










370001
370002
370004
370019
370020
370021
370027
370028
370029
370030
370032
370033
370037
370038
370040

إل ام يب
أميمة أمدك
أمينة الغل
ا س ن عارف
ا س ن بوعيق
ا س ن عضوش
امينة شراق
ايوب غابة
ايوب ايت دحمان
ايوب فدجيخ
بن اليم ن عﻼوي
بو كراشبا ي
توفيق أوكرو
جعكو موراد
جمال متو ل









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
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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370042
370048
370053
370058
370070
370098
370101
370105
370112
370117
370122
370127
370133
370136
370143

حسن فت
حليمة الصغ ي
خديجة افق
رضوان بجغي
سكينة عقاوي
عبدالباسط لكناوي
عبدالصمد الزعيم
عدنان ور
عماد الصاض
فاتحة اشعو
فاطمة الز راء غوﻻ
لب السايح
محسن وام
محماد مخر ش
محمد ا يو

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

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




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

الثﻼثاء  01دجن
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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370145
370149
370151
370155
370157
370158
370164
370168
370171
370174
370176
370179
370182
370184
370186

محمد العمرا ي
محمد بن ابرا يم
محمد تكرت
محمد أبﻼ
محمد دحو
محمد أم ن حنا ي
مصطفى أيت أومي
مو بنغاء
نجاة الشفناج
نورة م و ي
ر الد
ند صب
يح الشلي
يوسف ايت خو ا
يوسف معروف









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
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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الثانية عد الزوال

2020  دجن01 الثﻼثاء

ثانو ة محمد ا امس التقنية بب مﻼل

يو س جعفري

370187















340006
340007
340008
340010
340014
340019
340021
340023
340024
340025
340026
340027
340028
340029
340030

أحمد أم ن بوركيبا
أسماء اجباري
إسماعيل لوطار
أم ن بنعبدو
أيوب الضما
ابرا يم م اوي
احماد حاد
احمد العو ي
ادر س عز ز
اسماعيل الن ار
اسماعيل ابقر ش
اسماعيل ل
اسماعيل طرفاوي
اكرام ملوك
ال امي الفاض









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
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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التيجا ي غودان
340031
 340033ا س ن رفيق
ا س ن احا
340035
السعدية خ ي
340039
السعيد بوزدو
340040
الكب شوال
340041
اﳌصطفى معرو
340043
اﳌصطفى الزعو
340044
اﳌصطفى طج ن
340045
اﳌصطفى مليح
340046
اﳌصطفى عﻼ
340048
اﳌ دي بن و
340050
جعفر ا دجاوي
340074
حمزة الطن
340102
حمزة العرو ي
340103









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
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
الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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340104
340106
340111
340117
340118
340120
340122
340123
340124
340125
340126
340127
340130
340131
340136

حمو با سعيد
حميد ايمان
حنان البص
حياة بو عقوب
خالد أيت نبارك
خالد ر ضا
خالد مس
خالد بوسنة
خاليد العمراوي
خديجة و
خديجة
خديجة لعش
خديجة بوز د
خليفة بن ﻗاسم
ر يع اﻗروش









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
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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340138
340140
340141
340142
340143
340150
340187
340193
340204
340216
340218
340224
340231
340236
340244

رجاء ماما
رجاء العضراوي
رشيد عز ز
رشيد ﳌان
رشيد اطر
رضوان احدو
سم ة بيو
شرف اسوس
عبد اﻹله كر م
عبد الرزاق احر ر
عبد الصمد اعوام
عبد العز زمحساس
عبد الكر م تمغالت
عبدالرحيم ا غ
عبدالغا ي احمدا ي

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




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
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
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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340253
340261
340277
340284
340296
340338
340345
340355
340358
340360
340363
340371
340389
340390
340393

عزالدين مجدي
عصام ايت كروم
غزﻻن الرام
فاضمة امقران
فاطمة الز راء مؤدن
محمد محس ن
محمد أبوز د
محمد مقوري
محمد اعرابن
محمد عاطيف
محمد ابن احماد
محمد اﳌنصوري
مر مة فوزي
مصطفى اشم ا
مصطفى وحمان

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
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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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020

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
















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

مليكة بر م
م دي متو
اد خلفاوي
ند منج

340396
340399
340413
340427















350018
350039
350051
350054
350096
350101
350118
350147
350163
350192
350202
350304
350312
350314
350319

أيوب أيت باسو
اسماعيل ال شاوي
ا س ن الو
ا س ن وزول
حمزة م
خالد بو بلوزن
رشيد بطال
سم بنعثمان
عبد ا افظ بوض
عبد الغ اشعيب
عبد اﳌالك بودان
محمد اغر س
محمد بنما
محمد ا مار
محمد أمج ار









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
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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الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن02 اﻷر عاء

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

م العيا
نورة افيون

350342
350362















360004
360005
360010
360011
360031
360035
360048
360052
360053
360057
360058
360063
360067
360068
360069

إسماعيل ر ر
أشرف العسري
اسماعيل شا
اسماعيل ايت ع
حمزة م يب
خديجة بيطار
صباح أزروال
عبد الرفيع أمز غ
عبد العاطي طعار
عبدا ق ا سفولة
عبدالرزاق مخلوف
عتمان ل ليل
ع ز رون
ع راب
فاطمة حم









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
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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360071
360074
360075
360080
360082
360084
360085
360086
360089
360090
360091
360092
360093
360094
360097

فضيل شامي
سن ابن ال ش
لي أضمان
محمد امحول
محمد بواالراس
محمد الزاوي
مراد داود
مر م زو
مصطفي امو
معاد بومركود
من لعم ي
نجاة ا لو
يلة رجا
نورالدين ا قيقي
وفاء فات









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
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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الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال

2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء







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










ياس ن البوخاري
يوسف القر

360099
360106















380001
380002
380007
380010
380017
380018
380019
380020
380024
380026
380035
380037
380039
380042
380044

أحمد أور ل
أسماء لغشيم
أميمة لعت س
إيمان أيت ﻗاسم
أيوب ا وجة
أيوب رحو
ابرا يم جو ر
ابرا يم التقي
اسامة بنغاء
اسماعيل بومار
اﳌ دي عر اوي
ام ن دحمان
انتصار ا ا
ايوب اوفاطنة
بد عة ل









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
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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380048
380049
380051
380052
380057
380061
380063
380070
380075
380077
380082
380085
380088
380092
380094

بوشرة فت
جليلة حني
جمال كدي
جميلة احرار
حسن اغز ف
حسناء ا ديوي
حسناء ا عفوت
حياة الصغ
خالد ازروال
خديجة أيت عز زي
دعاء رشيد
رجاء ابن حدا
زكر اء ز دان
زو اك
ز ب كر م









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
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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380096
380098
380099
380101
380107
380108
380115
380122
380125
380128
380134
380142
380167
380170
380173

ز ب عز ز
سعاد يوسفي
سعد بوز د
سعيد سطيح
سكينة العكر ش
سكينة عاصيف
سناء الديب
شيماء مشرو
عبد ا ليل البدر
عبد ال غشت
عبد ﷲ شر ف
عبدالرحيم ايتمغر ت
فاطمة الز راء اجاع
فاطمة الز راء ﻗر اب
فتيحة م س ي

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




18 / 88





















380181
380183
380186
380188
380200
380210
380211
380218
380237
380254

سن عبو
محسن روان
محماد عز ز
محمد حموش
محمد خرتموش
مراد الناصري
مراد خليل
مر م رحمون
نورالدين لطفي
وليد الفيض

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
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




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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330004
330007
330011
330012
330034
330042
330043
330053
330059
330063
330070
330071
330091
330100
330105

إشراق مبار ي
إل ام بوﻗدير
أ س ال يدي
أيوب جمال
الياس ديم
انتصارحطاطي
ا س عبد ا ميد العﻼمي
تجا ي حسناء
جمال راوي
حس اﻗب ش
حمزة العن ي
حمزة الوشوا ي
ز الز وا ي
سعيد موري
سكينة شاد









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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330115
330116
330122
330126
330128
330129
330148
330155
330158
330171
330198
330227
330234

شادية اتكﻼوت
شرف الدين مكر م
عبد اﻻله جياد
عبد الرحيم ناجم
عبد الصمد بنطاطا
عبد العز زالب اري
ع ادر
غي لودي
فاطمة ا ديدي
سن ش يد
مر م شامو
اجر بنغاء
وسيم عيبودي









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




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




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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310002
310012
310016
310017
310018
310027
310028
310029
310030
310031
310051
310058
310078
310080
310083

أسماء ما
أيوب وجوظن
ابرا يم شكري
ابر يم اعبوش
احﻼم مازوز
از ورمجدي
اسامة الكرناوي
اسماء اكو ي
اسماء ايت عﻼل
اسماء بن العﻼم
اﳌصطفى رضوان
ال ام سوفيان
حادة ال ايد
حب بة وحسوا
حسن اﻗديم









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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310088
310126
310133
310139
310145
310146
310148
310153
310155
310171
310174
310179
310184
310188
310198

حسناء الرم
خالد اشعيب
خديجة بوتمنت
خديجة مس نصر
رابحة ندير
رابحة ماكودي
رجاء اﳌطلع
رجاء الفﻼ
رشيد ﻗاسم
ز ب السعدا ي
سعاد شو
سعيد مجغيﺞ
سعيدة اكر ت
سفيان بوشراك
سماح ال اش









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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310199
310208
310215
310219
310226
310237
310239
310240
310244
310245
310246
310250
310251
310252
310264

سمية باتو
سم ة وعمو
س ام عطفاوي
سومية ظافر
شرف العبا
عا شة آيت بوشوي
عادل ايت رحوا
عبد ا ليل أكوز
عبد الرحيم أحانو
عبد السﻼم اعو قة
عبد السميع البح ي
عبد الفتاح ايور زن
عبد الكر م خو ا
عبد الكر م رامة
عتيقة بوري









ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
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
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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310267
310279
310280
310283
310290
310303
310306
310308
310309
310322
310332
310347
310376
310405
310425

عدنان زﻗوري
عواطف احسو
غالية بلعيدي
غزﻻن زروال
فاطمة عبو
فاطمة الز راء براري
فاطمة الز راء بلقائد
فاطمة الز راء مدا ي
فاطمة الز راء فاض
فدوى السعدي
كر مة ا روي
سن بن يفاست
محمد الز ادي
مر م الناصري
نب ة بدوش









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
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
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عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال

26 / 88

الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية




2020
2020
2020
2020
2020

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







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










ند بوكر م
وليد لع اد
ياس ن علوش
ياس ن اﻗدوس
يو س بوﻗرون

310451
310455
310458
310459
310466
























320015
320041
320044
320053
320055
320057
320061
320064
320067
320069
320071
320073
320075
320078
320079

اسامة شتوا ي
حسن أبقاس
حسناء عفيف
حياة خشون
خالد لعكون
خالد بومور
خديجة الداودي
ر اب س ن
رحمة التومي
رشيدة مطيع
ز رة ناصري
ز ب اعبدو
سعاد مودن
سعيدة لزعر
سفيان بوجان

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




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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320080
320092
320094
320095
320096
320098
320102
320104
320106
320114
320115
320116
320117
320132
320139

سكينة خمر ش
صفاء بوشتوي
عا شة يدير
عادل الصال
عادل ملوان
عبد الرحيم جي
عبد اللطيف عابيد
عبد ﷲ أمغار
عبد ﷲ ناضري
عبداﳌالك البحراوي
عتيقة شع
عثمان ال ستا ي
عثمان العمرا ي
فاطمة الز راء جغة
سن احر 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




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




28 / 88









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

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
















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

لي الشميطي
لي سداد
لي بو ة
محمد بوس
مروة سرى
مصطفى اتخمو
معاد اكرو
نجيب ايت عقى
يلة اﳌز ور
ند بوزكراوي

320143
320144
320145
320148
320162
320165
320168
320175
320179
320186
























400002
400003
400007
400008
400011
400015
400016
400020
400022
400023
400024
400026
400028

أسامة ﻗابة
أشرف فر اط
توفيق السبع
حياة لو
ز اد كب ي
عبدالفتاح معروف
عبدالكر م مو افق
فاطمة ﻗنو ي
فدوى بو و
محمد عزوز
محمد أم ن مداوي
مروان مقدال
يو س سلي

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

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
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390024
390032
390033
390034
390035
390040
390045
390048
390050
390054
390056
390058
390063
390064
390066

السعدية وعز ز
ايوب ال تا
شرى اوسعوي
شرى لغﻼم
شرى بوز دة
جميلة خﻼبو
حسن اكوجيل
حسناء الز ن
حسناء ﻗ س
حفصة ا و ي
حمزة جد
حياة باحمو
خديجة اشقنان
خديجة ال نا ي
خديجة اجبور









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
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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390068
390069
390070
390087
390100
390101
390103
390107
390108
390111
390114
390115
390116
390118
390122

خديجة رصفا ي
خولة وعد ش
دنيا اﳌ ي
سم ة زكي
طارق سعون
عادل أيت القلعت
عبد ا ق الب اري
عبد الصادق بن س
عبد العا الب وي
عبد العز ز فرساوي
عبداﻹله اﳌي
عبدالصمد و بمح
عبداللطيف ندير
عثمان الشقوري
عصام زا

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

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




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

الثﻼثاء  01دجن
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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390123
390124
390126
390133
390134
390144
390154
390175
390192
390194
390202
390207

غزﻻن نفوري
فاطمة عشور
فاطمة شر في
كر مة العش
كوثرالطا ي
محمد اش بار
محمد عدنان
مصطفى ا ادير
عيمة اﳌ شار
نو يلة بو
ياسرالعمار
يو س ش









ثانو ة محمد ا
ثانو ة محمد ا
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

امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
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

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

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





مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

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










ابرا يم خيضر
عبد الصمد اﳌلك
عز زالغزوا ي
محمد ولد من
محمد الصو
عيمة الطا

370191
370223
370230
370237
370241
370248












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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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








أم ن رؤف
أيوب سمغال
احمد صﻼح
احمد الكرامي
ال ام غرفاوي
حمزة الفا ي
ز ب خوجة
سعيد الفاتي
صﻼح الدين موم
ياس ن كدير






340454
340458
340464
340465
340482
340498
340516
340520
340536
340631









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

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







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

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










جمال ايت ابرايم
ز رة شعبة
سعيد بن زليم
عبد ا ق ا بوري
عبدالواحد رزاق
فاطمة بو ية
مصطفى فتوح
ن يل كوعمر
عيمة وسمكو

350421
350460
350466
350479
350497
350507
350548
350557
350561












الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










آدم اجليليم
حنان الغول
سفيان خاض
شيماء الفاط
عبدالكر م ﳌبار ي
مراد حسو ي
مصطفى الداد

360111
360117
360123
360128
360132
360141
360146












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

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
















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

إيمان وكيب
اميمة السمراوي
بدرشا
حسام خفيف
رجاء معله
مر م عن
منال ث ة

380276
380282
380286
380288
380293
380331
380334












عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال

39 / 88

الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية




2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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










ال امي ال اك
ر البصرى
صفاء مدا ي
عز ز اش
يوسف ابوفارس

330262
330285
330295
330306
330354















310475
310478
310483
310492
310493
310496
310497
310510
310513
310520
310528
310581
310588
310592
310645

أمال اﳌا
إيمان الكنبوري
أيوب درو
اكرام ال واري
ا ب ب جداوي
ا س ية شلغوم
ا س ن ا رق
ايمان حداوي
بد عة بلكركور
بوشرى الوردا ي
حكيمة ود
سومية بر اوي
طارق لبحر
عبد العز ز عﻼم
كوثركنور









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

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

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




الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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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الثانية عد الزوال
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










مجيدة اﻻز ري
مر م أيت محمد
مر م العينوس
مصطفى شفري
سيمة باخوش
نورة ال دا
دى زرواطي
يوسف العزا ي
يو س رودان

310657
310668
310670
310681
310697
310706
310709
310726
310728















320191
320192
320194
320196
320200
320213
320226
320229
320230
320239
320242
320254
320255
320256
320259

ابرا يم ابرﻗاوي
ابرا يم الش اي
اسامة لكحي
اسية عزوزي
ايوب ز راوي
زكر اء سراج
صليحة معله
عبد العا رضوان
عبد الكب جنا ي
لي اور ر
محمد فخرالدين
اجرفرو
ند العن ي
ند الصاديري
ي الس









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
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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الثانية عد الزوال

2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة








يوسف كرا






320261





















400029
400031
400033
400035
400036
400038
400039
400040
400042
400043

أحمد غالب
حمزة فوﻗا ي
سفيان اﳌ اوي
سكينة محسون
سكينة سعيدي
شيماء يق ن
غزﻻن صبور
فدوى الزماندي
محمد ا
محمد جورا 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




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




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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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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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
















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

أ س اللو ز
احﻼم العقاد
امينة ل دادي
ايمان نك
حياة رفيق
سارة بوخاري
محمد ا دود
محمد خي
مليكة احدوس

390212
390215
390219
390221
390226
390234
390257
390258
390265
























370263
370266
370283
370295
370303
370305
370307
370308
370313
370316
370317
370319
370322
370323
370324

اشرف بوتخمة
اﳌ دي اوحس ن
سعيد اﳌغراوي
عبد ا ليم اوخا ش
ع السﻼمي
فاطمة اكعيليل
محمد الشع ة
محمد ز مون
مر م بوس
اجرر حان
راحساب
ند بوعام
يوسف ك
يو س أصبان
يو س افيون

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




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
الثانية عد الزوال

2020  دجن01 الثﻼثاء
2020  دجن01 الثﻼثاء

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل

عبد ال ادي عاﻗ
يوسف موز ري

340693
340754












عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
عد الزوال
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الثانية
الثانية
الثانية
الثانية
الثانية




2020
2020
2020
2020
2020

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء







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

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










الكب ابرابر
عبد الغا ي العادي
عزالدين نافع
شام ال واري
شام الدي

350588
350644
350652
350690
350691












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

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء







يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل
يلية بأزﻼل

ة التا
ة التا
ة التا
ة التا

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










عادل بوتنخار
عبد الرحيم طو ل
محمد ال واري
ياس ن أيت العر ي

360160
360161
360167
360170












الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










اسماء اومسعود
شيماء عق
عصام دبا
فاطمة مس نصر
معاد بوتكبوت ن ت مودو
اجر إسماعي

380354
380382
380390
380391
380403
380408















330363
330366
330369
330398
330399
330403
330404
330423
330453
330470
330473

إيناس الفاري
ادر س حنصا
الزو رة حنصا
خليل ساعودي
رشيد ج يد
رماح مز ان
زكر اء ولدبو ة
عبد الرحمان جداح
محمد تواد
رركيب
شام البوز دي









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

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

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




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

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
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الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال

2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل

حسناء ال امي
من ابر طيط

310748
310817















320269
320272
320285
320291
320292
320295
320299
320302
320309
320312
320313
320316
320317
320318
320319

اسماعيل ال امي
اميمة الشبا ي
ز ب عموري
س ام الدراوي
ش رزاد سراج
عب البوز ا ي
فاطمة الز راء ﻗاسيدي
فيصل اكزوم
محمد الوس اري
محمد أم ن العل
مروان كمال
مر م العبداوي
م ا عنباوي
م دي بوسل ام
ناء ال ام









ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
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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الثانية عد الزوال

2020  دجن01 الثﻼثاء







مدرسة ابن ز دون بالفقيه بن صا










وسيلة حوميدي

320321
























400046
400048
400050
400053
400056
400058
400059
400061
400063
400065
400067
400069

إيمان بدري
ا و سطيح
بﻼل بر
حاتم شكور
سعاد ا مداوي
عادل عسو
عبد ا ليل رحمون
فدوى الرحيوي
محمد علوي
محمد كر ران
منال م اوي
وليد بردال

ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل




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




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

 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
 دجن01 الثﻼثاء
















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

إل ام اﳌاجط
أيوب العسري
ز رة الزعيم
سم ة العبا
معاد فراج

390282
390287
390303
390307
390329
























370329
370335
370339
370341
370343
370344
370345
370347
370350
370351
370353
370355
370356
370357
370358

أيوب حبي
ايمان اسمو ي
ج ان ز راوي
حسام لعو ي
حسن خ ي
حس ن ﳌرا ي
حفصة البا
حكيمة الشفق
حمزة نصرون
حمزة ا ام
خديجة والطلبة
خديجة اليم
خديجة ك ان
خديجة ز يدي
خديجة الغدغود

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
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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370359
370360
370361
370363
370364
370366
370367
370368
370369
370370
370371
370372
370373
370374
370375

خليل مشرو
خولة بردود
رشيد لقب ب
رضوان دنان
زكر اء ن يل
سارة كتات
سارة صو
سارة النفر
سعيد البتو ي
سعيد علم
سفيان التومي
سم بوعبادي
شيماء ا ر ري
شيماء نوكة
صا مس ي

ثانو ة ابن عبدون اﻹعدادية بخنيفرة
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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370376
370377
370379
370381
370382
370383
370384
370385
370386
370387
370389
370390
370391
370392
370393

صﻼح الدين القرشاوي
طه موم
عبد ا ميد نوكة
عبد ﷲ الر ي
عبد اﳌوجيب عسري
عبدا ق فائز
عبدالرحيم شعبا ي
عبدالكر م مقتصيد
عثمان الشرﻗاوي
عديل يوسفي
عز زنص
عمر العمرا ي
عمردرﻗاوي
فاطمة الز راء السعيد
فوز ة تو 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




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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370395
370396
370397
370398
370399
370400
370401
370408
370409
370412
370413
370416
370419
370421
370430

سن السعيد
سن كوجان
لكب الدردوري
محمد ﻼب
محمد معاو ة
محمد ب ش يد
محمد ر
مرم ن
مر م فائز
ن يلة عو
نجوى جب ة
ندى رشدي
شام حاﳌي
وليد ابولو
يوسف خشا ي









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 التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل




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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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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










أم ن مسراخ
حسن بوم
حسناء لفقي
حنان رشيق
رشيدة ا دي
سعيدة بولوز
سناء ا وخ
عزالدين خطباوي
محسن علوا ي

340760
340794
340798
340807
340820
340830
340837
340873
340912
























350716
350718
350722
350736
350738
350742
350747
350748
350764
350775
350809
350813
350819
350837

الصا عبدالنباوي
اﳌصطفى عز ب
اناس مزكوري
حفيظة خط
حياة بن الرابح
خديجة ا امدي
رشيد جﻼل
رشيد غافر
صﻼح منور
عبد ﷲ نوكة
محمد جعران
محمد ﳌبار ي
محمد البصراوي
ياس ن ب بايا

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

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
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380418
380425
380428
380432
380433
380434
380444
380448
380450
380494
380511
380514
380518
380519
380533

إب سام تفا
أمينة ناشط
اب سام بدري
ادر س لوحة
اسامة عشماوي
اسراء لعرو
ايوب بوتكر دة
جواد الناصري
حسام الدين السعيدي
عبد ا ليم ازو تة
فؤاد بنعﻼل
فاطمة الز راء مل ي
كوثرالعسﻼ ي
لكب ة زو ري
مر م عصيم الدين









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

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

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




الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا

2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل

نز ة بوﻗنطار
اجردو

380539
380541












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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










أمال الفاض
ا اج منيو
ايوب معاوي
سل اﳌعانيد
سم اعﻼم
عبدالرزاق أفيدي
عبدالصمد ال سليم
محمد ز ا ي

330484
330495
330505
330524
330526
330537
330539
330554












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

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

مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل














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

اسماء مرعيد
اسماء القاس
حسناء العبا
سناء اجدايدي
عبداﻻله معتميد
عبدالعز ز سعداوي
فاطمة الز راء ال ار
لطيفة وص ي
نورة شم ار

310828
310829
310837
310857
310866
310868
310871
310878
310889

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















320339
320341
320342
320343
320344
320351
320353
320357
320364
320369
320377
320380
320382
320385
320388

خديجة أباغن
رجاء را
رضوان و ي
ز يدة الكطا ي
سارة اسماوي
سعيدة إفرد
سكينة شعبا ي
سم ة العماري
عمر باتو
فاطمة الز راء اوديدن
كوثر العكري
لب عبادي
محمد نطر
محمد شع
محمد برخون









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
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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320389
320391
320392
320394
320396
320398
320399
320400
320401
320408
320410
320411

محمد ياس ن مناري
مر م حرفاوي
مر م الدﻗا
مر م كتان
مر م عقار
ن يل اﻻم ن
نجاة ب اج
يلة اﳌشر
نور إيمان اﳌر ي
وئام رحيمة بدروي
سرى الوتقي
يو س ا ا









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 التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل




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




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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400070
400072
400075
400076
400078
400080
400081
400082
400084
400085
400086
400088
400089
400092

أسامة سقام
إيمان بوص ي
رشيد احديدو
ز حيان
عزالدين وزﳌاط
كوثرحلفي
كوثرغزﻻ ي
لب بطي
محمد الشر
مر م سﻼمي
معاد با ي
نصرالدين حافظي
نورالدين حقاوي
يوسف ال ﻼ









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

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

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




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

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




الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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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390347
390353
390358
390369
390371
390377
390381
390384
390388
390391
390395
390411
390416
390420
390421

أيوب مر
اكرام كر و ي
ايمان ا اوي
حسناء كوي
حنان ﻗاس
خديجة ال ﻼل
رﻗية وعﻼ
ز ب حينا
سعاد الورد
سكينة ﳌن
س ام ا ديوي
فدوى الليمو ي
لب دﻗا
مار ة التبا
محسن مخبان

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
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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الثامنة صباحا
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
الثانية عد الزوال
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
















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

مر م شاكر
نجﻼء العر
نورة بوزناد
اجربن ع
ياس ن مجيدي

390431
390436
390441
390443
390448















370437
370441
370442
370444
370448
370452
370453
370455
370456
370457
370458
370459
370460
370462
370463

ابرا يم العل
اشر ف علوي
ال امي موع
اﳌصطفى اﳌسفيوي
ا س اس
حسن عبي
حمزة أمﻼل
حمزة أكدجيك
حمزة البوخاري
حميد عدي
حميد صطا
خالد وتل موت
خاليد بوزكراوي
رشيد بوادمار
رشيد الباسط









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

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

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




الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
الثﻼثاء  01دجن
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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370466
370468
370469
370470
370472
370473
370474
370480
370483
370484
370485
370487
370489
370490
370492

زكر اء عوام
زو موكيل
ز ب يوسفي
سعيدة عتيق
سكينة أبوعبدﷲ
سم ة خوﻻن
سناء ﻗشتا ي
عبد الكر م بوكب
عبدالرحيم بوك س
عبدالواحد أومبارك
عثمان امغار
فاطمة الركرا ي
كمال الصديقي
كمال صد
مجيد لعز ري

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة 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
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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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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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










محسن ازل ات
محمد افوغال
محمد ا لفاوي
محمد ادخ
محمد مولودي
محمد بر وش
محمد ايت ابرائم
منال م شيح
من غالب
وجدان سوا

370493
370494
370500
370502
370503
370505
370506
370508
370509
370513
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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا

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

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل

رشيد بوجمعة
رشيد اﳌوساوي
سعاد اﳌساعدي

341017
341018
341023












الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
الثامنة صباحا
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2020
2020
2020
2020
2020

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





مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

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

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










سعيد منصور
سفيان يبة
عادل لكراوي
عبدالرزاق وردي
يو س اعسو

350902
350908
350910
350919
350973












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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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







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

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

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










أحمد ا مدا ي
رحو اليوسفي
عبد العز زالنطاف
كر مة بوغ ور
كوثراليبا ي
لب القسي
محمد عتيق
مر م أل ري
نورة ا توتو

360181
360190
360195
360199
360200
360201
360204
360206
360210
























380558
380560
380562
380565
380566
380571
380572
380575
380576
380577
380580
380582
380587
380588
380589

أشرف ميلودي
أ س ا مري
أيوب اعدوش
ابرا يم برداش
ادر س بوحميدي
اسماعيل علوي
اسماعيل اوزايد
الشر ف مومان
الصديق زمزامي
اﳌصطفى الغازو
ايوب اوحمان
بدرالعزاوي
جمال اوع
جواد از اغ
حسناء محروش

ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة التا يلية بأزﻼل
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة




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




الثامنة صباحا
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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380595
380597
380598
380599
380612
380614
380624
380633
380641
380651
380656
380660
380661
380662
380667

ر يع غاف ي
رﻗية بن باري
روعة اك
ر حاب عيادي
سفيان بلعيدي
سمية عساوي
عثمان حسي
فدوى العنا ي
ﳌياء عز زي
مراد ﻗدوري
مليكة وعز ز
ندين مر دي
سيمة بوطيب
عيمة اﳌساوي
ودة عسا









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
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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الثامنة صباحا
الثامنة صباحا

2020  دجن02 اﻷر عاء
2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة
ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة








يوسف ايت او
يو س شقا






380674
380675












330578
330582
330583
330594
330599
330616
330626
330631
330634
330646
330647
330651
330652
330653
330654

إسماعيل لعكيدي
أميمة حميدي
أيوب عابدي
ايوب اﳌنصوري
بناصرالقرش
خالد ماوي
رشيد ال يوي
زكر اء بوا ي
زو ابوا سن
سناء حماري
عا شة اﻻيو ي
عبد ال ادي ك و
عبدا ق ناصري
عثمان العمري
عصام ازﳌاض









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

ة التا يلية بأزﻼل
ة التا يلية بأزﻼل
ة التا يلية بأزﻼل
ة التا يلية بأزﻼل
ة التا يلية بأزﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل
امس التقنية بب مﻼل




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




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
الثانية عد الزوال
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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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2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

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





مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل
مﻼل

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










عواطف بوﻻ
غزﻻن اﳌوم
كر م ح
لبنة عرفة
محس ن اﻻيو ي
محمد حفيظ
محمد زروق
محمد بن اﳌ ي
مصطفى العز
يو س ال ي

330658
330660
330672
330676
330686
330687
330689
330690
330696
330733
























310896
310900
310905
310911
310954
310961
310970
310977
310979
310980
310990
311007

أيوب كر م
اسماعيل اي
اﳌصطفى شعبان
بولكروش حسناء
شيماء اﳌغاري
عبد ا الق الكرو طي
عمر جبور
فاطمة الز راء أن س
فاطنة حرشاوي
فتيحة عزاوي
محمد أزروال
موكيل حسنة

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




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
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




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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320412
320414
320415
320417
320418
320421
320422
320425
320426
320428
320431
320434
320435
320438
320445

إب سام جن ن
إكرام لغف ي
إكرام بو ز ار
إيمان حرشاوي
اكرام و وديب
اﳌ دي بوزو ع
اميمة بزامي
بوشرى زو
بوعزى منصوري
حسناء أبر اش
حميد عدال
حيات العيا
خديجة نوري
راضية اﻗجطاوي
س ام ووخبو









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

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

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




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

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




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

2020  دجن02 اﻷر عاء

ثانو ة اﳌس ة اﻹعدادية بخربكة

عيمة بد يم

390510




