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متوسطة عماري السعيد62.9349متوسطة عزيل عبد الرحمانصامتي  ميادة98
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منصراحمدوبلقاسم
63.7132

متوسطة االخوين بن 
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متوسطة عيسى معتوقي 

بوزوران
61.7500

زغينة   سناء105
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