


  














امس التقنية بب ماللإلياس  يز410005 ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

امس التقنية بب ماللأميمة ورا410006 ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

س  تائب410010 امس التقنية بب ماللأ ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

امس التقنية بب ماللأيوب املسكيوي 410016 ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

امس التقنية بب ماللأيوب بوعنان410019 ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

غزوت 410021 سام  او امس التقنية بب ماللاب ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

رام410023 يم ال امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

امس التقنية بب ماللاحمد فتيح410027 ة محمد ا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

وس410030 امس التقنية بب ماللاسامة ال ة محمد ا عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

ن بوجناح410039 س امس التقنية بب ماللا ة محمد ا عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

شية410061 ن الك امس التقنية بب ماللام ة محمد ا عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

ن نو410062 امس التقنية بب ماللام ة محمد ا عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا
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س بنطاطا410063 امس التقنية بب ماللا ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللايوب يز410068 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللسمة عكراش410080 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

وك410099 امس التقنية بب ماللحمزة     امل ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بات410102 امس التقنية بب ماللحمزة اعش ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللحمزة الشاعري 410108 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللحمزة سقارة410111 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللحوس با410123 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

امس التقنية بب ماللحو الطر410124 ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

سي410125 امس التقنية بب ماللحياة   ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

اشي410135 امس التقنية بب ماللخديجة ال ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

مداوي 410137 امس التقنية بب ماللخديجة ا ة محمد ا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا
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دي410146 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةرشيد زو عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

اء العاشوري 410162 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةزكر عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةسعد هللا عدي410167 عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةسفيان بوالبارود410173 عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ري 410186 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةسم  الطا عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ادي اع410235 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةعبدال عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

در410240 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةعزالدين  عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

قاع410249 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةعمر ب عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

داد410254 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةفاطمة ا عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

راء قرقاش410257 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الز عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةفتيحة ش410260 عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

ر410265 د أمز ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةفر عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا
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عنو410279 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةلي   عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةلي  كديد410280 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ي410282 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحسن العشا عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحسن بورطال410283 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد ا410295 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ب410298 ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد اغر عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد ديان410310 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد االدر410312 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ي 410315 ا ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد الو عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمحمد الداغ410322 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمروة جمال410331 عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

ق410333 م راز ة ابن عبدون اإلعدادية بخنيفرةمر عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا
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ة االصل410357 بكةنز يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ة العلوي 410358 بكةنز يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ن العابدين410383 بكةوليد ز يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

بكةياسر اخيطوش410387 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ي410404 تو بكةيوسف ز يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ار410405 بكةيوسف س يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

ن الدين410410 بكةيوسف ز يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

بكةيوسف زكري 410411 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عة  الرا

س بادي410421 بكةيو يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

ي410422 س لعتا بكةيو يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

عيم410429 بكةأسماء  يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا

بكةأيوب  يوراوي 410435 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020ثانو عد الزوالالثانية  عة  الرا
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ث410436 بكةأيوب حر يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بكةاناس التوجر410441 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ن 410444 غدو بكةحمزة  يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بكةرشيد عمري 410446 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بكةرشيد النا410447 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

اء ورايض410449 بكةزكر يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

ام عتيق410453 بكةس يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بكةشراف صالح 410454 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

بكةعبد ال مصاد410458 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

بكةعبد العا فرداد410460 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

بكةعبدالصمد الل410464 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

بكةعثمان عبيدة410465 يلية بخر ن التأ ة ابن ياس عاء 02 دجن 2020ثانو عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا
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ري 410467 دون بالفقيه بن صاعماد  عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

يل ش410479 دون بالفقيه بن صان عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

دون بالفقيه بن صايثم العيدودي 410481 عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

ن ام ارجيالت410482 دون بالفقيه بن صاياس عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

دون بالفقيه بن صاأمينة  نجاح410484 عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

م410488 دون بالفقيه بن صاأنوار أمر عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

ن الدين410490 دون بالفقيه بن صااسامة ز عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

دون بالفقيه بن صااسماعيل بو410491 عد الزوالالثامنة صباحاالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عة  الرا

دون بالفقيه بن صااسماعيل  إم410492 عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثانية  عة  الرا

ب410495 ن غر دون بالفقيه بن صاام عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثانية  عة  الرا

دون بالفقيه بن صاايوب عاطف410497 عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثانية  عة  الرا

اء ادر410508 دون بالفقيه بن صازكر عد الزوالالثالثاء 01 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثانية  عة  الرا
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دون بالفقيه بن صاسناء اكزوم410512 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

دون بالفقيه بن صافؤاد عالوي 410522 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

يدي410530 دون بالفقيه بن صامحمد ال عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

دي410538 م البوز دون بالفقيه بن صامر عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

س ر410547 دون بالفقيه بن صايو عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

س الورز410548 دون بالفقيه بن صايو عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

دون بالفقيه بن صاأيوب  بوعابيدي410558 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

دون بالفقيه بن صاعبد الرحيم البصري 410586 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالالثامنة صباحااألر عة  الرا

دون بالفقيه بن صامحمد بلعباس410605 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

د410617 دون بالفقيه بن صاوليد بوز عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

اش410626 س ايت ال دون بالفقيه بن صايو عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا

دون بالفقيه بن صاكمال ايدان410655 عاء 02 دجن 2020مدرسة ابن ز عد الزوالاألر عد الزوالالثانية  عة  الرا
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