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Electricité GénéraleAsservissement

Coef: 1Coef: 1

01
ناجح07.0010.7517.7508.88محمودي عبد القادر

02
ناجح02.5013.5016.0008.00بوصوار محمد الصالح

03
ناجح01.5010.7512.2506.13بوشعالة  صفية

04
ناجح01.0011.0012.0006.00مردف عماد الدٌن

05
ناجح08.0002.6310.6305.32أسماء قدٌدي

06
إحتٌاط01.0009.5010.5005.25ًجٌلً  عبدهللا

07
إحتٌاط02.7507.6310.3805.19ًلوصٌف حسام

08
إحتٌاط03.5006.6310.1305.07ًبن عبدي سفٌان

09
إحتٌاط06.0003.7509.7504.88ًداود    حمزه

10
إحتٌاط02.5007.0009.5004.75ًٌوسفً  مراد

11
راسب01.7507.6309.3804.69عثامنٌة     خالد

12
راسب01.0008.0009.0004.50علوي  عبد الجلٌل

13
راسب05.0003.6308.6304.32بن صالح  رقٌة

14
راسب02.0005.8807.8803.94برٌقل  عالءالدٌن

15
راسب02.7504.8807.6303.82بن عٌسى  خالد

16
راسب06.2500.5006.7503.38عصمانً صالح الدٌن

17
راسب01.0005.7506.7503.38موسى سلٌم

18
راسب01.0005.7506.7503.38عتروس  تقً الدٌن

19
راسب03.0003.5006.5003.25عشور عبد الجلٌل

20
راسب01.5004.8806.3803.19ترغٌنً  الٌاس

21
راسب01.5004.8806.3803.19بوطالب محمد الطٌب

22
راسب01.0005.0006.0003.00األعور   بشٌر

23
راسب01.5004.3805.8802.94بن دوٌم   سالم

24
راسب03.0002.6305.6302.82ضحوي    الشٌخ

25
راسب04.5001.1305.6302.82قست  العٌد

26
راسب01.5004.0005.5002.75بن ثابت  سٌف الدٌن

27
راسب00.0005.2505.2502.63ساسوي خالد

28
راسب00.0005.0005.0002.50مسعً أحمد   حمزه

29
راسب02.0003.0005.0002.50اللٌلً   ابراهٌم

رأي اللجنة معدل المسابقةالمجموعاإلسـم   و اللقبالرقم
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30
راسب01.5003.0004.5002.25دروٌش خٌرالدٌن

31
راسب04.0000.3804.3802.19ضٌفً   عبد الحق

32
راسب01.0003.3804.3802.19شمسة    الحسن

33
راسب02.0002.0004.0002.00طوبال معمرعالء الدٌن

34
راسب01.0003.0004.0002.00قاسمٌة عٌسى توفٌق

35
راسب01.5002.2503.7501.88عوادي  مصطفى

36
راسب03.2500.3803.6301.82محــده   عمــاره

37
راسب00.5003.0003.5001.75حسانً   منذر

38
راسب01.5001.7503.2501.63لعبابسة حفصة إٌمان

39
راسب01.0002.2503.2501.63بن علً   رضوان

40
راسب01.5001.5003.0001.50مالخسو خوذٌر

41
راسب02.2500.7503.0001.50بن خلٌفة عبد الرحمان

42
راسب02.0000.8802.8801.44قارون   فضل هللا

43
راسب01.0001.7502.7501.38ثلٌب لٌنة

44
راسب00.0002.6302.6301.32حمالوي   شعٌب

45
راسب01.5001.0002.5001.25زعٌم   عالء الدٌن

46
راسب02.5000.0002.5001.25كنٌش تاج الدٌن منصور

47
راسب01.5000.7502.2501.13بن منصور  زٌنب

48
راسب01.0001.0002.0001.00بن جدو   احمد

49
راسب01.5000.5002.0001.00دغنوش  شهرزاد

50
راسب01.0001.0002.0001.00 نمٌري أسماء

51
راسب02.0000.0002.0001.00بن عائشة  صدام

52
راسب01.0000.7501.7500.88مٌلودي سفٌان

53
راسب01.5000.2501.7500.88خشاٌمٌة جمال الدٌن

54
راسب01.0000.6301.6300.82سعادة   بسام

55
راسب01.5000.0001.5000.75خربوش  صونٌة

56
راسب01.5000.0001.5000.75بن عمران محمد الرشٌد

57
راسب00.0001.3801.3800.69قارح    لطفي

58
راسب00.7500.5001.2500.63عزوز  تقً الدٌن
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59
راسب01.0000.2501.2500.63بن حمو الحاج عمر سلٌمان

60
راسب01.0000.0001.0000.50شطفور   علً

61
راسب01.0000.0001.0000.50ساٌح      اٌمـان

62
راسب01.0000.0001.0000.50بوسقامة   هشام

63
راسب01.0000.0001.0000.50لٌتٌم   حورٌة

64
راسب01.0000.0001.0000.50سعودي عبدالرؤوف

65
راسب01.0000.0001.0000.50حاج ٌوسف  صبرٌن

66
راسب01.0000.0001.0000.50مدور    رشٌد

67
راسب01.0000.0001.0000.50طٌنة  محمد صالح

68
راسب01.0000.0001.0000.50مسبل  لزهر

69
راسب01.0000.0001.0000.50ماصـه  عمار

70
راسب01.0000.0001.0000.50سقالب   أحمد

71
راسب01.0000.0001.0000.50بن عودة بن حمٌدة

72
راسب01.0000.0001.0000.50هانً   عبد الباسط

73
راسب01.0000.0001.0000.50زٌدان اشرف الدٌن

74
راسب01.0000.0001.0000.50زكري صالح الدٌن

75
راسب00.0000.5000.5000.25 مسبل صالح الدٌن

76
راسب00.0000.5000.5000.25عالل مصطفى

77
راسب00.5000.0000.5000.25قاسمً  سٌف الدٌن

78
راسب00.0000.3800.3800.19جدو اسكندر سٌف الدٌن

79
راسب00.0000.3800.3800.19بن تركً سلمى

80
راسب00.0000.2500.2500.13برحاٌل   ولٌد

81
راسب00.0000.0000.0000.00بلعقون  عبدالنور

82
راسب00.0000.0000.0000.00بكار   خلــود

83
راسب00.0000.0000.0000.00ٌوبً  نسٌبة

84
مقصى//00.00غائبكرفة احمد

85
مقصى//غائبغائبجكرٌف اسامة

86
مقصى//غائبغائببوطبة عقبة

87
مقصى//غائبغائب سعٌدي حسام الدٌن
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88
مقصى//غائبغائبصالح ٌحٌى شرٌف

89
مقصى//غائبغائبمخربش منار

90
مقصى//غائبغائببوٌمة  اكرم

91
مقصى//غائبغائبفزاعً ساعد

92
مقصى//غائبغائبجدٌدي إٌمان

93
مقصى//غائبغائبعطٌة ٌاسٌن

94
مقصى//غائبغائبغضاب ابوبكر صدٌق

95
مقصى//غائبغائبدنً محمد ٌسٌن

96
مقصى//غائبغائبترٌكً طاهر

97
مقصى//غائبغائبعشً حسام الدٌن

98
مقصى//غائبغائبعباس أمٌر

99
مقصى//غائبغائبمسعودي اسماعٌل

100
مقصى//غائبغائببلعجٌن  جمال الدٌن

101
مقصى//غائبغائبمرٌومة   تقً الدٌن

102
مقصى//غائبغائبتجٌنً      مدانً

103
مقصى//غائبغائبشهات  الطاهر

104
مقصى//غائبغائبعوٌشات عبد السالم

105
مقصى//غائبغائبمحمد عبد الرحمان بوعود

106
مقصى//غائبغائب طٌبً عبد العزٌز

107
مقصى//غائبغائب  الهادي موسى

108
مقصى//غائبغائببن طرفة إسالم

109
مقصى//غائبغائبمالس عبدالهادي

110
مقصى//غائبغائبدهٌمً اسماء

111
مقصى//غائبغائبشٌبانً ٌوسف

112
مقصى//غائبغائبلوشان فاطمة الزهراء

113
مقصى//غائبغائببن احمد  رندة  ٌاسمٌن

114
مقصى//غائبغائبقاسمً محمد السعٌد

115
مقصى//غائبغائبداسً لحسن

116
مقصى//غائبغائب خلفاوي عبدالباسط
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117
مقصى//غائبغائبجرادي معتصم باهلل

118
مقصى//غائبغائبفزاري ٌوسف

119
مقصى//غائبغائبدرٌدي ناصر

120
مقصى//غائبغائبقصباٌة  منٌر

121
مقصى//غائبغائبزكراوي سعٌد

122
مقصى//غائبغائبربٌع مساعدٌة

123
مقصى//غائبغائبنورة عبد الحمٌد

124
مقصى//غائبغائبمالك تقً الدٌن

125
مقصى//غائبغائبشابً نسٌمة

126
مقصى//غائبغائببوزٌد ٌاسٌن

127
مقصى//غائبغائبعمارة كربة كرٌمة

128
مقصى//غائبغائبهٌثم شوٌرف

129
مقصى//غائبغائبتامة العباس

130
مقصى//غائبغائبسالط  عاطف

131
مقصى//غائبغائبمطماطي  صورية

132
مقصى//غائبغائببوقدوم  حسام

133
مقصى//غائبغائبحداء منٌر

134
مقصى//غائبغائب  نقبٌل لبنى عائشة

135
مقصى//غائبغائبصحراوي عبد الباسط

136
مقصى//غائبغائبالعمودي   بدرالدٌن

137
مقصى//غائبغائبقٌرٌـة صالح الدٌن

138
مقصى//غائبغائبرحالً  سعٌد

139
مقصى//غائبغائبمانً  بوبكر

140
مقصى//غائبغائبكساح لوار شكٌب

141
مقصى//غائبغائببن سباع   باسم

142
مقصى//غائبغائبوارتً عبد الرحمن

143
مقصى//غائبغائبحمداش براهٌم أمقران

144
مقصى//غائبغائبعزٌزي محمد

145
مقصى//غائبغائبشوقً لمقدم
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146
مقصى//غائبغائبناصر سعاد

147
مقصى//غائبغائبعراب شراف

148
مقصى//غائبغائبعماري  صهٌب

149
مقصى//غائبغائبجبار ولٌد

150
مقصى//غائبغائبمعطر ندٌر

151
مقصى//غائبغائبمسعودي ٌاسٌن

152
مقصى//غائبغائبعائشة خلٌف

153
مقصى//غائبغائبعٌسى قسمٌة

154
مقصى//غائبغائبحرزهللا  هشام

155
مقصى//غائبغائبسعـودي  خالد

156
مقصى//غائبغائببن جدٌدي عبد الرحٌم

157
مقصى//غائبغائبالعابد    مهدي

158
مقصى//غائبغائبمحمودي  فاتح

159
مقصى//غائبغائبكرفة   بدرالدٌن

160
مقصى//غائبغائببادي    الطاهر

161
مقصى//غائبغائبطرشً   سعاد

162
مقصى//غائبغائبصامط أحمد

163
مقصى//غائبغائبمٌالً محمد  األخضر

164
مقصى//غائبغائبسفٌح حسٌن

165
مقصى//غائبغائبغمام عفاف

166
مقصى//غائبغائب دحمانً صالح الدٌن

167
مقصى//غائبغائبعولمً ٌعقوب

168
مقصى//غائبغائبخالدي نصر الدٌن

169
مقصى//غائبغائببالغج منٌر محمد إسالم

170
مقصى//غائبغائبدحو بوبكر

171
مقصى//غائبغائبقراري حسام ادرٌس

172
مقصى//غائبغائبحالب دليلة

173
مقصى//غائبغائبخطراوي عبد الرزاق

174
مقصى//غائبغائبفنٌش   مختار
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175
مقصى//غائبغائببن النوي  حسام

176
مقصى//غائبغائبطرباخ   سعد

177
مقصى//غائبغائبحواش  عبد المجٌد

178
مقصى//غائبغائبحسناوي محمود

179
مقصى//غائبغائببالغجً عبد الحق


