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10034
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أحمد ادوش
أسامة أيت العيد
أسماء يق ن
إكرام ا س
إكرام عممور
إل ام بخداش
إل ام م دوي
إل ام عامر
أميمة ام
أم ن ارتي
إيمان الداودي
إيمان بنجار ي
إيمان قرا
أيوب الداودي
أيوب خﻼف
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10186
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10200
10204
10229
10247
10281
10284
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10304
10318
10322
10351

أيوب الز راوي
أيوب خوي
أيوب نز ه
اب سام ازرايك
اب سام والعيا
اب سام حل
ابرا يم بيطة
ابو كراوتوراخت
ادام بو شرفت
ادر س عﻼ
ادر س نوت
اسماء عزمي
اسماء اوجام
اسماعيل ازر ف
اسم ان درو
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10356
10372
10386
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10440
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10482
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اسية فجر وي
اكرام الدحا ي
اكرام ايت صبحا
اكرام ايت ار
ا يﻼ سر و ي
ا س ن لوز
ا س ن احماموش
الز رة وحود
السعدية والشيخ
السعيد بزوي
الشرقاوي طا ري
الطا ري مصطفى
ا وب لفقي
ا تاربو يب
اﳌصطفى نادر
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اﳌصطفى ياحفيظ
اﳌ دي شر ف
اﳌ دي أرايد
ال ام حمدي
ام العيد وخم س
امال الرفيق
امال رز
امال ب سن
امال زو ري
امحمد أسوار
اميمة زوطان
اميمة ابوالعﻼء
ام ن العبا
امينة بوحليم
امينة بجدة
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انك س رضوان
انوار السائح
ايمان الز ار
ايمان وفاق
ايمان فنان
ايمان بنحميد
ايمان بور
ايمان جر ر
ايمن الوا
ايوب الرا
ايوب اﳌعزوز
ايوب اخالق
ايوب عق
ايوب بكري
ايوب ادر
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بدرحيمود
بدرالدين نا
بدرالدين تومي
بد عة س اد
بد عة ر ش
براب نجوى
شرى ال اش
شرى منصيف
يجة حدادي
يجة ا افة
بوجمعة ح
بوش اجدي
بوشرة بر ع
بوشرى أعتام
بوشرى الفا
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بوشرى ناور
بوقدير لطيفة
جابري نجوى
جليلة قنان
جمال عطيفي
جمال العطاوي
جمال بوستة
جمال حسان
جمال الفلما ي
جمال ايداين
جميلة موﻻوي
ج ان زاز
ج ان ما
ج ان افططاح
جواد البكري
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11039
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11134
11140
11154
11157
11173
11190
11191
11206

حافظ الشامي
حافظ شرا
حسام ذا
حسن وز بة
حسن العسري
حسن العمري
حسناء حماوي
حفيظة وعا شة
حفيظة عﻼ
حكيمة صب ة
حكيمة برا
حليمة لغف
حمزة بلمومن
حمزة ال اوي
حمزة عﻼلة
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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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11207
11215
11217
11231
11250
11255
11289
11294
11303
11309
11325
11360
11362
11370
11373

حمزة أور ك
حميد حنتوم
حميد ارحو
حميد معزوف
حنان الناوي
حنان ابراي
حنان أيت وليعد
حنان كوطاس
حنان غيﻼن
حور ة شوق
حياة اوشك
خالد حن ن
خالد ايت باعزا
خالد اد اﳌدن
خالد عﻼ












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

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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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11409
11444
11455
11464
11475
11479
11489
11492
11493
11496
11506
11512
11517
11518
11525

خديجة اوعبود
خديجة خالد
خديجة بوعدي
خديجة ار
خليل جناح
خولة عق
در س وشغوي
دنيا ا فو
دنيا عبو
دنيا ناصري
رابحة العثما ي
راضية تمﻼل
ر اب مو يمان
ر اب العطاوي
ر يع جواد












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
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




الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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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11526
11531
11542
11550
11556
11583
11597
11614
11628
11652
11663
11664
11665
11667
11670

ر يع ابيه
رجاء سلوك
رجاء فﻼح
رجاء الضاوي
رجاء الصديق
رشيد فاتح
رشيد شكري
رشيدة حليم
رشيدة و
رضوان أعﻼم
رضوان الناصري
رضوان خليل
ر ال اوي
رفيقة عنك
رقية البدري












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
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




الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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
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11675
11676
11679
11680
11682
11690
11692
11698
11699
11707
11708
11716
11719
11724
11733

ر حانة اﳌعز
ر ا طاب
زايد ل وش
زايد ا ديري
زايد أيت أ با
زكر اء الروندي
زكر اء اورو
زكر اء السعيدي
زكر اء اعراب
زكية أبونصر
زكية الرا س
ز رة قط ش
ز رة بكري
ز ور رداوي
ز اش












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
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




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




12 / 64





















11736
11746
11750
11755
11759
11760
11761
11763
11764
11765
11766
11767
11771
11772
11773

ز ة حيدود
ز ب مﻼح
ز ب وجوظن
ز ب قبيل
ز بش
ز ب البوخاري
ز ب رشيدي
ز ب الرامي
ز ب بلعيدي
ز بﳌ ا ي
ز ب دعماش
ز ب الكحﻼوي
ز ب الز راء رضات
ز بة رفيع
سارة ايوسف

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

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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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11774
11775
11778
11779
11782
11784
11790
11792
11793
11795
11800
11802
11803
11806
11809

سارة أرحو
سارة خلو
سارة مساوي
سارة بنغاء
سارة التاب
سارة عثما ي
سارة بوكروم
سارة ولدشامة
سارة عمان
ساﳌة ول ري
سعاد فتيح
سعاد لكحي
سعاد برا ي
سعاد ا نصا
سعاد ايت 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
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
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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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11812
11813
11814
11818
11821
11822
11823
11826
11828
11829
11835
11838
11839
11840
11841

سعاد عﻼمي
سعاد وغر س
سعاد ا ع
سعاد السعدي
سعاد الصياد
سعاد أيت ش يو ن
سعاد لش ب
سعاد عقاوي
سعاد فنان
سعاد ن
سعدا ي اميمة
سعدية اتمغارت
سعدية اعصام
سعدية بوستة
سعدية ايتمري

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

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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
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11842
11855
11859
11860
11862
11878
11886
11898
11899
11904
11920
11922
11924
11928
11929

سعيد جنا ي
سعيد بور
سعيد وفﻼ
سعيد قاصد
سعيد طو ل
سعيد نمز لن
سعيد مفتو
سعيدة اعدلون
سعيدة طارق
سعيدة اكرام
سفيان العو ي
سفيان برم
سفيان بنعبو
سفيان أزايز
سفيان عاشور












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
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




الثامنة صباحا
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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11935
11936
11940
11942
11944
11948
11966
11985
11991
12002
12027
12068
12074
12078
12085

سكينة ا دجا
سكينة ب رصة
سكينة جمعاوي
سكينة روزا ي
سكينة ﳌر ا
سكينة حمدا ي
سكينة بوشمة
سكينة برنوش
سلوى خراطية
سلوى حضراوي
سمية السعدا ي
سم ة الز دي
سناء ايت ناصر
سناء ز دان
سناء عﻼم












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
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




الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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
الثانية عد الزوال
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12102
12116
12119
12124
12125
12127
12128
12130
12144
12148
12149
12170
12179
12205
12212

سناء مزوز
سناء ال مو
س ام صاب ي
س ام بور
س ام عيدا ي
س ام سعودي
س ام شكراوي
س ام السبا
س ام ايت محمد
س ام الشقوري
س ام يوسف
س ام لغماري
سوكينة اﳌ اوي
شرف بن لعر ف
شروق اشبو ي

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل
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




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




الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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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12219
12221
12223
12225
12226
12242
12264
12269
12270
12274
12277
12285
12288
12291
12307

شفيق الكمال
شيماء عثما ي
شيماء ك ي
شيماء حدادو
شيماء بامسعودي
شيماء ا ندي
صا فنيدي
صا بوطيب
صا ناصر
صا ة ل ي
صباح حوح
صفاء بلقاسم
صفاء اﻻسوي
صﻼح ا طاب
صﻼح الدين عزمي









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
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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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
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12308
12310
12311
12314
12315
12337
12338
12341
12345
12350
12403
12404
12406
12434
12469

صﻼح الدين لوزي
صﻼح الدين كرما ي
صﻼح الدين القط
صليحة عشيقي
صليحة شد
عا شة أوعدو
عا شة اﳌش وري
عا شة يوسفي
عا شة عرابن
عا شة عضيم
عبد ا فيظ اقروش
عبد ا ق السرغ ن
عبد ا ق اللوقزة
عبد الرحمان ايت بنموح
عبد الرحيم حر ري









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




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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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12470
12476
12479
12484
12495
12499
12514
12520
12544
12605
12631
12634
12650
12660
12686

عبد الرزاف مستور
عبد الرزاق زا ي
عبد السﻼم ال اش
عبد السﻼم بنعباس
عبد الصمد لطفي
عبد الصمد م وك
عبد العا أمز ر
عبد العز زا يط
عبد الغا ي بن توزا
عبد ﷲ ز رار
عبد ا يد الوردي
عبد اﳌنعم اعلوش
عبد الواحد رضوان
عبداﻹله شاقيق
عبدالرحيم حمدي









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
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
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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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12700
12752
12781
12813
12820
12837
12839
12841
12842
12851
12855
12859
12868
12871
12876

عبدالرزاق خماش
عبدﷲ عبدي
عتيقة اي ش
عزالدين نابل
عز زبوعﻼكة
عز زة نجم الدين
عز زة اﳌسك ن
عز زة دك
عز زة بورحيم
عز زة الرس
عز زة بزي
عصام العباس
عصام القر
عصام الغزوا ي
عصام ص ي









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




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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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12882
12893
12894
12899
12909
12910
12915
12917
12952
12953
12957
12962
12972
12976
12979

عفراء بطش
ع مجان
علية جودار
عماد اسيف
عماد صفوان
عماد الدين بح ي
عمرمر اح
عمربو كو ى
غزﻻن غر
غزﻻن ش اب
غزﻻن مقدادير
غزﻻن الكناوي
غزﻻن اباخو
غزﻻن فوزي
غزﻻن ندير









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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
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12980
12987
12989
12990
13000
13005
13024
13026
13037
13058
13061
13069
13094
13105
13107

غزﻻن مرزوق
غزﻻن ام
غسان لفرو ي
غيتة ر شا
فاتحة ا ياطي
فاتحة الر ا ي
فاطمة بوعيق
فاطمة مليح
فاطمة بوخليف
فاطمة ال اس
فاطمة القا
فاطمة مصاض
فاطمة ام ور
فاطمة اعر ش
فاطمة ا مراوي









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




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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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13111
13113
13114
13116
13119
13120
13121
13124
13125
13128
13129
13133
13136
13137
13138

فاطمة السعيدي
فاطمة رزاق
فاطمة الز راء ز را ي
فاطمة الز راء امر ز ق
فاطمة الز راء السعودي
فاطمة الز راء قلموش
فاطمة الز راء العيدودي
فاطمة الز راء فقري
فاطمة الز راء ا يداوي
فاطمة الز راء يحياوي
فاطمة الز راء مسك ن
فاطمة الز راء شادي
فاطمة الز راء ايت عمر
فاطمة الز راء سكوري
فاطمة الز راء القا









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
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

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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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13139
13140
13141
13147
13148
13149
13158
13161
13164
13169
13170
13175
13180
13187
13188

فاطمة الز راء الشميطي
فاطمة الز راء النماوي
فاطمة الز راء اﳌعطاوي
فاطمة الز راء الذ
فاطمة الز راء لبديدي
فاطمة الز راء أيت تكيوط
فاطمة الز راء نوري
فاطمة الز راء عبدو
فاطمة الز راء تزض ن
فاطمة الز راء بابا
فاطمة الز راء بكراوي
فاطمة الز راء مع
فاطمة الز راء ستار
فاطمة الز راء معداد
فاطمة الز راء فاضيل









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
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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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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13201
13209
13225
13226
13231
13236
13237
13243
13251
13259
13261
13265
13269
13272
13288

فاطمة الز راء بقا
فاطمة الز راء مغفوري
فاطمة الز راء شفيق
فاطمة الز راء معدي
فاطمة الز راء ال رو
فاطمة الز راء كجعوط
فاطمة الز راء حراز
فاطمة الز راء الدابدي
فاطمة الز راء مر
فاطمة الز راء مرزوك
فاطمة الز راء وﻻ
فاطمة الز راء ابورزاق
فاطنة قليل ش
فاظمة التوري
فتيحة الروصا









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
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




الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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
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13290
13292
13293
13296
13309
13310
13324
13351
13352
13353
13354
13356
13359
13361
13362

فتيحة ب يكس
فتيحة الدو و
فتيحة سمر س
فتيحة اﳌرس
فدوى خروش
فدوى انم ش
فدوى بوستة
فوز ة قاسيم
ف وزبن داوود
فيصل ياوي
فيصل فا ي
فيصل جلو
قاس شراف
قدور بطاش
قطيب نورة









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




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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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13364
13374
13382
13385
13386
13394
13395
13396
13424
13432
13441
13442
13460
13466
13470

كر م مجيدي
كر مة شرفدين
كر مة شاوش
كر مة ر اص
كر مة القاس
كر مة امز لن
كر مة ايت بوتروايت
لثوم عمر ي
كوترالصال
كوثرب ام اد
كوثر ﻼوي
كوثرخبار
لب اوشعو
لب أيت سا
لب ترصواظ









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




29 / 64












13483
13484
13502
13503
13505
13528
13540
13547
13548
13551
13574
13586
13588
13617
13635

سن أزرك
سن باز رة
لطيفة وعﻼل
لطيفة انور
لطيفة ف ي
ﳌياء اجدي
لي رحمون
لي حاك
لي الفضا ي
لي العسري
ماجدة اﳌلوع
مار ة حني
مجدة كندي
محس ن ابركوكس
محمد ا مومي









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




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
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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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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13639
13641
13646
13650
13652
13662
13663
13668
13671
13673
13677
13678
13683
13684
13691

محمد بوكﻼ
محمد وع
محمد حط
محمد أوجبور
محمد ار
محمد ادراس
محمد أمغران
محمد يو س
محمد عﻼوي
محمد و يب
محمد درقاوي
محمد قيدا
محمد الرصا
محمد العل
محمد الغزد س









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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
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13693
13694
13695
13700
13703
13706
13708
13717
13735
13738
13744
13757
13766
13775
13783

محمد نجاح
محمد بوشفرة
محمد إفرك
محمد الرازي
محمد العماري
محمد أضبوع
محمد ال راوي
محمد واثري
محمد امﻼل
محمد عشاق
محمد او شو
محمد السعيد
محمد بوالداج
محمد اشق
محمد شرادي









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




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




الثامنة صباحا
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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13800
13825
13859
13880
13916
13924
13926
13928
13935
13941
13942
13945
13948
13954
13961

محمد بورفاد
محمد رز
محمد خليد
مراد اﳌلو ي
مر م عثما ي
مر م ندز
مرم بو غيت
مر م واعب ش
مر م زروا
مر م رفا
مر م دمنا ي
مر م بوسكسو
مر م صابر
مر م حن ن
مر م عسري









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
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
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
الثانية عد الزوال
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13964
13965
13971
13983
14000
14020
14026
14034
14040
14046
14049
14054
14055
14065
14067

مر م لكر شة
مر م حاضر
مر م بوداوود
مر م بوز د
مر م عباوي
مر م سم س
مر م بﻼ
مر م التامي
مر م حك
مر م الطا ع
مر مة ن
مصطفى بوز ان
مصطفى ترصواظ
مصطفى شرف
مصطفى اللو









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
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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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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14086
14090
14093
14096
14117
14127
14135
14151
14152
14154
14156
14158
14159
14172
14173

معاد الزاو ت
معاد بوستة
معاذ بطاش
مليكة والزاو ت
منال ام ى
م من
م دي مازي
مولودة مز ان
مولودة ج
مونا الغاز ري
مونة رستم
مونية حيداوي
مونية عزوز
مينة س سعيد
مينة اكر ت









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




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




الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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
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14178
14185
14197
14204
14205
14216
14230
14231
14235
14239
14240
14242
14255
14256
14258

نادية ن يه
نادية زكر اء
نادية اسرغ ن
نادية سك
نادية بلوا
ن يل الكدري
ن يلة غاندي
ن يلة فطيط ش
نجاة الغزوا ي
نجاة مرزوق
نجاة الزو ري
نجاة اور حة
نجوى زروق
نجوى الفضا
نجوى البصراوي









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




36 / 64












14262
14265
14269
14270
14271
14279
14282
14294
14297
14303
14311
14319
14331
14332
14335

ندى سيدي اع
ندى اعش بات
نز ة اكداش
نز ة اوع ي
نز ة مروا
نز ة باد س
نز ة بوع
سيمة الز اري
سيمة وز ف
نظ ة مكر م
عيمة غرا ي
عيمة اوشك
عيمة الناع
عيمة العراك
عيمة لفاوي









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




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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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14345
14346
14347
14350
14357
14364
14373
14381
14384
14398
14420
14422
14424
14433
14444

يلة ع شو ي
يلة بوخليق
يلة برحو
نوال العواد
نوال اﻻحمر
نورالدين البدوي
نورالدين صاد
نورالدين اﻻبيض
نورالدين اﳌس اوي
نورة ا ا
نوف سة ب شطو
نو يلة بوفنان
اجرمركو ي
اجر فيﻼ
رام ن









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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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14446
14467
14470
14502
14517
14525
14528
14534
14535
14543
14545
14561
14568
14573
14578

ر رحوي
دى لعو
دى الر غن
شام أيتع
شام الغزاو ي
ند الياز زي
ند وغانم
ند البخيا
ند ا ر
ند فارس
ند الرغاي
وجدان العزادي
وداد العبدي
وداد نص ي
وداد العمراوي

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 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




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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
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14581
14609
14622
14639
14641
14642
14748
14753
14762
14766
14767
14768
14770
14778
14784

وداد بوس ماين
وفاء ك
وفاء صبار
ياسرغيا ي
ياسم ن اﻻخديم
ياسم ن الز ري
يوسف بن لعز ز
يوسف العش
يوسف الرامي
يوسف أسور
يوسف أصبان
يوسف بوﳌان
يوسف با ديد
يوسف معقول
يوسف مودي

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 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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء

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

يوسف مغ
يو س القوري
يو س حك ش

14788
14799
14813


























14930
14951
14967
14979
14993
15007
15018
15020
15055
15084
15091
15098
15107
15119
15145

إبرا يم بوخرواعة
إيمان شمام
احﻼم جاحظ
اكرام بومز رة
الفطوا ي اﳌصطفى
الياقوت لكر
ايمان الزعيم
ايمان فتا
جواد كرا ي
حنان اﳌتو ل
حياة ف داد
خديجة بو ار
خديجة حدلبداوي
دنيا زو ري
ز ب شكري

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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
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
الثانية عد الزوال
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15203
15225
15232
15239
15240
15242
15256
15287
15288
15304
15325
15327
15347
15370
15383

سناء زغبيط
شيماء القمراوي
شيماء كز زي
صفاء بنا ي
صقري شرى
صﻼح الدين خفيف
عبد الرزاق العن ي
عز ز ال امي
عز زة الشفاوي
غزﻻن لوسفي
فاطمة طا ع
فاطمة حضري
فاطمة الز راء اﳌعزي
فدوى الز ا ي
كوثر شعشاع

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب



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
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

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




43 / 64









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

 دجن02 اﻷر عاء
 دجن02 اﻷر عاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء



أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب












لب العسري
لب كوش
لي كر م
م و ة قنو ي
محمد العبا
مر ة بكوري
مر م بوا
مﻼوي بوشرة
نز ة شو
نصرالدين جبوج
نورة الرا

15390
15392
15400
15406
15426
15443
15465
15473
15496
15499
15513
























15687
15691
15729
15747
15798
15830
15835
15855
15885
15922
15930
15941
15950
15960
15987

اب سام وشر ح
اب سام لعنكري
ال ام اكمرة
ايوب الدائز
حليمة م دي
خديجة بن تيفاست
خولة مدي
رجاء اع ي
سعاد زوﻻين
سناء أغوليد
سندس بن العش
سومية النا
صفاء وحدا ي
عا شة عقيل
عصام أبوز ا

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 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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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




45 / 64





















16011
16022
16025
16026
16039
16045
16054
16076
16084
16088
16096
16161
16179
16198
16203

فاطمة كمال
فاطمة اﻻم ن
فاطمة الز راء الشك
فاطمة الز راء اللطي
فاطمة الز راء ا راوي
فاطمة الز راء محداش
فاطيمة جموح
كوثركر م
لب بلمي
لطيفة فحي
لي عبد ال ائن
مليكة التاب
نادية الر ز ي
نورال دى متو ل
اجركسا ي

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 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
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن

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

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء

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

وفاء رايري
وفاء النقري

16223
16226
























17549
17550
17554
17584
17587
17595
17611
17618
17646
17647
17653
17654
17657
17663
17667

أسماء زرو
أسماء مانوز
أشرف القصراوي
إيمان سﻼم
إيمان مصطا
اب سام ن يل
اسماء العادة
اكرام اﻻخرى
ال ام بلمحفوظ
ال ام مخ
ال ام اسقر بة
امال طا ري
امباركة نفيدي
امينة سكيوس
ان عز زة

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 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
الثﻼثاء  01دجن
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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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17668
17670
17673
17746
17747
17750
17756
17764
17768
17771
17779
17785
17800
17809
17822

انصاف ا ميدي
ايمان جدار
ايمان ا
حليمة البندا
حليمة اع
حليمة نيمرواحد
حمزة تمس
حنان شرا ي
حنان ا ﻼ
حنان علم
حياة الصو
حياة سم ي
خديجة دينار
خديجة مب ن
راضية قو ا

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 ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة




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




الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
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17827
17833
17882
17899
17923
17926
17953
17955
17978
17986
18003
18013
18017
18032
18046

رجاء ﳌنور
رحاب بح ي
ساﳌة بيا
سعيد وص ي
سل و
سل البحتوري
س ام اليوسفي
س ام نجام
شيماء عاطف
صفاء ال ان
عا شة فر د
عبد ا الق افري
عبد الرزاق السعدي
عبداﻻله لفقي
عتيقة سمحا ي

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 ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة




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
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
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18055
18082
18093
18100
18104
18126
18128
18130
18137
18169
18188
18192
18198
18203
18204

عز زة عﻼم
فاطمة ز ار
فاطمة الز راء سعيدي
فاطمة الز راء و
فاطمة الز راء محار ش
فاطمة الز راء بولبول
فاطمة الز راء ال اش
فايزة العبو
فدوى كتات
كوثربولعراس
ﳌياء بلقايد
لي قر ة
لي نون
مجيدة اليام
محاسن وعا

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
مدرسة ب أنزران بأز ﻼل




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
الثﻼثاء  01دجن

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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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18215
18232
18235
18237
18252
18254
18255
18264
18269
18281
18292
18299
18300
18323
18333

محمد حمدا ي
محمد أم ن رشيدي
مراد البصراوي
مرضية أيوب
مر م ب سن
مر م ش
مر م ا دو ي
مر م منصف
مر م بنكعارو
مر م اسكندري
مو ى كروش
نادية القماح
نادية حرا ي
نز ة حوام
نوال ﳌتخم

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب



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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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




52 / 64









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

 دجن02 اﻷر عاء
 دجن02 اﻷر عاء
 دجن02 اﻷر عاء
 دجن02 اﻷر عاء
 دجن02 اﻷر عاء



أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب












نوفل فائز
ناء اﳌسكي
وجدان التو
وسيلة طيبوش
ياس ن ح رة

18348
18376
18384
18392
18406















16341
16342
16355
16378
16406
16411
16412
16414
16424
16431
16433
16435
16456
16461
16464

إب سام عمرا ي
أحمد الكوزو
إلياس مستقل
أيوب صا الدين
احمد العمري
اسماء اع
اسماء امﻼل
اسماء البادوي
اسية ا نو
اكرام ادا ي
التيجا ي راشد
ا سن زع
اﳌصطفى بوز ن
ال ام و لقاسم
امال باحمو












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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
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
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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16476
16484
16509
16518
16524
16527
16537
16540
16545
16565
16571
16597
16606
16634
16654

ايت حبي محس ن
ايمان بونباع
بناصرا و
بوشرى الدﻻء
توفيق جﻼم
جﻼل سكندي
ج ان كوري
جواد اقرس
جواد الطر
حسناء زارو
حسناء مجاط
حليمة الشرفاوي
حمزة زازي
حنان بنحدو
خالد مر وا

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب



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
الثﻼثاء  01دجن

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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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16661
16667
16681
16687
16689
16696
16699
16700
16702
16718
16720
16727
16734
16740
16742

خديجة بيعقوب
خديجة لبيض
خديجة ا ار ي
خليل ديﻼمي
دﻻل التا
راضية بنعبيد
رانيا سماع
ر يعة اميان
رجاء فؤاد
رشيدة أغم
رضوان سماع
زكر اء الغازي
ز ورالبقا
ز ب عا
ز ب ابرا ي












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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
اﻷر عاء  02دجن
اﻷر عاء  02دجن

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




الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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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16745
16751
16758
16765
16770
16775
16777
16780
16783
16801
16804
16807
16819
16821
16829

ز ب ادي علوي
سارة ا باوي
سعاد شاديفي
سعيد حرشات
سعيد العماري
سعيد اشماو ن
سعيدة الغابة
سعيدة بار ال
سفيان عﻼوي
سلوى ﳌع ي
سمية ح ي
سم ة موعوش
سناء ناصري
س ام او ر ر
س ام لعرو ة












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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
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16832
16849
16851
16855
16863
16868
16874
16876
16888
16889
16909
16919
16922
16931
16942

س يل ز يدي
شيماء بوالز ن
شيماء الرقبة
صباح بح ال
عا شة شراف
عا شة خش
عبد اﻹله مخليص
عبد ا كيم ناصري
عبد الصمد حمراوي
عبد الصمد عسراوي
عبد الواحد ا ياري
عبدالرحيم بوغاز
عبدالسﻼم عباز
عبلة مغري
عز زعماري

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب



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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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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16950
16959
16968
16970
16973
16974
16977
16980
16989
16995
16996
17001
17013
17015
17027

عز زة ح
عصام مردا
عواطف زنا ي
عياد ايوب
غزﻻن غانم
غزﻻن العيادي
غزﻻن اسماعي
فؤاد ا ما ي
فاطمة الركراك
فاطمة بوجمان
فاطمة أقب
فاطمة ل
فاطمة ع و
فاطمة عبا
فاطمة ال اش












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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
الثﻼثاء  01دجن

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




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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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17033
17039
17055
17056
17064
17065
17090
17094
17105
17109
17113
17124
17125
17130
17133

فاطمة لشقر
فاطمة الز راء عﻼ
فاطمة الز راء كوس ن
فاطمة الز راء باخو ا
فاطمة الز راء ملو ي
فاطمة الز راء أبوالطيب
فردوس ال جاوي
فظمة حمي
ك ة الدر وش
ﻻلة فاطمة ب سن
لب أقب
لطيفة الكوما
لطيفة اماس
لي لعرو
لي طا ري












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



الثﻼثاء  01دجن
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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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17138
17139
17140
17141
17157
17170
17179
17186
17187
17192
17193
17199
17200
17216
17218

ماجدة وحطي
ماجدة القيدوري
ماجدة خر اش
ماجدول ن بواع اد
محمد الغ ة
محمد الكطا ي
محمد عام ي
محمد ابرا ي
محمد امعزول
محمد خرم
محمد الرغ
محمد زابور
محمد اﳌزري
مروان معزوزي
مروى مفيد












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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
الثﻼثاء  01دجن

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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
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17219
17220
17223
17229
17237
17248
17256
17260
17265
17267
17271
17273
17277
17281
17284

مر ة القليول
مر م ا م
مر م خوﻻن
مر م بو خف
مر م صادق
مر مة سعيد
معاذ بن رضوان
منال در و ي
من ا عزتي ن
م دي حناوي
مو مسك
مو بوفوس
موﻻي الكب علوي
مونة عقاوي
مونة اج












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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
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
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال




62 / 64












17297
17301
17306
17309
17315
17332
17357
17361
17375
17391
17394
17395
17401
17402
17411

مينة اسمانة
نادية ب اج
نادية خ
نادية اليام
نجية الشاد
عيمة بدوش
اجرالز دي
اشم قاس
شام تزدايت
وسيمة البلغي
وفاء اسلك
وفاء العناز
ياس ن ا اد
ياس ن صال
ياس ن ختام












مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب

أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل



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




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

 دجن02 اﻷر عاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء



أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل
أنزران بأز ﻼل

مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب
مدرسة ب












ياس ن بار و
يامنة اماليك
سرا حمامي
يو س حوري
يو س بدا

17413
17418
17419
17436
17437




