
























ن120062 يلية طارق بخنيفرةفاطمة وحس ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةصا بوراس120064 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمصطفى امحيجان120065 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

سناوي 120069 يلية طارق بخنيفرةنورة  ا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد تور120070 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

زة وخبو120071 يلية طارق بخنيفرةعز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

س120073 يلية طارق بخنيفرةمحمد ا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةنورالدين صابر120075 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمراد جدي120076 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةالسعدية جابر120077 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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وض 120018 يلية طارق بخنيفرةصدام  ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ن حاسو120019 س يلية طارق بخنيفرةا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ي120021 يلية طارق بخنيفرةخديجة الباعمرا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

دان120022 يلية طارق بخنيفرةحسن ز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةجواد عضوش120023 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسن مروان120024 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمصطفى ايطو ع120027 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةز اعاللم120028 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

م120029 يلية طارق بخنيفرةرضوان كر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

شو120030 ور ا يلية طارق بخنيفرةاز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةالساعيد وخباش120001 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ي 120002 يلية طارق بخنيفرةفاتحة خت ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يوض120004 يلية طارق بخنيفرةمحمد اش ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد بنع120005 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمينة الكندي120007 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد باوحدو120010 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعبد الرحيم والتور 120011 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

رة وحساة120012 يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسفيان حسناوي 120015 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةجمال البحايري 120016 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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غيغيت 120031 امس التقنية بب ماللشام  ا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ن حدور 120032 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي120034 امس التقنية بب ماللعمر  كور ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ن120036 امس التقنية بب ماللمحمد احس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يد120037 امس التقنية بب ماللمحمد امس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ل120038 امس التقنية بب ماللعا أمز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالللب صابري 120040 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ارو 120042 ن و امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللصوفيا أور120043 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللفاظمة بداوي 120044 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللالكناوي حفصة120045 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يما120049 ة ال امس التقنية بب ماللسم ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللأيوب عزوزو 120051 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ج120052 امس التقنية بب ماللفاطمة بو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ع120053 امس التقنية بب ماللمحمد ج ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي120055 امس التقنية بب ماللمرضية العمرا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللزو ح120057 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

رفاوي 120058 امس التقنية بب ماللاحمد ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ا120059 امس التقنية بب ماللاسماعيل الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ناش120060 امس التقنية بب ماللحكيمة ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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يان111188 بكةسرى  ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسناء مزوز111190

شو111191 بكةجواد او ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةمحمد اغراس111193 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

م عدوزي111195 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م كوثار111207 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

زي 111208 بكةلب عز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ري 111213 بكةخديجة جو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ن111215 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعيدة ز

سان 111217 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة  بن س

بكةعبدالرحيم  بوسالمة 111218 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعادل نا111219 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد العا خرواش111223 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

م حافيظ111228 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللخديجة ايدير111231 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشرى  بورواي111238

يلية طارق بخنيفرةدى  السب 111245 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ه111251 يلية طارق بخنيفرةايوب نز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةأميمة الرغوت111253 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةشرى مف111254 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأسماء املصلو111256

بكةكمال الوا111257 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

سام باغوري111258 بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

نادي111263 امس التقنية بب ماللبدر الدين  ل ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي111264 يلية طارق بخنيفرةمحمد الكفا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

في111279 بكةر شر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاسامة حمص111284 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ط111286 عز 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافؤاد 
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يلية طارق بخنيفرةعبداالله ايدو111288 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللدى  مستاوي 111289 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي111295 ن احما س يلية طارق بخنيفرةا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صادى اليم111303

بكةعدنان املوان111307 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأميمة مكو111308

ي 111309 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصالح الدين ضم

ع111311 بكةبوشرة بر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللجمال بوستة111312 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي 111317 امس التقنية بب ماللعثمان  ز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ف111323 ي عر يلية طارق بخنيفرةعبد الغا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةعيمة ايت ارحو111325 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

كيم111327 يلية طارق بخنيفرةحنان ابن ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحنان قمار111330 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةعبدالرزاق خماش111331 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللاجر أعبا111334 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ن عازم111336 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

ي111337 بكةامينة الديا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي111340 بكةعبدالرزاق زا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ياري 111354 يلية طارق بخنيفرةسعيد  ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

د111360 ن بوز امس التقنية بب ماللماجدول ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ف111369 امس التقنية بب ماللاكرام الظر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

سام زعكيل111378 يلية طارق بخنيفرةاب ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

عموت111379 بكةسناء ايت  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامينة العوامي111382

بكةمحمد اوالطالب111384 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

بكةفدوى  اصيان 111385 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد اللطيف دراوي 111394 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةحسناء سارو    111395 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بكةأحالم نجاح111396 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يط111399 ز ا بكةعبد العز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة حموع111400 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بون 111401 يلية طارق بخنيفرةخولة  ش ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةملياء عاطف111403 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء  عاطف 111404

يلية طارق بخنيفرةأمال صابر111413 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ال111415 سر مة ايت بو امس التقنية بب ماللكر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

رة111417 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسن باز

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسناء يوسفي111424

يلية طارق بخنيفرةخالد  فضالوي 111426 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةوداد سناح111446 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةعواطف الشعراوي 111466 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو
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ر111467 ار بكةسعيدة ول ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

راء  زراق111469 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللجواد الطر111471 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

شار111474 يلية طارق بخنيفرةغزالن  ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي 111480 يلية طارق بخنيفرةلب ص ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاملصطفى امرضا111488 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعتيقة  امر111493 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

م ال111494 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

اوي 111500 بكةعبد العا  العر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

م املعز111503 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

بكةحنان كروم111504 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ن اع111509 س 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاا

بكةحفصة يارود111512 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ميد املنصور 111513 امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرة أمينة  ايت صا 111515 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

دادي111521 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاامينة ل

ي 111524 بكةإكرام ز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

عوش111526 امس التقنية بب ماللعبد االله  ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

شباروت111533 يلية طارق بخنيفرةياسمينة  ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ة شكران111546 يلية طارق بخنيفرةسم ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكوتر الصال111547

دي111548 بكةايمان بوز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

زي 111552 بكةشيماء عز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللنادية بوتخامت111556 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ن 111559 زة  حن 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعز

راء  السكتاوي 111563 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي 111564 بكةوصال ص ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي111569 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الصمد ع
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23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسارة أيوسف111586

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة خموش111592

ي111604 يلية طارق بخنيفرةشام الغزاو ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللالة ملزوري 111611 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي111616 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسكينة ب

دا111622 بكةاجر ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسامية شم111625 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

م ابنمذاغ111629 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

بكةايزة بلعيدي111635 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةبوشرة  الياسفي 111638 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اج111640 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة 

بكةفدوى  موجان 111645 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

رة وحود111647 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاالز

ي111648 ام السا 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاس
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يلية طارق بخنيفرةمليكة اشق111651 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ن111657 بكةلي مع ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يم حبي111661 يلية طارق بخنيفرةابرا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةدنيا زن111665 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسمية نفوري111681 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

س111684 بكةاميمة لعت ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

س111706 ر 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأيوب ا

شة منصوري111712 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعا

ي111713 امس التقنية بب ماللفرح ورا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللدنيا  أخطار111719 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

م رفا111724 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ة مال111727 امس التقنية بب ماللسم ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

في111730 بكةحسام لعر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

داوي 111731 سام م امس التقنية بب ماللاب ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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بكةلطيفة الفال111734 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

اوي 111739 بكةيوسف امل ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايمان ماغ111742 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحنان اوصا 111743 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد بوحساين111744

يلية طارق بخنيفرةفاطمة شمس الدين 111745 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

م البغزاوي 111747 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ن ايت احضري 111751 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياسم

يلية طارق بخنيفرةاسية سمي111757 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

د111760 يلية طارق بخنيفرةرضوان  ابو ا ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

س111761 يلية طارق بخنيفرةمجدة قر ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بكةحمزة محتفظ111766 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللوفاء النا111768 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

الل111771 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامروة ايت و
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راء بوعالم111779 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإكرام أنزار111791

بكةكوثر جالل111798 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعمر مجان111806 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةلي فضو111813 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللإيمان شفيقي111816 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةاسيا نجوي 111817 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةوصال بوتفلة111820 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الرحمان حمادين111826

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صادنيا الزغودي111827

عم111828 امس التقنية بب ماللفاطمة   ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةاحالم السوداري 111836 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

راء بن عبو111845 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ب هللا111851 امس التقنية بب ماللخديجة حب ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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ن مو111855 امس التقنية بب مالليوسف و ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ش111864 س حك يلية طارق بخنيفرةيو ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

راء النوري111866 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ندز111867 م  24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

ة الراشدي111868 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء  بامقورن111869 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ي111870 بكةرشيدة  موجا ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاكرام  ايت ار111873 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاحمد غاندي111875 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإيمان صو111879

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياسمينة شكري 111880

يلية طارق بخنيفرةكوثر جدوي 111881 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعيدة الشرقاوي 111883

امس التقنية بب ماللسناء اإلدر 111891 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةاسماء وحمان111894 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللند املنتص111895 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

م اكر111899 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافدوى العمراوي 111923

ي111930 امس التقنية بب ماللحسناء لوكر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةشرى عال111933 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

س يوسفي111942 يلية طارق بخنيفرةأ ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

بكةاميمة حب111948 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ام111951 يلية طارق بخنيفرةسرى ا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ب 111953 يلية طارق بخنيفرةاملصطفى  الشائ ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالصمد  زرار 111954

وس 111955 م  مل بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ز اليوسفي111957 يلية طارق بخنيفرةعز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي111962 يلية طارق بخنيفرةسعيد جنا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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بكةغزالن غانم111974 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

بكةسعاد الداعمت111978 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

راء  ناظيف111984 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةنادية الدائز111997 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صادى رضوان112000

بكةندة حني112005 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاند بزكة112006

ور 112007 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة  ام

يوي 112029 يلية طارق بخنيفرةاكرام ال ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسكينة رحي112032 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةلي الرج112035 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يع112036 راء ر امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

س بودرقة112040 يلية طارق بخنيفرةيو ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكوثر سعيد112064
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23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشام اموال112071

ي 112072 م الناص بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي112073 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الفز

بكةسارة وشا112075 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةلي  املعطاوي 112079 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

م اشتاشن112080 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخولة سيمو112082 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

س112085 بكةايوب بومس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ت112086 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااكرام الزاو

بكةشيماء الفيال112089 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

غانمت112090 بكةنوال  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةاسماعيل برادي112099 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد هللا شامي112102 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة لوضيفة112110 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةند الرغاي112112 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

راء  لعناية 112116 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ري 112118 يلية طارق بخنيفرةلي طا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةفخرالدين حضراوي 112119 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

فيظ اقروش112120 بكةعبد ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

روف112121 بكةسارة  بو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ن السوداري 112125 امس التقنية بب ماللياسم ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

عام112130 يلية طارق بخنيفرةخديجة  ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء احمروش112134 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ن بدري 112140 بكةأم ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

اجر112141 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارجاء امل

بكةسعيدة الرو112142 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ام  قص 112143 يلية طارق بخنيفرةس ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ي112144 امس التقنية بب ماللوفاء الدمنا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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ي 112147 يلية طارق بخنيفرةشرى اليما ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ن112149 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسل  ز

اوي  سعيد112150 بكةامل ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاآية حمدون 112151

بكةخولة غزاف112154 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمنال بن التابت112156 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

وة112158 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء عر

بكةلطيفة جابري 112159 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

راء شادي112160 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجواد البكري 112164

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإيمان الداودي112167

ش112174 يلية طارق بخنيفرةحليمة ال ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةسمية بونوار112183 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطنة  عبد جليل112189
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م فارق 112197 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

بكة جمال الدين  ندلوف112207 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

م  بوتكبوت112219 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةجميلة مورادو112223 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

زي 112225 بكةشيماء كز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ز بوداود112228 امس التقنية بب ماللعبدالعز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الصمد  لطفي 112233

م بوجعراوي 112236 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

يلية طارق بخنيفرةامعال محسن112237 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالللي بوسيف112245 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ش112265 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاتن الشاوي  كي

بكةحمزة أيت باحسو112271 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة ناصري 112275

بكةسلوى فق112278 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

4


23 / 73



























يلية طارق بخنيفرةبدر الدين  ساف112284 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة  عدالن112286 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

وب112291 بكةيوسف وا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي 112293 يلية طارق بخنيفرةسعيدة ناص ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةايوب احسو112298 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةنوال جمو112303 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ي112316 ام فنا يلية طارق بخنيفرةال ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

اء اعراب112318 بكةزكر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

م مرتحيل112321 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

سليمان112322 يلية طارق بخنيفرةعبدالرزاق ب ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ام سعودي112323 بكةس ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخولة عق112339 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةالنا  العرساوي 112347 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسماعيل السعيدي112352
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امس التقنية بب ماللايوب لعفو112353 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة بو112357

يلية طارق بخنيفرةعصام  الكردودي 112361 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ادي112362 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسناء الز

ايمر112364 يلية طارق بخنيفرةكوثر ام ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةغزالن  معرو112365 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةمحمد العبا112372 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

لن112373 مة امز يلية طارق بخنيفرةكر ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةجليلة البارودي112378 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانورالدين  بلمودن112381

عالط112383 ن  24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

مدي112385 يلية طارق بخنيفرةمروان ا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ت112388 م كر بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

راء اعف112391 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

4


25 / 73



























بكة عبداللطيف  طجيو 112399 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ف112407 امس التقنية بب ماللعيمة أوشر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ش112408 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسناء ا

زة ندير112413 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعز

يلية طارق بخنيفرةخديجة  العراك112414 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسفيان بولعوان 112422 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ي 112431 بكةعمر خ ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعاد زغبيط112432

رة بكري 112434 يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةفدوى سعيد112436 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يم ورغوص112439 بكةابرا ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

س اسراك112442 بكةيو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسناء وتزروت112448 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد وع112449 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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م سيف الدين112461 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ة بوع112462 امس التقنية بب ماللنز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء النخي112465 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاكرام مجان112467 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمروان جمال112468 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

م112471 امس التقنية بب ماللأسماء كر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ش112475 ة اتي يلية طارق بخنيفرةنز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ر112479 راء زور يلية طارق بخنيفرة فاطمة الز ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ز مخلوف112480 امس التقنية بب ماللعبد العز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ش112486 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانورة مرغ

يل عال112498 بكةن ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان  أيت وليعد112500

ه112503 بكةخديجة نز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسل و112504 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللحمزة املندور 112506 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

نانة112508 يلية طارق بخنيفرةنادية بو ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةأميمة بوحا112510 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاسماء ومو112514 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي 112516 ا يلية طارق بخنيفرةبة   ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةيوسف سرار112517 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

عق112524 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايوب 

يد112531 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيمة ش

يلية طارق بخنيفرةكوثر فاتح112532 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

راء الشميطي112533 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

يلية طارق بخنيفرةعبد هللا مرغادي112536 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

د112539 بكةسعيد افر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

شة االدر112540 بكةعا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةفاطمة الغازي 112548 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو
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ادج112550 يلية طارق بخنيفرةمصطفى ايت  ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللبوشرة انفاوي 112551 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللخالد نياب 112552 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ن بوع112566 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

بكةاسماء افزناوي 112567 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي112568 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصفاء بنا

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامجيدة األفضل112572

ن 112573 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااحسان  زو

بكةنجاة اوراوي 112574 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمديحة خ112579 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايمان بن يح112581

امس التقنية بب مالل  حسناء بوز 112582 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

م بري 112583 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

غزوت112586 ة  امس التقنية بب ماللنز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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بكةمحمد شكري 112587 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

شة اشبان112590 بكةعا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايمان  بوغو112594 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصالح الدين خالف 112599

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحفيظة فاض112603

ر112604 يلية طارق بخنيفرةفاطمة صو ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةيلة فؤاد112606 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةاكرام ملسلك112609 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م112610 ب كر امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةنورالدين صاد112620 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

دان112622 شام  يلية طارق بخنيفرة  ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

داوي 112623 بكةشروق ش ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةإكرام سنو112628 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعبدهللا  ز 112631 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةخديجة عصيم112641 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدهللا ف112648

س112654 يلية طارق بخنيفرةاسماء حمد ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

م اتوجان112657 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسعاد عالمي112665 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ام  بلعيد112666 بكةس ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ن كزري112671 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد أم

رشاوي 112673 راء  ا 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

تون 112680 يلية طارق بخنيفرةاسامة ز ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحفيظة داد112681 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة صوام112682 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

راء  رزاد112685 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

اري 112686 راء االز يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة إفخش112687 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو
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راء سمان112691 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

بكةعبد الرزاق الزنبو112692 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايوب  وجوظن112696 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

س112700 م بكةحمزة  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ان112704 امس التقنية بب ماللاحالم ج ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي112707 بكةأسامة تاونا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ل112708 امس التقنية بب ماللخولة طو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ام قب112711 امس التقنية بب ماللس ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامينة ايت يدير112712

يلية طارق بخنيفرةشيماء رفا112714 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةبوشرة املتقي112717 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ي 112728 غا ن  بكةياس ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يت112732 يلية طارق بخنيفرةأمال  ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةسرى ايت قا 112737 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللاكرام السبا112748 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

و112756 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسكينة بو

اوي 112758 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة ال

يلية طارق بخنيفرةسمية  واعراب112765 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ن باسالم112769 س يلية طارق بخنيفرةا ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ا112772 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايوسف خو

ي112774 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاغزالن العمرا

بكةيلة حرت112780 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكمال صالح112787

يلية طارق بخنيفرةحسناء لعشاوي 112791 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحمزة العل112794 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ديل112795 ر بكةإيمان ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يم اوشو112796 يلية طارق بخنيفرةابرا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةرشيدة بوعدي112798 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةمحمد عزور112801 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بكةصا الطو112807 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

زمارن 112810 بكةحسناء بو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةإسماعيل  املوقت112816 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي112817 يلية طارق بخنيفرةدنيا الديا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

اش112819 ية   س بكةا ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

اش 112823 بكةخولة  ال ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

م سامل112827 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ام  الرا112830 يلية طارق بخنيفرةال ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

بكةسفيان أتاضة112849 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

راء ممدوح112855 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

امس التقنية بب ماللصفاء حس112859 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

بكةيوسف وا112863 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ي112864 امس التقنية بب ماللبوشرى بالغزوا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو
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25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء نص112865

يلية طارق بخنيفرةرشيدة  فواجو 112867 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةوسيمة خلفاوي 112869 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةصالح الدين  لوزي112872 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةنادية العوجة112882 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةيوسف بولشغال112883 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

وح112885 بكةاسماعيل مر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

راء اخا112887 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةعبداإلله  شاقيق 112889 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء خالف 112891

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالواحد احديدو112894

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة انفاوي 112903

ام   اعمامو112907 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاال

بكةسناء  الكنوطي112908 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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ام اشمالل112912 بكةال ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ناد112915 بكةسلوى  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يبة  عطري 112916 يلية طارق بخنيفرةو ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

زي 112918 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسناء احر

يلية طارق بخنيفرةاكرام توفيق112924 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

اوي 112934 امس التقنية بب ماللر  ال ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمن  خمان112937 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةفاطمة شابا112940 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاسية زفو112943 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةرضوان ومرعوش112946 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةغزالن الوطاس112948 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةأميمة  فيالل 112949 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةند وغانم112950 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار شو112951
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ة112953 بكةحكيمة صب ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ش112954 يلية طارق بخنيفرةناء فاند ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوصال الشوال112961

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإيمان السكتاوي 112970

يلية طارق بخنيفرةايمان رفيق112971 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

بكةسفيان أزايز112973 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ش112976 بكةآسية وكر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفاتحة مرابح112986 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسامة ايت العيد113000

امس التقنية بب ماللنادية عاتق113013 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاتحة صابر113016

دي113019 يلية طارق بخنيفرةسناء بوم ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي113031 بكةصا العمرا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

راء رضوى 113034 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز
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امس التقنية بب ماللدالل من113035 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةشيماء الشمرا113046 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

لميم113053 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعيد 

ر113055 امس التقنية بب ماللايمان  زور ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

م العزوزي 113065 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفتيحة بوعمران113067 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ور ضبار113069 يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسناء  وعملك113070 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةاسماء الكرش113079 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي113091 بكةلي كنو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي113095 عة الدجا امس التقنية بب ماللبد ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

بكةإيمان داد113098 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

م ناشط113117 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارجاء االسوي 113119
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ار113122 يلية طارق بخنيفرةأيوب إم ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ادي113125 ام  25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاس

م رزوق 113127 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

اس113142 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأسماء و

ام حفوض113145 يلية طارق بخنيفرةس ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلة فيالل 113146 بكةس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةبوشرة قندو113147 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصباح نورالدين113149

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحياة ابروك113160

ي113161 يا بكةخديجة  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحسن لطفي113162

رش113165 بكةأمال أيت  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

راء اغرمي113185 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةاد منضور 113197 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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بكةخديجة  سمي113198 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة رشدي113210 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانادية  مسلم113217

ي113219 عدا يم ا بكةابرا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

رة نجيدي113221 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاز

فة113224 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسناء بوغر

بكةخديجة السعيد113226 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

شرى شابو113232 بكة  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي113237 امس التقنية بب ماللاميمة الرحما ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة حديوي 113241 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

ي 113242 بكةاجر  مركو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفاطمة مشاش113243 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

راء  معطاوي 113245 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ش113255 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانادية أكر
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امس التقنية بب ماللدنيا فرحات113259 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي113263 يلية طارق بخنيفرةأحالم مدرا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللرجاء بوحاج113266 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةاسماعيل  ايت اخشوش113272 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م  بنان 113274 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةمحمد الفرساوي 113277 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ام احسان113281 امس التقنية بب ماللس ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

روال 113282 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوداد ب

امس التقنية بب ماللإيمان بنخلفية113284 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشمياء رشي113285 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

راء  يدير 113290 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

بكةرشيدة شع113291 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحفيظة أيت بزدو 113294 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

لو113295 يلية طارق بخنيفرةعتيقة ا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو
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ور  سليم113296 بكةز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

نون 113298 راء ا بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امي113299 ن الو امس التقنية بب ماللمحس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

راء ملسلك113303 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسماء اعقى113316

ي113317 بكةمحمد الديا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان سالم113318

يلية طارق بخنيفرةحسن  مؤقر 113328 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللخالد الداد113335 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء الزا113336 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةر  البوكدادي 113337 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

لت113338 يلية طارق بخنيفرةلطيفة اتمز ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبدالرحيم  جوان113342 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ة 113348 رو يلية طارق بخنيفرةحسناء  بطل ا ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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بكةسفيان ج113349 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة اكندوي 113353 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةناء ادياب113367 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةيثم محب113368 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

م دالل113372 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

يلية طارق بخنيفرةشيماء جمال113375 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسناء مرتوس 113390

م113391 بكةعصام كر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةصا فنيدي113400 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاسامة مشعال113401 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلة بنمو113409 بكةس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسن رافع113410 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةحسناء أزم113412 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةشيماء الزواق113416 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو
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23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالرحيم بردوز 113417

امس التقنية بب ماللصالح الدين افق113421 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

م ابوال113425 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ز113432 راء عز 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

اج113438 يلية طارق بخنيفرةشرى ر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعيد مفتو113441

يلية طارق بخنيفرةسفيان عياد113443 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

وشة113444 ة بر يلية طارق بخنيفرةحور ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة حلو113446 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

س113448 بكةسامية ايت غوط ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ت113450 يلية طارق بخنيفرةحياة تور ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةايمان قطيب113452 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةرضوان اوخطار113456 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بكةيلة حمدان113457 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللخديجة ا113464 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفاطمة عشور 113465 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

سل113475 يلية طارق بخنيفرةشرى ا ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانوال بنكور 113487

دي ايت يدير113489 يلية طارق بخنيفرةامل ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةشام  الديري 113492 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة عصام113495 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ار113498 ب ب 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاز

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانضال ودود113505

دي113510 م بوز يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

اص113511 يلية طارق بخنيفرةض ر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد الرقيوي 113514 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ري 113517 راء زو يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارجاء منصور 113518
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ي113523 بكةنوال  الفطوا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوداد الصاليح113538

م زعبو 113542 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

ن زموري113544 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ري 113546 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشرى ز

امس التقنية بب ماللسم تنكر113550 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امي113552 يلية طارق بخنيفرةعبد الرزاق ال ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسعيدة اكرام113554 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

اب يقاجعان113560 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار

عوز 113561 م و يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

س النادي113562 امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشرى مومن  113563

بكةلي نجدي113564 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعبد الفتاح باحيد113565 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب مالللب تكيوط113568 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي 113569 امس التقنية بب مالللب كب ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان القسي113574

بكةعيمة حصار113576 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد املغيث الدرقاوي 113577 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللغزالن مقدادير113579 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ال113583 راء ال بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

سام رحمون 113584 بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة افططاح113589 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ات113594 م م امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةاجر الفارو113598 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

س قراوي 113607 بكةأ ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء حدادو113613 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايوب كورايت113622 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان م113629

يلية طارق بخنيفرةخديجة اسماعي113630 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

دومي113633 بكةأسماء  ا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

رشاوي 113637 بكةعثمان  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ي113639 يلية طارق بخنيفرةفاطمة جورا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يم113642 ا ابرا امس التقنية بب ماللسن خو ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

رسا113644 راء ال بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

دي113648 يلية طارق بخنيفرةوداد بوم ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفاطمة مدكوري113665 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللجميلة ايت ع113667 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

بكةشادية شفيقي113674 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

زي 113676 م وز يلية طارق بخنيفرة مر ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااجر فتاح113678

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوداد اسكوم113682

4


48 / 73



























بكةأيت كورو  نادية113687 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةجمال بومنصور 113688 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

مداوي 113693 راء ا امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوصال بيان 113697

بكةفاطمة ايتع113699 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ري 113701 امس التقنية بب ماللإيمان  الطا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسماعيل بنحدوا113702

بكةنورة صديق113704 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ات113706 كيم حر بكةعبد ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشرى باشوا113711

م باجة113714 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمنية سيف الدين 113715 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاميمة  ملسيكد113721 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ان113724 بكةشيماء زر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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ان قماش113740 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاج

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأسامة  املرزاق113743

افق113746 مة مو امس التقنية بب ماللكر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعمر الرامي113747

ي113749 امس التقنية بب ماللحسناء اوع ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ن تلفنا113755 يلية طارق بخنيفرةياس ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاسماء احنصال113761 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالي الفق113766

بكةسارة ابندادة113776 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةدنيا خليل113778 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يل حفوظ113782 يلية طارق بخنيفرةن ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلة بوفنان113784 يلية طارق بخنيفرةنو ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ب113794 امس التقنية بب ماللعصام  األش ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صابة عشور 113799
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يلية طارق بخنيفرةحفصة امكيلد113807 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

با 113810 يلية طارق بخنيفرةسل  ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

بكةغزالن غر113813 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحياة اباري 113817
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اللسكينة املنار110008 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

دوي 110014 ام م اللإل 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

بطي110015 اللشيماء  ال 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللاسماء صادق110016 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة الوا110017 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللوليد ايت ي110018 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110020 اللملياء السليما 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء رابح110022 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

مة   العمراوي 110023 الل كر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الليوسف رصيد110024 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللصفاء جمال االدر110030 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحمزة  ا 110031 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللأشرف الكمران110032 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اغ110033 ام ز اللإل 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ة  اكداش110040 اللنز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

كيم اع   110045 اللعبد ا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

م  شراس110048 اللمر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110049 ام  فرحا اللس 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

راء  سعيدي110050 اللفاطمة الز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

رون110052 اللخولة  25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

يضري 110053 اللخديجة ا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

راء خرشو110057 اللفاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللاكرام  حضري 110061 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110063 ة حمدا اللنز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللايمان بوجمال110075 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

وي 110091 اللحمزة ص 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللسكينة  حس110098 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

سام110100 ي إب اللضم 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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اللفدوى بوعمر110104 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللوفاء ازنك110114 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللسل أوحقي110136 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110137 اللأمينة اوتور 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ش110138 اللخديجة الدرو 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 110139 اللوئام  العر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ة الرامي110146 اللمر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110172 اللحفيظة العر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء فائدة110178 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110187 يل ميمو اللن 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعواطف مطيع110195 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ش110197 الليلة احم 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

د110198 اللسارة أيت بوز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

غراض110199 اللفاطمة بو 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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اللفتيحة الناصري 110204 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

بة110210 ي سو اللالعر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن نيازي 110211 اللمحمد أم 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد خلفاوي 110212 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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اللاكرام رشدي110224 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد  صد 110228 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي 110231 اللحياة سم 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

غزو 110241 اللشيماء  24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد نوفل110242 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الللي خدة110244 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة ثبوت110258 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء غان110259 اللفاطمة الز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ري 110263 اللمحمد طا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللسل بوعدل110266 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ية110267 سي اللوصال  24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن110273 الليوسف يق 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

نة زناوي 110276 اللصابر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسمة احبلة110283 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ال110284 اللند قر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمديحة شرا110285 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ش110288 دي ايت ال اللم 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللكوثر بولعراس110289 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

م انفاوي 110290 اللمر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110295 اللايمان  املو 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الليجة الفرساوي 110299 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110302 اللنجوى السمو 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اء110307 اللرجاء زكر 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ام غنوري110310 اللس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

في110319 راء ال اللفاطمة الز 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة  لوضيفة110325 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللماجدة با110330 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفدوى اعا110336 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ي110340 وا ة  ا اللسم 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ور بنوا110344 اللز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء السعيدي110345 اللفاطمة الز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ام نجام110352 اللس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي110353 رة  ر اللالز 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللغزالن ازغيدي110354 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة ندير110358 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء العركب110366 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ة  ب110369 اللك 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راوي 110371 م م اللمر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسكينة خروب110373 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاملصطفى قاسم110380 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن منور 110386 اللمحمد أم 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحفيضة اسنام110389 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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سي110391 اللسكينة  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاسية الشاد110397 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة  بادة110400 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

شاد110401 اللدى  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

نة صواك110406 الللو 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

سناوي 110409 اللخديجة ا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يط110411 اللسعاد بوس 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي 110416 اللامال وص 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء بولبول 110418 اللفاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسكينة الغني110424 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسكينة حساك110428 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ة الزاوي 110429 اللفوز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمونة وتاوعالت110432 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي110437 اللسعيدة نبا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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اللمباركة نفيدي110443 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

وري110450 اللكوثر ز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

س110456 سام بوحس اللاب 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخولة رحاب خالد110459 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعماد لعراش110460 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمخلي شيماء110462 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن110471 اللأسماء لياس 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللايوب الدائز110474 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللصا سبا110475 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللأميمة صوا110478 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

شة اصناو110479 اللعا 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ساء  الدومي110483 اللا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الللي التومي110492 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللأسماء  باحدو110493 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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راء من110502 اللفاطمة الز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ش110512 راء محار اللفاطمة الز 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

لطي110517 اللياسمينة ا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اب السلماوي 110522 اللر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللكوثر كرمة110523 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ت 110528 اللأسماء قان 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

دي110534 ة البوز اللحور 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء صفوان110539 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بان110549 اللالسعدية والر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاجر  السعيدي110552 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

سام العنقود110561 اللاب 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسفيان سنان110563 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللاجر تائب110566 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي110567 عقو اللحسناء  24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ي110569 راء حمدا اللفاطمة الز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللنجاة ازعي110573 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

داوي 110578 ب م اللز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110582 اللخديجة لعنا 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي 110583 الل  غزالن وص 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 110587 اللسكينة  امل 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يليل110594 اللصفاء  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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يم110607 اللاملصطفى ف 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللكمال  فزو 110622 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ش110631 اللحسناء خمر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللنورة أفيالل110633 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللخولة ارحي110634 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفرح حمزة110637 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللأيوب بنمو110640 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ز حماوي 110642 اللعز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة الشرفاوي 110643 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ز110649 اللفاضمة عز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللاميمة لعظم110651 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة عقاوي 110654 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

داد110662 اللأميمة  ا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن خوع110664 اللياس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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اللحياة ابراغ110665 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللكوثر العزمي110669 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110671 م  املمو اللمر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاظمة توفيق110681 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد عزوزي 110691 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفظمة حمي110701 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسنابل أقزنون 110703 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللبوشرى  شعاوي 110717 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللحكيم ازع110718 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

دوب110722 اللفاطمة ا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد امعزول110735 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللعبد اإلله مخليص110736 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعيمة اضراوي 110737 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ز110746 اللسمية امز 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ز110748 اللايوب اخاز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ة العقاوي 110751 اللسم 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللأميمة معدي110757 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد املسناوي 110759 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي110761 يد ع اللعبد ا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللصفاء حي110765 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ون110766 اللبناصر أح 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء  أكجداد110771 اللفاطمة الز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اش110775 اللغزالن  25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء110780 اللاكدال فاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

واري 110781 اللمولود  بل  24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

زي 110790 اللمحمد اوعز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللبة  ندير 110792 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللايوب السعدي110798 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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شاطي110802 اللخديجة ال 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللعبدو رم110809 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

الللطيفة كورايت110811 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ب110819 اللملياء ش 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللحياة مر110822 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة  شاوي 110824 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن أركو110830 اللس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللايمان مخلص110833 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعزالدين كعموش110835 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء الفات110836 اللفاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء عماري 110841 اللفاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحفصة اكجداض110842 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 110845 يلة غر اللس 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

خ110856 اللإيمان لفر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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مداوي 110857 اللأنوار ا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

س 110865 اللسعاد  لب 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة اسبا110866 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

دي110871 راء السر اللفاطمة الز 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ام110877 راء ال اللفاطمة الز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

راء ملغي110880 اللفاطمة الز 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يم  مع110882 اللابرا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ع 110885 اللمروان لقن 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ع110888 اللكوتر ا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

سام  املومن110894 اللاب 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي110897 اللمصطفى الغزوا 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن110902 اللجميلة بوالز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللشادية  عيا110904 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ام110909 اللشام ا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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يم110916 م ايت احماد ابرا اللمر 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اش110918 ام بر اللإل 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللجمال  عطيفي110919 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحمزة كبدي110920 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ة  الشميطي110921 اللفوز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللسكينة العمري 110924 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن110925 اللاسماء بن الش 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخولة النا110926 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي 110928 ا اللرجاء الز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن صال110929 اللياس 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي110931 ا اللشيماء  ال 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

زة ح 110938 اللعز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللحنان بنحدو110939 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللحياة جعفر110942 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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اللسومية مرغادي110943 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللخديجة غباوي 110945 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد ايت الطالب110948 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحمزة عبادي110950 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

توتو110953 ام ا اللس 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللنادية خ110959 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسناء املكيلدي110960 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن110962 اللسمية وز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد حمدون 110965 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

شة110967 اللحسناء احط 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

نات110977 اللخديجة حس 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ري 110993 م  زو اللمر 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللنصرة مر110997 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي111001 اللعواطف زنا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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اللحنان بن تاتو111004 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللعصام مردا111011 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ار111012 اللعيمة اع 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي111015 مة حتا اللمر 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

شي111019 اللند ال 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

و111020 مة  وزو اللمر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاسماعيل احانو 111032 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء تيوكة111033 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللبدر وشعو111039 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحسناء  بوعواوي 111040 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللاسماء اسبا111042 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي111049 نا اللبوعزة ال 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ة احمرالراس111050 اللنز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللكوثر مراد111055 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

4


70 / 73



























شة  سعودي111058 اللعا 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللر باحو111066 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفتيحة بقا111067 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة  انصار111070 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمونة بام111072 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللسعيدة اسماعي111081 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اجر 111093 الللعفو  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللميمونة اشرورو 111094 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ان111099 الليلة ز 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي 111102 اللحنان اخ 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللعماد كفي111105 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي راشد111113 اللالتيجا 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد املزري111115 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

م اوحماد111116 اللمر 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

4


71 / 73



























اللرضوان سماع111121 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن111122 ر اللسومية  ا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللعزالدين شرفاوي 111127 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللفتيحة سالك111131 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ة111135 اللسناء لعرو 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسعيدة الغابة111137 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

لول 111143 اللفاطمة  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد عدي111148 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

م لقنيط111158 اللمر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ام111160 اللعبد اللطيف ا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللناجية برجا111164 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

غ111167 راء ار اللفاطمة الز 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

الللي البادي111168 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللدى  انجدام111171 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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اللنادية حو111172 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمصطفى ارحو111173 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمو بوفوس111177 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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