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ق أسرار02092001 الل1545385عبد ا اللإقليم: أز يلية بأز ة التأ ة املس ثانو 12

الل1503762الدفاع عبد هللا02092002 اللإقليم: أز يلية بأز ة التأ ة املس ثانو 12

الل1586798عبد الصمد النعناع02092003 اللإقليم: أز يلية بأز ة التأ ة املس ثانو 12

شة02092004 الل1543071حسن ايت مر اللإقليم: أز يلية بأز ة التأ ة املس ثانو 12

الل1721668شام رمضان02092005 اللإقليم: أز يلية بأز ة التأ ة املس ثانو 12
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ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1404890محراش عبد الرحمان02091001 ثانو 14

ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1582808عاق عبد الصماد02091002 ثانو 14

ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا58124البوعزاوي القالب02091003 ثانو 14

ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1400300حسناء حطوطو02091004 ثانو 14

را02091005 ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1279095عثمان ا ثانو 14

ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1308199صليحة اوراش02091006 ثانو 14

ة ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن  صاإقليم: الفقيه بن صا1682572سناء العزوز02091007 ثانو 14
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م خلدون 02095001 لية بب ماللإقليم: سطات1267654عبدالكر ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: سطات1181452عبدهللا ططو02095002 ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: سطات1720360عبد اللطيف الدغو02095003 ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: قلعة  السراغنة1583638فاتحة البكري 02095004 ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: ب مالل1588239عيا حسن02095005 ة التأ ة العامر ثانو 19

كدارن 02095006 لية بب ماللإقليم: ب مالل1717310محمد بو ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: ب مالل1597941بورنيك محمد02095007 ة التأ ة العامر ثانو 19

يدير محمد02095008 ت1264478ب ن لية بب ماللإقليم: ت ة التأ ة العامر ثانو 19

ي02095009 لية بب ماللإقليم: ب مالل1152516عمار بنا ة التأ ة العامر ثانو 19

ري 02095010 لية بب ماللإقليم: ب مالل1239560سمية الطا ة التأ ة العامر ثانو 19

لية بب ماللإقليم: ب مالل1684865يوسف درموش 02095011 ة التأ ة العامر ثانو 20

لية بب ماللإقليم: سطات1718208يوسف حاضر02095012 ة التأ ة العامر ثانو 20
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بكة1688303اشرف نبالوي 02093001 بكةإقليم: خر يلية بخر ة الفوسفاط التأ ثانو 13

بكة1719783عالم عادل02093002 بكةإقليم: خر يلية بخر ة الفوسفاط التأ ثانو 13

يه02093003 بكة1689673وليد  أو بكةإقليم: خر يلية بخر ة الفوسفاط التأ ثانو 13
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ة بدر اإلعدادية بخنيفرةإقليم: خنيفرة1726098محمد وعسو02094001 ثانو 13

ة بدر اإلعدادية بخنيفرةإقليم: خنيفرة1584061واري اسماعيل02094002 ثانو 13
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