






















ي 202002 يلية طارق بخنيفرةحسناء  لبك ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد اليوسفي202018

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأحمد الكرامي202042

ى202045 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسن ور

بكةسعيد منصور 202047 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يد أيتمسري 202050 بكةعبد ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ز الصابري 202054 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعز

بكةسناء 202062 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي202064 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحسن علوا

يلية طارق بخنيفرةاسماعيل اوحمان202068 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعثمان رحي202072

بكةبالل محضار202080 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي202109 ز وحدا بكةعز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ن202114 ن أم يلية طارق بخنيفرةياس ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

مامي 202121 يلية طارق بخنيفرةأيوب   ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةسعيد امداديا202127 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ن202134 بكةمحمد املسك ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةنادية وردي202135 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشعيب فوزي202138

وم202145 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحسن امل

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد طالب202146

د202147 بكةحنان مجا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ش 202150 رة  قط 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاز

ا202151 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامصطفى اشم

بكةر بصار202152 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

م زروق 202156 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

وت202157 م سر بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةرضا كباش202158 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةحنان احتاسن202160 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةشام الالوي 202161 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة اغبال202163

شامي202166 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأيوب ال

وك202168 بكةشيماء م ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسناء بوش202169 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

اميل202170 يلية طارق بخنيفرةحسن  ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمروان  فن 202176 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي202179 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد السرحا

مة مرو202180 بكةكر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي 202187 بكةوداد عرجو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي202188 بكةشام الفطوا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

رامة202191 ة  يلية طارق بخنيفرةفوز ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

وب202199 يلية طارق بخنيفرةعبدهللا  ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد وشاكو202200 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد يوسفي202208 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

راء رجوان202209 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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بكةسماعيل شاف202210 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةيوسف  القدار 202214 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعادل  امزان 202221 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسليمان مرزوك202224

ع الزمان اشطي202230 يلية طارق بخنيفرةبد ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةعبدالن زوليد202237 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ارث202243 بكةنادية ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ب ب202246 يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةيوسف اوعال202250 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ل202254 يلية طارق بخنيفرةعمر طو ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي202259 ز العمرا بكةعز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد  اوجغ 202260

ابة202267 مة كر يلية طارق بخنيفرةكر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يم ملتيوي 202268 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاابرا

ش202274 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامراد اخم
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بكةمحمد ال202276 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمنعم خطيب202279 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

بكةلي رحم202285 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةأيوب  الطل202288 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يعة العبدي202297 بكةر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

م مرادي202305 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةغزالن  أغانيم 202308 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسارة  شكري 202309 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخالد  دحمان 202312

بكةاجر الطر202313 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ري 202314 بكةمحسن   ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

م شوكري 202318 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

م توفيقي202324 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

بكةحليمة بولبول 202327 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

راء  صفيح202329 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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ليد202330 يلية طارق بخنيفرةحنان ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةرشيد الفرساوي 202331 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ام لفتو202333 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاس

ي202338 بكةدنيا الفنا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمصطفى  بطاش202340 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

دي202350 بكةبدر امل ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي202351 ي 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالرحيم اش

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاع اعدوش202362

ة عيادي202364 يلية طارق بخنيفرةسم ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحليمة بوكب202365 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

وز شنقور 202369 يلية طارق بخنيفرةف ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ليل202371 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد السالم ا

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارشيد املوساوي 202374

يلية طارق بخنيفرةمونية أجوا 202375 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو
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ي210015 امس التقنية بب مالليوسف العمرا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي210023 ب بن امل ب امس التقنية بب ماللا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

ت 210029 م  ح امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي210033 ة م امس التقنية بب ماللكب ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

يمر210035 دي ا امس التقنية بب ماللامل ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللنور الدين حمزة210036 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللرشيد ابدور 210037 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

وت210041 ش امس التقنية بب ماللمحمد  ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي210042 امس التقنية بب ماللحياة امسي ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللأيوب زتاو210043 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

اري 210045 امس التقنية بب ماللر قز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة وكوز 210054 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي210058 تو شة  ز امس التقنية بب ماللعا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء مزار210066 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ان210067 امس التقنية بب ماللفاطمة  مس ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللفردوس اشقدي210070 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ري 210072 ن الطا س امس التقنية بب ماللا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد بن دادس 210080 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي210084 امس التقنية بب ماللاسماعيل زا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللأسامة  وساي210086 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسن بومليك210099 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللع صكوكو210107 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعواطف ازمو210110 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللأيوب بن منصور 210111 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحند إزمون 210119 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يم210122 امس التقنية بب ماللمحمد اد ابرا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة  ماماي210123 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللم العيا210124 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

اج210127 امس التقنية بب ماللمينة  ب ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللأسامة فيال210144 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللمو  عالوة210149 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ع210157 امس التقنية بب ماللمحمد ا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي210160 امس التقنية بب مالليوسف انيا ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

يم لكتاوي 210161 امس التقنية بب ماللإبرا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

ي210163 امس التقنية بب ماللنورة عفرا ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

م بورزاح210167 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسعاد  الكرشي210171 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبدالرحمان فنان210176 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ة210179 ور م ا امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ون210184 امس التقنية بب ماللنورة اح ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللإيمان اسماعي210186 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

س يوس210191 امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمو  ناصر 210194 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي210195 امس التقنية بب ماللعمر سفيا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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سام بلو205007 امس التقنية بب ماللاب ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

مامي205010 امس التقنية بب ماللعبد الغ  ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ش 205012 الدين ال امس التقنية بب ماللخ ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللاحمد الفتاوي 205018 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

اك205028 امس التقنية بب ماللعمر س ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحمزة   برص205032 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسعد حدروي205042 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحفصة قرقاش205068 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

نع205070 امس التقنية بب ماللاسماعيل ايت ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يم بيطة205071 امس التقنية بب ماللابرا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاكرم الكرواز205073 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللر  عاطف 205078 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ة احداش 205079 امس التقنية بب ماللنز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللايوب بوستة205085 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

اوي 205087 امس التقنية بب مالليوسف امل ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللدى الدقا205089 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يحة 205091 امس التقنية بب ماللنورالدين ايت ص ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللاكرام البكري 205093 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

مدانية205100 ميد ا امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد بومنصور 205101 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد شنان205112 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخالد بزوا205115 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ابوش205124 امس التقنية بب ماللعبد اللطيف ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعماد الصا205130 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللانوار زرودي205132 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ل205135 امس التقنية بب ماللبالل الطو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة  لعطاوي 205143 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللخالد كمري 205149 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي205153 ا امس التقنية بب ماللاسية  ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

سن205154 امس التقنية بب ماللعثمان اب ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللنورالدين بورحيم205156 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعثمان عزوز205174 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد الصمد سرار205181 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي205182 امس التقنية بب ماللمحسن العشا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

سو205184 امس التقنية بب ماللعبد املنعم احس ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ة 205185 امس التقنية بب ماللأناس زو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ن الدين205188 امس التقنية بب مالليوسف ز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

وش205193 امس التقنية بب ماللايمان ادر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

سع205196 امس التقنية بب ماللمحمد ال ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمروان  عبد املوجود205197 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللوصال قباش205198 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

دي  ايت عمار205201 امس التقنية بب ماللامل ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعمر لقرع205206 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء  فار 205209 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد ناصف205213 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللمحسن خال205215 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ادي205229 امس التقنية بب ماللسمة  ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يل خوادري 205232 امس التقنية بب ماللن ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي205234 امس التقنية بب ماللأيوب سعد ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ان205238 امس التقنية بب ماللعبد الصمد  ز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

طة205256 امس التقنية بب ماللشام حر ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي 205259 امس التقنية بب ماللحفيظ قشتا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ا205263 امس التقنية بب ماللنجية ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

عيم205264 راء  كو امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللعثمان استاري 212001 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالللب كرومي212004 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبدالصبور بونصر212005 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد الرزاق جالل212006 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ت212007 امس التقنية بب ماللوليد قان ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ن مع212008 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

مامي212009 امس التقنية بب ماللحمزة  ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي212010 اء الدو امس التقنية بب ماللزكر ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يد  بوجنوي 212011 امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

دة212012 امس التقنية بب ماللمحمد الص ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

اوي 212014 امس التقنية بب ماللجنات ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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نصا201003 اللمحمد ا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 201004 امس التقنية بب ماللسكينة ا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ة أوزملاط201010 امس التقنية بب ماللصا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللنورالدين موجان201014 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

دي نفيع201015 اللامل 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ف201017 بكةعبدالرحيم اغز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةاسماء باي201018 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ن عبيدي201020 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

ار201026 بكةايوب لوع ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ا201029 بكةسن اال ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

م املرس201031 اللمر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةشيماء كوك201032 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسكينة صادق201035

بكةاسماعيل الديري 201036 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةعمر ايت يوسف201037 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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بكةأسماء الفزازي 201040 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارشيدة لكرايدي201046

اللنوفل حاتم201048 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن وغاض201051 بكةياس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

و201053 نة دو 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صابث

امس التقنية بب ماللشام حاملي201055 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ب عالوي 201062 ب اللا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن الفات 201064 امس التقنية بب ماللمحمد ياس ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد رؤوف 201065

ن  كوك 201068 بكةأم ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسعيدة  أفراو 201071 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

اللحميد عدي201073 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةمحمد حفيظي201074 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةيح الشلي201075 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار  ش201078
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اب دامي201080 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار

ي201085 ن حنا 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد أم

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صارشيد اجا201087

وز 201092 امس التقنية بب ماللصالح الدين غر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااملعطي لعوان201093

امس التقنية بب ماللاسماعيل   امساعد201094 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

الليوسف عال201095 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

سومور 201099 اللاحساين ايت ا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللز بوعواد201100 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي201106 بكةحسناء موجا ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

بكةحمزة بوعالم201109 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااميمة فرحات201110

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسناء العيوض201113

بكة محمد ايت مامة201114 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلة ايدو201115 بكةن ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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ن ايت ساين201117 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

امس التقنية بب ماللسعيد صال201118 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

س201120 م احل امس التقنية بب ماللعبد الكر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

راء  بورحيم201124 اللفاطمة الز 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

وب ادمام201125 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاا

د راديوس201130 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافر

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صار احساب201131

ار201134 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد و

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسفيان قاس201135

اغ201143 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الفتاح  بوز

ي201146 دي إبرا بكةامل ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةجمال جود201148 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ن عماوي 201151 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

شة البحراوي 201152 بكةعا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ري 201162 يم بوط 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاابرا
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و201165 اللاسماعيل ع 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

يم اسلمون 201167 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاابرا

بكةمحمد فارس201168 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بعزة201169 بكةاحسان ب ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةاسماعيل التا201170 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةمراد فاضل201176 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللوليد ابولو201179 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي201181 ة دحا بكةز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ي201182 اللحسن عدال 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةمحمد سعيد201190 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي201192 ة موجا امس التقنية بب ماللصا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةيوسف  ندير201193 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اد واحدي201195 بكةج ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

كر بوحنك201197 امس التقنية بب ماللبو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإلياس  فارس 201198
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بكةعمر كعرور201200 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

رة منصوري201204 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاز

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد  ايت اكت201206

ق املرابط201207 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد ا

بكةعمر العسري 201209 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

راء غوال 201211 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد الرحيم العال201212

اللسعيد الور201213 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشيماء  بدري 201215 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

مة حارو 201216 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

اللرجاء درع201218 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسكينة ابو فارس201221

ي201225 اللماجدة كردا 24/12/202114h01مدرسة ب انزران بأز

يب201231 ام  امس التقنية بب ماللال ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد وقاري 201235
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بكةرشيد السباك201237 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي201239 م العدنا بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

و201240 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة  ق

بكةإيمان إفراسن201244 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

شة ايت عتو201245 بكةعا ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللخديجة  شنان201247 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي201251 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوداد املاز

راء لكرام201255 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

اض201257 امس التقنية بب ماللأيوب ر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صابدر الدين الشرقاوي 201259

اللمحمد أبال201261 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافدوى غوال 201264

بكة محمد مقور 201268 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

م مكر201271 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجمال غن201274
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ل201276 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد بو

اللسناء بن الش201277 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ن بادر201285 بكةياس ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يد201288 امس التقنية بب ماللنونة ش ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللأمينة الغل201289 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ق فائز201292 بكةعبدا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ارن 201295 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالرحيم اس

امس التقنية بب ماللنورالدين اليوسفي201296 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةعدنان اوحنون 201300 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي201303 الليوسف خشا 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللشروق مسناوي 201305 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللأيوب الغدغود201309 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

اللمحمد نباي201311 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي 201312 امس التقنية بب مالليوسف ط ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلة عو201320 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صان
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ي201321 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصا مس

ى201323 و بكةعادل  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ا201331 بكةإسماعيل ال ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالي حوام201336

بكةمحمد لوكيلية201337 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ن الصف201338 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

بكةر  حواص201341 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اللحميد السيار201343 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةسن السعيد201348 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ي201349 امس التقنية بب ماللنجوى اإلحسا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

س رشام201351 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صا رشيد  ساسول 201352

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدهللا الطرشوش201353

م201354 امس التقنية بب ماللاسماعيل اكر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ن 201357 بكةعصام  وز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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س201360 اللمحمد بومس 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ا201364 امس التقنية بب ماللمحمد أيت خو ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةأيوب بوعالم201367 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

كة201368 بكةبدر بوشر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

م  بوكب201375 اللعبد الكر 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةسكينة املومن201379 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

مداوي 201382 م ا امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ن با201384 اللياس 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي201385 امس التقنية بب ماللمحمد السو ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحمو اوسبو201386 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ن201387 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامبمون مب

اللمحمد كطوان201388 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي201389 اللعبدالرحمان ملو 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي201390 بكةأشرف ملو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ري 201391 ن زو 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس
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ا201392 امس التقنية بب ماللاحمد  ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

موت201393 يم وتل اللابرا 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب مالليوسف أقضاض201400 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجمال  الفيون 201401

امس التقنية بب ماللرشيد اعروال201402 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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بكةشيماء الفاط211001 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةلي  التباري 211018 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

س العلوي 211022 بكةيو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةعبدالرحيم ابرا211030 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

مدي211037 بكةيوسف ا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ري 211040 ن جو 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

بكةمحمد احقيقو211048 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يم211055 ا ابرا بكةعبد الرحمان خو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ب211058 بكةسفيان ايت ز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةعيمة حا211060 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

توتو211062 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانورة ا

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسماعيل  ايت ع211065

ز211067 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاطارق بز

س فارس211068 بكةيو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةعبد الصمد العوا211070 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد طحطحة211071

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجالل ايت القايد211078

لفي211079 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدال ا

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعصام  بنحنة211104

اوي 211106 بكةمحمد ط ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

س211107 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامنعم الطو

بكةمحمد الزكراوي 211121 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي211125 بكةكوثر اليبا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااملصطفى ايت حدو211127

ي 211129 في العمرا يلة  الزر بكةن ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

اك211137 بكةع  س ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةعماد الكروري 211139 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

اج211140 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايوسف ايت ا

ي اسمانة211141 بكةحما ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةمروان الطائق211145 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد  اليوسفي 211153

اء مدود211158 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صازكر

ي211161 م  ملبار 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالكر

بكةايوب الفر211164 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

وك211166 بكةمحمد م ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي211170 مدا 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأحمد ا

غاج211171 بكةخالد اوال ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

وي 211172 كر 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأنوار بو

لو211173 بكةعبد الواحد  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةأيوب علوي 211175 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

يم  بخو 211176 بكةابرا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةمراد قدوري204002 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

م الشاد204005 امس التقنية بب ماللكر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللايوب ادفيفي204007 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسية  عف204012

امس التقنية بب ماللرضوة حدوش204015 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يعت204016 امس التقنية بب ماللغزالن تار ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللرضوان شعطيط204018 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ومي204021 يلية طارق بخنيفرةرجاء ز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي204029 مسا امس التقنية بب ماللاسماعيل ا ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللفؤاد  بنعالل204030 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

راء  سالم204037 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاالسعدية  شاكر204045

يلية طارق بخنيفرةإيمان عسيلة204051 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ن وغطي204059 يلية طارق بخنيفرةياس ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاسامة احمودو204061 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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نات204066 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة سن

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايوسف املفتوح204069

امس التقنية بب ماللايوب اوفاطنة204077 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخديجة الفارو204078 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاحمد السعدي204080 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء  عق204082

شن204083 ور و يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يل اوعمر204093 امس التقنية بب ماللن ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللالياس  القسي204100 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

شبورة204105 يلية طارق بخنيفرةزايد  بو ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

م احنحاو204107 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسفيان  الوقا204109 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب مالللي مطيع204118 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفاطمة  املعرو 204119 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

م204124 يلية طارق بخنيفرةاميمة كر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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تار204125 ن وا 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

ع204128 يلية طارق بخنيفرةسكينة ا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ز ملقي204130 يلية طارق بخنيفرةعبد العز ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعواطف املنديل204136 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

مة وعتات204137 يلية طارق بخنيفرةكر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسارة فتو204143 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ة بوقنطار204145 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانز

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدالغفور فارس204147

امس التقنية بب ماللع اجنا204148 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةأمال تامسنة204149 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعبدالرحيم عاتق204151 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد والعيدان204155 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء محيب204163 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشرف فوزي204164

س204167 يلية طارق بخنيفرةإكرام سمر ة  التأ 24/12/202108h00الثانو
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امس التقنية بب ماللعصام دبا204168 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافيصل ليحضار204171

ي204172 راء الفطوا امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي204173 امس التقنية بب ماللحسناء الفطوا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللأمينة العمري 204175 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

راء ملعنكد204176 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

ن كروم204178 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاياس

امس التقنية بب ماللعبد اإلله بلمقدم204180 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبدالرحيم اخبوش204183 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

نصر204185 امس التقنية بب ماللفاطمة مس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةشرى الكمري 204190 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ال204195 ليم ال يلية طارق بخنيفرةعبدا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليوسف ايت او204207 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةغزالن قاق204208 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ف204210 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخالد ظر
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24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايوب واغزاز204211

يلية طارق بخنيفرةع  تامرعوشت 204213 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ب  أيت أشبو204215 يلية طارق بخنيفرةز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

سي204218 راء ال 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعزالدين العابدي204235

ن حمام204244 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسر

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاانوار جوك204249

امس التقنية بب ماللالسعيد اوموي 204255 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللايوب بوفود204267 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافرح بودينة204274

ك 204275 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصا الدين  شو

امس التقنية بب ماللخديجة عبالوي 204279 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةابوس مصطفى204285 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعثمان حسي204287

ا204289 يلية طارق بخنيفرةانتصار ا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللشيماء التامي204297 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللفاطمة العلوي 204300 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ن قديل204301 يلية طارق بخنيفرةياس ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوصال الصي204304

ا204313 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأيمن ا

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاند ناف204316

يلية طارق بخنيفرةشيماء لشكر204324 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي 204331 امس التقنية بب ماللسفيان الز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي204339 ن  العيدو امس التقنية بب ماللأم ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يمة204344 امس التقنية بب ماللبدر ال ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

م  حبي204346 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكر

ي204347 يلية طارق بخنيفرةسفيان زعنا ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي204350 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااجر خشا

يل بوخر204369 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صان

ي204398 سو 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاز ا
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د اليحياوي 204399 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافر

رامة204401 ة  امس التقنية بب ماللفوز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد اوتحباست 204402 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد الساعيدي204404

دوي 204408 يلية طارق بخنيفرةمحمد ال ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمو امحزون204413 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي 204414 امس التقنية بب ماللبدر ص ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد مستاكو204416 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد اقبوش204418

امس التقنية بب ماللمحمد بادور 204421 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللالصديق  زمزامي204422 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

اغ 204426 امس التقنية بب ماللجواد از ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسناء حمادى204441 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو
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م شديل209011 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة سالم209015

لوي 209018 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاملياء ا

يم 209032 امس التقنية بب ماللحسن ف ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء االخضر209033

ن209038 امس التقنية بب ماللاسامة ز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاصالح الدين مزوز209058

ي209062 ادي  مدوا 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد ال

ي209065 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااملصطفى الرحما

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد مطالع209079

امس التقنية بب ماللسكينة شاد209080 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ق  مسكور 209082 امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ن209083 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامنال بلكوط

امس التقنية بب ماللعبد الصبور الشرقاوي 209087 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

س شامو209088 امس التقنية بب ماللأ ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو
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ن  جعوف209091 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاند الدرقاوي 209093

امس التقنية بب ماللمصطفى اللو209097 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

اك209098 امي ال امس التقنية بب ماللال ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي209102 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاآمال عثما

بار209106 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاطارق ا

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأميمة بوستاوي 209110

امس التقنية بب ماللحمزة السعودي209119 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

م يوسيان209123 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللشادية اتكالوت209132 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد الفتاح عابدي209138 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد عوف209142

ا اع209148 راء  امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امي209149 ن  امس التقنية بب ماللسر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللاسعد خافو209150 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء املول 209156

امس التقنية بب ماللخديجة الناصري 209163 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة او209175

م  العبا209196 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة طالب209198

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة البدوي 209212

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايوب معاوي 209218

ن فا209224 امس التقنية بب ماللسر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبدالرحمان صفي209225 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

الل209229 ز بو امس التقنية بب ماللعبد العز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي209230 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأميمة  عدنا

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاايمان منصف209237

راء ازكوار209238 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي209241 امس التقنية بب ماللوصال حما ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي209243 مة بور 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكر
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مة بانوار209244 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

و209246 امس التقنية بب ماللتوفيق مو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ميدي209255 امس التقنية بب ماللحسناء ا ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

عوب209258 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان 

ن سوا209262 س 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاا

ي209264 س سعدا امس التقنية بب ماللأ ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء عالوي 209267 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالبنة عرفة209268

ن املدرسة209269 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسر

ال 209270 ق او امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللوليد جعفري 209271 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي 209272 ة  ز 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسم

واري 209275 امس التقنية بب ماللعبد العا  ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليوسف ولعش209276 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاتحة  العطار 208007

سام رفيع208025 بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ش208032 امس التقنية بب ماللمصطفى امرش ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ام املزوزي 208034 امس التقنية بب ماللس ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحياة  فقيقي 208035

امس التقنية بب ماللإسماعيل بن سالم208039 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

سام حنا208042 بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسكينة فارس208043 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةز الراك208049 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالي اجب208063

ي208064 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخولة اليما

بكةحادة  اجو 208070 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد العا اومي208072 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

خامون 208075 بكةاكرام  بو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسفيان السائح208080 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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ميد الناصري 208081 امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةيلة  الوزكي208086 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةسعيد بن داود208087 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةشرى ازور208088 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

شتاش208089 بكةفاطمة اي ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ام بوحفص208127 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإل

ام صابر208131 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاال

ار208132 بكةحنان ش ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةلطيفة فضيل208134 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحمد ايت يوسف208137 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليوسف ارجال208139 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي208149 ن العشا بكةياس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةغزالن املنتصر208150 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ف208152 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالطيفة ظر

مدا208156 م ا بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

4


41 / 69

























بكةخديجة ايت يوسف 208157 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايوسف  عاشور 208164

ار208167 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صانورة شم

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة بوع208178

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاماجدة سمان208185

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاالسعدي فدوى 208189

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبدال بوالراس208193

بكةعيمة اوليضاض208206 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةأمينة ادر208207 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي208213 راء بوعزو 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافاطمة الز

م الناصري 208215 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

س208233 بكةعيمة بوخر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةوجدان أبوالطيب208237 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي208238 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة الفتو

بكةحفصة مخلص208258 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو
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بكةمحمد الغدو208264 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اجر208268 راء  امل امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي208270 عقو يم  امس التقنية بب ماللابرا ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

س امعتب208273 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايو

امس التقنية بب ماللاسامة الكرناوي 208274 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالي اوثال208275

بكةصباح سوندو208285 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ي208288 بكةشيماء املامو ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسناء غان208290

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صالي صليح208291

رود208292 بكةيلة  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

اش 208298 امس التقنية بب ماللعيمة   ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ام كزغار208303 بكةس ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ي208305 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااميمة كمرا

امي208314 امس التقنية بب ماللحسناء ال ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو
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ي208316 بكةند الديا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللخالد  اشعيب208317 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

سعود208334 م  بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسناء  فرا208335 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي208342 ا ام ر 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاال

بكةآمال  ا?ديح 208350 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللحياة قدوري208356 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةنجوى  ولعيدي208358 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

اد بن عوامة208362 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاج

امس التقنية بب ماللإيمان امعيدة208365 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي208372 امس التقنية بب ماللامينة بالعتما ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

زضاض208373 بكةرضوان بو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللنور الدين بنع208375 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ن208380 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء ام

بكةنادية بلمخ208384 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو
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يد 208388 بكةنضال معا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ام208393 امس التقنية بب مالليلة ال ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ر208398 امس التقنية بب ماللمحمد مط ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد هللا عيدان208399 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ي208401 كيم  مبخو امس التقنية بب ماللعبد ا ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي 208404 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأحالم  كتا

بكةمصطفى اركيك208405 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

عة208406 امس التقنية بب ماللمن زر ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يل كبوري208407 امس التقنية بب ماللن ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

يم انوار208409 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاابرا

دي امال208410 امس التقنية بب ماللامل ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ا208428 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسناء ا

امس التقنية بب ماللخاليد  حمادى 208430 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

دي الشطي208436 امس التقنية بب ماللامل ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاغزالن اسنام208437
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ي208438 با 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخولة 

ليل208439 بار عبد ا 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد ا

امس التقنية بب ماللمصطفى والغازي 208441 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخديجة  بوحنيك208443

ي208445 ا امس التقنية بب ماللحسناء ج ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

م رضاع208449 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاعبد املو قدوري208452

ن عسيوي 208453 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

م الشطي208456 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر
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مة مذكر 203001 يلية طارق بخنيفرةكر ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

دي  ناف203002 امس التقنية بب ماللامل ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةر كدور 203005 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ن مغطايب203007 يلية طارق بخنيفرةسر ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

اج203008 م وا يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

اللشرف دنفا203009 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

زوزي 203010 م بو 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

ا203013 ب الر بكةز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء كمال203015

يل الشنو203016 يلية طارق بخنيفرةن ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمينة صال203017 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

امي203027 يلية طارق بخنيفرةاسماعيل ال ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللفؤاد جبابري 203030 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

بكةحسناء أخباش203031 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ر203032 بكةخديجة املو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو
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24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحفيظة اشكو203033

يلية طارق بخنيفرةاجر فرو203040 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةلي عديبو203046 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ا 203047 بكةسعيد  خو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ان203050 بكةعبدالعا ايت ز ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ز 203051 يلية طارق بخنيفرةنادية  عز ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةوئام ازملاض203052 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

بكةخديجة جميل203053 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي203054 يلية طارق بخنيفرةوجدان مال ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي203055 امس التقنية بب ماللحسناء العثما ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

س203057 يلية طارق بخنيفرةيلة ا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

اللحمزة مد203058 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

و203059 ب ا امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء شك203061 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةسناء مليح203063 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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يلية طارق بخنيفرةسعاد نص203064 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحسناء بوشري 203065 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللشرى صماما203067 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

الللطيفة تاعبو203069 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

بكةعبد الكب إغروان203070 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اللبة العابدي203071 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

بكةاسماء فاضل203072 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اللإكرام سعدوي 203074 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللانتصار البا203075 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ام ايت تلونت203076 يلية طارق بخنيفرةال ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

اللنور الدين البك203077 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ن حديدو203078 س بكةا ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ش203079 اللسكينة خمر 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامينة بنضام203081

ن بوحفة203082 س امس التقنية بب ماللا ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو
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ي 203084 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامينة عتبا

يلية طارق بخنيفرةدى الرا203085 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ي 203086 بكةاحمد بوسغ ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةاسماء  غمادي203087 ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةأيوب صاديق203089 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللانصاف العالمي203090 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ي 203091 بو 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء  ا

اج 203093 امس التقنية بب ماللأسماء  ايت ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةاحسان بومع203096 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااحالم طاليب203097

امس التقنية بب ماللمحمد بحو203098 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

ت203099 اللانوار تي 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

وري203100 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحميد زا

اللجمال  مومن203101 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي203103 بكةحكيمة برا ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو
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اي203105 يم الش اللابرا 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللنية رتاب203106 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللاميمة بوعالوي 203107 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحكيمة زايد203108

يلية طارق بخنيفرةمحسن ابولعكيك203109 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللملياء الدرداك203110 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللايمان زو203111 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

اللنجمة لعكون 203112 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللكمال امدجار203114 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

بكةشام ابن رقوش203115 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةخولة حلوي 203117 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

دي203120 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوئام م

يل لعكون 203121 اللن 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

يلية طارق بخنيفرةخولة ايت العالم203122 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

الليوسف  الزعواطي203125 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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طاط203126 بكةخديجة  ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ش203127 اللقمر درو 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ادي203128 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامحمد بل

يلية طارق بخنيفرةإكرام عشوب203130 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحمزة وسام203131 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامروان  بحو203134

اوي 203135 بكةشيماء ال ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

رام 203136 راء  ال يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ن النحي203137 بكةسر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اللشيماء ايت الكوش203140 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللعبد املطلب قوامي203141 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ال203142 يلية طارق بخنيفرةإيمان  در ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ب شرو 203143 اللمو 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللمعاد اكرو 203144 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ا203146 يلية طارق بخنيفرةاسماعيل خو ة  التأ 25/12/202114h00الثانو
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امس التقنية بب ماللر خاالد203147 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

م  بدري 203149 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اللخالد بومور 203152 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ا حميدي203153 يلية طارق بخنيفرةزكر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ديم 203155 امس التقنية بب ماللكوثر  ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

م اعراب203156 اللمر 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي203157 س م ايت  يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

ن203159 بكةلينة ناج ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

اللند الصاديري 203160 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اوي 203161 امس التقنية بب ماللنورة م ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسن حديد203162 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحسناء عفيف203163 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي203165 يلية طارق بخنيفرةحميد ال ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

اللمليكة تورعت203166 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللز موجان203167 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز
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رة ناصري 203168 امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاامال امامي203173

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأمال مشاش203175

امس التقنية بب ماللرجاء خرازي 203176 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةحليمة بوغالم203182 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء حافيظ203184 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسرى حمزاوي 203187 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

اللسعاد مودن203190 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

ي203191 يلية طارق بخنيفرةعبد الرحمان اوع ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

م اب203192 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد العا رضوان203194 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء رفيق203199 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ب203200 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاجميلة الر

ن203204 بكةاكرام ماز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

شيد203205 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسماء  
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راء  وا 203206 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ي203210 ا ام الز يلية طارق بخنيفرةإل ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي203211 امس التقنية بب ماللاميمة ابوعر ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاخالد امولود203216

امس التقنية بب ماللفائزة بور203223 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةخولة عقاوي 203227 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب مالليوسف كندي203229 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةنورة اصغ203230 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

اللصليحة معله203233 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللمحمد بوس203234 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

ل203236 ب س امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

سام  عبو 203239 امس التقنية بب ماللاب ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

اري 203240 ب قز امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي203241 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااكرام املال

سام الصال203245 اللاب 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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ال203247 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاماجدة شد

يلية طارق بخنيفرةعبدالرحمان الطال203249 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صااسية راشدي203250

ي203251 م حمدا اللمر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللند ليا203253 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسمة  قط203254

يلية طارق بخنيفرةاميمة االحمدي203255 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاإيمان امل203256

بكةنوال  خضري 203257 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ية203258 سي اللسيف الدين  24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

الليح طواف203262 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء موجان203264

عماوي 203266 24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعاد 

الم203269 امس التقنية بب ماللحمزة  ا ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايمان ملام203270 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو
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راء رحيوي 203271 اللفاطمة الز 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

م مجيدلة203272 25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكر

ي203274 لفا اللكوثر  23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللإيمان عدال203276 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

م الشعي203277 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحسن السعيد 203278

بكةحميد شمندر203279 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ز مزوز203280 بكةعبد العز ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةإكرام زرو203283 ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

ن203290 ي ياسم ا 23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاس

راء مغفور 203293 يلية طارق بخنيفرةفاطمة الز ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة مناوي 203295

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحمزة السا203297

اللاجر عبيدة203299 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

24/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسمر بونافع203300
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ي203301 ا امس التقنية بب ماللخولة حو ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةلو زائر203302 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي203303 يلية طارق بخنيفرةسعيد الكطا ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ي203304 م لعو 24/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامر

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صايلة شرا203305

ي وئام203307 امس التقنية بب ماللالع ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاشيماء بلوا203308

بكةايمان حنجاف203310 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

اللأحالم الرو203311 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللمصطفى بنعمران203312 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللفاطمة زروال203313 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

اللعبد الصمد العينوس203315 24/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللسارة شرفاوي 203317 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

سام اليوسفي203318 امس التقنية بب ماللاب ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللنجوى عزازي 203319 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو
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بكةمحمد بونافع203320 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ي 203321 نة بح 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صابث

ا203323 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاأمينة الب

25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاسعاد موساوي 203324

ف203325 يلية طارق بخنيفرةحميد ا ة  التأ 25/12/202114h00الثانو

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صافادي اعمر203326

اللايمان  حرشاوي 203327 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

يلية طارق بخنيفرةسرى اتباتو203328 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

ي203329 يلية طارق بخنيفرةفاضل ن ة  التأ 25/12/202108h00الثانو

اللحفصة او203330 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

ي203331 شا اللعبدالصمد  23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحفصة أكنوز 203332 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

راء  الوكي 203334 اللفاطمة الز 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

يلية طارق بخنيفرةمحمد بداح203335 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

23/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامنال قبوش203338
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ون 203340 25/12/202108h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاوسام اق

اللحكيمة حداد203341 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صامصطفى ايت احساين203342

امس التقنية بب ماللعثمان مندا 203343 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

م ايت احماد203344 يلية طارق بخنيفرةمر ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

بكةفاطمة  موحنيطو203345 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةايمان احساي203346 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمحيجيبة اقرو203347 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ا203348 23/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاكمال ايت خو

يلية طارق بخنيفرةمحمد فرتا203349 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

25/12/202114h00إعدادية عثمان بن عفان بالفقيه بن صاحنان الوكي203350

بكةعصام اقشاش203351 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

وك203352 م امل اللمر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللفاطمة بوجيدة203354 25/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللر اكوجيل203355 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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م عالوي 203356 اللمر 25/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

بكةإحسان قاديري 203358 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

س وحطي203359 بكةأ ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ر203361 اللأنوار  إحزر 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز

اللمحمد الدال203364 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللحياة قنجل203365 23/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

امس التقنية بب ماللسليمان ابراوي 203366 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

الللب شرقاوي 203367 24/12/202114h00مدرسة ب انزران بأز

اللسرا تفضولت203370 23/12/202108h00مدرسة ب انزران بأز
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يلية طارق بخنيفرةعمر ايكن207003 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

دي207005 يلية طارق بخنيفرةرشيد امل ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمروان مقدال207006 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ر207016 س كر يلية طارق بخنيفرةيو ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخالد عالوي 207019 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةفؤاد رضوان207024 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد نورالدين207025 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

اري 207029 يلية طارق بخنيفرةعصام ب ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةلي الغازي 207032 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةعثمان الطل207034 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ي207035 يلية طارق بخنيفرةمحمد الشبا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةصالح الدين منصور 207039 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

دي207040 ن بوز يلية طارق بخنيفرةمحمد أم ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةلب البوعزاوي 207041 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةمحمد الصطايفي207046 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو
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ي207048 سام شكال يلية طارق بخنيفرةاب ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ه207049 يلية طارق بخنيفرةف مل ة  التأ 23/12/202114h00الثانو

ات207050 يلية طارق بخنيفرةعبداالله بوا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةكوثر حميد207055 ة  التأ 24/12/202114h00الثانو

اء مخاص207057 يلية طارق بخنيفرةزكر ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحياة عمراوي 207063 ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةخولة كروم207065 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةأيوب شباب207067 ة  التأ 23/12/202108h00الثانو

ع207071 يلية طارق بخنيفرةحياة ا ة  التأ 24/12/202108h00الثانو

يلية طارق بخنيفرةحنان البقا207073 ة  التأ 23/12/202114h00الثانو
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بكةطارق سعون 206002 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

اجر206004 بكةملغ  ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

بكةجليلة التا206011 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

مرة206014 بكةفتيحة ب ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

س عسو 206015 بكةيو ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةمحمد الكرناوي 206030 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي 206037 امس التقنية بب ماللعبد الرزاق  ب ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ام 206038 امس التقنية بب ماللال ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةوداد برطال206040 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يد اتمكونت206050 بكةش ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

اب عبدالصدق206051 امس التقنية بب ماللر ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

اب  ناجي206055 امس التقنية بب ماللإ ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

م لوال206056 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

م  البغدادي206058 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ام  اوما206068 بكةال ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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بكةمحسن  شفيق206074 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليلة محمودي206078 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ن خديم206083 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ب رفيق206084 امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

م حيدة206090 امس التقنية بب ماللمر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ساء نون 206095 بكةرم ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللايمان مومن206102 ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللصب افج206105 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللأسية الواح206106 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةعبد الرزاق أوحمو206113 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

م بازي 206114 بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

يط206117 امس التقنية بب ماللكوثر ازع ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ال206120 بكةنوال أ ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ن206123 س األم امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

حة206127 بكةميمون  اور ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو
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يلة  بو206130 بكةنو ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

يل عبو206131 بكةن ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

ر206135 ر بكةسعيد أوم ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةحنان اليام206136 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللمعاد فراج206141 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ي206144 امس التقنية بب ماللسليمة أيت بندا ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

سام وقب206176 بكةاب ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

راء قاس206178 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللمجدة عزى 206180 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

س206183 م نرج بكةمر ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

بكةمينة شفو206192 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

س أشق206194 امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةحياة رفيق206208 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

ي206209 اء حنا امس التقنية بب ماللزكر ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

بكةاميمة  لفضا 206210 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو
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بكةأميمة تائب206213 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

ن مجيدي206214 امس التقنية بب ماللياس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالليلة العر206237 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

بكةنجوى فاض206244 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةسارة  قادري 206246 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةوفاء فياض206251 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللسميحة لبحي206254 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب مالللب دقا206260 ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء نوكة206269 ة  محمد ا 25/12/202114h00الثانو

اج206276 امس التقنية بب ماللعبدالرحيم ا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللعبد الع حمو206284 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

ار206285 بكةدى ب ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللشيماء اعبا206291 ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللسارة لغر206292 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

ن206300 ة بودم امس التقنية بب ماللنز ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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بكةعواطف زرايب 206302 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

امس التقنية بب ماللإكرام دادي206303 ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

امس التقنية بب ماللحليمة  اليوسفي 206304 ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

راء عامل206306 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة  محمد ا 25/12/202108h00الثانو

بكةشيماء أشرورو 206310 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

بكةمحمد البيضاوي 206312 ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ي206318 امس التقنية بب ماللسلوى بنا ة  محمد ا 23/12/202108h00الثانو

ا206321 س بو امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

بكةسكينة اعرا206324 ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

س206325 امس التقنية بب ماللحياة سو ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو

ي206326 ال بكةسناء  ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202114h00الثانو

بكةوليد املرجو206328 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

مة  بحار206329 بكةكر ة بخر ة االعدادية املس 23/12/202108h00الثانو

بكةمصطفى  حنضوري 206330 ة بخر ة االعدادية املس 24/12/202108h00الثانو

ن206331 امس التقنية بب ماللحليمة اعس ة  محمد ا 24/12/202108h00الثانو
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راء كرطيط206332 بكةفاطمة الز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ي206333 س سفيا امس التقنية بب مالليو ة  محمد ا 23/12/202114h00الثانو

ور فج206334 بكةز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202114h00الثانو

ور اوناصر206335 بكةز ة بخر ة االعدادية املس 25/12/202108h00الثانو

ب  ومراغ 206336 امس التقنية بب ماللز ة  محمد ا 24/12/202114h00الثانو
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