
























امس التقنية بب مالليوسف الس310147 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللرضوان فاضل310148 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللموا حسناء310154 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

س خرواش310155 امس التقنية بب ماللادر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي310157 امس التقنية بب ماللمحمد ايت اب ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللرضوان  التي310159 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ا310163 امس التقنية بب ماللجمال خو ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

رة  مانو310164 امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

عزان310166 س و امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللتوفيق ايت مدوش310173 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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بكةكمال عزوزي 310048 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

راوي 310050 ن الز بكةأم ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

اكش310052 بكةندوى بر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي310053 بكةاحالم الشر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةرقية  لكب310054 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةمحمد نامق310055 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يد310056 بكةحمزة معا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ة الغول 310057 بكةلكب ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةنادية القر310058 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

زة  فتو 310059 بكةعز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةأسامة  سرحان310060 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

م جماع310064 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ب310070 بكةسكينة غر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو
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ي 310003 بكةسل صغ ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اب310005 ام قر بكةإل ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي310007 و بكةمحمد امل ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ع310011 بكةوفاء مبد ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةمحمد  خليفي310015 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةغيثة رجيف310018 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي310020 بكةسفيان ورسا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةخديجة  لعبيدي310021 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةفاطمة ايت يوسف310030 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةرجاء اضرى 310032 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةحنان بورغ310035 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةمحمد الفات310038 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي االدر310040 نا بكةسلوى  ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةجميلة ايت القا310045 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو
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ن310074 رة اسرغ امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

راء ندير310076 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

مامي310079 ة  امس التقنية بب ماللنز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد مزار310080 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء النا310082 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاجر جايجا310083 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي310084 امس التقنية بب ماللعزالدين  املاعو ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللايمان  نا310086 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ام اجالي310087 امس التقنية بب ماللال ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ز حدودي310090 امس التقنية بب ماللعز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسمية قصطال310091 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو
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س310093 امس التقنية بب ماللشام ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء حسان310094 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمو اسعد310095 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

سن310096 د ايت  امس التقنية بب ماللفر ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

اش310101 امس التقنية بب ماللسعاد بر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللامبارك ملك310109 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب مالليامنة حا310114 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللناء وشا310115 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

م  العزمي310121 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي 310126 امس التقنية بب ماللأحمد  غزوا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللفاطمة  بومرصيض310127 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللنو مرشيد310131 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللكوثر اجدي310136 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بون 310139 امس التقنية بب ماللسعيدة اش ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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يم  النا اإلدر330119 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاابرا

ال330120 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارشيد ال

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسكينة الشمرا330125

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة اشتاشن330128

ن ايت تابيا330130 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسر

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأسماء برقوش330135

اش330138 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامعاد 

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الواحد حنيم330140

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااميمة القصوري330141

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالسالم رضاوي 330143

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجواد ايت الشيخ ع330145

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايوسف بن عبو330147
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اللعدنان حليم330034 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الليوسف بولعيون 330040 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ري 330041 اللمحمد الزو 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعتمان الس330044 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

وري330046 اللإيمان  23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسعد عبادة330048 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي330053 و اللعادل  السر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 330058 اللأمينة  امل 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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اللمحمد ابوالوفاء330001 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الم330002 اللسناء ا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاسية اوحاج330007 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

سالى330009 اللم ا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ر اإلدر330011 الليلة الز 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

سام  النقشاوي 330022 اللاب 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللنجاة حط330023 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللحمزة الكرناوي 330028 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللوفاء النقري 330029 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاميمة مراد 330030 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ي330063 رو اللمحمد ا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

م بحري 330069 اللمر 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحسام  ش 330071 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ب النو330073 اللز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللاناس مزكوري330075 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

وش330077 اللحسناء خر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللصارة رابحة دنا330082 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفدوى رضوان330092 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايوب ا330096

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالرحمان عدلون 330097

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامنية  أيت عبد امللك330098

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاع باحو330101

راء معدي330109 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

يل اقداش330110 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صان

م330112 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار كر

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأسامة أكي330113

ب330115 ب 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأميمة  أيت 

4


10 / 27



























س والعموش340092 يلية طارق بخنيفرةيو ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ل340093 يلية طارق بخنيفرةاحمد أور ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ي340095 يلية طارق بخنيفرةراضية جنا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد املنصوري340098 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

حة 340099 يلية طارق بخنيفرةرضا  اور ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد بوزرور340100 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ش 340102 يلية طارق بخنيفرةرشيد   ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسعاد  يوسفي340105 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعبد هللا اعمر340106 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحمزة افجاعن340108 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخالد مشرو340114 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاسامة محندوي 340115 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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ة اسل340033 يلية طارق بخنيفرةصا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ل340034 و ر يلية طارق بخنيفرةسعد ل ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ي340035 ب   مامو يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ان340036 يلية طارق بخنيفرةمحمد  ج ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

سيم340037 يلية طارق بخنيفرةأحمد  ة  التأ 24/12/202108h00الثانو
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بكةماجدة ام340002 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةرشيدة مو340003 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م شاب340006 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي340013 بكةمصطفى مد ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةخ الدين وردي340014 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ان340018 بكةخديجة اومز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اف340019 بكةاكرام بل ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م الصغراوي 340022 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةسليمان اسمرار340024 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ضري 340029 سام ا بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو
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راء الياسي340045 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ش340048 يلية طارق بخنيفرةعبدالواحد  ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

راء  الشاد 340052 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

راء بوراية340054 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةشيماء شطيوي 340056 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ا340060 بكةايمان الدر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

و340062 بكةفاطمة ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةسكينة حدو340063 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ى 340064 بكةعبدالفتاح لعس ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي340067 يلية طارق بخنيفرةعبد العا شكو ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

4


14 / 27



























ي340070 بكةفايزة عرا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ن اوشق340071 بكةام ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةفاطمة الرحا340072 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

عقوب 340073 بكةمحمد  ابو  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةالز عدان340075 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةيوسف سالك340076 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةعمر الطاو340077 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ف340080 بكةلتوم بن الشر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ن سكور 340081 بكةياس ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةسفيان  عالوي  340084 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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ق مداح320446 امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

بكةشام  عقوي 320455 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةحميد امناي320461 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ر 320463 بكةالعيد  معر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ا320464 بكةماجدة با ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةحسن احنصال320467 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةرشيد املعتمد320471 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ل320474 بكةمروان ايمز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ن رزو320475 س بكةا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةحنان شو320480 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م أوراي320482 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةأسامة بوع320486 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةيح مق320487 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةعصام حسناوي 320491 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو
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بكةمصطفى  فتاح 320492 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد الصمد املنجا320494 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

س اصيان320499 بكةيو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللايوب بوعرودة320503 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةمحمد جواد320504 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

صار320507 بكةانوار ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسن نا320508 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد  ميجو320509 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

بكةكمال أيت بموا320510 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةايوب عال320512 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةأسامة النج320513 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي320515 امس التقنية بب ماللسفيان عيقا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللسفيان أوجامع320127 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحمزة الشائط320133 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي 320135 امس التقنية بب ماللجمال العن ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

روط320153 امس التقنية بب ماللدى ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد بحري 320157 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعثمان حداوي 320160 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسن ازضو320172 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ب ش320176 امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

د320178 امس التقنية بب ماللعبدالرحيم الزا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحمزة اسرايدي320184 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللندى نامق320189 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللأحمد م320193 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمراد شاك320195 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي 320196 امس التقنية بب ماللحمزة  العس ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللرفيق سالمو320198 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد قنو320199 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

مة  الكباش 320200 امس التقنية بب ماللكر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي320201 امس التقنية بب ماللفاطمة فنا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة ميمون 320202 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي320204 امس التقنية بب ماللبة املبتو ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ام عبيدالرما 320205 امس التقنية بب ماللس ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

راء بوخاري 320206 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللدنيا فتح هللا320207 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي320208 ن ودا امس التقنية بب ماللمحمد ام ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ن حس320209 امس التقنية بب ماللأم ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليلة  مواح 320210 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسناء الصديق320213 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي 320214 امس التقنية بب مالللي  النب ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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بكةنادية عباد320008 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اب بن يوسف320011 بكةر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

لطي320012 ة ا بكةز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بات320016 بكةماجدة اعش ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

لو320017 بكةمحمد ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةحمزة حس320028 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةطه بخاوي 320034 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

غداد320054 بكةنجاة  ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةعبداالله بوجداين320057 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

اشم320067 بكةرشيد  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةدى بوتقشاشت320068 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

راء كمال320070 بكةفاطمة- الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ري 320077 م الطا بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةسعد قسو320080 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو
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بكةمو بوحداوي 320088 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

اوي 320090 بكةمحمد امل ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

س320095 بكةايمان  حد ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي320096 راء الشبا بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

غداد320102 بكةخديجة  ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةرشيد اوميكيل320104 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

بكةند بوطيب 320105 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةأيوب أمزاورو320106 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةاسماء نورالدين320107 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

م بوتقبوت320108 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةسلوى حما320109 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

بكةشراف احبار 320111 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةكمال امناي320118 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

اء العماري 320120 بكةزكر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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م عبا320122 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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ب320222 اللدى نص 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللحنان كر320227 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

نتات320229 اللشام  25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعبد املو لفحل320232 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

س الزواوي 320238 اللا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

س العماري 320242 امس التقنية بب ماللا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسيمة الناكد320243 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

اللند ضمار320247 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي320248 اللخولة سدرا 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللأسماء اخوادري 320250 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ل320252 اللسارة الطو 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

م الرمد320255 اللمر 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللأسماء باعسو320257 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

اللحسناء بوحميدة320267 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ق كمان320268 اللعبد ا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحادة شي320274 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

م مزراوي 320278 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

دي ليودي320294 اللامل 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي320295 اللأسماء  بر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي320296 راء برما اللفاطمة الز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

يم320299 راء ابرا امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ب320302 امس التقنية بب ماللايمن لش ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ز320308 امس التقنية بب ماللسل نا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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الل أيوب  العماري 320309 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد الناج320312 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ضري 320317 اللعبد الناصر ا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الللطيفة عشاوي 320323 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللغزالن فرحات320325 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ب320328 اللأشرف لس 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يغ 320330 اللمحسن  وس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

دادي 320349 اللمحمد ا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعواطف أقماش320350 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللالياس اسرار320351 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن الدين320354 الل وفاء ز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي320355 اللنوال شي 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد سوا320360 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

مو320365 يم اوداود ا اللابرا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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ع320370 اللعبد العا قو 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ل320372 ام اطو اللس 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

س320374 اللعب بومس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الللب السعدي320383 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن موفيد320389 اللياس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ا الناصري 320394 اللَ◌م 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 320396 اللفدوى مل 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعبد الصمد غا320404 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي320408 اللخولة املر 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد مومن320410 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

الللب بوحزام320426 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يم نفري 320429 اللإبرا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

سام  يح320436 اللاب 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد النوري320440 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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اللخديجة بولكميت320442 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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