
:التخصص 

وادي الذهبالعبودي سعيدة012207
وادي الذهباوملود سليمة022239
وادي الذهبسفرود سميرة032219
وادي الذهبالعثماني بشرى042187
أوسردالنعمان وسيلة052212
وادي الذهبالغازي فاطمة062182
وادي الذهبلعروص ي ميلودة072174
وادي الذهبكرحو رشيدة082197
وادي الذهبجبران ابتسام092218
وادي الذهبشكري سكينة102234
أوسردلوحي حسناء112222
أوسردبنجلون لينا122161

:التخصص 

أوسرداماني اسماعيل012079
أوسردمالل سعدية022071
وادي الذهبوبوسالم سعدية032075
وادي الذهبالعلوي سمية042072
أوسرداقديم حنان052074
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:التخصص 

وادي الذهبأحسيس أمينة012439
وادي الذهبعمري خديجة022444
وادي الذهبصابر عبد الرحيم032426
وادي الذهبالفحلي سكينة042410
وادي الذهبهاللي أميمة052419
وادي الذهبالراقي عماد062435
وادي الذهبالساملي حكيمة072430
أوسردبباه حياة082445

:التخصص 

وادي الذهبمساعد خديجة012453
وادي الذهبخراش ي علية022457
أوسردالشركاوي محمد032451
وادي الذهبالقدوري مينة042452
وادي الذهببيزوران حسن052450
وادي الذهباولحاج فاطمة062456
أوسردبرئ سلمى072454
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اللغة الفرنسية
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 النتائج النهائية لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب االستحقاق 
اللغة العربية :التخصص 

وادي الذهبرمضان ابراهيم012033
وادي الذهبفكينيش عبد املنعم022067
وادي الذهبهربوش نورالدين032054
أوسردعنيبة رضوان042042
وادي الذهبفاضيلي حبيبة052051
أوسردالعرقوبي سناء062070
وادي الذهبعبد الدائم نجوى072055
أوسردبوعودة ايوب082045

:التخصص 

أوسردالحافض ي زهيرة012088

:التخصص 

وادي الذهبايتحسين أيوب012026
وادي الذهبالصياغ محسن022031
وادي الذهبالطفساوي خولة032032
وادي الذهبأكرفال سعيد042023
وادي الذهببوالباز عيس ى052029
أوسردالفاللي فاطمة062027

االجتماعيات

الرياضيات

اللغة اإلنجليزية
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 النتائج النهائية لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب االستحقاق 
اللغة العربية :التخصص 

وادي الذهبصالح فاطمة الزهراء012135
أوسردناصري سكينة022129
وادي الذهبشركي ملوادن رقية032124
وادي الذهبالوافي محسن042123

:التخصص 

أوسردبودياب الياس012140

:التخصص 

وادي الذهبالبربوش ي فتيحة012331
وادي الذهببيرمان خديجة022332

:التخصص 

أوسردبوزلفة الحبيب012104

:التخصص 

وادي الذهبفارح محسن012112
وادي الذهبمحراش نهيلة022120

علوم الحياة واألرض

الفيزياء والكيمياء

التربية اإلسالمية

التربية البدنية والرياضية

التكنولوجيا
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 النتائج النهائية لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب االستحقاق 
اللغة العربية :التخصص 

وادي الذهبالحوفي عبد الرحمان012406
أوسردسعداوي عبدالهادي022407

:التخصص 

أوسردالرشيدي سفيان012098
وادي الذهبالقواتلي هاجر022099

الفلسفة

المعلوميات
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:الفئة 

وادي الذهبايت قدور فاطمة الزهراء012269
وادي الذهباشابل اشرف022255
وادي الذهبالغوري حنان032270
أوسردتحباك هشام042259
أوسردالوحماني محمد االمين052263
وادي الذهبأيت فرجي هند062254
وادي الذهبميس ي سكينة072247

:الفئة 

وادي الذهبالكوري ام الخوت012316
أوسردبرطال عبدالدايم022319
وادي الذهبالسطيطي نادية032326

:الفئة 

وادي الذهبخالل سكينة012301
وادي الذهبباحدو كريمة022297
وادي الذهباللويتي نوال032309
أوسردالعيدود عزيزة042312
وادي الذهبنادر حكيمة052307
أوسردصباح كسائي062299

2022

 النتائج النهائية ألطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي مرتبة حسب االستحقاق 
ملحق االقتصاد واإلدارة

(تحضير المختبرات المدرسية)ملحق تربوي 

الملحق االجتماعي
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 النتائج النهائية ألطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي مرتبة حسب االستحقاق 
ملحق االقتصاد واإلدارة :الفئة 

وادي الذهبالبداد عائشة012390
وادي الذهبخلوقي فاطمة022371
وادي الذهبتكصيصة أمينتو032372
وادي الذهبكركور مريم042374
وادي الذهبالراجيل إيمان052367
وادي الذهبايت تمست فوزية062395
أوسردالص ي رباب072360
أوسرداقبلي فوزية082341
أوسردخنفر حنان092354

(حراسة تربوية وتوثيق)ملحق تربوي 
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