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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة خالفي1001 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان عنوش1004 26/01/202308h00ثانو

ا1008 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ا 26/01/202308h00ثانو

ع1013 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف ور 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإسماعيل  البورخ 1015 26/01/202308h00ثانو

ة1016 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالياس اوعم 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمراد ميميل1021 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللب اليوسفي1022 26/01/202308h00ثانو

ال1024 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاجر  26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعصام غفاري 1025 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر القاس1027 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الواحد أيت الروح1028 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحفصة اسرايدي1029 26/01/202311h00ثانو

ي1030 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللناء الرحما 26/01/202311h00ثانو
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اري 1033 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة  ال 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوليد ازعنيك1034 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإلياس عمو1036 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي ابن د رجة1038 26/01/202311h00ثانو

اد واحدي1039 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللج 26/01/202311h00ثانو

ي1041 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء أفنا 26/01/202311h00ثانو




2 / 12






202322


















ي 2001 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة العمرا 26/01/202308h00ثانو

س2003 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد الرا 26/01/202308h00ثانو

ان2004 دي مز ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامل 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب  قنجل2005 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنجوى  محفوظي2006 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن الناصر2007 26/01/202308h00ثانو

يد 2009 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسفيان  من 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأمنة ديدي2011 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحند  اصاليح 2013 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام بوغروم2014 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان بن عوامة2015 26/01/202308h00ثانو

ي2016 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامينة عثما 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأحمد األبيض2017 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرشيد اوع يح2018 26/01/202308h00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامال الرابو2019 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاملنجا حسناء2020 26/01/202308h00ثانو

ت جواد2021 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللور 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللملياء جعفر2022 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعيمة لوضيفة2023 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد السالم طال2024 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيدة لزعر2025 26/01/202308h00ثانو

شار2027 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة  26/01/202308h00ثانو

داش2028 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفيصل ا 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسارة البخشوش2029 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللموراد عصفي2030 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الكب  إغروان 2031 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد باكوري2032 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء وجوظن2034 26/01/202308h00ثانو
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ي2035 وا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللناء ال 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء اكدم2036 26/01/202308h00ثانو

يالل2037 س  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 26/01/202308h00ثانو

ن2038 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرزاق تفرو 26/01/202308h00ثانو

ات2039 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسلوى بر 26/01/202308h00ثانو

ي2041 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد اومل 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى القا2042 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسمية زايد2043 26/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة شناوي 2044 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد عاطفي2045 26/01/202311h00ثانو

ب الكرطاوي 2046 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 26/01/202311h00ثانو

ن ي2049 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسر 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسلوى بنعمار2050 26/01/202311h00ثانو

ز2052 ي عبد العز ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمو 26/01/202311h00ثانو
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راء املوفري 2053 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة الدائز2054 26/01/202311h00ثانو

دى2055 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد او 26/01/202311h00ثانو

امل السناد2056 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد ال 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد عبار2057 26/01/202311h00ثانو

ز2058 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسناء عز 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدهللا ايدبوحساين2059 26/01/202311h00ثانو

ي2060 يم غزوا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابرا 26/01/202311h00ثانو

يال2061 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد هللا ايت ا 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان منصور 2062 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللم الصال2063 26/01/202311h00ثانو

ي2064 ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة الزر 26/01/202311h00ثانو

ردا2065 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء   ال 26/01/202311h00ثانو

بية2066 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوئام ش 26/01/202311h00ثانو
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ري 2067 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليلة  ز 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللب  برحو2068 26/01/202311h00ثانو

ن القادري 2069 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 26/01/202311h00ثانو

م صديق2070 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 26/01/202311h00ثانو

و2071 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمراد از 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوصال رابح2072 26/01/202311h00ثانو

مان2074 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل  26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالع لطيفة2076 26/01/202311h00ثانو

س2077 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامال الرا 26/01/202311h00ثانو

مو2078 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة أ 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة اكدم2079 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسناء اوعزو 2080 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء  عاللوش 2081 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة ايت حساين2082 26/01/202311h00ثانو
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و2083 راء  ايت بو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 26/01/202311h00ثانو

يل الشنو2085 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللن 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغزالن بنحمو2086 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء محندوي 2087 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاكرام بوختار2089 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأمال بوعزاوي 2090 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف الشقوري2091 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرزاق سلي2093 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسلوى املك2094 26/01/202311h00ثانو

م تاخيامت2095 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 26/01/202311h00ثانو

بوب2096 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء  ال 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرى الكحالوي 2097 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمليكة اللوز 2098 26/01/202311h00ثانو

ر2099 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة اور 26/01/202311h00ثانو
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دي عزازي 2100 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامل 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسامة ايت عبد املالك2101 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالذ كوثر2103 26/01/202311h00ثانو

ان2104 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر بوز 26/01/202311h00ثانو

م ح2105 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكر 26/01/202311h00ثانو

داري 2106 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاجر ال 26/01/202311h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحكيمة العال2107 27/01/202308h00ثانو

م  امزان 2108 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الكر 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد اللطيف ايت محند2109 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسيمة  كراونة2110 27/01/202308h00ثانو

روال2111 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب ب 27/01/202308h00ثانو

عنا2112 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالسعدية  27/01/202308h00ثانو

اوزكيت2113 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحميد ايت  27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاجر العابيد2114 27/01/202308h00ثانو
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م اعزة2117 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة أبق2118 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبدر وشعو2119 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسامة قرون2120 27/01/202308h00ثانو

ك2121 ار ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر مو 27/01/202308h00ثانو

م سعدان2123 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسارة اعمو2124 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنادية  الفرساوي 2125 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر علوان2126 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة قادري 2127 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمليكة خندبوز 2129 27/01/202308h00ثانو

ات2130 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليبة أزنو 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل العرو2131 27/01/202308h00ثانو

ن2133 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعماد الزو 27/01/202308h00ثانو
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راء الراحي2134 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 27/01/202308h00ثانو

وي2136 شة خ ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعا 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنادية را2137 27/01/202308h00ثانو

يم2138 ا ابرا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن خو 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء عابد2139 27/01/202308h00ثانو

ش2140 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمراد اقب 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة الباز  2141 27/01/202308h00ثانو

ي2142 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد علوا 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحياة عاتق2144 27/01/202308h00ثانو

ة ملشنق2145 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنز 27/01/202308h00ثانو

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة عشقي2146 27/01/202308h00ثانو

ي 2147 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحفيظة  الع 27/01/202308h00ثانو

راء قاسيدي2148 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 27/01/202308h00ثانو

ام العمري 2149 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإل 27/01/202308h00ثانو
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ات2150 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاجر بن حر 27/01/202308h00ثانو

في 2152 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف  الشر 27/01/202308h00ثانو
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