0021,0021,00زبيدةبهلول 9

13,5011,0024,5024,50 شهينازبوبهزيز 10

13,5012,0025,5025,50محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

يفة 13 ياسبو 11,508,5020,0020,00 ا

11,001,0012,0012,00 دنيابيشاري 14

13,5010,0023,5023,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 13,006,0019,0019,00 ز

11,508,5020,0020,00 فاطمةجنان 17

11,004,5015,5015,50بسمةحدادي 18

11,506,5018,0018,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 11,505,5017,0017,00 خو

10,003,0013,0013,00 شيماءدردار 21

11,007,0018,0018,00 هزاردقايشية 22

0,000,00(D.E.U.A) صوني  ديب   23

ي  ي   24 11,003,0014,0014,00(D.E.U.A) نو

11,002,5013,5013,50 شهيناززواشي 25

13,506,5020,0020,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 11,001,0012,0012,00نورا

13,502,5016,0016,00 سماحشعابنة 28

11,0010,0021,0021,00 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  12,504,5017,0017,00

12,5010,0022,5022,50(D.E.U.A) بي  ف   31

هدىعاليبية32 13,5011,0024,5024,50 نور ا

11,006,5017,5017,50شيماءمحاجبية 33

13,506,0019,5019,50ودادمخلوفي 34

13,0012,0025,0025,00أحمدمصباح 35

13,0015,0028,0028,00شيماءمنيجل 36

10,001,5011,5011,50 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 معمق مالي محاس

2الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
11,0010,0021,0021,00 رفقةإيتيم 1

11,001,0012,0012,00 نرجسباقة 2

12,005,0017,0017,00 فريـالباهي 3

13,5010,5024,0024,00 نسرينبدراوي 4

13,007,5020,5020,50نديربرية 5

13,0011,5024,5024,50 أيةبشايرية 6

11,003,0014,0014,00  وافيةبن خديجة 7

0,000,00رمزيبن عمارة 8

ي 9 داد  بوب 10,0010,0010,00(D.E.U.A) منوب 

10,002,0012,0012,00 أسامةبودوخة 10

10,003,5013,5013,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  10,005,0015,0015,00

11,504,0015,5015,50 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 13,506,0019,5019,50عبد ا

11,507,0018,5018,50 منالتومي 15

12,5010,0022,5022,50 بسمةحفاف 16

ة17 12,5015,0027,5027,50(ت.م)سماح حن

ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)0,000,00

13,502,5016,0016,00 مريمرحامنية 19

12,0012,5024,5024,50 منالساسي 20

ب 21 13,0017,7530,7530,75فيصلطا

رحيم 22 11,502,5014,0014,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 11,006,0017,0017,00 خو

يدعالوي 24 13,005,0018,0018,00 و

10,005,0015,0015,00 رحمةعمارة 25

12,508,0020,5020,50 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 11,508,5020,0020,00محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

11,501,0012,5012,50 مريمقليل 29

راس  30 11,501,0012,5012,50  رانيةبير ا

12,508,5021,0021,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 11,003,0014,0014,00خو

11,002,0013,0013,00بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

ت34 ين م د ل 10,5012,5023,0023,00(D.E.U.A) م

13,503,0016,5016,50 وساممقداد 35

ي 36 11,001,5012,5012,50ندىهد

10,007,5017,5017,50صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 معمق مالي محاس

3الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
11,0010,0021,0021,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 13,504,5018,0018,00ساميا

10,003,5013,5013,50سارةبدوسي 3

13,502,0015,5015,50حنانبردودي 4

13,504,5018,0018,00زهيرةبليدة 5

ن6 10,003,5013,5013,50(D.E.U.A) أمين  بن حوم

12,505,0017,5017,50رانيةبن رحمة 7

13,006,5019,5019,50ايمانبوحوش 8

12,005,0017,0017,00 إيمان رندةبوشمال9

11,007,0018,0018,00نسرينبوماضي 10

13,508,5022,0022,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 12,501,0013,5013,50محمد ا

11,0012,0023,0023,00آسياخنخار 13

11,004,0015,0015,00ايناسدباح 14

11,006,5017,5017,50ايناسدرايعية 15

13,5015,5029,0029,00عصام أمجدرزايقية16

11,006,5017,5017,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

11,504,5016,0016,00عفافرزيوق 18

12,508,0020,5020,50عفافرمضاني 19

11,506,0017,5017,50عبيرزاو 20

13,005,0018,0018,00صبرينةشريف 21

ب 22 12,002,5014,5014,50شيماءطا

11,504,5016,0016,00مروةطبة 23

13,505,5019,0019,00حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

12,006,5018,5018,50ندىعليوة 26

13,005,5018,5018,50رحمةعنعن 27

11,003,5014,5014,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 12,505,5018,0018,00عبير ا

11,503,0014,5014,50نسرينفريجات 30

12,508,0020,5020,50ايةقروي 31

11,506,5018,0018,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 11,003,5014,5014,50عماد ا

12,507,0019,5019,50ايناسمقالتي 34

11,505,0016,5016,50عمارملوك 35

12,508,5021,0021,00عبيرنواري 36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 مالي تسيي

4الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
خن 1 12,0012,0012,00 زينبا

صفدي2 14,008,5022,5022,50 إيناسا

عياشي3 14,507,0021,5021,50 سلسبيلا

15,0015,0030,0030,00 بشرىبابوري4

11,508,5020,0020,00 رندةبرمضان 5

14,006,5020,5020,50 زينببلحوت 6

12,0015,0027,0027,00وافيةبن موسى 7

14,006,0020,0020,00 هدىبن وهيبة 8

14,0011,0025,0025,00زبيدةبهلول 9

15,5010,0025,5025,50 شهينازبوبهزيز 10

16,0016,0032,0032,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 11,5012,5024,0024,00 ا

11,007,5018,5018,50 دنيابيشاري 14

15,0012,0027,0027,00 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 15,0012,2527,2527,25 ز

14,0013,0027,0027,00 فاطمةجنان 17

14,508,0022,5022,50بسمةحدادي 18

11,5011,0022,5022,50 مروةحمداني 19

ةخماجة20 11,0011,0022,0022,00 خو

14,508,2522,7522,75 شيماءدردار 21

12,0014,0026,0026,00 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  ديب   23 صم !WERT!#WERT#م

ي  ي   24 7,0011,0018,0018,00(D.E.U.A) نو

14,508,0022,5022,50 شهيناززواشي 25

14,508,0022,5022,50 زينبزيوان26

هدىشابي 27 7,0013,0020,0020,00نورا

14,0014,0028,0028,00 سماحشعابنة 28

12,0013,5025,5025,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  14,0015,5029,5029,50

15,506,0021,5021,50(D.E.U.A) بي  ف   31

هدىعاليبية32 13,0014,0027,0027,00 نور ا

14,5014,7529,2529,25شيماءمحاجبية 33

10,0010,2520,2520,25ودادمخلوفي 34

15,0015,7530,7530,75أحمدمصباح 35

14,5012,5027,0027,00شيماءمنيجل 36

15,005,0020,0020,00 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 مالي تسيي

5الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
14,508,7523,2523,25 رفقةإيتيم 1

15,5015,5031,0031,00 نرجسباقة 2

13,507,0020,5020,50 فريـالباهي 3

14,5014,5029,0029,00 نسرينبدراوي 4

14,0012,5026,5026,50نديربرية 5

8,0014,5022,5022,50 أيةبشايرية 6

10,008,0018,0018,00  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 دادبوب 11,004,0015,0015,00(D.E.U.A) منوب 

13,0014,5027,5027,50 أسامةبودوخة 10

7,002,009,009,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  12,0010,5022,5022,50

9,0010,0019,0019,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 11,007,0018,0018,00عبد ا

13,0012,7525,7525,75 منالتومي 15

10,508,0018,5018,50 بسمةحفاف 16

ة17 14,0017,0031,0031,00(ت.م)سماح حن

ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)ص صم !WERT!#WERT#م

15,008,0023,0023,00 مريمرحامنية 19

16,0012,0028,0028,00 منالساسي 20

ب 21 14,0013,0027,0027,00فيصلطا

رحيم 22 14,0012,0026,0026,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 13,004,0017,0017,00 خو

يدعالوي 24 9,0014,5023,5023,50 و

11,0010,0021,0021,00 رحمةعمارة 25

14,508,0022,5022,50 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 14,0014,0028,0028,00محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

15,5010,0025,5025,50 مريمقليل 29

راس  30 14,0012,5026,5026,50  رانيةبير ا

13,5012,5026,0026,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 14,008,2522,2522,25خو

11,0011,5022,5022,50بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

ت34 ين م د ل 10,006,5016,5016,50(D.E.U.A) م

11,008,5019,5019,50 وساممقداد 35

ي 36 13,5010,5024,0024,00ندىهد

14,0015,0029,0029,00صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
2 مالي تسيي

6الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
14,5011,0025,5025,50ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 14,0010,0024,0024,00ساميا

11,503,0014,5014,50سارةبدوسي 3

15,0010,5025,5025,50حنانبردودي 4

15,008,0023,0023,00زهيرةبليدة 5

ن6 14,007,5021,5021,50(D.E.U.A) أمين  بن حوم

14,006,0020,0020,00رانيةبن رحمة 7

13,5012,0025,5025,50ايمانبوحوش 8

11,0012,5023,5023,50 إيمان رندةبوشمال9

13,007,0020,0020,00نسرينبوماضي 10

14,0014,0028,0028,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 15,0010,0025,0025,00محمد ا

14,0013,5027,5027,50آسياخنخار 13

14,009,0023,0023,00ايناسدباح 14

11,0013,0024,0024,00ايناسدرايعية 15

14,507,5022,0022,00عصام أمجدرزايقية16

12,0010,5022,5022,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

13,504,0017,5017,50عفافرزيوق 18

17,0014,0031,0031,00عفافرمضاني 19

14,0013,5027,5027,50عبيرزاو 20

8,0013,5021,5021,50صبرينةشريف 21

ب 22 14,008,0022,0022,00شيماءطا

14,003,0017,0017,00مروةطبة 23

15,5013,2528,7528,75حميدةطلحة 24

صمحمد أمينعطروش 25 صم !WERT!#WERT#م

14,5010,5025,0025,00ندىعليوة 26

10,0010,0020,0020,00رحمةعنعن 27

14,0010,0024,0024,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 13,509,0022,5022,50عبير ا

15,004,0019,0019,00نسرينفريجات 30

14,0016,0030,0030,00ايةقروي 31

14,009,5023,5023,50راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 12,5013,5026,0026,00عماد ا

15,0013,0028,0028,00ايناسمقالتي 34

10,0010,0020,0020,00عمارملوك 35

14,0014,5028,5028,50عبيرنواري 36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مالي حاال دراس

7الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 13,0013,5026,5026,50 إيناسا

عياشي3 13,504,0017,5017,50 سلسبيلا

14,0011,0025,0025,00 بشرىبابوري4

13,505,0018,5018,50 رندةبرمضان 5

15,007,0022,0022,00 زينببلحوت 6

14,007,0021,0021,00وافيةبن موسى 7

15,0013,2528,2528,25 هدىبن وهيبة 8

15,0013,0028,0028,00زبيدةبهلول 9

12,5012,5025,0025,00 شهينازبوبهزيز 10

13,507,0020,5020,50محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 13,503,0016,5016,50 ا

14,506,0020,5020,50 دنيابيشاري 14

15,0012,7527,7527,75 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 12,5013,0025,5025,50 ز

15,0015,5030,5030,50 فاطمةجنان 17

14,5010,7525,2525,25بسمةحدادي 18

15,0015,7530,7530,75 مروةحمداني 19

ةخماجة20 14,5011,0025,5025,50 خو

13,0012,0025,0025,00 شيماءدردار 21

13,0010,2523,2523,25 هزاردقايشية 22

ص(D.E.U.A) صوني  ديب   23 صم !WERT!#WERT#م

ي  ي   24 13,505,0018,5018,50(D.E.U.A) نو

13,505,2518,7518,75 شهيناززواشي 25

15,0011,5026,5026,50 زينبزيوان26

هدىشابي 27 14,505,0019,5019,50نورا

13,0012,7525,7525,75 سماحشعابنة 28

14,508,5023,0023,00 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  15,0011,0026,0026,00

14,504,0018,5018,50(D.E.U.A) بي  ف   31

هدىعاليبية32 15,0013,5028,5028,50 نور ا

15,008,0023,0023,00شيماءمحاجبية 33

14,5014,0028,5028,50ودادمخلوفي 34

15,008,5023,5023,50أحمدمصباح 35

14,0012,2526,2526,25شيماءمنيجل 36

13,506,7520,2520,25 رانيةنايلي 37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مالي حاال دراس

8الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
14,5010,5025,0025,00 رفقةإيتيم 1

14,007,2521,2521,25 نرجسباقة 2

15,0013,0028,0028,00 فريـالباهي 3

15,5017,0032,5032,50 نسرينبدراوي 4

15,0012,2527,2527,25نديربرية 5

14,5013,2527,7527,75 أيةبشايرية 6

14,0012,2526,2526,25  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 داد  بوب 13,5013,5013,50(D.E.U.A) منوب 

13,007,0020,0020,00 أسامةبودوخة 10

14,005,2519,2519,25(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  14,5013,0027,5027,50

14,5010,0024,5024,50 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 15,0013,5028,5028,50عبد ا

13,5010,5024,0024,00 منالتومي 15

13,0012,0025,0025,00 بسمةحفاف 16

ة17 13,5015,0028,5028,50(ت.م)سماح حن

ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)ص صم !WERT!#WERT#م

14,5010,5025,0025,00 مريمرحامنية 19

12,008,2520,2520,25 منالساسي 20

ب 21 14,0012,0026,0026,00فيصلطا

رحيم 22 14,008,2522,2522,25  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 14,508,5023,0023,00 خو

يدعالوي 24 15,0015,0030,0030,00 و

13,006,7519,7519,75 رحمةعمارة 25

14,0013,0027,0027,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 14,0012,5026,5026,50محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

13,5014,0027,5027,50 مريمقليل 29

راس  30 14,5010,5025,0025,00  رانيةبير ا

15,0010,0025,0025,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 14,0014,0028,0028,00خو

13,0010,0023,0023,00بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

ت34 ين م د ل 14,007,0021,0021,00(D.E.U.A) م

15,0010,0025,0025,00 وساممقداد 35

ي 36 13,509,2522,7522,75ندىهد

13,0010,0023,0023,00صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مالي حاال دراس

9الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
14,007,2521,2521,25ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 13,5013,0026,5026,50ساميا

13,508,0021,5021,50سارةبدوسي 3

15,005,2520,2520,25حنانبردودي 4

14,0014,2528,2528,25زهيرةبليدة 5

ن6 13,507,0020,5020,50(D.E.U.A) أمين  بن حوم

13,008,7521,7521,75رانيةبن رحمة 7

13,5011,5025,0025,00ايمانبوحوش 8

14,007,0021,0021,00 إيمان رندةبوشمال9

12,506,5019,0019,00نسرينبوماضي 10

13,5014,0027,5027,50ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 14,5011,2525,7525,75محمد ا

14,5010,2524,7524,75آسياخنخار 13

13,005,0018,0018,00ايناسدباح 14

14,508,7523,2523,25ايناسدرايعية 15

14,0015,0029,0029,00عصام أمجدرزايقية16

13,003,2516,2516,25(D.E.U.A)بيع  يق 17

13,5011,5025,0025,00عفافرزيوق 18

13,5013,2526,7526,75عفافرمضاني 19

14,0012,5026,5026,50عبيرزاو 20

15,009,0024,0024,00صبرينةشريف 21

ب 22 15,5012,7528,2528,25شيماءطا

14,5010,2524,7524,75مروةطبة 23

15,5010,0025,5025,50حميدةطلحة 24

صمحمد أمينعطروش 25 صم !WERT!#WERT#م

14,009,0023,0023,00ندىعليوة 26

13,509,5023,0023,00رحمةعنعن 27

14,0011,5025,5025,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 14,5014,0028,5028,50عبير ا

13,509,5023,0023,00نسرينفريجات 30

14,5013,0027,5027,50ايةقروي 31

14,008,2522,2522,25راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 14,0012,5026,5026,50عماد ا

14,005,7519,7519,75ايناسمقالتي 34

14,5011,7526,2526,25عمارملوك 35

13,0013,5026,5026,50عبيرنواري 36

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ن ي الموا ي التق
10الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 8,0013,5021,5021,50 إيناسا

عياشي3 10,0011,0021,0021,00 سلسبيلا

15,0015,0030,0030,00 بشرىبابوري4

8,5011,5020,0020,00 رندةبرمضان 5

7,008,0015,0015,00 زينببلحوت 6

11,508,5020,0020,00وافيةبن موسى 7

12,0010,5022,5022,50 هدىبن وهيبة 8

10,0012,5022,5022,50زبيدةبهلول 9

10,0014,0024,0024,00 شهينازبوبهزيز 10

10,0012,5022,5022,50محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

يفة 13 ياسبو 8,5014,0022,5022,50 ا

10,0012,0022,0022,00 دنيابيشاري 14

15,0014,0029,0029,00 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 12,5016,0028,5028,50 ز

13,0012,5025,5025,50 فاطمةجنان 17

7,5013,0020,5020,50بسمةحدادي 18

8,5012,0020,5020,50 مروةحمداني 19

ةخماجة20 8,5011,5020,0020,00 خو

14,0011,0025,0025,00 شيماءدردار 21

8,508,0016,5016,50 هزاردقايشية 22

0,000,00(D.E.U.A) صوني  ديب   23

ي  ي   24 9,007,0016,0016,00(D.E.U.A) نو

8,0015,0023,0023,00 شهيناززواشي 25

14,0016,0030,0030,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 9,008,0017,0017,00نورا

9,0012,5021,5021,50 سماحشعابنة 28

13,0010,0023,0023,00 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  13,0011,5024,5024,50

9,0011,5020,5020,50(D.E.U.A) بي  ف   31

هدىعاليبية32 14,5017,0031,5031,50 نور ا

10,0010,5020,5020,50شيماءمحاجبية 33

13,0010,5023,5023,50ودادمخلوفي 34

16,0018,0034,0034,00أحمدمصباح 35

10,0015,0025,0025,00شيماءمنيجل 36

8,0012,0020,0020,00 رانيةنايلي 37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ن ي الموا ي التق
11الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
14,0016,0030,0030,00 رفقةإيتيم 1

7,5012,5020,0020,00 نرجسباقة 2

8,5012,5021,0021,00 فلايرباهي 3

13,0015,0028,0028,00 نسرينبدراوي 4

15,0014,0029,0029,00نديربرية 5

10,0013,0023,0023,00 أيةبشايرية 6

9,0013,0022,0022,00  وافيةبن خديجة 7

0,000,00رمزيبن عمارة 8

ي 9 داد بوب 7,006,0013,0013,00(D.E.U.A) منوب 

7,0012,0019,0019,00 أسامةبودوخة 10

8,508,0016,5016,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  11,0010,5021,5021,50

9,0014,0023,0023,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 13,5013,5027,0027,00عبد ا

10,0011,0021,0021,00 منالتومي 15

12,5014,0026,5026,50 بسمةحفاف 16

ة17 14,0012,0026,0026,00(ت.م)سماح حن

ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)0,000,00

10,0012,0022,0022,00 مريمرحامنية 19

7,507,5015,0015,00 منالساسي 20

ب 21 14,0018,0032,0032,00فيصلطا

رحيم 22 7,0011,0018,0018,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 9,5010,5020,0020,00 خو

يدعالوي 24 14,0016,0030,0030,00 و

12,0012,0024,0024,00 رحمةعمارة 25

13,0013,0026,0026,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 10,0015,0025,0025,00محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

10,0010,0020,0020,00 مريمقليل 29

راس  30 7,0010,0017,0017,00  رانيةبير ا

10,0012,0022,0022,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 9,0014,0023,0023,00خو

9,5010,5020,0020,00بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

ت34 ين م د ل 8,5016,0024,5024,50(D.E.U.A) م

12,0011,5023,5023,50 وساممقداد 35

ي 36 12,0010,0022,0022,00ندىهد

11,5017,0028,5028,50صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ن ي الموا ي التق
12الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
7,0014,0021,0021,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 12,0013,0025,0025,00ساميا

10,0012,0022,0022,00سارةبدوسي 3

13,0011,5024,5024,50حنانبردودي 4

15,5018,0033,5033,50زهيرةبليدة 5

ن6 8,0012,0020,0020,00(D.E.U.A) أمين  بن حوم

14,0011,5025,5025,50رانيةبن رحمة 7

10,0012,0022,0022,00ايمانبوحوش 8

10,0012,5022,5022,50 إيمان رندةبوشمال9

11,0011,0022,0022,00نسرينبوماضي 10

10,0014,0024,0024,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 15,5015,5031,0031,00محمد ا

14,5015,5030,0030,00آسياخنخار 13

8,008,0016,0016,00ايناسدباح 14

9,0010,0019,0019,00ايناسدرايعية 15

16,0017,0033,0033,00عصام أمجدرزايقية16

11,0011,5022,5022,50(D.E.U.A)بيع  يق 17

13,0011,0024,0024,00عفافرزيوق 18

12,0015,0027,0027,00عفافرمضاني 19

14,0015,0029,0029,00عبيرزاو 20

8,508,5017,0017,00صبرينةشريف 21

ب 22 13,0011,5024,5024,50شيماءطا

14,0012,0026,0026,00مروةطبة 23

8,5011,5020,0020,00حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

12,0012,5024,5024,50ندىعليوة 26

10,0010,5020,5020,50رحمةعنعن 27

13,0011,0024,0024,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 12,5016,5029,0029,00عبير ا

8,005,5013,5013,50نسرينفريجات 30

12,0015,0027,0027,00ايةقروي 31

10,5012,5023,0023,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 10,0014,0024,0024,00عماد ا

10,0012,5022,5022,50ايناسمقالتي 34

8,5011,5020,0020,00عمارملوك 35

11,0014,0025,0025,00عبيرنواري 36

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مؤسسا المالي التقييم ل

13الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 11,5011,5023,0023,00 إيناسا

عياشي3 12,257,0019,2519,25 سلسبيلا

12,5017,0029,5029,50 بشرىبابوري4

8,508,2516,7516,75 رندةبرمضان 5

11,005,0016,0016,00 زينببلحوت 6

10,008,2518,2518,25وافيةبن موسى 7

12,0014,0026,0026,00 هدىبن وهيبة 8

14,0014,0028,0028,00زبيدةبهلول 9

10,5012,0022,5022,50 شهينازبوبهزيز 10

13,0014,2527,2527,25محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا صم !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 10,509,5020,0020,00 ا

10,258,0018,2518,25 دنيابيشاري 14

16,5010,2526,7526,75 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 10,2512,0022,2522,25 ز

13,5014,0027,5027,50 فاطمةجنان 17

16,2516,5032,7532,75بسمةحدادي 18

10,0012,0022,0022,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 11,0012,0023,0023,00 خو

10,7513,7524,5024,50 شيماءدردار 21

8,5011,2519,7519,75 هزاردقايشية 22

0,000,00(D.E.U.A) صوني  ديب   23

ي  ي   24 5,506,5012,0012,00(D.E.U.A) نو

12,0011,0023,0023,00 شهيناززواشي 25

14,008,7522,7522,75 زينبزيوان26

هدىشابي 27 9,505,5015,0015,00نورا

8,006,0014,0014,00 سماحشعابنة 28

10,0010,2520,2520,25 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  13,0010,2523,2523,25

13,508,5022,0022,00(D.E.U.A) بي  ف   31

هدىعاليبية32 15,5015,7531,2531,25 نور ا

12,5011,0023,5023,50شيماءمحاجبية 33

11,259,0020,2520,25ودادمخلوفي 34

10,2516,0026,2526,25أحمدمصباح 35

11,0010,5021,5021,50شيماءمنيجل 36

12,7513,7526,5026,50 رانيةنايلي 37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مؤسسا المالي التقييم ل

14الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
12,7514,7527,5027,50 رفقةإيتيم 1

11,5012,7524,2524,25 نرجسباقة 2

11,0013,0024,0024,00 فلايرباهي 3

13,7512,5026,2526,25 نسرينبدراوي 4

10,0015,7525,7525,75نديربرية 5

15,0016,7531,7531,75 أيةبشايرية 6

12,008,2520,2520,25  وافيةبن خديجة 7

صرمزيبن عمارة 8 صم !WERT!#WERT#م

ي 9 داد بوب ص(D.E.U.A) منوب  صم !WERT!#WERT#م

7,506,5014,0014,00 أسامةبودوخة 10

10,254,2514,5014,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  10,007,7517,7517,75

11,5012,5024,0024,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 7,505,5013,0013,00عبد ا

8,0010,7518,7518,75 منالتومي 15

8,5014,7523,2523,25 بسمةحفاف 16

ة17 14,7515,7530,5030,50(ت.م)سماح حن

ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)ص صم !WERT!#WERT#م

14,5010,2524,7524,75 مريمرحامنية 19

10,0010,0020,0020,00 منالساسي 20

ب 21 11,5012,5024,0024,00فيصلطا

رحيم 22 9,0010,2519,2519,25  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 12,5011,5024,0024,00 خو

يدعالوي 24 10,5012,2522,7522,75 و

11,758,2520,0020,00 رحمةعمارة 25

9,0010,2519,2519,25 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 13,0012,0025,0025,00محمد إ

ص أسامةقدري 28 صم !WERT!#WERT#م

8,0011,0019,0019,00 مريمقليل 29

راس  30 10,0013,5023,5023,50  رانيةبير ا

15,009,0024,0024,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 9,259,2518,5018,50خو

8,0011,2519,2519,25بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

ت34 ين م د ل 10,008,5018,5018,50(D.E.U.A) م

11,0013,0024,0024,00 وساممقداد 35

ي 36 12,008,2520,2520,25ندىهد

15,259,5024,7524,75صفاء ياسمينيوبي37

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
مؤسسا المالي التقييم ل

15الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم  المالي الع
-LMD نظا-

قم بال يقاالسم ال عد اإلمتالتط ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن
16,5013,7530,2530,25ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 7,008,2515,2515,25ساميا

12,254,5016,7516,75سارةبدوسي 3

16,0012,0028,0028,00حنانبردودي 4

18,0010,0028,0028,00زهيرةبليدة 5

ن6 9,505,0014,5014,50(D.E.U.A) أمين  بن حوم

8,5015,2523,7523,75رانيةبن رحمة 7

9,509,5019,0019,00ايمانبوحوش 8

11,7512,7524,5024,50 إيمان رندةبوشمال9

11,009,0020,0020,00نسرينبوماضي 10

12,0010,2522,2522,25ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 14,007,7521,7521,75محمد ا

14,5010,5025,0025,00آسياخنخار 13

9,009,0018,0018,00ايناسدباح 14

9,505,7515,2515,25ايناسدرايعية 15

9,5012,7522,2522,25عصام أمجدرزايقية16

10,758,5019,2519,25(D.E.U.A)بيع  يق 17

7,5010,5018,0018,00عفافرزيوق 18

10,008,2518,2518,25عفافرمضاني 19

11,5011,2522,7522,75عبيرزاو 20

17,0013,2530,2530,25صبرينةشريف 21

ب 22 15,5012,7528,2528,25شيماءطا

9,008,5017,5017,50مروةطبة 23

15,5015,5031,0031,00حميدةطلحة 24

صمحمد أمينعطروش 25 صم !WERT!#WERT#م

9,5011,2520,7520,75ندىعليوة 26

14,5014,2528,7528,75رحمةعنعن 27

12,009,0021,0021,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 11,259,5020,7520,75عبير ا

10,508,5019,0019,00نسرينفريجات 30

16,2515,7532,0032,00ايةقروي 31

14,0012,5026,5026,50راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 5,0010,5015,5015,50عماد ا

10,009,2519,2519,25ايناسمقالتي 34

9,509,0018,5018,50عمارملوك 35

9,0015,0024,0024,00عبيرنواري 36

:االمضاء     :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ي بص تق الت

16الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 15,0015,0015,00 إيناسا

عياشي3 16,0016,0016,00 سلسبيلا

15,0015,0015,00 بشرىبابوري4

14,0014,0014,00 رندةبرمضان 5

15,0015,0015,00 زينببلحوت 6

11,0011,0011,00وافيةبن موسى 7

16,0016,0016,00 هدىبن وهيبة 8

14,0014,0014,00زبيدةبهلول 9

13,0013,0013,00 شهينازبوبهزيز 10

14,0014,0014,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 ص(مع) محمد ا !WERT!#WERT#م

يفة 13 ياسبو 16,0016,0016,00 ا

16,0016,0016,00 دنيابيشاري 14

16,0016,0016,00 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 15,0015,0015,00 ز

15,0015,0015,00 فاطمةجنان 17

16,0016,0016,00بسمةحدادي 18

16,0016,0016,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 16,0016,0016,00 خو

14,0014,0014,00 شيماءدردار 21

يشي 22 ادق 14,0014,0014,00 ه

ص(D.E.U.A) صوني  ديب   23 !WERT!#WERT#م

16,0016,0016,00(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

13,0013,0013,00 شهيناززواشي 25

16,0016,0016,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 15,0015,0015,00نورا

11,0011,0011,00 سماحشعابنة 28

15,0015,0015,00 سارةعزاب 29

يل30 ي خ يع 15,0015,0015,00 ك

16,0016,0016,00(D.E.U.A) بية  فجاح   31

هدىعاليبية32 16,0016,0016,00 نور ا

15,0015,0015,00شيماءمحاجبية 33

16,0016,0016,00ودادمخلوفي 34

14,0014,0014,00أحمدمصباح 35

14,0014,0014,00شيماءمنيجل 36

ي37 ي 16,0016,0016,00اني  ن

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ي بص تق الت

17الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

15,0015,0015,00 رفقةإيتيم 1

16,0016,0016,00 نرجسباقة 2

16,0016,0016,00 فلايرباهي 3

15,0015,0015,00 نسرينبدراوي 4

16,0016,0016,00نديربرية 5

16,0016,0016,00 أيةبشايرية 6

15,0015,0015,00  وافيةبن خديجة 7

صمبن ع 8 !WERT!#WERT#م

15,0015,0015,00(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

15,0015,0015,00 أسامةبودوخة 10

15,0015,0015,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  16,0016,0016,00

15,0015,0015,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 16,0016,0016,00عبد ا

13,0013,0013,00 منالتومي 15

14,0014,0014,00 بسمةحفاف 16

15,0015,0015,00(.)س حن17

ص(D.E.U.A) رابح   دربال 18 !WERT!#WERT#م

15,0015,0015,00 مريمرحامنية 19

15,0015,0015,00 منالساسي 20

ب 21 14,0014,0014,00فيصلطا

رحيم 22 16,0016,0016,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 13,0013,0013,00 خو

يدعالوي 24 15,0015,0015,00 و

15,0015,0015,00 رحمةعمارة 25

14,0014,0014,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 14,0014,0014,00محمد إ

ص أسامةقدري 28 !WERT!#WERT#م

16,0016,0016,00 مريمقليل 29

راس  30 16,0016,0016,00  رانيةبير ا

15,0015,0015,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 15,0015,0015,00خو

ان 33 13,0013,0013,00بنت مصط/ أميم

مين مفتاح34 ص(D.E.U.A) محمد  !WERT!#WERT#م

15,0015,0015,00 وساممقداد 35

ي 36 14,0014,0014,00ندىهد

ءيوبي37 ين ص س 15,0015,0015,00ي

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




: لمقيا العالما محض
ي بص تق الت

18الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

13,0013,0013,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 15,0015,0015,00ساميا

15,0015,0015,00سارةبدوسي 3

16,0016,0016,00حنانبردودي 4

يد 5 16,0016,0016,00هيب

16,0016,0016,00(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

16,0016,0016,00رانيةبن رحمة 7

14,0014,0014,00ايمانبوحوش 8

14,0014,0014,00 إيمان رندةبوشمال9

15,0015,0015,00نسرينبوماضي 10

16,0016,0016,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 13,0013,0013,00محمد ا

15,0015,0015,00آسياخنخار 13

16,0016,0016,00ايناسدباح 14

15,0015,0015,00ايناسدرايعية 15

ي16 داي 15,0015,0015,00عص أم

16,0016,0016,00(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

16,0016,0016,00عفافرزيوق 18

16,0016,0016,00عفافرمضاني 19

13,0013,0013,00عبيرزاو 20

15,0015,0015,00صبرينةشريف 21

ب 22 15,0015,0015,00شيماءطا

15,0015,0015,00مروةطبة 23

15,0015,0015,00حميدةطلحة 24

صمحمد أمينعطروش 25 !WERT!#WERT#م

14,0014,0014,00ندىعليوة 26

16,0016,0016,00رحمةعنعن 27

14,0014,0014,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 14,0014,0014,00عبير ا

13,0013,0013,00نسرينفريجات 30

16,0016,0016,00ايةقروي 31

14,0014,0014,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 13,0013,0013,00عماد ا

15,0015,0015,00ايناسمقالتي 34

16,0016,0016,00عمارملوك 35

16,0016,0016,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017

 

:العالما محض
يل اإلحصائي األدوا  يانا لتح ال

19الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 13,0013,0013,00 إيناسا

عياشي3 5,005,005,00 سلسبيلا

10,0010,0010,00 بشرىبابوري4

8,008,008,00 رندةبرمضان 5

6,006,006,00 زينببلحوت 6

8,008,008,00وافيةبن موسى 7

8,008,008,00 هدىبن وهيبة 8

10,0010,0010,00زبيدةبهلول 9

9,009,009,00 شهينازبوبهزيز 10

5,005,005,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

يفة 13 ياسبو 7,007,007,00 ا

4,004,004,00 دنيابيشاري 14

17,5017,5017,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 11,0011,0011,00 ز

10,0010,0010,00 فاطمةجنان 17

10,0010,0010,00بسمةحدادي 18

10,0010,0010,00 مروةحمداني 19

ةخماجة20 10,0010,0010,00 خو

8,008,008,00 شيماءدردار 21

يشي 22 ادق 10,0010,0010,00 ه

0,000,00(D.E.U.A) صوني  ديب   23

6,006,006,00(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

10,0010,0010,00 شهيناززواشي 25

10,0010,0010,00 زينبزيوان26

هدىشابي 27 11,0011,0011,00نورا

13,0013,0013,00 سماحشعابنة 28

4,004,004,00 سارةعزاب 29

يل30 ي خ يع 8,008,008,00 ك

9,009,009,00(D.E.U.A) بية  فجاح   31

هدىعاليبية32 13,0013,0013,00 نور ا

10,0010,0010,00شيماءمحاجبية 33

7,007,007,00ودادمخلوفي 34

12,0012,0012,00أحمدمصباح 35

10,0010,0010,00شيماءمنيجل 36

ي37 ي 5,005,005,00اني  ن

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017

 

:العالما محض
يل اإلحصائي األدوا  يانا لتح ال

20الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

9,009,009,00 رفقةإيتيم 1

8,008,008,00 نرجسباقة 2

10,0010,0010,00 فريـالباهي 3

9,009,009,00 نسرينبدراوي 4

6,006,006,00نديربرية 5

13,0013,0013,00 أيةبشايرية 6

8,008,008,00  وافيةبن خديجة 7

0,000,00مبن ع 8

2,002,002,00(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

9,509,509,50 أسامةبودوخة 10

3,003,003,00(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  15,5015,5015,50

3,003,003,00 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 8,008,008,00عبد ا

4,004,004,00 منالتومي 15

8,008,008,00 بسمةحفاف 16

14,5014,5014,50(.)س حن17

0,000,00(D.E.U.A) رابح   دربال 18

7,007,007,00 مريمرحامنية 19

0,000,00 منالساسي 20

ب 21 5,005,005,00فيصلطا

رحيم 22 13,0013,0013,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 9,009,009,00 خو

يدعالوي 24 11,0011,0011,00 و

5,505,505,50 رحمةعمارة 25

8,008,008,00 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 9,009,009,00محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

2,002,002,00 مريمقليل 29

راس  30 9,009,009,00  رانيةبير ا

8,508,508,50 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 5,005,005,00خو

ان 33 11,0011,0011,00بنت مصط/ أميم

مين مفتاح34 12,0012,0012,00(D.E.U.A) محمد 

11,5011,5011,50 وساممقداد 35

ي 36 10,0010,0010,00ندىهد

ءيوبي37 ين ص س 6,006,006,00ي

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017

 

:العالما محض
يل اإلحصائي األدوا  يانا لتح ال

21الفو

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

9,009,009,00ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 3,003,003,00ساميا

5,005,005,00سارةبدوسي 3

5,005,005,00حنانبردودي 4

يد 5 12,0012,0012,00هيب

8,008,008,00(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

7,507,507,50رانيةبن رحمة 7

10,0010,0010,00ايمانبوحوش 8

6,506,506,50 إيمان رندةبوشمال9

6,006,006,00نسرينبوماضي 10

10,0010,0010,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 5,505,505,50محمد ا

7,007,007,00آسياخنخار 13

8,008,008,00ايناسدباح 14

2,002,002,00ايناسدرايعية 15

ي16 داي 8,008,008,00عص أم

5,005,005,00(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

6,006,006,00عفافرزيوق 18

6,006,006,00عفافرمضاني 19

6,006,006,00عبيرزاو 20

12,5012,5012,50صبرينةشريف 21

ب 22 9,009,009,00شيماءطا

5,005,005,00مروةطبة 23

17,0017,0017,00حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

13,0013,0013,00ندىعليوة 26

5,005,005,00رحمةعنعن 27

8,008,008,00إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 13,0013,0013,00عبير ا

6,006,006,00نسرينفريجات 30

7,007,007,00ايةقروي 31

8,008,008,00راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 10,0010,0010,00عماد ا

4,004,004,00ايناسمقالتي 34

5,005,005,00عمارملوك 35

5,005,005,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محض
ي  ي انج
22الفو  

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

خن 1 0,000,00 زينبا

صفدي2 15,0015,0015,00 إيناسا

عياشي3 14,5014,5014,50 سلسبيلا

13,5013,5013,50 بشرىبابوري4

14,5014,5014,50 رندةبرمضان 5

11,5011,5011,50 زينببلحوت 6

11,5011,5011,50وافيةبن موسى 7

12,0012,0012,00 هدىبن وهيبة 8

12,0012,0012,00زبيدةبهلول 9

11,5011,5011,50 شهينازبوبهزيز 10

14,0014,0014,00محمد جسيمبوتيغان 11

عربي بوعريشة 12 0,000,00(مع) محمد ا

12,5012,5012,50 اليبولي 13

11,5011,5011,50 دنيابيشاري 14

13,5013,5013,50 إيمانتريمة15

رياءتونسي 16 12,0012,0012,00 ز

13,5013,5013,50 فاطمةجنان 17

12,0012,0012,00بسمةحدادي 18

داني 19 13,5013,5013,50 مح

ةخماجة20 11,5011,5011,50 خو

13,5013,5013,50 شيماءدردار 21

يشي 22 ادق 16,5016,5016,50 ه

0,000,00(D.E.U.A) صونية  ديب   23

13,5013,5013,50(D.E.U.A) نورية  ريحان   24

14,5014,5014,50 شهيناززواشي 25

11,5011,5011,50 زينبزيوان26

هدىشابي 27 12,0012,0012,00نورا

13,5013,5013,50 سماحشعابنة 28

11,5011,5011,50 سارةعزاب 29

ريمةعلي خليل30  13,0013,0013,00

14,5014,5014,50(D.E.U.A)  بي    ف31

هدىعاليبية32 12,0012,0012,00 نور ا

12,5012,5012,50شيماءمحاجبية 33

11,5011,5011,50ودادمخلوفي 34

11,0011,0011,00أحمدمصباح 35

13,5013,5013,50شيماءمنيجل 36

14,5014,5014,50 رانيةنايلي 37

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محض
ي  ي انج
23الفو  

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

فيتيم 1  11,5011,5011,50

12,5012,5012,50 نرجسباقة 2

12,0012,0012,00 فلايرباهي 3

12,0012,0012,00 نسرينبدراوي 4

16,5016,5016,50نديربرية 5

13,0013,0013,00 أيةبشايرية 6

13,5013,5013,50  وافيةبن خديجة 7

0,000,00رمزيبن عمارة 8

13,5013,5013,50(D.E.U.A) منوبة وداد  بوبقيرة 9

14,0014,0014,00 أسامةبودوخة 10

13,5013,5013,50(مع)فضيلة بورقعة11

ينةبوزغول 12  13,5013,5013,50

12,5012,5012,50 سارةبوعافية 13

حفيظبونعاس 14 13,5013,5013,50عبد ا

12,5012,5012,50 منالتومي 15

11,5011,5011,50 بسمةحفاف 16

ة17 14,0014,0014,00(ت.م)سماح حن

ب18 0,000,00(D.E.U.A)   ابح  د

11,5011,5011,50 مريمرحامنية 19

سي 20 13,0013,0013,00 منس

ب 21 14,5014,5014,50فيصلطا

رحيم 22 13,0013,0013,00  فريـالعبد ا

ةعطوي 23 14,0014,0014,00 خو

يدعالوي 24 16,5016,5016,50 و

13,5013,5013,50 رحمةعمارة 25

13,5013,5013,50 هاجرغناي 26

ياس وائلفرفار27 15,5015,5015,50محمد إ

0,000,00 أسامةقدري 28

12,5012,5012,50 مريمقليل 29

راس  30 13,5013,5013,50  رانيةبير ا

12,0012,0012,00 هدىحسن 31

ي 32 ةمبار 12,0012,0012,00خو

13,0013,0013,00بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33

مين مفتاح34 12,0012,0012,00(D.E.U.A) محمد 

13,5013,5013,50 وساممقداد 35

ي 36 13,5013,5013,50ندىهد

ينيوبي37 س ء ي 14,0014,0014,00ص

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن المؤسس مالي ال
2018/2017




:لمقيا العالما محض
ي  ي انج
24الفو  

ي   و ك و و االقتصادي الع التسيي ع
و قسم   المالي الع
-LMD نظا-

قم لقب ال عد اإلمتاالسما ا1ال عداإلستد عد2ال ئي ال الن

13,5013,5013,50ناجي صبرينةأحمد 1

ري 2 ب 12,0012,0012,00ساميا

12,0012,0012,00سارةبدوسي 3

13,0013,0013,00حنانبردودي 4

12,0012,0012,00زهيرةبليدة 5

13,5013,5013,50(D.E.U.A) أمينة  بن حومانة6

12,5012,5012,50رانيةبن رحمة 7

12,0012,0012,00ايمانبوحوش 8

11,5011,5011,50 إيمان رندةبوشمال9

ضي 10 ينبوم 11,0011,0011,00نس

12,0012,0012,00ريمتيجاني 11

هاديحساينية 12 14,0014,0014,00محمد ا

13,5013,5013,50آسياخنخار 13

11,5011,5011,50ايناسدباح 14

13,0013,0013,00ايناسدرايعية 15

12,5012,5012,50عصام أمجدرزايقية16

11,5011,5011,50(D.E.U.A)ربيعة  رزيق 17

11,5011,5011,50عفافرزيوق 18

12,0012,0012,00عفافرمضاني 19

12,5012,5012,50عبيرزاو 20

11,5011,5011,50صبرينةشريف 21

ءلب 22 12,0012,0012,00شي

11,5011,5011,50مروةطبة 23

12,5012,5012,50حميدةطلحة 24

0,000,00محمد أمينعطروش 25

12,0012,0012,00ندىعليوة 26

12,5012,5012,50رحمةعنعن 27

11,5011,5011,50إيمانغانية 28

صباحفرفار 29 13,0013,0013,00عبير ا

11,0011,0011,00نسرينفريجات 30

12,5012,5012,50ايةقروي 31

16,5016,5016,50راضيةقويدر 32

دينمحيمدات 33 12,0012,0012,00عماد ا

11,5011,5011,50ايناسمقالتي 34

12,0012,0012,00عمارملوك 35

12,0012,0012,00عبيرنواري36

:االمضاء    :()ألستا  ا



ال السن ال
2018/2017

اوال محض اسي الم س ور) الساد ل (األولى ال
المؤسس مالي

25الفو

عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــوع ــوعال وعال ــوعال ال

6..6..6..183..2..4..92..21..1

خن 1 مؤجل0,00012,0000,00012,002,0000,0000,0000,0000,000,0000,0000,000,0000,0000,000,0000,9230 زينبا
صفدي2 جح24,50622,50626,50673,5012,251821,50323,00215,00459,5011,90913,00213,0013,00215,00115,0015,00112,38530 إيناسا ن
عياشي3 جح12,50021,50617,50051,508,58621,00319,25016,00456,2511,2595,0005,005,00014,50114,5014,5019,78830 سلسبيلا ن
جح27,50630,00625,00682,5013,751830,00329,50215,00474,5014,90910,00210,0010,00213,50113,5013,50113,88530 بشرىبابوري4 ن
جح13,50020,00618,50052,008,67620,00316,75014,00450,7510,1598,0008,008,00014,50114,5014,5019,63530 رندةبرمضان 5 ن
مؤجل12,50020,50622,00655,009,171215,00016,00015,00446,009,2046,0006,006,00011,50111,5011,5019,11517 زينببلحوت 6
جح18,00027,00621,00666,0011,001820,00318,25011,00449,259,8578,0008,008,00011,50111,5011,50110,36530وافيةبن موسى 7 ن
جح14,50020,00628,25662,7510,461822,50326,00216,00464,5012,9098,0008,008,00012,00112,0012,00111,32730 هدىبن وهيبة 8 ن
جح21,00625,00628,00674,0012,331822,50328,00214,00464,5012,90910,00210,0010,00212,00112,0012,00112,34630زبيدةبهلول 9 ن

جح24,50625,50625,00675,0012,501824,00322,50213,00459,5011,9099,0009,009,00011,50111,5011,50111,92330 شهينازبوبهزيز 10 ن
جح25,50632,00620,50678,0013,001822,50327,25214,00463,7512,7595,0005,005,00014,00114,0014,00112,36530محمد جسيمبوتيغان 11 ن
عربي بوعريشة 12 ئي####!WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!####WERT!########WERT!###0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT#0,000(مع)محمد ا دورة استثن

يفة 13 ياسبو جح20,00624,00616,50060,5010,081822,50320,00216,00458,5011,7097,0007,007,00012,50112,5012,50110,65430 ا ن
مؤجل12,00018,50020,50651,008,50622,00318,25016,00456,2511,2594,0004,004,00011,50111,5011,5019,44216 دنيابيشاري 14
جح23,50627,00627,75678,2513,041829,00326,75216,00471,7514,35917,50217,5017,50213,50113,5013,50113,92330 إيمانتريمة15 ن
رياءتونسي 16 جح19,00027,25625,50671,7511,961828,50322,25215,00465,7513,15911,00211,0011,00212,00112,0012,00112,34630 ز ن
جح20,00627,00630,50677,5012,921825,50327,50215,00468,0013,60910,00210,0010,00213,50113,5013,50113,00030 فاطمةجنان 17 ن
جح15,50022,50625,25663,2510,541820,50332,75216,00469,2513,85910,00210,0010,00212,00112,0012,00111,88530بسمةحدادي 18 ن
جح18,00022,50630,75671,2511,881820,50322,00216,00458,5011,70910,00210,0010,00213,50113,5013,50111,78830 مروةحمداني 19 ن
ةخماجة20 جح17,00022,00625,50664,5010,751820,00323,00216,00459,0011,80910,00210,0010,00211,50111,5011,50111,15430 خو ن
جح13,00022,75625,00660,7510,131825,00324,50214,00463,5012,7098,0008,008,00013,50113,5013,50111,21230 شيماءدردار 21 ن
جح18,00026,00623,25667,2511,211816,50019,75014,00450,2510,05910,00210,0010,00216,50116,5016,50111,07730 هزاردقايشية 22 ن
مقصى####!0,000#WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,0000,000#WERT!########WERT!###0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT(D.E.U.A)  صوني ديب   23
ي ي   24 مؤجل14,00018,00018,50050,508,42016,00012,00016,00444,008,8046,0006,006,00013,50113,5013,5018,7695(D.E.U.A)  نو
جح13,50022,50618,75054,759,13623,00323,00213,00459,0011,80910,00210,0010,00214,50114,5014,50110,63530 شهيناززواشي 25 ن
جح20,00622,50626,50669,0011,501830,00322,75216,00468,7513,75910,00210,0010,00211,50111,5011,50112,25030 زينبزيوان26 ن
هدىشابي 27 مؤجل12,00020,00619,50051,508,58617,00015,00015,00447,009,40411,00211,0011,00212,00112,0012,0019,34613نورا
جح16,00028,00625,75669,7511,631821,50314,00011,00446,509,30713,00213,0013,00213,50113,5013,50110,98130 سماحشعابنة 28 ن
جح21,00625,50623,00669,5011,581823,00320,25215,00458,2511,6594,0004,004,00011,50111,5011,50111,01930 سارةعزاب 29 ن
ريمةعلي خليل30 جح17,00029,50626,00672,5012,081824,50323,25215,00462,7512,5598,0008,008,00013,00113,0013,00112,01930  ن
جح22,50621,50618,50062,5010,421820,50322,00216,00458,5011,7099,0009,009,00014,50114,5014,50111,11530(D.E.U.A) بي  ف 31 ن
هدىعاليبية32 جح24,50627,00628,50680,0013,331831,50331,25216,00478,7515,75913,00213,0013,00212,00112,0012,00114,13530 نور ا ن
جح17,50029,25623,00669,7511,631820,50323,50215,00459,0011,80910,00210,0010,00212,50112,5012,50111,63530شيماءمحاجبية 33 ن
جح19,50020,25628,50668,2511,381823,50320,25216,00459,7511,9597,0007,007,00011,50111,5011,50111,26930ودادمخلوفي 34 ن
جح25,00630,75623,50679,2513,211834,00326,25214,00474,2514,85912,00212,0012,00211,00111,0011,00113,57730أحمدمصباح 35 ن
جح28,00627,00626,25681,2513,541825,00321,50214,00460,5012,10910,00210,0010,00213,50113,5013,50112,71230شيماءمنيجل 36 ن

جح11,50020,00620,25651,758,631220,00326,50216,00462,5012,5095,0005,005,00014,50114,5014,50110,28830 رانيةنايلي 37 ن
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ال السن ال
2018/2017

اوال محض اسي الم س ور) الساد ل (األولى ال
المؤسس مالي

26الفو

عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــوع ــوعال وعال ــوعال ال

6..6..6..183..2..4..92..21..1

جح21,00623,25625,00669,2511,541830,00327,50215,00472,5014,5099,0009,009,00011,50111,5011,50112,48130 رفقةإيتيم 1 ن
جح12,00031,00621,25664,2510,711820,00324,25216,00460,2512,0598,0008,008,00012,50112,5012,50111,15430 نرجسباقة 2 ن
جح17,00020,50628,00665,5010,921821,00324,00216,00461,0012,20910,00210,0010,00212,00112,0012,00111,42330 فريـالباهي 3 ن
جح24,00629,00632,50685,5014,251828,00326,25215,00469,2513,8599,0009,009,00012,00112,0012,00113,51930 نسرينبدراوي 4 ن
جح20,50626,50627,25674,2512,381829,00325,75216,00470,7514,1596,0006,006,00016,50116,5016,50112,88530نديربرية 5 ن
جح24,50622,50627,75674,7512,461823,00331,75216,00470,7514,15913,00213,0013,00213,00113,0013,00113,19230 أيةبشايرية 6 ن

جح14,00018,00026,25658,259,71622,00320,25215,00457,2511,4598,0008,008,00013,50113,5013,50110,53830  وافيةبن خديجة 7 ن

رمزيبن عمارة 8
ي 9 داد  بوب مقصى####!10,00015,00013,50038,506,42013,000#WERT!###15,004#####WERT!###2,0002,002,00013,50113,5013,501#WERT(D.E.U.A) منوب 

جح12,00027,50620,00659,509,921219,00014,00015,00448,009,6049,5009,509,50014,00114,0014,00110,07730 أسامةبودوخة 10 ن
مؤجل13,5009,00019,25041,756,96016,50014,50015,00446,009,2043,0003,003,00013,50113,5013,5018,0195(مع)فضيلة بورقعة11
ينةبوزغول 12 جح15,00022,50627,50665,0010,831821,50317,75016,00455,2511,05915,50215,5015,50213,50113,5013,50111,48130  ن
جح15,50019,00024,50659,009,83623,00324,00215,00462,0012,4093,0003,003,00012,50112,5012,50110,50030 سارةبوعافية 13 ن
حفيظبونعاس 14 جح19,50018,00028,50666,0011,001827,00313,00016,00456,0011,2098,0008,008,00013,50113,5013,50111,03830عبد ا ن
جح18,50025,75624,00668,2511,381821,00318,75013,00452,7510,5594,0004,004,00012,50112,5012,50110,57730 منالتومي 15 ن
جح22,50618,50025,00666,0011,001826,50323,25214,00463,7512,7598,0008,008,00011,50111,5011,50111,48130 بسمةحفاف 16 ن
ة17 جح27,50631,00628,50687,0014,501826,00330,50215,00471,5014,30914,50214,5014,50214,00114,0014,00114,38530(ت.م)سماح حن ن
ب 18 ابح   د  (D.E.U.A)0,000#WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!####WERT!########WERT!###0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT!####مقصى
جح16,00023,00625,00664,0010,671822,00324,75215,00461,7512,3597,0007,007,00011,50111,5011,50111,09630 مريمرحامنية 19 ن
جح24,50628,00620,25672,7512,131815,00020,00215,00450,0010,0090,0000,000,00013,00113,0013,00110,44230 منالساسي 20 ن
ب 21 جح30,75627,00626,00683,7513,961832,00324,00214,00470,0014,0095,0005,005,00014,50114,5014,50113,32730فيصلطا ن
رحيم 22 جح14,00026,00622,25662,2510,381818,00019,25016,00453,2510,65913,00213,0013,00213,00113,0013,00110,88530فريـالعبد ا ن
ةعطوي 23 جح17,00017,00023,00657,009,50620,00324,00213,00457,0011,4099,0009,009,00014,00114,0014,00110,53830 خو ن
يدعالوي 24 جح18,00023,50630,00671,5011,921830,00322,75215,00467,7513,55911,00211,0011,00216,50116,5016,50112,82730 و ن
جح15,00021,00619,75055,759,29624,00320,00215,00459,0011,8095,5005,505,50013,50113,5013,50110,28830 رحمةعمارة 25 ن
جح20,50622,50627,00670,0011,671826,00319,25014,00459,2511,8598,0008,008,00013,50113,5013,50111,59630 هاجرغناي 26 ن
ياس وائلفرفار27 جح20,00628,00626,50674,5012,421825,00325,00214,00464,0012,8099,0009,009,00015,50115,5015,50112,53830محمد إ ن
مقصى####!WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!####WERT!########WERT!###0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT#0,000 أسامةقدري 28
جح12,50025,50627,50665,5010,921820,00319,00016,00455,0011,0092,0002,002,00012,50112,5012,50110,38530 مريمقليل 29 ن
راس  30 جح12,50026,50625,00664,0010,671817,00023,50216,00456,5011,3099,0009,009,00013,50113,5013,50111,00030  رانيةبير ا ن
جح21,00626,00625,00672,0012,001822,00324,00215,00461,0012,2098,5008,508,50012,00112,0012,00111,80830 هدىحسن 31 ن
ي 32 ةمبار جح14,00022,25628,00664,2510,711823,00318,50015,00456,5011,3095,0005,005,00012,00112,0012,00110,59630خو ن
جح13,00022,50623,00658,509,751220,00319,25013,00452,2510,45911,00211,0011,00213,00113,0013,00110,36530بنت مصطفى/ أميرةمروانة 33 ن
ت34 ين   م د ل مؤجل####!23,00616,50021,00660,5010,081824,50318,500#WERT!########WERT!###12,00212,0012,00212,00112,0012,001#WERT(D.E.U.A) م
جح16,50019,50025,00661,0010,171823,50324,00215,00462,5012,50911,50211,5011,50213,50113,5013,50111,42330 وساممقداد 35 ن
ي 36 جح12,50024,00622,75659,259,881222,00320,25214,00456,2511,25910,00210,0010,00213,50113,5013,50110,69230ندىهد ن

جح17,50029,00623,00669,5011,581828,50324,75215,00468,2513,6596,0006,006,00014,00114,0014,00112,13530صفاء ياسمينيوبي37 ن
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ال السن ال
2018/2017

اوال محض اسي الم س ور) الساد ل (األولى ال
المؤسس مالي

27الفو

عنابة-جامعة باجي مختار
و التسيير و االقتصادية وع ية الع ك

و المالية قس الع

ــوع ــوعال وعال ــوعال ال

6..6..6..183..2..4..92..21..1

جح21,00625,50621,25667,7511,291821,00330,25213,00464,2512,8599,0009,009,00013,50113,5013,50111,88530 صبرينةأحمد ناجي1 ن
ري 2 ب جح18,00024,00626,50668,5011,421825,00315,25015,00455,2511,0593,0003,003,00012,00112,0012,00110,67330ساميا ن
مؤجل13,50014,50021,50649,508,25622,00316,75015,00453,7510,7595,0005,005,00012,00112,0012,0019,25016سارةبدوسي 3
جح15,50025,50620,25661,2510,211824,50328,00216,00468,5013,7095,0005,005,00013,00113,0013,00111,36530حنانبردودي 4 ن
جح18,00023,00628,25669,2511,541833,50328,00216,00477,5015,50912,00212,0012,00212,00112,0012,00113,13530زهيرةبليدة 5 ن
ن6 مؤجل13,50021,50620,50655,509,251220,00314,50016,00450,5010,1098,0008,008,00013,50113,5013,5019,80822(D.E.U.A) أمين  بن حوم
جح17,50020,00621,75659,259,881225,50323,75216,00465,2513,0597,5007,507,50012,50112,5012,50111,11530رانيةبن رحمة 7 ن
جح19,50025,50625,00670,0011,671822,00319,00014,00455,0011,00910,00210,0010,00212,00112,0012,00111,30830ايمانبوحوش 8 ن
جح17,00023,50621,00661,5010,251822,50324,50214,00461,0012,2096,5006,506,50011,50111,5011,50110,80830 إيمان رندةبوشمال9 ن

جح18,00020,00619,00057,009,50622,00320,00215,00457,0011,4096,0006,006,00011,00111,0011,00110,07730نسرينبوماضي 10 ن
جح22,00628,00627,50677,5012,921824,00322,25216,00462,2512,45910,00210,0010,00212,00112,0012,00112,44230ريمتيجاني 11 ن
هاديحساينية 12 جح13,50025,00625,75664,2510,711831,00321,75213,00465,7513,1595,5005,505,50014,00114,0014,00111,50030محمد ا ن
جح23,00627,50624,75675,2512,541830,00325,00215,00470,0014,0097,0007,007,00013,50113,5013,50112,75030آسياخنخار 13 ن
جح15,00023,00618,00056,009,33616,00018,00016,00450,0010,0098,0008,008,00011,50111,5011,5019,65430ايناسدباح 14 ن
جح17,50024,00623,25664,7510,791819,00015,25015,00449,259,8542,0002,002,00013,00113,0013,0019,92330ايناسدرايعية 15 ن
جح29,00622,00629,00680,0013,331833,00322,25215,00470,2514,0598,0008,008,00012,50112,5012,50113,13530عصام أمجدرزايقية16 ن
جح17,50022,50616,25056,259,38622,50319,25016,00457,7511,5595,0005,005,00011,50111,5011,50110,03830(D.E.U.A)بيع  يق 17 ن
جح16,00017,50025,00658,509,75624,00318,00016,00458,0011,6096,0006,006,00011,50111,5011,50110,30830عفافرزيوق 18 ن
جح20,50631,00626,75678,2513,041827,00318,25016,00461,2512,2596,0006,006,00012,00112,0012,00112,11530عفافرمضاني 19 ن
جح17,50027,50626,50671,5011,921829,00322,75213,00464,7512,9596,0006,006,00012,50112,5012,50111,90430عبيرزاو 20 ن
جح18,00021,50624,00663,5010,581817,00030,25215,00462,2512,45912,50212,5012,50211,50111,5011,50111,51930صبرينةشريف 21 ن
ب 22 جح14,50022,00628,25664,7510,791824,50328,25215,00467,7513,5599,0009,009,00012,00112,0012,00111,80830شيماءطا ن
جح16,00017,00024,75657,759,63626,00317,50015,00458,5011,7095,0005,005,00011,50111,5011,50110,21230مروةطبة 23 ن
جح19,00028,75625,50673,2512,211820,00331,00215,00466,0013,20917,00217,0017,00212,50112,5012,50112,98130حميدةطلحة 24 ن
مقصى####!WERT!###WERT!####WERT!#WERT!##0,000#WERT!####WERT!########WERT!###0,0000,000,0000,0000,000,000#WERT#0,000محمد أمينعطروش 25
جح18,50025,00623,00666,5011,081824,50320,75214,00459,2511,85913,00213,0013,00212,00112,0012,00111,59630ندىعليوة 26 ن
جح18,50020,00623,00661,5010,251820,50328,75216,00465,2513,0595,0005,005,00012,50112,5012,50111,09630رحمةعنعن 27 ن
جح14,50024,00625,50664,0010,671824,00321,00214,00459,0011,8098,0008,008,00011,50111,5011,50110,96230إيمانغانية 28 ن
صباحفرفار 29 جح18,00022,50628,50669,0011,501829,00320,75214,00463,7512,75913,00213,0013,00213,00113,0013,00112,21230عبير ا ن
جح14,50019,00023,00656,509,42613,50019,00013,00445,509,1046,0006,006,00011,00111,0011,0019,15430نسرينفريجات 30 ن
جح20,50630,00627,50678,0013,001827,00332,00216,00475,0015,0097,0007,007,00012,50112,5012,50113,26930ايةقروي 31 ن
جح18,00023,50622,25663,7510,631823,00326,50214,00463,5012,7098,0008,008,00016,50116,5016,50111,67330راضيةقويدر 32 ن
دينمحيمدات 33 جح14,50026,00626,50667,0011,171824,00315,50013,00452,5010,50910,00210,0010,00212,00112,0012,00110,88530عماد ا ن
جح19,50028,00619,75067,2511,211822,50319,25015,00456,7511,3594,0004,004,00011,50111,5011,50110,73130ايناسمقالتي 34 ن
جح16,50020,00626,25662,7510,461820,00318,50016,00454,5010,9095,0005,005,00012,00112,0012,00110,32730عمارملوك 35 ن

جح21,00628,50626,50676,0012,671825,00324,00216,00465,0013,0095,0005,005,00012,00112,0012,00112,15430عبيرنواري 36 ن
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