

















510005
510007
510009
510010
510013
510014
510015
510017
510028
510030
510031
510032
510039
510045
510050

أيوب أماز غ
ادر س خرواش
ا سن احقي
ايوب اﻻحباب
ايوب ايت حمو
جﻼل محداش
جﻼل القط
حسن امﻼل
سوفيان ا غيام
عبد اﻻله اكوز ن
عبد ا الق حموش
عبد الغ ايت عﻼ
عمر الداودي
محمد و اقجا
مراد ارز ز

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال

2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة

مر م العش
مصطفى أيت اﳌعطي
نورالدين الداودي

510052
510055
510061













الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء



ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة

ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس










إل ام فوزي
أيمن عبدو ي
جواد ا دجاوي
عبد الرحمان مال ي
عبد الرحيم يم
كمال عزوزي
محمد القاس
شام بن ياغ
يو س رحيل

510067
510069
510072
510081
510082
510086
510089
510093
510094















510102
510103
510113
510118
510120
510121
510124
510125
510132
510133
510140
510146
510152
510154
510156

ايمان صابر
ايوب وشعو
حنان مبارك
شرف اﳌ سوم
عاشورح
عبد ا ميد الع
عبد العز زسف
عبد الكب رضات
فاطمة الز راء بلعطار
ك ة نا
مروى اغبال
مر م الر ي
اجرالقط
وداد بودح ن
ياس ن خيار







ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس

ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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510164
510168
510172
510173
510174
510176
510178
510179
510181
510182
510183
510187
510188
510194

اﳌصطفى كر م
ايمان واري
سمية قصطال
س يلة نوكة
ض ور
عبد الرزاق ميا ي
عواطف ش يدي
غزﻻن ال سو
فوزي فال
كر مة بدي
لي الدقاق
محمد بن الديكية
مر م البداوي
شام العا د

ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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510198
510211
510213
510214
510216
510217
510221
510222
510227
510230
510235
510250

أيوب حباش
خديجة قا
ز بوشمخت
زكر اء با
سعيد درو ش
سعيد أصفاح
س ام بالوش
صباح أحديف
عيماد الرامي
فاطمة سليما ي
كمال أغزاف
مصطفى الوردي







ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال




6 / 22



















520005
520011
520014
520021
520026
520036
520038
520050
520051
520053
520058
520063
520073
520079
520091

أشرف حيداء مبارك
ابرا يم ايت محند
ادر س اباكنت
ا سن ام ن
الشرقاوي السﻼك
شرى أيت حس ن
شرى العسو
حسناء ا س ب
حسناء ورحمان
حس بن و
حميد امناي
حياة م ان
رشيد اعبدي
ز ب مغات
سم ة اوﳌان

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب

ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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520096
520097
520098
520125
520128
520129
520130
520138
520144
520148
520166
520182
520184
520191
520205

س ام لسمر
س ام سم
سومية موغات
عبد اللطيف ا ديدي
عبد ﷲ اغروض
عبد ال ادي الطا ري
عبد الواحد جابري
عبدالعا اوز اغ
عب مسكيتو
عز ز بوش
سن شو شوي
محمد اﳌستغف
محمد يا
مر م بوشري
عيمة ايت مبارك








ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
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الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية



2020
2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب

ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا










يلة الوزكي
نورالدين بوتاج
ياس ن اتخ
يو س البصري
يو س افس

520206
520211
520218
520225
520226






















520229
520233
520236
520242
520253
520256
520257
520269
520276
520283
520291
520293
520322
520362
520364

أبوالقاسم خ اض
آسيا لغزوا ي
إيمان وري
اسامة اشرف
الشرقاوي بوخالد
الشرقاوي تميم
الشر ا ب
بوشرة فﻼ
حسن اﳌزو
حمزة الراب
خدبجة اماوي
خديجة اﳌؤدن
عادل احساي
محمد رفي
محمد باع

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة



الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء












ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة

مديحة بلعمان
مر م ايت عﻼل
معاد بن نانة
ن يل م افر
ند البوع
ند م وش
س در وش
يوسف رو

520370
520377
520378
520389
520400
520401
520410
520414






















520419
520422
520429
520451
520516
520544
520551
520561
520562
520563
520592
520612
520662
520664
520677

أحمد أع لطرش
أسماء بقش ش
إل ام معو ي
احمد الرشيدي
جميلة حا
حمزة أكﻼو
حنان لغر
خالد ح
خديجة ال و ل
خديجة بلعيدي
زايد و عﻼل
سعيد بو اشم
عبد الرحيم شاك
عبد الصمد اﳌعطوب
عبد ﷲ كمان

ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
الثﻼثاء  01دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
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520680
520748
520776
520784
520787
520810
520815
520819
520826
520830
520832
520843
520846
520883
520895

عبد اﳌنعم بوقشاب
كمال بوداي
محمد الرحا
محمد ديان
محمد ابوالوفاء
مروان حس ن
مر م أعل
مر م وغاض
مصطفى أيت جبا
م دي حيون
موراد الك
نجاة الشاطر
نجوى أومو
ياسر القرقوري
يو س مناس








ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس

ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة
ة اﻹعدادية بخربكة



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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520910
520914
520932
520967
520977
520981
520983
521002
521006
521009
521010
521012
521035
521039
521057

أم ن قلعاوي
إيمان البيﻼ ي
الغا ي يو س
حمزة ﻼوي
خالد عسري
خديجة برحيل
خديجة محس ن
زكر اء معتمد
ز خرمودي
ز ب البغزاوي
ز ب ايت عا
سارة العسري
س ام بودي
صارة رابحة دنا
عبد الرحمان الدا ي








ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس
ثانو ة اﳌس

ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا
ة التا

يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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521065
521075
521077
521091
521093
521116
521121
521123
521131
521133
521140
521144
521145
521158
521207

عبد اﳌو عرور
عثمان قديري
عز ز الطوري
فاطمة الز راء نباك
فاطمة الز راء لطفي
محسن لبا ي
محمد الزنا ي
محمد فالت
محمد بنعمران
محمد ﳌد ي
محمد الز ن
مر م أمزوار
مر م ال اش
مصطفى شري
ياس ن روح








ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا



اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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521227
521230
521236
521247
521255
521262
521264
521266
521267
521270
521275
521276
521278
521281
521283

ابرا يم ع اوي
ا س ن العيا
اﳌصطفى أكر ران
شرى اكرا
حكيمة ٱسليما ي
خالد الرامش
خالد ا مزي
خدوج تونة
خديجة اسادي
خديجة اذونيفي
خولة بوحس ن
رشيد ال امل
زكر اء أسوس
سعيد عوام
سكينة عبد القاوي








مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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521285
521289
521297
521307
521321
521327
521332
521336
521340
521346
521350
521359
521365
521368
521370

سناء ناصري
شعيب أمز ان
عبد الرحيم مولودي
عز زبا
لب بزران
لي بوعظية
محمد ز وا ي
محمد حوسي
محمد مدي
موﻻي عبد العز زصابر
ن يل خضري
نورالدين ا اوي
ند البيض
وليد ال يع
يوسف عسا

مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل



اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء

مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل












امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب

ابرا يم الزا ري
احمد عز ز
ايخلف وعكﻼ
حدو عثيق
طه بخساس
عبد الصادق اومري
عبد ﷲ اعﻼم
محمد ا لو
يو س اصيان

530015
530017
530034
530046
530086
530095
530108
530159
530193

ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا













الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
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2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب

ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا










حسن فرحو ي
رشيدة الرخو
رضوان حافظ
محمد أم ن س ن

530226
530244
530246
530329
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الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل

احمد ندير
مروان اغ
نورال دى ايزي

530396
530579
530607
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الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل








عبد الغا ي طو ا
مروان احديدو
نجوى نجاح






530739
530790
530800












530843
530874
530890
530941
530980
530981
530982
531028
531037
531050
531055
531079
531081
531163

إيمان كود
اﳌ دي لكزو
شرى بنك ة
رشيد موعوش
سومية ز راوي
سيدي بن ا سن ب ب ب
سيدي محمد موكيل
عز زة ايت جعا
غزﻻن فرحات
فاطمة الز راء احاحو
فر د بوحس ن
محمد أفتا ي
محمد سﻼك
يو س الناصري







ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا

امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب
امس التقنية بب



مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020



الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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