
ن 02 أكتوبر 2017 ن إلجراء املسابقة (املقابلة) ليوم ٕالاثن رشح القائمة ٕالاسمية للم    

ي ٕالاسم و اللقبالرقم التسلس

ي ابتسام 1 ساح

ن2 لعوبي ياس

ي حس3 ساح

طبجون إيمان4

عليوة آمال 5

عبد اللطيف مولود 6

بوضرسة سيف الدين 7

عياش سهيلة 8

بومشعل شهرزاد 9

كوان خولة 10

بوذراع أيمن محمود 11

بن زويد وسام 12

شطي فوزية 13

حمالوي محمد نذير14

طيار معاد 15

ن 16 هاشمي محمد مل

أسابع إلهام 17

بوطبة أسماء 18

طبشيش فتيحة19

بلفريخ عبد املالك20

ر خليل 21 بوشع

ي أمال22 فر

سطيفي حمزة23

قجور سهيلة24

بوقعوزين تقي الدين25

خاين إيمان26

بوحاليس نجوى 27

ن نور الهدى28 بوالطم



كريكو رمزي 29

حب الحمص رفيق30

رة 31 فنيط سم

بوسنطوح نسيمة 32

شوشان كريمة 33

بوضياف سميحة 34

مازني محمد أحمد 35

فردي محمد 36

ي لينة 37 فوغا

شهبوب نسيبة 38

أحميدة مريم 39

بو العام الزهرة 40

بن طراير محمد 41

بوكرمة هاجر 42

شريط حمزة 43

يعقوبي رتيبة 44

دباش فائزة 45

يعقوبي أسماء 46

قوادرية سمية 47

ر باي محمد 48 زروق أم

رش أمنة 49 عم

بن حمودة أمال 50

عالل أمال 51

عموري سارة 52

ديب شفيقة 53

رموش كريمة 54

رينة 55 بركان ص

بوزيد فارس الدين56

معمري رياض 57

مجمج سماح58



ديابي آمنة59

سواملية نجوى 60

ى شروق 61 بلع

لزغد فايزة 62

بوقلقولة سمية63

نوري منال64

بوطي  هاجر 65

بوطي  سمية 66

ي إيمان67 ناي

حجاز سارة 68

داودي شعيب69

بخوش إلهام70

شلغوم بشرى 71

كحول دنيا 72

شايب بالل 73

خلف هللا حسام الدين74

حمدي خولة 75

بن مراش سهام 76

بن يخلف شبيلة 77

بن شعالل نادية 78

رماش خديجة 79

سياري سعاد80

ي  نور الدين81 مل

درويش ندى 82

رة  رفيق 83 شب

ي نور الهدى 84 مس

نويوة خولة85

سيفي أسماء86

ن87 ي مل طل

ر نوال 88 لبص



دحدوح عبد املالك 89

رفاس مريم90

سقواط يوسف 91

لعمور نسيبة 92

بولصباع هشام93

غمراني نسيمة94

ن 95 فراطحة محمد مل

شطاط سماح96

رة 97 بولحروف أم

لعمارة حنان 98

مهدي مريم 99

حركاتي أمال100

بوالصوف نادية 101

العابد مريم102

رجدال هاجر مروى 103
ن 104 عايب ياسم

قويسم هشام105


