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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ميةرودانت998214مازوز  عزٴزة15000 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت960789ٗرمٷ امٷنة15001 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت881643بٶشو فاطمة الزهراء15002 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1055950لك٩زيي اميان15003 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت893008محلر مسية15004 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت989224مو عبدهللا15005 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1052475فال عبد احلق15006 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت996055معومو فاطمة15007 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
شة15008 ميةرودانت1020001افرو فا ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت956438بوسوي سعيد15009 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت943302هنمو سهام15010 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
سني15011 ميةرودانت957590مريض  ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1056211طايق هند15012 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
دجية15013 ميةرودانت882767ماعقول  ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت940722البنو فلية15014 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
دجية15015 ميةرودانت962790املقدم  ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت

التخصص : املزدوج
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

ميةرودانت869585مصودي  ٕاميان15016 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت984644بولغال اميان15017 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1067397زيك فاطمة15018 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1003898بنعٶىس فاطمة15019 ٔوالد  ٔهيلية -  1نوية احلسن الثاين الت
لمية15020 ميةرودانت1031759صادق  ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت921524مغين فاطمة الزهراء15021 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت970732م٩فق مٷنة15022 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت936977بلخط فلية15023 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت998659البوداين الغالية15024 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت910830وريق وصال15025 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
راهمي  فاطمة15026 ميةرودانت939704سد  ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1041261ن زهري مجي15027 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
دجية15028 ميةرودانت939373عبيد  ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
سني15029 ميةرودانت994620معروف  ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت940931مبهوت مرمي15030 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت965583مميري فاطمة15031 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ل هند15032 ميةرودانت1005625الكٷ ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
سني15033 ميةرودانت964132لغزال  ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت937536ايت عبد هللا افيل عبد هللا15034 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1006709نويت حسوناء15035 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1025967رساب مقر15036 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ان ح٩ان15037 ميةرودانت930364و ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت895616يعقويب فاطمة15038 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1053156اٗورام  مرمي15039 ٔوالد  ٔهيلية -  2نوية احلسن الثاين الت
سام15040 ميةرودانت1032393بنعبو اب ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1046149ح٩ان ٳسمينة15041 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
اي عبدالغفور15042 ميةرودانت970867بو ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1039772الرحامين  ٕاسامعيل15043 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت992385كوريت لطيفة15044 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت991085وسظن سهام15045 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت921199امشي  مصطفى15046 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
رصة15047 ميةرودانت889976النحاكيم  ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

ميةرودانت924103بونعمى ح٩ان15048 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت981688التلميت سكٷنة15049 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1036954لعربت زينة15050 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت929108العرسي سلمى15051 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت989469النامج عبد هللا15052 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت923336مليك فاطمة15053 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1011667ربيعة امزال15054 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016590خودوين عبدالغاين15055 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
دجية15056 ميةرودانت1023304ٔٗرام   ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ٴن15057 ميةرودانت1064711الرشيق نورد ا ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ة15058 ي ميةرودانت1015970العالوي ف ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت971994ايت الطالب سكٷنة15059 ٔوالد  ٔهيلية -  3نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1022227داوي حسوناء15060 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت913254اكزال اممية15061 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1038543الفطوايك اميان15062 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15063 ميةرودانت1036528 زٴن  ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت990817اوهنمو اسامة15064 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت881491املنصوري ٗور15065 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1025606ٗيتار عبدهللا15066 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
فيل مرمي15067 ميةرودانت1002992ا ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت966346ادواك مسرية15068 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت937022ٔشطر سلطانة15069 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت979560اشهبون سعاد15070 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ني فاطمة15071 ميةرودانت983193متو ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1067021اخلليل فاطنة15072 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
دجية15073 ميةرودانت929688املوسوين  ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1034899ايت الطالب حسوناء15074 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ارك  مٷنة15075 ميةرودانت877666ايت م ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت981346انضام هند15076 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت915032هروش  مرمي15077 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت898577ايت امحد محزة15078 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت919572امزيل فاطمة15079 ٔوالد  ٔهيلية -  4نوية احلسن الثاين الت
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

دجية15080 ميةرودانت958744بوفدي  ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ٔم٩ية15081 يوي  ميةرودانت967325سك ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت899411العرسي ٕاٗرام15082 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت948840ضامن حفصة15083 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ء15084 ري  شو ميةرودانت980024اما ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ة15085 ي فيل ف ميةرودانت999333ا ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت945276املرتىض مسرية15086 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت989218اشو احلنايف15087 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
سام15088 ميةرودانت1060991 اب ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016872الشليح سكٷنة15089 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت951720يدٴر مٷنة15090 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
مسني15091 ميةرودانت999429املرشويدي  ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1002456فر ح٩ان15092 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت996910هبران هني15093 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
رشى15094 ميةرودانت938885امساكل  ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت983699اكناو نعمية15095 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت909799ٔوبلقاس عبد الواسع15096 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
سني15097 ميةرودانت874246عزٴزي  ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
دجية15098 ميةرودانت969614دبو  ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت885901شٶ٩ون ٕاٗرام15099 ٔوالد  ٔهيلية -  5نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت954867الرحامين حسن15100 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت927393اويس  رمسوية15101 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
سام15102 ميةرودانت1058831الزٴكوري اب ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت934956جوبري ليىل15103 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت981416الزوهير غزالن15104 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت902745ٔوطالب سعدية15105 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016474بورٳش اميان15106 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت906744ازٴيك عبد احلق15107 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1048468ٔزوال ح٩ان15108 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15109 ميةرودانت957017فالح  ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ٴن15110 ميةرودانت951752اد الراٳس نورا ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت928068بلكت فاطمة15111 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
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ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

ميةرودانت٦ٔ933361كري محمد15112 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
اء15113 ميةرودانت955571امزال ر ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت983940ايت زي ح٩ان15114 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1050850شكري سكٷنة15115 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
رشى15116 ميةرودانت1009099الزويين  ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1000815الطاهري مسرية15117 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1056592ابولعجول ايوب15118 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت936836ادويب هاجر15119 ٔوالد  ٔهيلية -  6نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1011381العسكري  خو15120 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت909715الشوباين يوسف15121 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
سام15122 ميةرودانت991863حامن اب ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت982824بومحدان صفاء15123 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1013023ايت بنقدور محمد15124 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت986122اخلدايل حسوناء15125 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
اج ٕاحسان15126 ميةرودانت950525بل ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت898563والش كزنة15127 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت935587الفاريس وئام15128 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت963665بلقايض احلسني15129 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ب15130 ميةرودانت1016498بومعرية ر ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1064078اج٩يبة عبد العزٴز15131 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت921015هبو هشام15132 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1005810الهوماري  يوسف15133 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت949908اٗرراك سعيدة15134 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت995569مسوتوري امال15135 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1022603الكحييل جهر15136 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1064633زايك حسوناء15137 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت908436رامٷت لطيفة15138 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت884950عييل عزٴزة15139 ٔوالد  ٔهيلية -  7نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت930076بال اوفدي حفٷظة15140 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ن15141 ميةرودانت951561ابوعبد الرحامن سل ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
رمي  مرمي15142 ميةرودانت970938ٗو ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
دية15143 ميةرودانت969251ٗروك  ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت957612موشان سعيد15144 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ء15145 ميةرودانت907152تفالحت شو ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت958155هنمو فاطمة الزهراء15146 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت895083واسكٷت مرمي15147 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
يك محمد15148 ميةرودانت1001721ا ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت979111ابورزاق اسامء15149 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1045804العرسي وداد15150 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
شة15151 راهمي فا ميةرودانت953258ايت ا ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ء15152 ميةرودانت901804رايم اونص ٗزر ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
دجية15153 ميةرودانت1055752اطرس  ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
د حسوناء15154 ميةرودانت968185ٔ ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت981811ب٨يس ٗور15155 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت920207ٔيت احلاج مليكة15156 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1019677اٝلكوش حسوناء15157 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1008436ٔسوييك  رشويد15158 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت899430افدال مليكة15159 ٔوالد  ٔهيلية -  8نوية احلسن الثاين الت
سام15160 ميةرودانت1041343ايت وخلري اب ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت947718ب٨سلامن  اسامعيل15161 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1041382فؤاد  ٕاٗرام15162 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت973026وٳشو مرمي15163 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت938115بٗووطي مرمي15164 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016666دوش مرمي15165 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ك نورة15166 ميةرودانت1055902ٔز ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت974036اتبوط فاطمة15167 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ٴن15168 ميةرودانت928186ن حٷدوش بدر ا ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
دجية15169 ميةرودانت1005060بودوار  ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
دجية15170 ميةرودانت1048607اسكور   ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت923662املهادي اممية15171 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت913535ايت اسكور الزهراء15172 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1017558ايت يس احامد اٗرام15173 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
دجية15174 ميةرودانت960468ابو الوفاء  ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت894898القدوري سوناء15175 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
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دية15176 ميةرودانت1055217امغاز  ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت868898ٔرشاغي ح٩ان15177 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
راهمي15178 ميةرودانت1011037خلبار ا ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1033515مماد مسرية15179 ٔوالد  ٔهيلية -  9نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت967334الكوش ح٩ان15180 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت994962ن السعيدي املهدي15181 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت960936لعظميي لطيفة15182 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1036161جعفر هدى15183 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
رشى15184 ين  ميةرودانت1027453السل ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت949051البوشواري اسامء15185 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15186 ميةرودانت945218العلمي  ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
دجية15187 هيٍي  ميةرودانت1039132نيد ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت899475بوقالل  سفٷان15188 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت888274خرشويش نعمية15189 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت905370امحلدي سعاد15190 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
دجية15191 ميةرودانت943865زونيت  ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت908463بنعبيد غزالن15192 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت970106الناين مسية15193 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت962628جبديد فاطمة الزهراء15194 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت914761ٔجراي رشويد15195 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1007754بوزمان اممية15196 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت934703ٔوقايس مرمي15197 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت946103رحوي  الهام15198 ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
رشى15199 ميةرودانت1029147لعرسي  ٔوالد  ٔهيلية -  10نوية احلسن الثاين الت
د15200 ميةرودانت1055154لفحيلية عبد الوا ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ة15201 ي ميةرودانت910460السويرت ف ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016416مامون عبد السالم15202 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1061097رجول عبدالرحمي15203 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت874137احلوس فاطمة الزهراء15204 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15205 ميةرودانت980994الصادق  ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت940175الفطام حسوناء15206 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
راج مليكة15207 ميةرودانت912429ا ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت1023857يوس اوماس حفٷظة15208 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
راك امال15209 ميةرودانت998202ايد ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت962800ٔمني فاطمة15210 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ري حفٷظة15211 ميةرودانت1008151اوبل ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت970586يت امزيل  ح٩ان15212 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1004891املاخود نوال15213 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1057509اماللو جهر15214 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
دجية15215 ميةرودانت1056930ساىف  ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ا15216 ميةرودانت921426اسعاد  ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15217 ميةرودانت880399ٔجعال   ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ٴن ليىل15218 ميةرودانت943918صاحل ا ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت998879ليفا مسية15219 ٔوالد  ٔهيلية -  11نوية احلسن الثاين الت
شة15220 ميةرودانت1049053ند سعيد فا ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت992058الك٩يك عبد اجلليل15221 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت904606بوخيف محمد15222 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت994616اعبيدة هني15223 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
لني اسامء15224 ميةرودانت1048882ا ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ة15225 ي ميةرودانت982386لعبيدي ف ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت964778المني محمد15226 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت872522غناج ٕاٗرام15227 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15228 ميةرودانت973763مار  ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1055450لشكر فاطمة الزهراء15229 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
دجية15230 ميةرودانت955474اعبادة   ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت867765دييل اميان15231 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت986720الكوض مٷنة15232 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت924284امارٴر حفصة15233 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت952984كرحي مرمي15234 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
دية15235 ميةرودانت1045000ايت احليان  ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
دجية15236 ميةرودانت961643شاطر  ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1031037احلريش دنيا15237 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
لمية15238 ميةرودانت1055789اشعال  ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت994449دحامن مسية15239 ٔوالد  ٔهيلية -  12نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت891394اسعيد  اميان15240 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت947904ملكوت اسامء15241 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1045988وزار حفٷظة15242 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
شة15243 اوي فا ميةرودانت914599ن ا ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1016542 مصطفى15244 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1051618الصايف الزهرة15245 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت907227الك٩ٶس مرمي15246 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت873839ا٦كامر مجي15247 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
دجية15248 ميةرودانت950231الظهراوي  ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ٔممية15249 ميةرودانت897726درٳيس  ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت901174كفو ح٩ان15250 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1002389ادويل رشويد15251 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1068147لقايد سوناء15252 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت958555لوط مجي15253 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ء15254 ميةرودانت904454يفغ شو ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت959694امسطوك مجي15255 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت867629ايت امحد مجي15256 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
دجية15257 ميةرودانت1016888فوزي  ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت992671ضامري حسن15258 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت888824بوخريص  حٷاة15259 ٔوالد  ٔهيلية -  13نوية احلسن الثاين الت
دجية15260 ليدا   ميةرودانت1001228ا ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت927834ايت اوفقري  فاطمة15261 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
دية15262 ميةرودانت938468النعمي  ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت972291شاطر ملياء15263 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1042934عريف نعمية15264 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1010952دودي عبد15265 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
س15266 ميةرودانت897964عطيف ا ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت914922املايئ جهر15267 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت891930القريش غزالن15268 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ة15269 ي ميةرودانت921196املتولك ف ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت932403بونوة ٗور15270 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1067224ٕاٗيدر صفاء15271 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت947706اسوس فاطمة15272 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت942753بوغيش محمد15273 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ال لطيفة15274 ميةرودانت987628ر ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت929518احرضي اسويا15275 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1015884بالاوفدي رشويدة15276 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1024706ابوعباس فاطمة15277 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1004310ايت احٷا مرمي15278 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت996976حوٳس نعمية15279 ٔوالد  ٔهيلية -  14نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1002439امام نعمية15280 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت959666بونور عبداٜلطيف15281 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ٴن15282 اين نور ا ميةرودانت1065334الك ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1032276الرابطي محمد15283 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
سمة15284 ميةرودانت921868العيفات  ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ة جناة15285 ميةرودانت925127بوشوي ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت893612حفٷظي كزنة15286 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
يش فدوى15287 ميةرودانت1034196الر ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1034537ربون فاطمة الزهرة15288 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت923750معي فاطمة الزهراء15289 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت915316جتار سوناء15290 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت951332بوهنوش اممية15291 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
هري سكٷنة15292 ميةرودانت978500املو ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت876149اذبال اميان15293 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
لمية15294 ارك  ن م ميةرودانت887207ايت  ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1034983اماست ها15295 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت922498احليان فاطمة الزهراء15296 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت986064ٔيت الرشيق مرمي15297 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت879658احلنيفي اميان15298 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت909928شوناييت فاطمة15299 ٔوالد  ٔهيلية -  15نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت954590بولعبار عبداٜلطيف15300 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت913519بواديف مرمي15301 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت936355يقني فاطمة15302 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1026043ازفزيع اٗرام15303 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت1011416عكوش سكٷنة15304 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
دجية15305 ميةرودانت1001692تٗويل  ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
دية15306 هو  ميةرودانت906625ا ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت946691القدور مرمي15307 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت937232السامح فاطمة15308 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت922685احلافظ جناة15309 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
لمية15310 ميةرودانت1036385البايه  ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت893902العرشوي ٗور15311 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1031098وفدي اسامعيل15312 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1046851ايت بال اسامعيل15313 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1068244العراش نورة15314 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت941951بوحسني رقٷة15315 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1028597القشوتاح سكٷنة15316 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت957099شاٗر اسامء15317 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
دجية15318 ميةرودانت919062امراكض  ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت913352بنصياض سلوى15319 ٔوالد  ٔهيلية -  16نوية احلسن الثاين الت
دجية15320 ا  ميةرودانت985352بو ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت981838م٩وار اممية15321 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1046417بوفٶشا امحد15322 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت960259دريف سهام15323 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت940079ن شفي نعمية15324 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1038447ادبوريك  مسرية15325 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1042591ٕادرٳس  سعاد15326 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت947112اعنون سعيدة15327 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت982201سويدي فيل فاطمة15328 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
دجية15329 ميةرودانت1022113ملسويق  ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
شة15330 ميةرودانت960075بومزوغ فا ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1026209حلنني زي٨ب15331 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت974104احساٴن عفاف15332 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1039578وزايد فضمة15333 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1037000ايت ٗبور اسامء15334 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت927995درا ادرٳس15335 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت1005136ملربح جهر15336 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
سني15337 دويب  ميةرودانت954576ا ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت931993بوهوش حفٷظة15338 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت907528افقري مرمي15339 ٔوالد  ٔهيلية -  17نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت925055الشوخي فاطمة15340 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت944716بنحيدا يوسف15341 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
دية15342 ميةرودانت879271ٔوريت لبور  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
اء15343 ميةرودانت888434٘جضاض ر ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
دجية15344 ميةرودانت949064ملني  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
اء15345 ميةرودانت902932افالح ر ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت925868ايت يس ماد حسن15346 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ٔمٷنة15347 ميةرودانت917891عيطي  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
دجية15348 اك  ميةرودانت874296ايت  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ٔممية15349 ميةرودانت914465اوالدعبو  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1026671لكفن سعيدة15350 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
هللا حسوناء15351 ميةرودانت908192ا ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت899928الزغودي  محمد15352 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ون  مرمي15353 ميةرودانت899031ح ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ٔيوب15354 ميةرودانت897743مرمر  ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت968253الغزايل سهام15355 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1046689افقرن الزهرة15356 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت889162حجي وفاء15357 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1064896بٗوياو فاطمة15358 ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
ء15359 ميةرودانت1028100ٔفٷاليل شو ٔوالد  ٔهيلية -  18نوية احلسن الثاين الت
سام15360 ميةرودانت1030172بزنرود اب ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
شة15361 ميةرودانت918330ٔيت اجلران  فا ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت975754بواكزو حسوناء15362 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
لمية15363 ميةرودانت1018539ٔمغار  ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت928726بعال سعيدة15364 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15365 ميةرودانت954039زيفون  ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1046275الفقري هند15366 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت978699العامري عبد العزٴز15367 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت910728صبيح مجي15368 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت937619ٔعتو حسوناء15369 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ار فيل15370 ميةرودانت895896ج٩ ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1023673املودن  فاطمة15371 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت991278احلناوي سهام15372 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1053873اشوبار الٝهتم15373 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15374 ميةرودانت1034450ٔمغار  ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت962361ٔخوشال املهدي15375 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
دجية15376 ميةرودانت1046792ن رشيف  ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1054226اودمني ٗرمي15377 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ار سهي15378 ميةرودانت939962الف ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1026152الزموري محمد15379 ٔوالد  ٔهيلية -  19نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت907084شويٶب فاطمة15380 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت979508ٔمزال مرمي15381 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
دجية15382 ضوت  ميةرودانت994343بو ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
دجية15383 ميةرودانت918036اوتصورت  ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1021398ٔٗرشويح سعاد15384 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت935763الزوٴن سعاد15385 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت985543ف الهام15386 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت985266مويك مرمي15387 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
سام15388 ميةرودانت907549القايض اب ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت942880بلكوطني  سعدية15389 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت979175بوزرود ليىل15390 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت867470شامخ جنيب15391 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1060730املودن صفاء15392 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ان املهدي15393 ميةرودانت908380رس ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ن حسوناء15394 ميةرودانت945456بنع ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1032156بريوك الزهرة15395 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت922340الرجرا فوزية15396 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1009615ابورك رمحة15397 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت962672متسال  فاطمة15398 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت937655اومحو معاد15399 ٔوالد  ٔهيلية -  20نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت981204هيردي فاطمة الزهراء15400 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1047534حروش مرمي15401 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ا15402 ميةرودانت936505ٗرش  ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت993031اصياد عبد اٜلطيف15403 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15404 امي  ميةرودانت1052317عبد ا ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت959305السعيدي عصام15405 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت896416امتامنت م٩ية15406 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1001646شوباٳشب اجيو15407 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت924982ايت بناي رشويدة15408 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
د15409 ميةرودانت1011374لشكر  عبد الوا ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت958402سا عبدهللا15410 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1020327اميوال نوال15411 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت917340العاطفي سوناء15412 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت895466الصاحلي  الياس15413 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت892968بوقسومي جناة15414 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1005400بغاض سهام15415 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت953459دمور حفٷظة15416 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15417 ميةرودانت990024عبيد  ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1035677ٗبايل فاطمة15418 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت993588املودن اممية15419 ٔوالد  ٔهيلية -  21نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت887443باليل يو٥س15420 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1015434الفضييل سكٷنة15421 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
شة15422 ميةرودانت1001524اجرار فا ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ٶيس حفٷظة15423 ميةرودانت1029654البور ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ي اسامء15424 ميةرودانت884527ا ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت905950افليوة عبد الغين15425 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1067406شار ٗرمية15426 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1038206اوزال فاطمة15427 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1041853ٔبودمٷعة  حفٷظة15428 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1045619امكي فاطمة15429 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1059234افليون فاطمة15430 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت883788ملقدم مرمي15431 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
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ر15432 ميةرودانت1029544لغازي ٗو ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1009656اٗسكوس  عبد احلكمي15433 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
دجية15434 ميةرودانت1031267هباىن  ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1004841الكرداع حفٷظة15435 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت901787العرفاوي هدى15436 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ان سكٷنة15437 ميةرودانت1013670الت ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
م اممية15438 ميةرودانت1014830از ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت925257املكدر فاطمة15439 ٔوالد  ٔهيلية -  22نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1001544حٷجوب مرمي15440 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1034884اقوري هدى15441 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
اين اممية15442 ميةرودانت1006762املر ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
رشى15443 ميةرودانت1036324ب٨سوم  ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1025937ارضيف هدى15444 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت915411اوخملوف مرمي15445 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1020578الكرٳش سكٷنة15446 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت962270الكربان فاحتة15447 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت928954ايت مضنة  سهي15448 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت999950موداح مرمي15449 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
دجية15450 ميةرودانت881565ٔقوري   ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
رٴر اميان15451 ميةرودانت973812ز ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ن15452 ميةرودانت936822بيغراسن سل ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ٔيوب15453 ميةرودانت950349نصريي   ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت872309ٔٗرام عبد الرحامن15454 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت898480ادفيل  لطيفة15455 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1018109ايت بالل  حسوناء15456 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت967226بوج٩اح موىن15457 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت924934الكوٳس مجي15458 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت914764ٔيت الرشيق هني15459 ٔوالد  ٔهيلية -  23نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت899115جعباوي اٗرام15460 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ا15461 ميةرودانت1014651ٔبودرار  ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ر مروان15462 ميةرودانت971381صا ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
مسني15463 ميةرودانت988783مخري   ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت1064467املسامري ح٩ان15464 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت972378البو٥رسيفي حسوناء15465 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
رشى15466 ميةرودانت1043859بنوىش  ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت881198البكري ليىل15467 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
كري امال15468 ميةرودانت895399ا ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت909784صهنا فاطمة15469 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت888351الوادي نعمية15470 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت968791اربٶب ح٩ان15471 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت999520بنعبو مرمي15472 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت930352الورداين جهر15473 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1050940زيدان  حسوناء15474 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت968700الشوخي رشويد15475 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1028754احملار مسية15476 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت972016ٔوراغ مراد15477 ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
دجية15478 ميةرودانت1060253اسالم  ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
غ عبدالرحامن15479 ميةرودانت1040666ا ٔوالد  ٔهيلية -  24نوية احلسن الثاين الت
و فاطمة الزهراء15480 ميةرودانت1051317ا ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1028648مزوز  فامضة15481 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
رشى15482 ميةرودانت992764بوٴزيد   ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15483 ميةرودانت1052090امديد  ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت969243احلداد حكمية15484 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت897225بوبول عامد15485 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت934847مربوك فاطمة الزهراء15486 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت892550بوعرشة  ح٩ان15487 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت920832الرحياين ٕاميان15488 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1012439املسكني اٗرام15489 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1049092ٔسفار صفاء15490 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت910123افقرين معر15491 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت916207الهليل اسامء15492 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1017299ٔمرهون  ٕادرٳس15493 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
شة15494 ريب فا ميةرودانت995735ا ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ين خو15495 ميةرودانت999478الع ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت1015649ايت املقدم محمد15496 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
سني15497 ميةرودانت932432يعز   ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت936589ايت ما فاطمة15498 ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
كراكنت15499 ميةرودانت934770مرمي ايت  ٔوالد  ٔهيلية -  25نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت941051خمىل مرمي15500 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
دية15501 ميةرودانت970972خفار  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
راست اممية15502 ميةرودانت1041868ا ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
يت رشويد15503 ميةرودانت933328الز ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت887187املرمٶيش مرمي15504 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
دجية15505 ميةرودانت881978اداوشربك  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت996845ن نغموش خو15506 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت944766ابيضار فاطمة15507 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت935754ايت سعيد فاطمة15508 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
دجية15509 ميةرودانت1027992الطاهري  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1013060صربيي سارة15510 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت930875اسوان سهام15511 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت892898املتٗويل عبد السالم15512 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت896178عرفان ليىل15513 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
داد  مرمي15514 ميةرودانت1060192ن  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1066827دوبالل الهام15515 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت895039شهضاض  سعاد15516 ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ة15517 ي ميةرودانت1053712بالوي ف ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ٔصيل15518 ميةرودانت880784بلمعمل  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
اله15519 ميةرودانت876958دحامن عبد  ٔوالد  ٔهيلية -  26نوية احلسن الثاين الت
ها حسوناء15520 ميةرودانت942075ايت  ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1063816القادٴري اسامعيل15521 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
اري نعمية15522 ميةرودانت984204الب ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ن سفٷان15523 ميةرودانت1059175ز ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1045393ادشرية مرمي15524 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ء15525 ميةرودانت1012533ايت ماٗر شو ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ٔمحد15526 ميةرودانت900803ٔوحلاج   ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت963978دوخنار عبدامحليد15527 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
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ميةرودانت873242شوتٶش رشويدة15528 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1021122ن قدور  مجي15529 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
دجية15530 ميةرودانت918172ٔيت بال  ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1057409ورامي ربيعة15531 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت946583شورفا سكٷنة15532 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت928657منهري الهام15533 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
راهمي15534 ميةرودانت1037769اعراب ا ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت968181العبار امال15535 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت934156لكويم نعمية15536 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1044835مجري زي٨ب15537 ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ٔسامء15538 ميةرودانت983895خمشان   ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ة15539 ي ميةرودانت978458الكوزي ف ٔوالد  ٔهيلية -  27نوية احلسن الثاين الت
ميةرودانت1037766ن الزي فوزية15540 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت867152ماد هني15541 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
يبة15542 ميةرودانت912178السا ح ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15543 ميةرودانت1030106اولوحش  فا ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت924286امهوسامل ٕاجو15544 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1001938لعلك الهام15545 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت868707ا هدى15546 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ام حمسن15547 ميةرودانت975741ه ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت891829ارطمي  محزة15548 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت988087امال حسوناء15549 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1018859اكزوز عبد العايل15550 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت954415هبايبو حسوناء15551 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت969661هداري رشويدة15552 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت953656زموم محمد15553 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت917091نٶت الغازي  صفٷة15554 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت938907ٕامجك عزٴز15555 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سني15556 ميةرودانت987732العاشق  ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1015103ادٴر ٦زهة15557 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت٥ٔ1006282شوم مرمي15558 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت968098اوما ح٩ان15559 ٔوالد  1نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت916636اٗزون سوناء15560 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1023498ازموز ٗور15561 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15562 ميةرودانت1018653بلهموم  ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت995818نوين ثورية15563 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت965949البودي سكٷنة15564 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت990981بوفربة ايوب15565 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1038727ٔوعكة  نعمية15566 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1037813العرسي اٗرام15567 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت975654اوٴزم  فاطمة15568 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ري لكثومة15569 ميةرودانت1053038ايت بل ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت923180جامن هند15570 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت956578م٩ال واعراب15571 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت954930زعمي جهر15572 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
وش وفاء15573 ميةرودانت1035838ا ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت922541يت عبدال حسوناء15574 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمحد15575 ميةرودانت979213بلحسن  ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت931363الشوتويك اسامة15576 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15577 ميةرودانت925937رشف  ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1057660املودين لطيفة15578 ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سامء15579 ميةرودانت952310ٔفاكري  ٔوالد  2نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اين فاطمة15580 ميةرودانت992400البو ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت995864هوايس مليكة15581 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ضيد سهام15582 ميةرودانت1025537ب٘و ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت964625بوصفصاف  مٷنة15583 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ن  رشويد15584 ميةرودانت966123ٗو ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة15585 ي ميةرودانت1007556يت لوز  ف ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دة15586 ميةرودانت915937اي ما ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1055456لوبريي اسامة15587 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت935889كنىك مجي15588 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت956299ازرور  فوزية15589 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1034153شكر نعمية15590 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت910991ٔٗردح سوناء15591 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ان السعدية15592 ميةرودانت888796اسك ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
داين فاطمة الزهراء15593 ميةرودانت899357الك ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15594 ميةرودانت1030197رشدي  ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت952274رفٷق مرمي15595 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15596 ميةرودانت903063الياس  ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ء15597 ميةرودانت880078زيتوين  شو ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1018812لشكر مٷنة15598 ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دور مسري15599 ميةرودانت1018040ٔ ٔوالد  3نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت958906حبيس اممية15600 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967924ادفٶىس فاطمة15601 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت980343اشكر مٷنة15602 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔيوب15603 ميةرودانت877971لقرع   ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت962035اريب سلوى15604 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة15605 امي  زي٨ ميةرودانت957295ٔوعبدا ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت890654بلهامشي  رضا15606 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15607 ميةرودانت902510اداومحمد  ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت922747بوفوس امٷنة15608 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929786ازواق  ٗرمية15609 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ا الياس15610 ميةرودانت938069ار ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت945098عروص ايوب15611 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946925بوهيٍي مسرية15612 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت966565ري فاطمة الزهراء15613 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت896841ٔومتا مرمي15614 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت943885مٷيل جهر15615 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت907290زرور فاطمة15616 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت931968حبجوا احسان15617 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت875201التدالوي اممية15618 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت898048سهمي حضى15619 ٔوالد  4نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت869597دريوش اسامء15620 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت923720العمراين ٕاٗرام15621 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت977433الصامئ مرمي15622 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003376اخلري فاطمة الزهراء15623 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت919450فرىض سعيد15624 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
وس مٷلودة15625 ميةرودانت872441الك ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1044888بوتفدٴن سعيدة15626 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت959170ادحبامن حسوناء15627 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت991086قٷطوين العريب15628 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت970779اٗرام سكٷنة15629 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15630 ميةرودانت925092الشطري  ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1017343حيياوي لطيفة15631 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت963175ٔٗواض مرمي15632 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت912045شٶب  حورية15633 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1010396الكرماح ح٩ان15634 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15635 ميةرودانت956221اجرمون فا ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سال فاطمة15636 ميةرودانت1028461ا ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اهيل  اسامء15637 ميةرودانت947057ا ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1023074اكحمي  مرمي15638 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت907790الهاليل ٳسمينة15639 ٔوالد  5نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15640 ميةرودانت965420اج٩و  ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1066244بلكدٴر السعدية15641 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت926994محدة فاطمة15642 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15643 ميةرودانت1065840ٔولفايس فا ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔيوب15644 ميةرودانت1019866خربوش  ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت898470السويطي سلمية15645 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت958838الشلح ٕالهام15646 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1036217ابدا ٦زهة15647 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔشهب حمجوبة15648 ميةرودانت989714ا ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1066153ج٩در ح٩ان15649 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت941509هبزة حامد15650 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٷد  مصطفى15651 ميةرودانت907992ب ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ا15652 ميةرودانت907291رضا  ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ها ٕالهام15653 ميةرودانت1019209ٔ ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت916228ايت عبدو الهام15654 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت949178لعدٴرة رشوق15655 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت910776عبد اجلواد  ليىل15656 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى15657 ميةرودانت960058فؤاد  ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت911046لهبوب فاطمة15658 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت888782منوىس  سكٷنة15659 ٔوالد  6نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1015927بوجيوان لكثومة15660 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت977004ايت لشكر عبد احلي15661 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت899065اخلياط مٷنة15662 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1007126الرشويدي اسامء15663 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1047309وفدي سكٷنة15664 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت933274ادما مرمي15665 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1011701اصغري يوسف15666 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت909789ٔبضار الزهرة15667 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1043757البوداودي ٗرمية15668 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت939992ايليلو محمد15669 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت931517دي امحد15670 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15671 ميةرودانت945210ملربح   ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت959113وماد ٦زهة15672 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت947653ايت بال  هاجر15673 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1002044سامن سكٷنة15674 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1044218مسٶيس سوناء15675 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٴن15676 يت صالح ا ميةرودانت973410الز ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929086جتر زي٨ب15677 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967178مور عامد15678 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت992971ابورحمي رشويدة15679 ٔوالد  7نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سمة15680 ميةرودانت894812دحامن  ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1053182لكطيط مرمي15681 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت893462ازالف سلوى15682 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1009898بورشحيا اٗرام15683 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت993930عبد الصادق فاحتة15684 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سوط اميان15685 ميةرودانت948790ال ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1056062الشاٗر حسوناء15686 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1040168الهروايش احسان15687 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت898702بور٘عى حٷاة15688 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
الم15689 ميةرودانت948943خمليف ا ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اين فاطمة الزهراء15690 ميةرودانت884401الك ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت931824ٗيالل زي٨ب15691 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1011549هندٴر فاطمة15692 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1062492زعبول محزة15693 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت934983جنيب فاطمة15694 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1016398القويد فاطمة15695 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت904090سلميي  مليكة15696 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1027978مسويك  ملياء15697 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1002283اومايل اميان15698 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت947882احلرشاوي  سكٷنة15699 ٔوالد  8نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت934029قروب هاجر15700 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمحد15701 ميةرودانت901260ٔوشن  ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ن مرمي15702 ميةرودانت951053مز ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت971667لزويك يو٥س15703 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت968052امحو هشام15704 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت895271اٝهنٍى ٦زهة15705 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1052674شفٷق حكمية15706 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رداك مرمي15707 ميةرودانت935695ا ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت971020امليلودي حسن15708 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1017795الغزايل الهام15709 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1035206املرابط ٗور15710 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سام15711 ميةرودانت964508اد امحد اب ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت994587توفٷق عبدهللا15712 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929837ماءالعينني محمد امام15713 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت949054بنعىش مصطفى15714 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت971100ادعزي حفٷظة15715 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ريقوي فاطمة15716 ميةرودانت955930ا ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت992678العيايش محمد15717 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت988352اٗرنيض ٥رسٴن15718 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت880154البدراوي  الياس15719 ٔوالد  9نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت930176ٗو ٕاٗرام15720 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت925312اخراز عبد العزٴز15721 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت871754بوعرشة عبد احلكمي15722 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت907355ايت القايض  جهر15723 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت937637فالمة سهام15724 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15725 ميةرودانت1033324الشايب  ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15726 عمي  ميةرودانت1005569ابو ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔممية15727 ميةرودانت982563سوياح  ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1034751لغشٶت ح٩ان15728 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1053380مرمي شٶشا15729 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت954988زهيد وفاء15730 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت926048م٩ال محوش15731 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت920486الزعمي سعيدة15732 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1039818التاٳس سهام15733 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت961477البعيبعي مرمي15734 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت902283محوقاس سعاد15735 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15736 ميةرودانت966777اوفال  ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت969906ايت امحد حكمية15737 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15738 ميةرودانت924701ايت الطالب  ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1053521مهو مرمي15739 ٔوالد  10نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15740 ميةرودانت942887التلميت  ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ل هني15741 ميةرودانت891318ايت الك ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت897045لمي  عبد احلي15742 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت995426املنصوري جناة15743 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1059949انضام احلسني15744 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1036843موزون نورة15745 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت951095الصاحلي حفٷظة15746 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1015931اومحودو لطيفة15747 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت888181اقرقاو فاطمة الزهراء15748 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت994581بوٴكدرن مرمي15749 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت961023سهيل سكٷنة15750 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت936422افقرن وفاء15751 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت976052اموي  ٦زهة15752 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت964893ح٩كرٴر فادل15753 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ء15754 ميةرودانت974341عزالعرب شو ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
راهمي15755 زي  ا ميةرودانت955476ايت  ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1033797هبول ليىل15756 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1027880البحري  ح٩ان15757 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1052708داودي مرمي15758 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت902775السوباعي سعيدة15759 ٔوالد  11نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت962662ادحبسني يوسف15760 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت939175رص  حسوناء15761 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت943188الطالب سعيد ٕاميان15762 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت976334الربمٷل ٕاٗرام15763 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمرسوي15764 ميةرودانت904357محمد  ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1043593جعمي  فاطمة الزهراء15765 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت880350املودن احلسن15766 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
م ٗرمية15767 ميةرودانت1048850بو ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929092بومزوغ فاطنة15768 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت953436مني هني15769 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت951851هزور احسان15770 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت928480بوفوس مسية15771 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى15772 ميةرودانت1014736موحٷب  ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
لف جامل15773 ميةرودانت994489اد  ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت916744بوهرست جناة15774 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت904597شاوف اسامء15775 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت955136الزهري غزالن15776 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1047241بريدات غزالن15777 ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15778 ميةرودانت948091وعزون  ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ييب جهر15779 ميةرودانت934820ح ٔوالد  12نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1017376القاحس اميان15780 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت941126الزيتوين حفصة15781 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15782 ميةرودانت1011710بويعليتني   ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت904718الهبوب مرمي15783 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت1026277يل ح٩ان15784 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت913024ٕاعيك زهرة15785 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت923493العمراين ٕالياس15786 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1016627بوزمان مرمي15787 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15788 ميةرودانت1027938حسوين فا ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت988961الطييب عبد احلفٷض15789 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت944190رضوان فامضة15790 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت990271مسافد فاطمة15791 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت922578الراٳس رشويد15792 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1014366الطلب حسوناء15793 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946288اعنرتٴن عبد الكرمي15794 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت977789العواد لبىن15795 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت877732حلبويب خو15796 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1031070الشجعي هشام15797 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سام15798 ميةرودانت970119ختامت  اب ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت901624احلسوين مسية15799 ٔوالد  13نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت883986شويفري محمد15800 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت980920ايت متزرت  هشام15801 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔممية15802 ميةرودانت949523امحلداين  ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت948793غفور فاطمة15803 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1043986ٗورحي مصطفى15804 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1052161العرسي مرمي15805 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1057208ٔمالل حكمية15806 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1030482ٕازران محمد15807 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سام15808 ميةرودانت992645املغراوي  اب ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔفيل خو15809 ميةرودانت987090ٔيت حلسن  ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1043919القريش فدوى15810 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ء15811 ميةرودانت1067305بوزيد  شو ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1046259امللح مرمي15812 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت915346فوزي لطيفة15813 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1061777ايت وعراب الهام15814 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت992688ادوحامن فاطمة15815 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت1017445اقدمي اممية15816 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1061161امتي عبدالعايل15817 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت956521لبادر خو15818 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت995628طويل الهام15819 ٔوالد  14نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دة15820 ميةرودانت1003935قصطال ما ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ء15821 ميةرودانت966701 شو ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔيوب15822 ميةرودانت872834السويس  ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1009617ادسكو حسوناء15823 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ا وردة15824 ميةرودانت943462ٔوتي ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1019351ايد العرسي ايوب15825 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1034822اد امحد ٦زهة15826 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1046076سوبعني مسية15827 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1054495ٔغوري مصطفى15828 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت910948ٔ٘جيج زي٨ب15829 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت869412الغايل حفصة15830 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت920546ن يس الزهراء15831 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت957961مسمل سكٷنة15832 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15833 ميةرودانت972717نعميي  ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔممية15834 ميةرودانت932333داوود  ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اج  مرمي15835 ميةرودانت969931الع ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت968596السكرايت يوسف15836 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمٷنة15837 ميةرودانت980635امرٴر  ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967372مه عزٴزة15838 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت877758الزاكين مارية15839 ٔوالد  15نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003281اٗرام ملياء15840 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت943460ٔحميل مصطفى15841 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ري السعدية15842 ميةرودانت881004ٔوبل ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1059510الغرة سوناء15843 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت885870املرزويك فاطمة الزهراء15844 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1006979مديدي اميان15845 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967165ا٦زوم ح٩ان15846 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1035088بونٶت سعاد15847 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ا مٷنة15848 ميةرودانت985292مو ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946897ويف مسرية15849 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15850 ميةرودانت908845وحامن  ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15851 ميةرودانت891004احلدري  ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت970135احملجويب فدوى15852 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ن اٝهتايم فاطمة الزهراء15853 ميةرودانت1055157ا ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15854 ميةرودانت972006اراكن  ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اء15855 ميةرودانت930155دريوش ر ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔممية15856 ميةرودانت1049949بفارس  ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت916102عيناب فاطمة15857 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت969797مومن محمد15858 ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
س15859 ميةرودانت981517جعفر تلي ٔوالد  16نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت969663املودن يوسف15860 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت932186ملرت رشويدة15861 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت986422وقسو اٗرام15862 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت919703الصوري    وصال15863 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت949261املودن هني15864 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت937957الزمزيم لبىن15865 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت905585سا مرمي15866 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1012589امود رقٷة15867 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1059033معطسم البتول15868 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15869 ميةرودانت981790ا  ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1039482زمال مرمي15870 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت924791معك سكٷنة15871 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967122اح٩صال شادية15872 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت933234اٜلويل احلسني15873 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1015070اٝاكمل هشام15874 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت994213مودين عبد اٜلطيف15875 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15876 ميةرودانت916791ازواد  ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت889574حفٷض مسرية15877 ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دية15878 ميةرودانت917227كراين  ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
يبة15879 ميةرودانت897446ا٦زي ح ٔوالد  17نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت886563وقشو سوناء15880 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1042824احلرضي سعاد15881 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15882 ميةرودانت976054وهبا  ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت913262خشوبا محمد15883 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت977876ابورزاق سعاد15884 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت987909مخلور زاهدة15885 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة15886 ي ي ف ميةرودانت1048183ب ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003773اغيش  ٕاميان15887 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت964039لزرق اسامعيل15888 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سني15889 ميةرودانت911931قايل  ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946965واج اممية15890 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت890758اراكن سهام15891 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت931419العبقاري حضى15892 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
د اسوية15893 ميةرودانت947335ح ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت984810برضٴن وهيبة15894 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت898270الكعيب فدوى15895 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003148املزداح فدوى15896 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت927178زايدى ملياء15897 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15898 ميةرودانت1066481بلخياط  ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1018166بعالل محمد15899 ٔوالد  18نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت933658اجمري مرمي15900 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت972185الواودايش السعدية15901 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت908398اخريف ح٩ان15902 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت889682ايت الطالب الهام15903 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت983201حمسني ٕاٗرام15904 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت985564ازماون حٷاة15905 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت964940امٷغ نعمية15906 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت993932ٔوفقري عبدالنور15907 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت937116بواٴزاكرن سهام15908 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1036946الٗورميي حفٷظة15909 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15910 ميةرودانت985342اصبان  ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15911 ميةرودانت1016238طاهري  فا ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 

الصفحة 29 من 64



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

دو فؤاد15912 ميةرودانت1058645ٔ ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت998617احلربييل زي٨ب15913 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت915343زطمية حفصة15914 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمال15915 ميةرودانت964837العرعوري  ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1025767اداحلاج ح٩ان15916 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت966374اب محمد15917 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت930044رشويدة حٗروك15918 ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔمٷنة15919 ميةرودانت1022852املصلوح  ٔوالد  19نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت979104ريو زي٨ب15920 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1032575فاظمة  جكو15921 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1030206اواحلاج حسن15922 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت918002عروب نعمية15923 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت976807ايت محو امٷنة15924 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1004998بال طارق15925 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت979187سعاكل حسن15926 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1064491العرسي  فامضة15927 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت988586امهوم فاطمة الزهراء15928 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة15929 ي ميةرودانت956593اٗيا ف ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929977مس زهرية15930 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت938021لعوادي هني15931 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1045333طق رشويدة15932 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1007251املنصاري مٷنة15933 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
سني15934 ميةرودانت991564احليان  ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت969953الربودي ليىل15935 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة15936 ي ا ف ميةرودانت1014684ٔوبو ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15937 ميةرودانت1015012جامل  ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت970796اي عزٴزة15938 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1016506ٔعراب محمد15939 ٔوالد  20نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت920325امزيل فاطمة15940 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت930808شاٗوك فاطمة الزهراء15941 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1054105خربوش فاطمة الزهراء15942 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت989581ههباب اميان15943 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت1006793الصهدة وسام15944 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت916009اورٴز فرح15945 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت873771ٔبورحوا حسوناء15946 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929307العرف محمد15947 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1035057رشويدي هاجر15948 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1016069الض مسرية15949 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت949831كٶس سعاد15950 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت895124عطى عبداٜلطيف15951 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت907131ايت محمد مرمي15952 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت961562اجشيع ٗور15953 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شة15954 ميةرودانت929070احلوس فا ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت875374راشدي حضى15955 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت916455وا ٳرسى15956 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت891413اٜلميوين ندى15957 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
يبة15958 ميةرودانت1041723ايت ا ح ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1022262عيب محمد15959 ٔوالد  21نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رزاق عزٴزة15960 ميةرودانت960720ا ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1065414اوفني مرمي15961 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946524عسيل ملياء15962 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت867604الوحامين حلسن15963 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت941111حرودة اممية15964 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية15965 ميةرودانت1004272زيدي  ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشاية15966 ميةرودانت868020العرويس  ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت909828اغران يوسف15967 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت894822اوشن وسومية15968 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت965700احلوزي  اممية15969 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1042914اوسمل مليكة15970 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003587احلطاب ح٩ان15971 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ص ح٩ان15972 ميةرودانت923448او ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت922905امقٶرش محمد15973 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1056991اسكوك مرمي15974 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
كرمي سكٷنة15975 ميةرودانت970776ا ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت900446لبوٴري فاطمة15976 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت967283عصافري محمد15977 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت887199ن اعراب ح٩ان15978 ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔسامء15979 ميةرودانت919732اطويل  ٔوالد  22نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1022861اعبيلو محمد15980 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى15981 ميةرودانت877323ساليك  ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت934572دومين مليكة15982 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1033639بوزيت عبدالعايل15983 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ر15984 ميةرودانت953854امعيل ٗو ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت886911ٔوشكري سعدية15985 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
جٷة15986 ميةرودانت990512اخللفوي  ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت883367ادافقري  سوناء15987 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى15988 ميةرودانت932640بلعيادي   ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
بض حسوناء15989 ميةرودانت887645ٔز ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1053705الربنويس سعاد15990 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت951335مساكل سفٷان15991 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت944939درٳيس جهر15992 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت962526الفقري ٗور15993 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1035099نعمي جهر15994 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت908702دروٳش شادية15995 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1011499البالم حٷاة15996 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1063042بوزضا عبدالعزٴز15997 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1028595بيعالش رشويدة15998 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1013744طلقاء هني15999 ٔوالد  23نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1046500ايت يس ابويه فاطمة16000 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت890572مربوك  ليىل16001 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت947978هامم نعمية16002 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت886848الصبان عبدالرزاق16003 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1003667بقادٴر نعمية16004 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
اء16005 ميةرودانت991882نوريد ر ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت883345العكداوي محمد16006 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت952862افظ  اميان16007 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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دجية16008 ميةرودانت1017909وزاض  ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى16009 ميةرودانت926668الوايف  ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت971117لشكر مرمي16010 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٓم٩ة16011 ميةرودانت908071زندوز  ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ا هني16012 ميةرودانت893371بو ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت933931ٔبورحمي كزنة16013 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ة16014 ي ميةرودانت1053180امجلل ف ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت979595هامشي وفاء16015 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1035303افراح اسامة16016 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1065255اٗياو مصطفى16017 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت909295زراري ح٩ان16018 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت991922سفات يوسف16019 ٔوالد  24نوية عبد هللا الشفشاوين - 
خٷة هند16020 ميةرودانت902357ا ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية16021 ميةرودانت949344اكري  ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت875444ارطمي معاد16022 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت926830محزة الشلح16023 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت959739بصاك فاطمة16024 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت979360يت اومزيل فوزية16025 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
يض لبىن16026 ميةرودانت1020560ر ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1014826اٝاكمل هاجر16027 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔيوب16028 ميةرودانت1037797املهداوي  ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت937429ف٩ٶش فٶىس16029 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت870769توفرت هناء16030 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ك محمد16031 ميةرودانت1007932بل ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت889708عكوش مليكة16032 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت994662اعبو شادية16033 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
مسينة16034 ميةرودانت942388ازهري  ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت900941بوشوىف  نور الهدى16035 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت937086اصبايو وفاء16036 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1024844لعرشات ندى16037 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت940530ازوية حسن16038 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1038165العرسي جناة16039 ٔوالد  25نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت908016ٔصداو  زهرة16040 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت984064بولهن نعمية16041 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ي ملياء16042 ميةرودانت938814ا ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٷ16043 ميةرودانت875043اخراز ن ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت873908بوجراف محمد16044 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت914197العرسي  حسوناء16045 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رشى16046 ميةرودانت980002ن جحو  ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929997زبدة معر16047 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت946495شورفا هدى16048 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1015119مزراري وفاء16049 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية16050 ا  ميةرودانت879810ار ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت896754بواجلهل مرمي16051 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ا16052 ميةرودانت900165اد ٳسني  ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1060023الضاين فاطمة الزهراء16053 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت978233بوفام  املهدي16054 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929355اومعي غزالن16055 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت917726الساخ ح٩ان16056 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت980959ند عبد املومن يو٥س16057 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ٔبل غزالن16058 ميةرودانت880877ٔيت  ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1009422تبليت لبىن16059 ٔوالد  26نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1050865الضعيف غيثة16060 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت978238الغوري احلسن16061 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت929806رشيف حسوناء16062 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت907196بوشواري لطيفة16063 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت875229بوطهري الزهرة16064 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت912717بوفوس رشويد16065 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت980613احمين فاطمة16066 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت965502ما سعاد16067 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت988506نويرصي وردة16068 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
شواري نعمية16069 ميةرودانت1026045ال ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت1024698رص اٗرام16070 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت910679طايف هاجر16071 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
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ميةرودانت972049بوسدر مرمي16072 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت872830العطار سعاد16073 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ن الهامش زي٨ب16074 ميةرودانت906059ا ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
لمية16075 ميةرودانت938068ايت حلسن  ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
يبة16076 ميةرودانت1045022ٔيت الطالب ح ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت933988بيوراغن لطيفة16077 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
دجية16078 ميةرودانت1062497الكحيل  ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
ميةرودانت978720ن اكيت نعمية16079 ٔوالد  27نوية عبد هللا الشفشاوين - 
رودانترودانت959152جري عبد العزٴز16080 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت952591ايت اليس عبد الكرمي محيد16081 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت939760لطنت مرمي16082 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
تة فردزس16083 رودانترودانت1005554ر ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
ء16084 رودانترودانت1002980حليايم شو ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت1066657ويب اممية16085 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت903260طاليب الهام16086 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت978499مار ليىل16087 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
دجية16088 رودانترودانت995955٘طوي   ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
ٔسامء16089 رودانترودانت882163دوش  ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت1037573ابعمران امني16090 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
ٴن16091 رودانترودانت894958ن الراٳس عزا ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
شة16092 رودانترودانت948321اهوم فا ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
ٔممية16093 ت  رودانترودانت939774ج٩ا ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت978919حميب اسامء16094 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
شة16095 رودانترودانت1051504ٕادما فا ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت1005800امين يوسف16096 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت908547حمسني اسامء16097 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت972674اوشن فاطمة16098 ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
دجية16099 رودانترودانت1062766حمتيج  ن الروداين -  ن سل 1نوية ا
رودانترودانت1038905املساوي عبد اٜلطيف16100 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت905590الربيك اممية16101 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت922815اٗزوك مليكة16102 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت1051445داشا اممية16103 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
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رودانترودانت891661العربطة امٷنة16104 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت971711زنيت سعدية16105 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
ٔسامء16106 رودانترودانت1053743ٔعراب  ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
ٴن16107 رودانترودانت867181السا نورا ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت950722مامز سعاد16108 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت900624لبافيل ليىل16109 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت947847اخلابية رقٷة16110 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت957871محوم  مسرية16111 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
دجية16112 رودانترودانت871468وبال  ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
دو مٷنة16113 رودانترودانت1028538ايت  ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت1039675بوحماش اممية16114 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت1005770بٗورما هني16115 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت1010977روسفي ٳرسى16116 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
اوم جهر16117 رودانترودانت896284ا ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
رودانترودانت987733ٔمزوك  عبدهللا16118 ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
دجية16119 رودانترودانت907586اد مسعود  ن الروداين -  ن سل 2نوية ا
ة16120 ي رودانترودانت943040اعفان ف ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
شة16121 وي فا رودانترودانت990049غ ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت1055200ايت اجنار ليىل16122 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت1022302جماهد محمد16123 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
شة16124 رودانترودانت1034849لوكنة فا ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رشى16125 رودانترودانت970802موسان  ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت880479مكييل مراد16126 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت901098ن داود ليىل16127 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت960998بوسن رشويد16128 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت985625غويبة حفصة16129 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت888290ايت داود احسان16130 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
اشا  فاطمة الزهراء16131 رودانترودانت941967ٔيت  ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت1003031رص صفاء16132 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
دي  ح٩ان16133 رودانترودانت1005161ب٘و ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت920116ام٩قور  فاطمة16134 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت933205اٗروج  سهام16135 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
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رودانترودانت889797الطاهري هدى16136 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت907341ن احليان بورشى16137 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت967862اسكريي اميان16138 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
رودانترودانت926666وحمند مجي16139 ن الروداين -  ن سل 3نوية ا
دجية16140 رودانترودانت937903خليار  ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
لمية16141 رودانترودانت939680بوفقري  ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت1007989الصهنا ادرٳس16142 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت949177ابنعيل لطيفة16143 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
ة16144 ي رودانترودانت917551الوايل ف ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
ارك ح٩ان16145 رودانترودانت907529ايت ام ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت929674ٔنفلوس مليكة16146 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت917823زضوك عبد امحليد16147 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت910787رص زي٨ب16148 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت1065262ابريوك مسية16149 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
سني16150 رودانترودانت940248اوفيل  ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
قي رشويدة16151 رودانترودانت940978م ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت1064783بوعاكد مرمي16152 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
ة اسامة16153 رودانترودانت1018718بلمك ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت977953بودي مرمي16154 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
ة16155 ي رودانترودانت884478ٔكناو ف ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت882996بتات عبد الرحمي16156 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت909106التويم فاطمة16157 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت958104ادا مرمي16158 ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
دجية16159 رودانترودانت963229رشويل  ن الروداين -  ن سل 4نوية ا
رودانترودانت1012475لغفة فاطمة الزهراء16160 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
دية16161 رودانترودانت903276طايق  ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
ٔسامء16162 رودانترودانت1019348بورايقي  ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
ييل امامة16163 رودانترودانت935883رشح ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت880459البوحسايق  فاطمة الزهراء16164 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
شة16165 رودانترودانت1029296عنيب فا ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت992382الكرواض مرمي16166 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رشى16167 رودانترودانت936119الهراوة  ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
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ٔسامء16168 رودانترودانت985817الزم  ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت874366ايت السويد محزة16169 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت900297مقدم سهام16170 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت948632فاحت مرمي16171 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
ٔسامء16172 رودانترودانت1031489بلعزٴز  ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت1019552بو فاطمة16173 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
راهمي16174 رودانترودانت1066749العرسي ا ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت892475الهوز ليىل16175 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت993336م٩صوري احلسن16176 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت947628ايت الطيب فاطمة16177 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت881837الشاوي خو16178 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
رودانترودانت888926شامخ فاطمة الزهراء16179 ن الروداين -  ن سل 5نوية ا
اركة16180 رودانترودانت1049639بونعج م ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت992439ابورحمي حفٷظة16181 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت903738الوزاين جهر16182 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت948822راشق نورة16183 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
دجية16184 رودانترودانت1050334البعمراين  ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت960539بوحسني محزة16185 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت1022690بٗويل نعمية16186 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت952108ن الطاهر مليكة16187 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
ٔسامء16188 رودانترودانت1030246العلوي  ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت928045ايت دويش فردوس16189 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت927191اشطم فٷصل16190 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
شة16191 رودانترودانت923294الصبان فا ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت1068357الزماري مرمي16192 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت902297بالونصف سلمى16193 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت977461اوشن حسوناء16194 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت1033152جحاج سكٷنة16195 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت945794العمري جهر16196 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت949511ب٨شويخ جهيان16197 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت1016768لعجيل مرمي16198 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
رودانترودانت1049982زيوت  فاطمة الزهراء16199 ن الروداين -  ن سل 6نوية ا
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وس ملياء16200 رودانترودانت1009839الك ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
ة16201 ي رودانترودانت1019546اومريبط ف ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1046381اجنار اسامء16202 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت953255لعدار فاطمة16203 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت881424را خو16204 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
ٔيت موس16205 رودانترودانت922267مصطفى   ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
شة16206 رودانترودانت876971بوماز فا ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
ٔسامء16207 رودانترودانت904354الرا  ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1030447تفراشت  ملياء16208 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1035706كرميي  ٗرمية16209 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت976664البيض فاطمة الزهراء البيض16210 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1016882اسعيدي هني16211 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت949216اعكٷيل سلطانة16212 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
ء16213 رودانترودانت1012615هرمي شو ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1016334جفاح ٕاٗرام16214 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
ء16215 رودانترودانت879075عبيل  ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1046630ايت فٶىس عبد الوهاب16216 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت921148ٔيوسف ميينة16217 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت914153الصبار وداد16218 ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
راهمي16219 رودانترودانت899572ن بال ا ن الروداين -  ن سل 7نوية ا
رودانترودانت1033000بنطالب اميان16220 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
دجية16221 رودانترودانت1006205جردي  ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
سمة16222 رودانترودانت874698الوردي  ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت913314ٔيت معر نورة16223 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت1061433مسيك احلس٨ٷة16224 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت938594ادة مرمي16225 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت1018365امغار فضمة16226 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت924197اٗيا مرمي16227 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت1007184القويب عزٴزة16228 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت933920شكري اٗرام16229 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت987709صربي  مرمي16230 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
لو رضوان16231 رودانترودانت963218ا ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
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رودانترودانت1038059الزهرة اقهار16232 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
داد صفاء16233 رودانترودانت1020690ٔ ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
هيب اسامء16234 رودانترودانت968102ا ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت976387فامص حٷاة16235 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت869442اخليايل سعيد16236 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت882902اجنار خو16237 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت1004151بنعدي السعدية16238 ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رمي حلسن16239 رودانترودانت947529اد ن الروداين -  ن سل 8نوية ا
رودانترودانت926760اشهيك فاطمة16240 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت960818اكس مرمية16241 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت870838صبار احلسان16242 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت923354ابوالكرم سهام16243 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت1027364ٔوعزي زهرة16244 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت869835الغربى رشويدة16245 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رمي حفٷظة16246 ٔيت ٗو راغ  رودانترودانت987751ا ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت1022907العمري زي٨ب16247 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت907115السعيدي عبد السالم16248 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت875530املتولك امحد16249 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت1040077ابواملاكرم فاطمة16250 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت939381ايت الطالب  اسامء16251 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت973648العوادة صفاء16252 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت874549الكساكس لبىن16253 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
دية16254 رودانترودانت1045490ايت الشويخ  ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت929380صويلح اميان16255 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت953032بيق مرمي16256 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
لف عبد اٜلطيف16257 رودانترودانت907089ا ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت981618بنعامر فاطمة16258 ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رشى امٷنة16259 رودانترودانت960502ا ن الروداين -  ن سل 9نوية ا
رودانترودانت968509محيدوش فاطمة16260 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
وش اممية16261 رودانترودانت1029942ح ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
ن سارة16262 رودانترودانت1016279ايت بوز ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت1027416شويكو  اميان16263 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
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دجية16264 رودانترودانت1030551جبامد  ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت945625شويك مرمي16265 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت916475ديل بدر16266 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت1017526حرشٶش هدى16267 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
ء16268 رودانترودانت967332خربوش ٗزر ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت936332القاريض ح٩ان16269 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت992874فاليل  لبىن16270 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت947535ارشويد ٦زهة16271 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت935105ربويش مرمي16272 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت937237مريك هدى16273 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت906727ٔيت يوس  فاطمة16274 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت910706ق فاطمة16275 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
ر فاطمة الزهراء16276 رودانترودانت1030734صا ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
سني16277 رودانترودانت1060697يويب  ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت1017191ايت محو وفاء16278 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
رودانترودانت946937بوهيٍي محمد16279 ن الروداين -  ن سل 10نوية ا
دجية16280 رودانترودانت890085ٔحميل  ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت911420زيك هند16281 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
ا16282 رودانترودانت915250واشطاح  ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
ء16283 رودانترودانت920538املعناوي  شو ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت980216املنصوري  ٕالهام16284 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت894987افٷف محمد16285 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
ري فاطمة16286 رودانترودانت907933او ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت898169بٗويو اسامء16287 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت941689ٗرضا معر16288 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
دجية16289 رودانترودانت1016144ميك  ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت995312بٗوور فاطمة16290 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
مي  هدى16291 رودانترودانت1003447لي ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت1043951لشقر زي٨ب16292 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
ابدي ربيعة16293 رودانترودانت1018729ٔج ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت1027852اقدمي بوكر16294 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت1026088بوديب ليىل16295 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
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رودانترودانت971007العاوين فاطمة16296 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت1024716املنصوري سامٷة16297 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت891326خرو فاطمة الزهراء16298 ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
ين رحيانة16299 رودانترودانت1022864الز ن الروداين -  ن سل 11نوية ا
رودانترودانت960366لشكر رقٷة16300 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت1051916نبود ادرٳس16301 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
لمية16302 ونٶت  رودانترودانت917379بوا ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت955003ادفيل ا حسوناء16303 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت963567ازعمي ندٴر16304 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رشى16305 زن  رودانترودانت995997ايت ا ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت967092اخلامر مسية16306 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت1025220اليامين رشيفة16307 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت973067ربيطي خو16308 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت911307يو٥س ليىل16309 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت945254امزال ا٥س16310 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت894107جعفاري رضوان16311 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت991342سعيدو ح٩ان16312 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت914800سونان رشويدة16313 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
ٔمٷنة16314 رودانترودانت874018بنزي  ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت980696حمسني فادل16315 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
اكل مرمي16316 رودانترودانت1016844ايت  ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
ن محمد16317 رودانترودانت1057455بو ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
دجية16318 ري  رودانترودانت900805ٔ ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
رودانترودانت937330الوٴزا مرمي16319 ن الروداين -  ن سل 12نوية ا
دجية16320 رودانترودانت926810لشقر  ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت940022ٔبدو مرمي16321 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت916218ٗواحلسن اميان16322 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت874082حامدوى زي٨ب16323 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت986577بوهنري فاطمة الزهراء16324 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
دي لطيفة16325 رودانترودانت1011285ايت  ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت1031399الوايف فاطمة16326 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
اود مرمي16327 رودانترودانت902924ٔ ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
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رودانترودانت960638مسوتحسن فاطمة16328 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت934503البوين صفاء16329 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت1002414انعينع يوسف16330 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
اين  سكٷنة16331 رودانترودانت979792الو ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت998575العرويس عبدالكرمي16332 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت1067742الرباح حسوناء16333 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت1011355بوشفر الهام16334 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت899551اليعكويب هني16335 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت943645فلوى  امال16336 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت912649ٔمغوغ  حفٷظة16337 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت898596معرية وفاء16338 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت963448زكة يو٥س16339 ن الروداين -  ن سل 13نوية ا
رودانترودانت964762ورصاص فامضة16340 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت960070ايت حيس هند16341 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1020390املويس ايوب16342 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1036975بومحد مرمي16343 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت955212امحراس فؤاد16344 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت890075ماٴن فاطمة16345 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1007243ورزاكن رقٷة16346 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
ة16347 ي رودانترودانت934822ادرعي ف ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت936187النا مرمي16348 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1038152ابولرواح مرمي16349 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت977782هباش رقٷة16350 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت929597ايت احلاج جهر16351 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1010273جامل فاطمة16352 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت910716ايت يس اسامعيل16353 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1023329اغواش هدى16354 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1036771بومليك عزٴزة16355 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
شة16356 رودانترودانت1064707ٔزيك فا ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
رودانترودانت1025901اخصايص  حسوناء16357 ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
دجية16358 رودانترودانت969782بطاييب  ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
دجية16359 رودانترودانت1067540بلكوك  ن الروداين -  ن سل 14نوية ا
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ا16360 رودانترودانت927113العرسي  ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت969347الطاهري غزالن16361 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت935670اكزمت السعدية16362 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت1002988ايت عبد املومن اسامء16363 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت926165الصاحب مجي16364 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت894767٘اكس سعاد16365 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت961078العسكري لبىن16366 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت937917بناين امحد16367 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت934348امكوسو مصطفى16368 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت1030567ٔبوزايد مرمي16369 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت1021779اعراب مليكة16370 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت890647شقرون حسوناء16371 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت998933هشام فاطمة16372 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت1000968بلحسن رضوان16373 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت929878طزيت مليكة16374 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت917068صرب ازهور16375 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
سني16376 ران  رودانترودانت969653بو ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
دية16377 رودانترودانت986463بورسي  ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت913317ليفة هناء16378 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت938063القرموز حسوناء16379 ن الروداين -  ن سل 15نوية ا
رودانترودانت1049451احلمير سلمى16380 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت960381راكش عزٴز16381 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت1046888مرمٶش عامد16382 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت907385هبوش ٗرمية16383 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
م٩ة16384 رودانترودانت1009218احوزي   ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت973094اخرموش فاطمة الزهراء16385 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
دية16386 رودانترودانت1039626الزمكوزي  ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت994016الكزم ٗور16387 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت981534اصغري ح٩ان16388 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت885014السعيدي بدر16389 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت1017928وجو فاطمة16390 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت904634انضام  مرمي16391 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
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يب امٷنة16392 رودانترودانت1016770ح ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت869046شامخ اممية16393 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت1010378لككمي اميان16394 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
ة16395 ي رودانترودانت1031350بوازول ف ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت1047572ٔبيض مليكة16396 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت965162تٶسري  ٗرمية16397 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
ٔعبال  مرمي16398 رودانترودانت933216ٔيت حمند  ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت994790العامري نور الهدى16399 ن الروداين -  ن سل 16نوية ا
رودانترودانت989297مخٶش رشويدة16400 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت965349معرويف مرمي16401 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت934222ازواكي مجي16402 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت899333درٳيس ٗرمية16403 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت947480ال اممية16404 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت938633سوبابو النا16405 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت1065939ٔيت موالي سامٷة16406 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت869282املقزبة سكٷنة16407 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت934987احلاوزي اسامعيل16408 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت929838البيضاء فاطمة16409 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رشى16410 رودانترودانت925925ملدين  ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
دار عبدهللا16411 رودانترودانت1048735وا ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
ء16412 رودانترودانت940049احلسوين ٗزر ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت1016361و فاطمة16413 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت917841ٔهندار فاطمة16414 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت1062710قورٳش زي٨ب16415 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
اكس اممية16416 رودانترودانت971109ا ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت992244ايت محوش سعيدة16417 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
دجية16418 رودانترودانت942740امغريار   ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت935785وسان حسوناء16419 ن الروداين -  ن سل 17نوية ا
رودانترودانت954864محوقاس فيل16420 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت1016155اوحلسن حسوناء16421 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت1051773زوهري سعاد16422 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت901914اشطارت سعيد16423 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
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رودانترودانت1002928كزٴر حٷاة16424 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
ها فاطمة الزهراء16425 رودانترودانت998311او ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
ة16426 ي رودانترودانت938442حملريث ف ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت984470لبقرية فاطمة الزهراء16427 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت881105ايت احليان حسوناء16428 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت992225لغالم زي٨ب16429 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت911722الزاز ٕاٗرام16430 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت999785دوش نعمية16431 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
راوي اممية16432 رودانترودانت921228ا ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت965044بولقامت فاطمة16433 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت907564ايوب حسوناء16434 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت1009065ن القائد حفصة16435 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
دجية16436 رودانترودانت1005023هبٶشار  ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت964797نفقرن عبد هللا16437 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت1019505تغزاز رضا16438 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت881954فدية اممية16439 ن الروداين -  ن سل 18نوية ا
رودانترودانت874324الزاو ح٩ان16440 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت995822العكٷيل  حسوناء16441 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1021650الشوظي فاطمة16442 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
دو فوزية16443 رودانترودانت1055706ٔ ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت916384فاضل احلسن16444 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت989266مايس ح٩ان16445 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1048929زي فاطمة16446 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1029033ايت موفل  مصطفى16447 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت981729اساين اسامء16448 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1010357لغوييت فيل16449 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1043522ايت اخرازن ملياء16450 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت969693ٔصبان مٷنة16451 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1015031اٗسكوس عبداٜلطيف16452 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت909628البٶس ٕاٗرام16453 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت978986اخللف فاطمة16454 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت1011733مموح امٷنة16455 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
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رودانترودانت1015394الصادق  مسية16456 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
ارك نعمية16457 رودانترودانت1021937ٔيت م ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت968957بوصاحت  رقٷة16458 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت952415ملوي امال16459 ن الروداين -  ن سل 19نوية ا
رودانترودانت988771واحامن فاحتة16460 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت915736اٗوزول محمد16461 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت957736مطيع اسامة16462 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت929157امشيعة  غزالن16463 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
دجية16464 رودانترودانت948111شوبان  ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت905191الرشيف مرمي16465 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت947440الفرح جهر16466 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
دجية16467 رودانترودانت906843ايت يوس  ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت900488املديدي سعيد16468 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
سام اٗرام16469 رودانترودانت903250ال ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت973116امرٴر محمد16470 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت905787بٗوراع حسوناء16471 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت910490ٕادفيل سكٷنة16472 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
شة16473 رودانترودانت1058502ن الشويخ فا ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت989960قرٳيش بوكر16474 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت1052026سٶيس ليىل16475 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت904822الزادي  هبة16476 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
ٔسامء16477 رودانترودانت1066682هبايت  ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت1020075النايدي سارة16478 ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
ٔسامء16479 رودانترودانت934428ٕابواللن  ن الروداين -  ن سل 20نوية ا
رودانترودانت1047709ويطو ليىل16480 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت900400بوعنيكة ٥رسٴن16481 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت961432بولصباع  محزة16482 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
مسني16483 دى  رودانترودانت918318ا ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
دجية16484 رودانترودانت965174اوزض  ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
كرمي مرمي16485 رودانترودانت1056568ايت  ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت985043ايوري مجي16486 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت968899اقادٴر سعيدة16487 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
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ٓسوية16488 رودانترودانت927553هبا  ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت924785البذالوي فاطمة16489 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت951611اٗسو حسوناء16490 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت946841بنحيدة فاطمة الزهراء16491 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت1052260وحيىي فاطمة16492 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
راهمي16493 رودانترودانت922749احليان ا ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت1057991عنرت مسري16494 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت909021فليات سلوى16495 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت962796الشويفة  فاطمة الزهراء16496 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
هيب زهراء16497 رودانترودانت961143ا ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت1004277زاور  سكٷنة16498 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت1048297ايت ا عبد الرحمي16499 ن الروداين -  ن سل 21نوية ا
رودانترودانت1012720ريبة محزة16500 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت897795عواد اٗرام16501 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت978478زرٴكو محمد16502 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت949358الشاكري غزالن16503 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت1049771الغرييب محزة16504 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
ة16505 ي رودانترودانت916159الزوٴن ف ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت935063وو مسرية16506 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت945897امٷنزتي  فوزية16507 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت948199يعز مٷلودة16508 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت1047530الزٴكوري محمد16509 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
ٔسامء16510 رودانترودانت922063احلناىف  ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت1021801جنمي مرمي16511 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
دية16512 رودانترودانت981658كنوين   ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت1052799ٗيالين هاجر16513 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
ٴن اممية16514 رودانترودانت923429نورا ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
يبة16515 رودانترودانت952434ٔيت امحلري ح ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت921110ابوالهادي زي٨ب16516 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
لمية16517 رودانترودانت936204بعنان  ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
رودانترودانت877557رر سلوى16518 ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
ء16519 رودانترودانت1008639الكرايت شو ن الروداين -  ن سل 22نوية ا
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ٔممية16520 رودانترودانت886434ن الراٳس   ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
دجية16521 رودانترودانت991424اهنو  ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت927216ايت زٴن  حسوناء16522 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1018150بداز مرمي16523 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
ٔمحد16524 رودانترودانت1044265زٴر  ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت910370لشري هني16525 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1026390بومجعة الصوفٷة16526 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1036764كدٳش مرمي16527 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1054185ن دريوش اميان16528 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت916522الهندي حفٷظة16529 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1012243ايت املعمل سكٷنة16530 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت884259دم٩يت  حفٷظة16531 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت900379بلهاض مرمي16532 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت934452فرواط فاطمة16533 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت998262بوعرصة زي٨ب16534 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت906343اوشن رقٷة16535 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1056883تدرمالت هني16536 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت898679ادرمح اسامء16537 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت1058580اد م٩صور مصطفى16538 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت943025السعدي ٕاميان16539 ن الروداين -  ن سل 23نوية ا
رودانترودانت887348الراوي سهام16540 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1051359حٷداس هاجر16541 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت958022احرمييدة  وصال16542 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1031224ب٨سايس سلمى16543 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1000729ساعي عبد امحليد16544 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت957201الرايم فاطمة16545 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت920558ن بال ح٩ان16546 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت881406طرش اميان16547 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
ل هني16548 رودانترودانت949024لك ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت923971ابوراشن مسرية16549 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1047704امقروح محمد16550 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1012363قريض سهام16551 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
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رودانترودانت914350ديدان حمجوبة16552 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت991705ن دوش فؤاد16553 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت902595ن محمد مرمي16554 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت939339اوشوبوض فاظمة16555 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1001765حسن سكٷنة16556 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
وح هاجر16557 رودانترودانت1048861ف ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت923644مديد ٦زهة16558 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت883251زهريي ٕالياس16559 ن الروداين -  ن سل 24نوية ا
رودانترودانت1003321سكوين زينة16560 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
روٳش امال16561 رودانترودانت1036518ا ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت1039827يت موش امحد16562 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت925647بوكامم سوناء16563 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت950771تفسوت اسامء16564 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
لمية16565 يل  رودانترودانت905634السا ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت897105اسعيد السعدية16566 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت972631البايه  محمد16567 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت975320بزيملاضن ليىل16568 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت907688هلييل فاطمة الزهراء16569 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت1021599العرفاوي  ٕاميان16570 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
ٔممية16571 رودانترودانت1066987٘طوي  ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت979671امطيوط محمد16572 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
سني16573 رودانترودانت896176معي  ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت874641بواكنت حسوناء16574 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت904122ابوفيل اسامء16575 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت980301العطار اميان16576 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت941478كامل فاطمة الزهراء16577 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت1065325القديس مرمي16578 ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
ا16579 رودانترودانت1018363خشان  ن الروداين -  ن سل 25نوية ا
رودانترودانت947163لبهيٍي سهي16580 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
دية16581 رودانترودانت954482ازاو  ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت905614الباهاوي سعيد16582 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
ا ٗرمية16583 رودانترودانت940312ايت ار ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
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رودانترودانت882873الغاموي ٥سومية16584 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت909963حاكن ح٩ان16585 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
هيب فدوى16586 رودانترودانت936816ا ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت960872بلقايض فاطمة16587 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
مسني16588 رودانترودانت893811مؤذن  ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت1009454حام فاطمة الزهرة16589 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت1019727اشهضوض سعيدة16590 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت982407اوحسني حسوناء16591 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت974100بلعرسي لطيفة16592 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت941133ايت امجل زي٨ب16593 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت1036646حسٶىن مسرية16594 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت1034466لييل مرمي16595 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت1018669خموخ اممية16596 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
ٝميي نورة16597 رودانترودانت935569ا ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت974333ٔيت الفقٷه ٥سومية16598 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت885781بوالزيت سكٷنة16599 ن الروداين -  ن سل 26نوية ا
رودانترودانت905804ٔمغار ح٩ان16600 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت952652جواد مرمي16601 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
دجية16602 رودانترودانت918863ٔمغار  ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
ات حسوناء16603 رودانترودانت968660الب ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت948911ادوامهو ربيعة16604 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت1009977فاكر يوسف16605 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت1025359امهوا لطيفة16606 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
ة16607 ي رودانترودانت949923ن افداد ف ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت937431ايت ادلس عبدهللا16608 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت952684اهبٍى فاطمة الزهراء16609 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
دجية16610 رودانترودانت937933الوٴزا  ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
دجية16611 رودانترودانت920135العورف  ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت901879الطاويس عبد هللا16612 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
اء16613 وو ر رودانترودانت977917ٔ ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
دجية16614 رودانترودانت936183ايت فيل   ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
رودانترودانت971578وعزي فاطمة16615 ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
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اين اممية16616 رودانترودانت867889جر ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
اين هني16617 رودانترودانت876547جر ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
وض اميان16618 رودانترودانت938820ايت الك ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
ل يوسف16619 رودانترودانت925697اٗور ن الروداين -  ن سل 27نوية ا
ة16620 رودانترودانت936418اوريك زي٨ ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
دجية16621 رودانترودانت950793لكو  ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
ٔممية16622 رودانترودانت929253زيك  ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رص مرمي16623 رودانترودانت1055657ايت  ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت987205بنحيدا  احلسني16624 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت943482اجمان ا٥س16625 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت975739الكداح فلية16626 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت925927ادالراٳس سعدية16627 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1052788ادالعضيض محمد16628 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1061847اشاهد اممية16629 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت999788دوش ليىل16630 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت927414امزال مرمي16631 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت898951رحٷل ٕاسالم16632 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت928423الشٶب سارة16633 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
دجية16634 رودانترودانت877483قجور  ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
راهمي16635 رودانترودانت1036039شكري ا ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت961327الزمداين ليىل16636 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1034118الشقرى معاد16637 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت874091حو هنلية16638 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1059043املساكوي اممية16639 ٔهيلية -  1نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1008668وايف مرمي16640 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت996400توفٷق فاطمة الزهراء16641 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
ء16642 رودانترودانت928326موٳس شو ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت954991ايت فدي  مرمي16643 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت937828ايت ابيو جهر16644 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت869658افقري امٷنة16645 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت998691الرتية  سكٷنة16646 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1006624اخلاطيب ٗرمية16647 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
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ٔسامة16648 رودانترودانت930529بوالرٳش  ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1013293ٗربيد نعمية16649 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
دية16650 رودانترودانت947486زماح  ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
ٔممية16651 رودانترودانت947530العساوي  ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت906889الغرض نورا16652 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
ة16653 ي رودانترودانت1001986ايت محو ف ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
دية16654 رودانترودانت1019081حسٶس  ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
يد16655 رودانترودانت902849ابعاش عبد ا ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
ا هني16656 رودانترودانت886728خ ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1001914روت اميان16657 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت974812شاٗر هني16658 ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
ء16659 رودانترودانت994610ٔيت الطالب شو ٔهيلية -  2نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت922162بنكرارة م٩ري16660 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
شة16661 رقاوي فا رودانترودانت1060849ا ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1016822ايت محو  امال16662 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
يش سكٷنة16663 رودانترودانت991129الع ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت980784الكرىس مرمي16664 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت950679مرمي طاليب16665 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1016454املغميميي امٷنة16666 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1012975ست فاطمة الزهراء16667 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
دجية16668 رودانترودانت1045352ٗيلو   ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت965733الغامري  اٗرام16669 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
سام16670 رودانترودانت899185احلسوين اب ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت952533امكور لطيفة16671 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1022052نا زي٨ب16672 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت959864السكرايت رشويد16673 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
يب وردة16674 رودانترودانت981211ا ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1056358عبادي رشوق16675 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
سني16676 رودانترودانت906612السفٷاين   ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1044496الشويخ فاطمة16677 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت987131ايت  حيي مرمي16678 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت979505الروينكو بديعة16679 ٔهيلية -  3نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت940590مرافق محمد16680 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت925283بوالرٳش نعمية16681 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت925436راكك محمد16682 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
شة16683 ريك فا رودانترودانت1003043ن  ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
ركدي عبدهللا16684 رودانترودانت975559اد ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت890834ابغاو نعمية16685 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
دجية16686 رودانترودانت1033871ٔشاطر  ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت998411وعزان عبد امحليد16687 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت876532اسكور نعمية16688 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
ريٳش زي٨ب16689 رودانترودانت947462ا ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1006281اشعويف  مرمي16690 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت938731الكٗرر فاطمة الزهراء16691 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1018596حيياين مارية16692 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت985619البيضاء احلسن16693 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
لمية16694 رودانترودانت923262ٔيت عبد هللا   ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت909250بوفريوا مرمي16695 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت885276بو الصابون نبوية16696 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت924563بواكفة نعمية16697 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
وه اسامعيل16698 رودانترودانت991262ب٨ ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1015192م٩صوري حفصة16699 ٔهيلية -  4نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت998978بوراكن سعاد16700 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1019634حبامين حسوناء16701 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
دجية16702 حامين  رودانترودانت1016840ا ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
راهمي16703 رودانترودانت912921اسفلو ا ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
سني16704 رودانترودانت1041488النصاري  ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت994942قالع  سكٷنة16705 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت972950ايت يس موح سوناء16706 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت931630النغودي حٷاة16707 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1054471الصامطي فاطمة16708 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت917714ن سعيد عواطف16709 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1036641العرسي املهدي16710 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت947256لكراوي حسوناء16711 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت908129حمروك  سهام16712 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1012062شكري فاطمة16713 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
دالن فاطمة16714 رودانترودانت900715ار ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1014931مساي فاطمة16715 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1054880الكرامة  مرمي16716 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1049465بوالنٶت عبدالصمد16717 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
ٔم٩ة16718 ح   رودانترودانت1049508ابو الف ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت880039احلكرة محزة16719 ٔهيلية -  5نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت957554راٳس ح٩ان16720 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
راهمي اسامء16721 رودانترودانت995106ادا ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
ٴن16722 رودانترودانت941038وشن صالح ا ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
ٴن16723 رودانترودانت888608شهدي صالح ا ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1066042احسنون معاد16724 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت978339٘عنيض حلسن16725 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
دجية16726 رودانترودانت905040ايت املدن  ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت992002سلوان  مروان16727 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
ٷ16728 رودانترودانت1036162محو ن ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1042677ٕاشكرٴن معر16729 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
ء16730 رودانترودانت971404اداكٴيك ٗزر ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت938780ٔوملودن معاد16731 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
ة16732 ي رودانترودانت982102ايت وحقي ف ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1055027املميوين ح٩ان16733 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
قاق محمد16734 رودانترودانت922260ا ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت938329ادوس فاطمة16735 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1014182ايت ادٴر معر16736 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت920106ازٴيك سفٷان16737 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
اوي محمد عزٴز16738 رودانترودانت1010760الطل ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1018444افٶش عبدالصمد16739 ٔهيلية -  6نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت920177وسويد فاطمة16740 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1060719الكراوي  هناد16741 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1005031رخٷص سعيدة16742 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
دة16743 رودانترودانت902527ٕاحور ما ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
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ن عبو  ليىل16744 رودانترودانت1039656اوالد  ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
شري16745 رودانترودانت971471اوحييا ال ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت917677ٗونٶش حسوناء16746 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت928107رفاين توفٷق16747 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت896548طلب احٷا سعيدة16748 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
اج مسية16749 رودانترودانت1031612بل ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
شة16750 رودانترودانت1048661لقطيب فا ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت966328اف٩تور  مرمي16751 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1015276وردي رشويدة16752 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
دجية16753 رودانترودانت909809اوبلعيد  ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
ة16754 ي رودانترودانت981151دريوش ف ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1021476معروف صفاء16755 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
ا16756 رودانترودانت967794زيت  ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رشى16757 رودانترودانت1016782جنمي  ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت943174ساكر اسويا16758 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت961021اٗيدر ٦زهة16759 ٔهيلية -  7نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت948014بوشفر محمد16760 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
ا16761 رودانترودانت936981سا٘ط  ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت929919اوزو ح٩ان16762 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت967770احلادك لبىن16763 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
شة16764 رودانترودانت946726اشعيب فا ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت946232فلٶشان سوناء16765 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
دجية16766 رودانترودانت994595هنبلو  ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1035484ب٨شهرٴن  رشويد16767 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت909352جعايط عبداحلق16768 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت985637املوش فاطمة16769 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
ايم فاطمة16770 رودانترودانت1018263احل ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1007163فصين سلمى16771 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت959581ٕا سعيدة16772 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
دجية16773 رودانترودانت1055408اد العرسي   ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
سني16774 رودانترودانت971269انفاض  ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
ة مٷنة16775 رودانترودانت981750اشاح ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت963803الكرد هاجر16776 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت949915اوىك سكٷنة16777 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
دجية16778 رودانترودانت1012959اخراز  ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت988630اٝهبوي فاطمة16779 ٔهيلية -  8نوية سويدي وسويدي الت
ا16780 رودانترودانت1045904ابال  ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت981115بلهٍي رشويد16781 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت952093هزور اميان16782 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت919695الفهمي العريب16783 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت975558احرور ٗبرية16784 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
دجية16785 رودانترودانت948998ٔشوين   ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت876853الشدٴر  مليكة16786 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت922916ٗيياس حٷاة16787 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت916043املرزيق فاطمة الزهراء16788 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1056239مارٳس مرمي16789 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت990946سكويض فاحتة16790 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت968392اوبالل فاطمة16791 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1046561شهيد  لطيفة16792 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت894938امعٶش بدر16793 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت932472واغي امني16794 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
ٴن ٗرمية16795 رودانترودانت1003135زٴن ا ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت912865املرحي سوناء16796 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
لمية16797 رودانترودانت890750واصطي  ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
دجية16798 رودانترودانت1031529الهاليل   ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت886817اضبٶب مصطفى16799 ٔهيلية -  9نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت932221ايوسف رضوان16800 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت904714ايت امعيط فاطمة16801 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت967986بوحلسن مجي16802 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1024919بنكورٴن مجي16803 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1050332بوفابد  هدى16804 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت995917ٔمزال ٕاجية16805 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
دجية16806 رودانترودانت936430لعطيطري  ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
ٔسامء16807 اش  رودانترودانت981164ٔق ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت954381احلور عبد الكرمي16808 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت909954العرسي  ليىل16809 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت886105ايت فيل  مسرية16810 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت958081الرا العريب16811 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت961166حلياوي فاطمة16812 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
دية16813 رودانترودانت929324بويعبدن  ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1055288بوصليج جهر16814 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت936876املودن محمد16815 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت888564لوفيت مرمي16816 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت969193ايت صاحل فاطمة16817 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت975968حبامن رشويدة16818 ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
ٔممية16819 رودانترودانت941215بومسعود  ٔهيلية -  10نوية سويدي وسويدي الت
دايم ٗرمية16820 رودانترودانت945637٘ ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1016929مرفل اميان16821 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
ة16822 ي رودانترودانت936462الوراث ف ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت925859ا٥سفٷوي نعمية16823 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1058538الرموز زينة16824 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت935477اخليدر سلمى16825 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
روك يوسف16826 رودانترودانت874254ٔيت يس  ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت869306مزماين هبة16827 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت972374عبدالفقٷه الياقوت16828 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت932569ادبوقدٴر سكٷنة16829 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت907905افظي  ح٩ان16830 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1012219بٶيس  ٦زهة16831 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
دجية16832 رودانترودانت1026059فقالل  ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت924731بومليك ح٩ان16833 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1021587ٔيت بوعزة نعمية16834 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1009502لكامح ٳرسى16835 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
راكنت ٦زهة16836 رودانترودانت1014416ٔ ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت999698البوشواري مليكة16837 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت927117سعيطي معاد16838 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1044423لعبويب سامٷة16839 ٔهيلية -  11نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت975866ايت املعمل الهام16840 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
ي ٳرسى16841 رودانترودانت944411ا ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
دجية16842 رودانترودانت1052671كفى   ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت930920لكزويل عبد الكرمي16843 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1028983بواكري اسامء16844 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت899380بغاد محمد16845 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1060030شكري اممية16846 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
ارك عبد الرحمي16847 رودانترودانت886583ادم ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت922465ا٦ميي فاطمة الزهراء16848 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت880796املوراري مرمي16849 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
دجية16850 رودانترودانت915189انفلوس   ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت932964ٔولهنود بوكر16851 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1027367العامري فاطمة الزهراء16852 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1037238الباز اميان16853 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1011482بغالل مرمي16854 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1029907زماح مسرية16855 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
ٔيوب16856 رودانترودانت978001ٔمراي  ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت985661اوما فاضنة16857 ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
دجية16858 رودانترودانت1005278ايت مهو   ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
ٔسامء16859 رودانترودانت887449مسعيد  ٔهيلية -  12نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت866999اقرٳش حسوناء16860 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت940959ٔبالل فاطمة16861 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت871096ادفدوب  هاجر16862 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
يت سهام16863 رودانترودانت981815الز ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت879418الكداوي لبىن16864 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
ٓم٩ة16865 رودانترودانت947946طباك  ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
دجية16866 رودانترودانت982652بوقسومي   ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت922100هبيت حسوناء16867 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1034873اغيل فاطمة16868 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت929537بولكٷد سكٷنة16869 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت974223ربيطي السعدية16870 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت913470احلسوناوي  فاطمة الزهراء16871 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
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رودانترودانت886419الفهري ليىل16872 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
ء16873 رودانترودانت1014527مريطو شو ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1004322السويدي اممية16874 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت964072اعبللوي الهام16875 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت962969وسفان امحد16876 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1033774البالوي م٩ال16877 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت997474تويل  فدوى16878 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت897004ايت ابويه ليىل16879 ٔهيلية -  13نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت921033الوطفي  فاطمة الزهراء16880 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت894496ب٨يس محمد16881 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت909174بوخرص عبدهللا16882 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت963072مقدمي حٷاة16883 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1006451تغسن فادل16884 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت889255اكمٷيل ٦زهة16885 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
ا زي٨ب16886 رودانترودانت932936اغن ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
ة16887 ي رودانترودانت898467ادبال ف ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1039124محوش مسرية16888 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت907272ايت وحامن سعيدة16889 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت986921صدوق سلوى16890 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رشى16891 رودانترودانت1014086الشقر  ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت924881الشطييب مليكة16892 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت982992العاليل  ح٩ان16893 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
سعيد ح٩ان16894 رودانترودانت937806ب ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
ٔسامء16895 رودانترودانت1053112اقدمي  ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
ء16896 رودانترودانت908381الصقيل شو ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت969984الرٳش سوناء16897 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت936859امزيل فاطم زهراء16898 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت885026ٗوراع معاد16899 ٔهيلية -  14نوية سويدي وسويدي الت
دجية16900 رودانترودانت1015719انضام   ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1051921دو املهدي16901 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ا رقٷة16902 رودانترودانت984176ر ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ٔيوب16903 رودانترودانت1065946لعرج  ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

رودانترودانت993986فاريس غزالن16904 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رشى16905 رودانترودانت984751دوان  ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ٔيوب16906 رودانترودانت1027113بوزيد   ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1018785دوٳش يوسف16907 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
دجية16908 رودانترودانت924119شاهيد  ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت951235اسكور فاطمة16909 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ٔممية16910 رودانترودانت922570بنكرارة   ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت902507اسالوي اسامعيل16911 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ٔسامء16912 رودانترودانت887421ٔصبان  ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت953095بعل ح٩ان16913 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ن مرمي16914 رودانترودانت1003600د ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت896519الطنطاوي نورة16915 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ولك ليىل16916 رودانترودانت974027م ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت965919البوٴرٳيش جنوى16917 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت928787طقيس ربيعة16918 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت891033ايت احلوس امحد16919 ٔهيلية -  15نوية سويدي وسويدي الت
ن راكن ٗرمية16920 رودانترودانت1067348ا ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت968686احليان مٷنة16921 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
دة16922 رودانترودانت1031076العبدي ما ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
دي ح٩ان16923 رودانترودانت1057430بن ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت991756جهبة حسوناء16924 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت936946سوب٨رت مرمي16925 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت956588ٗودري فاطمة الزهراء16926 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت932720ايت عبال مليكة16927 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت946657بوقراب سعيدة16928 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1059926حٷدة فاطمة الزهراء16929 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت935360السلموين  ٗور16930 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
ٓم٩ة16931 رودانترودانت958479ابو العجول  ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1036885فوٴرة دلي16932 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
سام16933 رودانترودانت1053400الغازي اب ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت979444مبوس مرمي16934 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
ٔيوب16935 رودانترودانت955022ٔٗوزول  ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

رودانترودانت985034اكلف سوناء16936 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1029133اضبيعي فريد16937 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1029614السامح ٕاميان16938 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت906549رسحي زي٨ب16939 ٔهيلية -  16نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت951709البوزيدي السعدية16940 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت936135احلافظي مرمي16941 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
شة16942 رودانترودانت907534بلحسني  فا ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت955223بومزوغ حس٨ٷة16943 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت898172انضام يوسف16944 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
ل احسان16945 رودانترودانت993617ر ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1040204اطويب زي٨ب16946 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
دجية16947 رودانترودانت1012666اصبريو  ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
سام16948 رودانترودانت920599بنعبد هللا اب ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
مسني16949 رودانترودانت948520زعبول   ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
هرٴز خو16950 رودانترودانت946327ا ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1004226اويالل ارشاق16951 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت941597الوايف احلسن16952 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت973588ايت محو مرمي16953 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
ء16954 رودانترودانت941232ازهار ٗزر ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1031504خويلق  اممية16955 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
راك مرمي16956 رودانترودانت961145ٔيت  ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
دجية16957 رودانترودانت988054ن داود  ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت946325ٔملول  ٕالهام16958 ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
شة16959 رودانترودانت971599الكرواد فا ٔهيلية -  17نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت961992الشقف الزهراء16960 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت943303ٔورشويح فاطمة16961 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ٔمحد16962 رودانترودانت1067568ٔمرٴر  ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1046548ايت محو  اميان16963 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت979080اما مروى16964 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ك فاطمة16965 رودانترودانت1025293ٔز ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت946748بنكرا اٗرام16966 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت879968ٔمومن يو٥س16967 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
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ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

دجية16968 رودانترودانت1015794املصيل  ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت885169العزوزي نعمية16969 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت983519ايت مهو كامل16970 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت976630ٔوداد سارة16971 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت966028القديد فوزية16972 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
لمية16973 رودانترودانت910729حبدا  ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1005950الرصغيين ام٩ة16974 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ء16975 رودانترودانت897034راٳس شو ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ارك فدوى16976 رودانترودانت971600ادم ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ا16977 رودانترودانت869202العوماري  ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
ا16978 رودانترودانت1039025طانطا  ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت997968املايك حسوناء16979 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت960216العامري نوح16980 ٔهيلية -  18نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت936657ام٩ينا خو16981 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت921603اخللطي مىن16982 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
دجية16983 رودانترودانت887818سوحييل  ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت967270مالل طارق16984 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رٴكسن سلمى16985 رودانترودانت968122ا ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1032386حمسن حسام16986 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
ٷيل سلمى16987 رودانترودانت941480الن ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
ء16988 رودانترودانت999423ٔبولسان شو ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1016713اٗوك سمل16989 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت977769بومليك السعدية16990 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
ح هني16991 رودانترودانت913255ٔبو الف ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
دجية16992 رودانترودانت1048086عرويم  ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
دية16993 رودانترودانت904687العرسي  ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت930039اشاطر محمد16994 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت885535اخلياطي سوناء16995 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
دية16996 رودانترودانت1058742الباز  ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت1042485اداكٴن معاد16997 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت988155ابودرار بوكر16998 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
رودانترودانت964524وملدن هاجر16999 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
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ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : املزدوج بتدايئ التعلمي 

رودانترودانت887047ايت داوود ح٩ان17000 ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت
شة17001 رودانترودانت1053311دريوش فا ٔهيلية -  19نوية سويدي وسويدي الت

الصفحة 64 من 64



املعاملالتوقٷتالتارخيمدة االٕجناز
ٔمازيغية 5سافةاٜلغة ا

ٔو الفر٥سوية 2سافةاٜلغة العربية 
ضيات 2سافةالر

1سافةالعلوم
ٔمازيغية 5سافةاٜلغة ا

ٔو الفر٥سوية 2سافةاٜلغة العربية 
ضيات 2سافةالر

1سافةالعلوم

الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ٔيت ملول885115الطاليب  يوسف17500 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1006610منحند ام٩ة17501 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دجية17502 ٔيت ملول993055احرضي  شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1053205شقرون مصطفى17503 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول901137زرٗوك السعدية17504 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول956681بوشٗور يوسف17505 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول979115اصويف مرمي17506 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
سام17507 ٔيت ملول998913رمٷدٴن اب شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول871953بوفوس سكٷنة17508 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1035682اشلو مٷنة17509 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول882084بولغريات بلقامس17510 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول904567ٔيت عبد هللا محمد17511 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ان17512 ٔيت ملول880438ٔٗرو  شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول900617فوزي ٗزية17513 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول986572بوراس ايوب17514 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1016359بوقدٴر محمد17515 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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ٔمازيغية التخصص : ا

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ

بار يف مواد اخ

األحد 27 نون 2022

من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

بار يف ديداكتيك  اخ
املواد وفلوم الرتبية:

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة

ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

بتدايئ التعلمي 

الصفحة 1 من 6



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ٔمازيغية التخصص : ا بتدايئ التعلمي 

ٔيت ملول1023405شاطر احلسني17516 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1043471ٔزروال لطيفة17517 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول919216وطاش فاطمة17518 شريةا٦زاكن  1الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول890288ن ٳشو عامد17519 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1007762الطفي محمد17520 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول956216الكرميي حسوناء17521 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1047242بودهاٴر فاطمة17522 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1049879بولكامض فاظمة17523 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
رٳسوية17524 ٔيت ملول957266اوفقري ا شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول985108البداز نعمية17525 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دجية17526 ٔيت ملول973047ادم٩صور  شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1027625ادٴر  عبد الرحمي17527 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول948298ابللح زهرة17528 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1046915اصويف اجو17529 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1026720ٔشوبوا حفٷظ17530 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول995134ا  لطيفة17531 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول984259البداز محمد17532 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
راهمي17533 ٔيت ملول983677اليل ا شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول947497حلباب سعدية17534 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول954084احليان ح٩ان17535 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول993345ادمو هشام17536 شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٴن17537 ٔيت ملول897731اكدوز نورا شريةا٦زاكن  2الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٴن17538 ٔيت ملول969079اعبو صالح ا شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول943477بوزنداك  حسوناء17539 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دجية17540 ٔيت ملول992838اوشوشت   شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول984053اهديدوا احلسن17541 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
يد17542 ٔخرض عبد ا ٔيت ملول949250ا شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دجية17543 ٔيت ملول885113مرزوك  شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول986032ٔعشاق  حسوناء17544 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول985758ازين ايوب17545 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول975904املطار مرمي17546 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول981868معى اسامء17547 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ٔمازيغية التخصص : ا بتدايئ التعلمي 

راهمي17548 ٔيت ملول1060260اوحٷدا  ا شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1003097اوخيي يوسف17549 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دجية17550 ٔيت ملول1015400بوملال  شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ة17551 ٔيت ملول1027112ومحوش زي٨ شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1037908معرٴر زايد17552 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول944712ماط محمد17553 شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
لمية17554 ٔيت ملول976985ريوش  شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دوش احلسني17555 ٔيت ملول1034262ن  شريةا٦زاكن  3الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول946496وان لطيفة17556 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
رص الزهرة17557 ٔيت ملول1009517بو شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1047150شون عبدهللا17558 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول940794خلارض محمد17559 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1035447ايت بوظن سكٷنة17560 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول987835ٔحٷحي عبدهللا17561 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1013449احواز فاطمة17562 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول908550بٗورمي محمد17563 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
رية مرمي17564 ٔيت ملول1009493بوج شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول916373تدومانت مرمية17565 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1011822بواكع احلسن17566 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1056750بوقليل محمد17567 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1023177مهويش لطيفة17568 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول950289طرهمي صوفٷا17569 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول973631اشهبون محمد17570 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1036689دريوش ح٩ان17571 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1052482افرض هشام17572 شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ين فاطمة17573 ٔيت ملول999499العد شريةا٦زاكن  4الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول970719اٗونني حسن17574 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1034774اد طالب هشام17575 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1026696ادعامر محمد17576 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ن الساحئ اجو17577 ٔيت ملول1049184ا شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول951062النظام لطيفة17578 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ولك معر17579 ٔيت ملول908262م شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ٔمازيغية التخصص : ا بتدايئ التعلمي 

ٔيت ملول1009650حفٷظى خو17580 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول987173اخلدٴري مصطفى17581 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1040589دامر فاطمة17582 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول905508را اخلليل17583 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول895848ومسي  احلسن17584 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
دية17585 ٔيت ملول956572امزيل   شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1014517زهار  صفٷة17586 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول903462امشويون العريب17587 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول981419امدراس  احلسني17588 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول926911فضول رشويدة17589 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول961883ٔيت م٩صور محمد17590 شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
راهمي17591 ٔيت ملول991011بوالكرمي ا شريةا٦زاكن  5الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1005118اسالم  حورية17592 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ء17593 ٔيت ملول934397خبرٳس ٗزر شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ارك  سوناء17594 ٔيت ملول1038878ن ام شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ة17595 ي يه ف ٔيت ملول1039439و شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ين معر17596 ٔيت ملول1006407العد شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1015444عبد الرحامن فاساك17597 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول923688ٔجرار فاطمة17598 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ه ربيعة17599 ٔيت ملول1053108ٔو شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
افظ17600 ٔيت ملول996119امالو  شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول890150زلييك فاطمة17601 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
راك فيل17602 ٔيت ملول975532ٔ شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول978533ايت عبال محمد17603 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول979817اٝهباوي فوزية17604 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول957188مشران فاطمة17605 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول932494بوعصم حصر17606 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
م٩ة17607 ٔيت ملول989044البٗوييل  شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول930449اشوبو مصطفى17608 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول938553بولون نعمية17609 شريةا٦زاكن  6الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول916196اوماوت محزة17610 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1037935موراد مٷنة17611 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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ٔيت ملول974908ا٦كري فاطمة17612 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1020194بو عبداٜلطيف17613 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول886505رايض عبد هللا17614 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1064579اصويف فاطمة17615 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1024999صاحل  ح٩ان17616 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ة17617 ٔيت ملول899085ٔقدمي زي٨ شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول911494اوفقري رقٷة17618 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1009953درٳيس امحد17619 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1004960اسالم  فاطمة17620 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول1015214ام٩و ليىل17621 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول922547اكدال  فاطمة17622 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول912922ادرمح  سعدية17623 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول969453محوش السعدية17624 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول959705راهميي ربيعة17625 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول992711رساييت سارة17626 شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
يية17627 ٔيت ملول956490الطالب ح شريةا٦زاكن  7الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول987006اسالم الغالية17628 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول959489ابوكر لكتوم17629 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول980790اورضوان حفٷظة17630 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول932554الربمي هشام17631 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول969750اٗٗروش مصطفى17632 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول983483اموىس رشويدة17633 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول947332بومحد محمد17634 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول950423الرموش احلسني17635 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول987253اجغاوي فامضة17636 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول900548نو محمد17637 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول971427اوهيب  لكثومة17638 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول884827بفقرين مليكة17639 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول964750هزايل يوسف17640 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول939558مداغ توفٷق17641 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول999352الطفي عامد17642 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول987684٘حمو مرمي17643 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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ٔمازيغية التخصص : ا بتدايئ التعلمي 

ٔمٷنة17644 ٔيت ملول958047مسعودي  شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
ٔيت ملول914844ابواملال مولود17645 شريةا٦زاكن  8الثانوية إالفدادية فالل الفايس - ا
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
سني10000 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912032بنعيل  ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057867امالل امني10001 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038672العسكري سفٷان10002 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011676ٔيت تزيي  نفٶسة10003 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964638حٷضار عبد الرحمي10004 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906102ادالقايض فٷصل10005 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978403جامع حمجوبة10006 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000463يعٶش محمد10007 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ارك10008 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964725خ٩يفري م ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ور عبدالرحامن10009 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009532اوج ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔممية10010 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991030ٕادبوطهر  ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032880اعطار مصطفى10011 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ليل10012 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066648م٩ان  ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917594بياي محمد10013 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959096اٝهبايل محمد10014 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017339امالب محمد10015 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
دجية10016 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065652وبلهاس  ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996787ايت احلاج هبو  عبد الهادي10017 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922259ظلع مصطفى10018 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030930مونو جامل10019 ٔهيلية -  شفني الت ن  1نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939791بوحيلني محزة10020 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974727بنلحسن فاطمة الزهراء10021 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992730الضاوي م٩ري10022 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
وش محمد10023 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905286خ ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
سني10024 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042867كنو  ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925527ريض محمد10025 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ا وردة10026 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916884نيد ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
سني10027 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035485ٗرمي  ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879243لشهب محمد10028 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995508ارشمح رىض10029 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995611ايت الرشع وليد10030 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021359ن الشليح بدر10031 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906963ايت وعراب مجي10032 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924979منحمد  سعيد10033 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔيوب10034 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018337الراوي  ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1045270اخٷاط ايوب10035 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964974ايت موح اسامء10036 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901379زرييب يوسف10037 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989355الشكر يوسف10038 ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔرشف10039 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868548فديل   ٔهيلية -  شفني الت ن  2نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919126طالب يو٥س10040 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔسامة10041 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892428سامل  ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015761السعيدي محزة10042 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042883الك٩طاوي  يو٥س10043 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٴن10044 رييك نورا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047887ام ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ا10045 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047342كنبوش  ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٴن10046 ريي نورا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996511بن ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
اودي لطيفة10047 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063031ا ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948755ايت ويالل حسن10048 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944920جحريي حسن10049 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
اكيل  عبدالوهاب10050 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1056980ا ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
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دجية10051 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046497وهبا  ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867106امحلودي فادل10052 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872514اوبالل محمد10053 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903432بنحسن هيمث10054 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031424ن سطاش وئام10055 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877112ن زيدان  مراد10056 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046318صابري رضا10057 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926991عبد العريب10058 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984536املسعودي عبد امحليد10059 ٔهيلية -  شفني الت ن  3نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004006زهري فيل10060 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان940062ارسار فيل10061 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973408العراٳيش انور10062 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059636طالعي  محمد10063 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870802بنداود بوكر10064 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964299النارصي سوناء10065 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
رشى10066 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1045612وحامن  ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060376اليعقويب محمد10067 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ن10068 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1064769بٶشوا ع ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999731فكراش سعيدة10069 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1055030طايق معاد10070 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934564بزيگارن مرمي10071 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985360احللوي م٩ال10072 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037345املوم ٗور10073 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948843العمري محمد رضا10074 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
سني10075 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان871536بيفكون  ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995821هبوش ايوب10076 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
جٷجي يو٥س10077 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039120ا ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062693لصفر يوسف10078 ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ء10079 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1068277امزيلن ٗزر ٔهيلية -  شفني الت ن  4نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933002فع جهر10080 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٴن10081 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974811بوزٗري  نورا ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
د10082 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904887الباب عبد الوا ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
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ارك10083 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043250مكطعة م ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970816مدي محمد10084 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
راهمي10085 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061448حٷدا ا ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ء10086 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033535الكرطيط ٗزر ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ن10087 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876167ويداىن فد ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٶش عبدهللا10088 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958639الك ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932507صطيف احلسن10089 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061208ٔيت بلعيد معر10090 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011959املصايل حمسن10091 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971030العالوي يوسف10092 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977062نوار مرمي10093 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040422شكرحي حفصة10094 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ريي خو10095 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925211ه ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928302الراعي معر10096 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052619زي هشام10097 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953499اومعي معاد10098 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872014العامري جامل10099 ٔهيلية -  شفني الت ن  5نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059814عبا معر10100 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048075سعود محد امني10101 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899566ٔجنار محمد10102 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٴن10103 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881708زهيد سويف ا ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047227كامل محمد سلامن10104 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887526اغويرتي الهام10105 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995410مروان امحد10106 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059509ربي احلسني10107 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913795شوباب مونية10108 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
راهمي10109 خوش ا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005458ا ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
لمية10110 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046376اجلرديين  ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033255امربطي بدر10111 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔمحد10112 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899410الوايل  ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048851احلسوناوي ٗور10113 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989967اترب مرمي10114 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
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ن10115 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036279ايت بوظن ع ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914991واعزٴز اسامة10116 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022581هامش وداد10117 ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ن املهدي10118 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921627ا ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
دو معر10119 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988724ا ٔهيلية -  شفني الت ن  6نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959414ايت بوزيد محمد10120 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
رس10121 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959367نٶت احلاج  ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053211اقدمي  ايوب10122 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974282الطالب حفصة10123 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975129سلوف سكٷنة10124 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
رس10125 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947399رشاد  ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
راهمي10126 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962535ايت فال  ا ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٴن10127 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947619ٗزري صالح ا ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
شور سعيدة10128 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964602ا ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918425ابعرور احلسان10129 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897197البودي فلية10130 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976979بودحمي  مسرية10131 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930178بٶشوا يو٥س10132 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
امع10133 امٷد  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961132ٔبو ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976922رمزي ٗرمية10134 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
سني10135 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889974اٝاكدح  ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889437ارويش محمد10136 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999314العابد يو٥س10137 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066031ريي اممية10138 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066567اموش ٕاٗرام10139 ٔهيلية -  شفني الت ن  7نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052263سكرايت ايوب10140 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ا10141 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969456اعبيقة  ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040857اغزييل مسرية10142 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
راهمي10143 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932052شارة ا ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035715الزفاىم عبد الوهاب10144 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٴن10145 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011825برناضية نورا ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
راهمي10146 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062968جعفر ا ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980371سكط رشويد10147 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019766ازاز هشام10148 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995010بزنايد سلوى10149 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030939لاليم محمد10150 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980048الشوناح حلسن10151 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016613التوايت محمد10152 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
سني10153 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032913احلفٷظ   ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
راهمي10154 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999389الزرهوين ا ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان902876سغاس محمد10155 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036830ديدوش هناء10156 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٴن10157 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986584جماهد صالح ا ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
دجية10158 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964677بزنيدية  ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018025ب٨شوٴر اميان10159 ٔهيلية -  شفني الت ن  8نوية يوسف 
دية10160 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038046لعجييل  ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067373اتوجير وفاء10161 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
راهمي10162 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957377الكران ا ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993790هداج عبدالرحامن10163 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053529ايت احلسن  عبد هللا10164 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992673حور فيل10165 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٴن10166 اج نورا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046443ٔيت  ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966360اومتشا رشويدة10167 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886712لٶسة ٗرمية10168 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ا10169 ريعي  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954886ا ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026340ٗوريبة عبد الرحمي10170 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887589اٝاك اسامعيل10171 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
دجية10172 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958791اوبال  ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867474امرحن امين10173 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944280املعلمي ٕاميان10174 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968500اكر عبدهللا10175 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1056482لعممي عزٴز10176 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868229ايت ادٴر زٴن العابدٴن10177 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970220هدا فاطمة10178 ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
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ٔيوب10179 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883487مقاس  ٔهيلية -  شفني الت ن  9نوية يوسف 
ا10180 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061325فادٴز  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ن10181 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934281بومليك ع ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961642عبيد سفٷان10182 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972128دافيل رشويد10183 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962217القشاري م٩صف10184 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040961اجموض م٩ري10185 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ا10186 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916117لومٶيس  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
دجية10187 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948557العورف  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ة10188 ي رميزي ف ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904970ا ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
شة10189 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918218جوهر فا ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963005الرطون مروان10190 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916841بو اجلري سومٷة10191 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ن10192 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023716ادمحو سل ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972294بوشوتاوي ايوب10193 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976611الرايق فاطمة الزهراء10194 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033262غو٦ميي حسوناء10195 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ا10196 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048153اتالغ  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ليد10197 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995016بودوش  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ا10198 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053498ايت احملجوب  ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014845محليدي حسام10199 ٔهيلية -  شفني الت ن  10نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908378ب٨سمميد فاطمة الزهراء10200 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994891البطويل املهدي10201 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1064903حييا ا٥س10202 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047320طاهري   حسوناء10203 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٴن10204 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067341عباد نورا ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043767ج٩اح مميون10205 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان891501بوفيل عبدهللا10206 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036917اتصاحل  عبد الغين10207 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035642بوعنبة محزة10208 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943984الفاحتي احلسني10209 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931022مكغور محمود10210 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882583ايت الطالب محمد10211 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ص عبدهللا10212 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972062او ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060761زوك حسن10213 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986683غنمي محمد10214 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ين معر10215 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان981045او ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062726فارس  يو٥س10216 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996396املوقمي محمد10217 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031546بٶيت هيمت10218 ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
وري فادل10219 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062898ا ٔهيلية -  شفني الت ن  11نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1056904سفري هشام10220 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
اكس فاطمة10221 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012791ت ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1055131يك هشام10222 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
يبة10223 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993795العنرتي ح ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960123ادمي طه10224 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001437بوز فاطمة10225 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
سني10226 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048489اكنوش  ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٷوي  جواد10227 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997143اش ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978437ٔمزال اسامة10228 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان869176مليوي محمد10229 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
٥ٔس10230 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013056رزيق  ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921042العرسي فاطمة10231 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002458بعيل فاطمة10232 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978939بوحفص سفٷان10233 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048157وحكٷك سكٷنة10234 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924649ملول فيل10235 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049389احملجويب غزالن10236 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065003الباز  محمد10237 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
سني10238 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026862هنوش  ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049005الشعويف ادم10239 ٔهيلية -  شفني الت ن  12نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976299بوالهناء محمد10240 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874046عرو  سهام10241 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032777عزٴز موىس10242 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان952769الكوش اميان10243 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067735هريي امحد10244 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918071ٔكنايك محمد10245 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914129ٔيت عبد احللمي فيل10246 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927269نعمي يوسف10247 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ا10248 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912206الكرح  ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019312اوفدي مصطفى10249 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039248ايت احلاج انوار10250 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878734افواكل محمد10251 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
لباين فيل10252 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000414بو ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897085لعويدي حكمية10253 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043823البريش حسن10254 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053760الراجع مصطفى10255 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057379عنوش يو٥س10256 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873768 مسري10257 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909738اسامعييل محمد10258 ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ن10259 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899545الهيتار ع ٔهيلية -  شفني الت ن  13نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997709بعيل محمد10260 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992018اسونام ايوب10261 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1055309الوٴزي سفٷان10262 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔيوب10263 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881029احٗروك  ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029892ٗومريي مجي10264 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
دجية10265 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925672ٔخٷاط  ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان894311ايت بوزيد وفاء10266 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931041لييل عامد10267 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022130ايت احلسن مرمي10268 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ء10269 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063230امزيل ٗزر ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان982153بوغبة معاد10270 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875890رزق هاجر10271 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058980البخوش نعمية10272 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ء10273 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042650النرباوي ٗزر ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971623بولفعة اممية10274 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958746اكناو محمد10275 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ء10276 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053413تنوالت شو ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979641اٜلطيفي امحد10277 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062577طاهر يو٥س10278 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان940267العبد مصطفى10279 ٔهيلية -  شفني الت ن  14نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053171ريك هشام10280 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941078ح٩يفة معر10281 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917531العبدي عبدالعايل10282 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ري10283 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان891310املودن عبد الك ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ركة  فاطمة10284 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020950ا ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ة10285 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890564بوق ف ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔيوب10286 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918437ننفالس  ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910355حكوش عبدالغين10287 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ة10288 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044629بوهوش ف ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039576ايت احلرش عبد هللا10289 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان885590بندمه رشويد10290 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874902اطرمال محمد10291 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031316فرطو مراد10292 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959782الفرصة يوسف10293 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
دن صفاء10294 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876333افر ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889456واحسون عبد العزٴز10295 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
اج اسامة10296 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989423الع ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔمٷنة10297 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968396رداح  ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920214سوباض هشام10298 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037269سني  خو10299 ٔهيلية -  شفني الت ن  15نوية يوسف 
د10300 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878805بوالزيت عبدالوا ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
دي10301 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969674ٗرمي  ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014500زٴيك عبداحلفٷظ10302 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898267زهوري مصطفى10303 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033518اجعا مرمي10304 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977847ابوقامس صفاء10305 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963183مميوين فٷصل10306 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041252زويت رضوان10307 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919826معر عبدالرزاق10308 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009438حترمط فريد10309 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954071ٗون زهري10310 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959100حٷدة امحمد10311 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986889ٔفا يوسف10312 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925188رشيوي بوشعيب10313 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886372بوخيران محمد10314 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033552فابدي حسام10315 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
اء10316 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977258ابوقامس ر ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881716بيوض نورة10317 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879102شعو احلسن10318 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951169ايت حسن رشويد10319 ٔهيلية -  شفني الت ن  16نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059028عيناب رشويد10320 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960166اجرار محمد10321 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015715اجوطاط هشام10322 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038976بواديدان عبد العايل10323 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
شة10324 ٷطي فا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002630الس ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999980ايت وحامن عبد الرحامن10325 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046544ربيح اسامء10326 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027918افة عبد احلق10327 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔرشف10328 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867971جماهد   ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900049بلعيادي عبدالصمد10329 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014381امحلداين مرمي10330 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ب10331 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874312سوباع ر ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895372اشلحي عبد الكرمي10332 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
شة10333 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002334بنديب فا ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000982لبوٴز  مرمي10334 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039984سلمي حيىي10335 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039336املشكوري املهدي10336 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031044دوبزي محمد10337 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034594ماٗور محمد10338 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984978اوعزة محمد10339 ٔهيلية -  شفني الت ن  17نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005666بفراكن عبد هللا10340 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037037شوىق امل10341 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان٥901552سومي  فاطمة الزهراء10342 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ليل10343 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898618ٕاغناٴن  ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059843غزوان احلسني10344 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997928بوسوىت يوسف10345 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
دية10346 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018467اكناو  ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909856لهرايك محزة10347 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035801الغرايب نوفل10348 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1008571ٗرٴر سعاد10349 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
دي حمسن10350 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060337بو ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1008930احملفوظي يوسف10351 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ايل اسامعيل10352 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1045004اج ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001631الكرتيوي محمد10353 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884413امكون فيل10354 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
راهمي10355 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024904ازوض ا ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918150حلرش سفٷان10356 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929515تٶسري حسوناء10357 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024446بوشوبري محزة10358 ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
ٴن10359 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974040شك صالح ا ٔهيلية -  شفني الت ن  18نوية يوسف 
اٳش معاد10360 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029490ا ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ح اسامعيل10361 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988785الكر ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036697وسطي محمد10362 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892325لكصييب بومجعة10363 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043693املغاري نعمية10364 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان983661اضبٶب معر10365 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
سني10366 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877471الد  ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ء10367 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906106يوم الهناء شو ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046848حومميي محمد امني10368 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
اء10369 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903238لغشومي ر ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ن10370 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988567اوزال فد ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987981ماليك سفٷان10371 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ا عبد الرحمي10372 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057592اوتي ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031807عرسي عبدهللا10373 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059515ريباع فاطمة الزهراء10374 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٴن10375 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920382معلوف سويف ا ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905014بودهبني ربيع10376 ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔيوب10377 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971563الك  ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
اء10378 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032366دٗوك ر ٔهيلية -  شفني الت ن  19نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032260جٷد ٥سومية10379 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ن الفاطمي ٗزية10380 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067460ٔيت  ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878855ٗواي فاطمة الزهراء10381 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ن10382 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985808الضور فد ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ريك سلمى10383 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040023ايت  ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ء10384 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931289الصايب  ٗزر ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897464ن لواكر عبداحلفٷظ10385 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921568ضبعي محمد10386 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ري10387 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048001وٳسفن عبد الك ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔبويه  الهام10388 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868960ٔيت  ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039422املودن امحد10389 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020787العلوي وئام10390 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931817فاصمي حسن10391 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
سني10392 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021215ملين  ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049325الرايض  رشويد10393 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991417التويم زهرية10394 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021882افال مرمي10395 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
سني10396 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014588افرجي  ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895719احليان عبداٜلطيف10397 ٔهيلية -  شفني الت ن  20نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021682العبايس مصطفى10398 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048406سكويت حسوناء10399 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ة10400 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002265ايت محو ف ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060126العٶساوي مرمي10401 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان871108خمت  مصطفى10402 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
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ة10403 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951129احلسوين  ف ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان982781النائب احلسن10404 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ن10405 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920038العرسي ع ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927310اكهني عبدهللا10406 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928840بوالتاجر محمد10407 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022406 اممية10408 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038828ايت حامد عبدالرحمي10409 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933654حمسني ٕادرٳس10410 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005184اٝاكبوس املصطفى10411 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٴن10412 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909549اجموظ نور ا ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006681القهوي عبدهللا10413 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
دجية10414 رشاحن   ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036940ا ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان942872ٔ٘ضاض  عتيقة10415 ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
رهمي10416 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006170املنعمي ا ٔهيلية -  شفني الت ن  21نوية يوسف 
ان ليىل10417 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971584مور ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان982816زميل هشام10418 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047210حبمو مسية10419 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ء10420 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906119سعيدي شو ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948786غزال يو٥س10421 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930908بورشومي ارشف10422 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
د10423 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879317ٔشهبون عبدالوا ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027566ابودر عبد امحليد10424 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041516امزال عبد الوهاب10425 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914683بوالعلف امين10426 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988568احلوسوين الياس10427 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925822زيك محمد10428 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873781رحامن ادرٳس10429 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004940ن فليات عبدهللا10430 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038794هبلويل عبد امحليد10431 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979935حٗروش سكٷنة10432 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875793امزال  يوسف10433 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
ٴن10434 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925410ٕاٳسف  رشف ا ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010806ٕادومحو ح٩ان10435 ٔهيلية -  شفني الت ن  22نوية يوسف 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878466دكري  فضمة10500 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ين فاظمة10501 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015455سل 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000528الباز  مليكة10502 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960358الل مصطفى10503 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035212ن الشويخ احلسن10504 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916175وهيب سكٷنة10505 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011837لشهب عبد الرحامن10506 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977949وسعدان حسوناء10507 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005148شابيل عبدالرزاق10508 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013287ٔيت احامد محمد10509 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رمي يوسف10510 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933335ا 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034057مطيع  فادل10511 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1056493شويق مسرية10512 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049748مهوش فاطمة10513 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٴن10514 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892827جنار نورا 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893336زر  فوزية10515 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934270امسكني مليكة10516 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034001بوهتو نعمية10517 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945795منسعود ٦زهة10518 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034523خباري عبد الغين10519 1نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10520 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000041ورا  ف 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987321باليل ح٩ان10521 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971187الفقري محمد10522 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021269ك٩وي زي٨ب10523 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ن10524 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان942712ادامحد ع 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
زونط معر10525 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912781ٔيت  2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905704بوريه احلسني10526 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067587خوخو مسية10527 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984567يب  حسن10528 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سخت محمد10529 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033812ايت  2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002245النافع لبىن10530 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10531 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934274الرشقاوي   2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان938975اخلراز يو٥س10532 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018563اصغري عبدهللا10533 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009921هدراش وفاء10534 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868535املقدم مسري10535 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954578سويد امليك  مصطفى10536 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996606توفٷق اسامء10537 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052071عبدين حسن10538 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876540املكدادي  يوسف10539 2نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976805موزون املهدي10540 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976790اش احلسني10541 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دي عبداٜلطيف10542 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065241ٔو 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018009ايت ٳسني  معر10543 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048194النكر مراد10544 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان940457اخصايص هشام10545 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037382التايق اسامء10546 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔممية10547 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907477محدان  3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895876ميض مرمي10548 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892869لكصييب رمضان10549 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044310بومزوغ احلسني10550 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896211الكرموس  يوسف10551 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10552 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان885179التايق ف 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948749احوراك درٳس10553 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987352وحامن ٗرمية10554 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950656ٔولهي٨ت هشام10555 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10556 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان880735قصيد  3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1055565بوملان محمد10557 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034195العمري عبد الرحامن10558 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929439ابضار ح٩ان10559 3نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930325نعوط  غيثة10560 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
اء10561 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916309القلويش ر 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034993مدينات محزة10562 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ور محماد10563 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009374ج 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979453ملوايس نعمية10564 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905913الساممي سكٷنة10565 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943850ها محمد10566 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔيوب10567 ليت  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961136ر 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051955بغجي نعمية10568 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سام10569 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996902دخوش اب 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10570 كرمي  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062569اد 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947758الزروال فاطمة الزهراء10571 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1062505الوايل مليكة10572 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10573 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1025699اوهبا  4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان885592ابو الك٩ا احلسني10574 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ح الهامش10575 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912075الكر 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013825املدن محزة10576 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896534مكرم فاطمة10577 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10578 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016531بزيوران   4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060664رفويل مصطفى10579 4نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10580 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968482شويلكي  5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919818الورض وفاء10581 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10582 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015913ايت الرشيف  5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان938521املهداوي مراد10583 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916125بوعبيد مليكة10584 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شة10585 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026515امسٗون فا 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916666جبي انٶسة10586 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رشى10587 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943503فرٴكس  5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1008489ورصاص مٷنة10588 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٷل10589 اري ن ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887539البو 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان965177عريف عزٴزة10590 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019938ٕازمول ٕالياس10591 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ء10592 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875681الثعليب ٗزر 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10593 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002540لغليض  5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043012لعران ٦زهة10594 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راهمي10595 در ا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048925اق 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
لمية10596 ار  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065347الب 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956293مبهوت عبدهللا10597 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958678حرٳشو رشويد10598 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000481الفرا عبد10599 5نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ال مسرية10600 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962624ا 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932893بنوافود اٗرام10601 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10602 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006276هدي  6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
د10603 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047312مسويلني ز 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969739فاشق شامية10604 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان981738اٗرام اسامء10605 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986809افدي هشام10606 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066407العرسي توفٷق10607 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877406الطاليب مرمي10608 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867500رمضان  مرمي10609 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920507ٔرشهاو احلسن10610 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان965359ٔبال مسية10611 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان880988السوٳيس سومٷة10612 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910479بورو  اممية10613 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955669الصربي املصطفى10614 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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يب  عبدالكرمي10615 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان894307ا 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شة10616 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959831املايس فا 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923146نصيف مرمي10617 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906157وردي امال10618 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10619 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877583دادا ف 6نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10620 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951020املودي  هبي 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10621 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882009ارحو  7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023611رفٷق حلسن10622 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889150صور مرمي10623 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052742العيدي زهري10624 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
الل نوال10625 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890602بن 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10626 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916213اد بال ف 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
د10627 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011031بور  ما 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918643شٗور عبد احلكمي10628 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993060حمنتٶش ٗرمية10629 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987344بوسعيد  جهر10630 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898052ايدامعو حلسن10631 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934350درٳيس مسرية10632 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ردو  رشويد10633 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958280ا 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976362دور اسامعيل10634 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961755العرسي امحد10635 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879021الوليدي  عبد الرزاق10636 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10637 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984792انطام  7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1025447والشويخ  سعيد10638 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان888400اكرديدي لطيفة10639 7نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10640 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986362فضييل  8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984932اتعلني رشويدة10641 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956897حسني مسية10642 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986413جبديد يوسف10643 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939315ٔكنوز ٗرمية10644 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10645 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957510اخراز   8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يب هللا10646 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977246ٔهناٴن  محمد ح 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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راهمي10647 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052625محداين ا 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023654عزيل  الهام10648 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945055الصهنا  محمد10649 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969684ٔيت عبو يوسف10650 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997540امضون عبدالعزٴز10651 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945725اكبوض رشويدة10652 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سام10653 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039691ازاز اب 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984072اخرازي رقٷة10654 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926794اوفال نعمية10655 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917910العمري عبد الرحامن10656 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925813امحلويد املهدي10657 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949726الوخناري محمد10658 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028733ٗورشان رضوان10659 8نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907589زروك معران10660 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009388الصهنا رقٷة10661 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001427اد محمد احلسن10662 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10663 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921887د  9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928917سوٳيس الزهرة10664 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شة10665 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061328ساحي فا 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051022شكري فاطمة10666 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041985ن ٗيت مصطفى10667 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10668 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان869759العالوي  9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906903اوموىس  عبد امحليد10669 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039064ايت سعيد محزة10670 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ن القائد عبد الرحمي10671 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030999ا 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876640عبد ارىم ٗور10672 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890832بوكنوح وئام10673 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916678لوك احلسني10674 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925700ملدين عبد الصمد10675 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان894889صور فاطمة10676 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ل شادية10677 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948672الك 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان940088الزمراين محمد10678 9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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لمية10679 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901025ٔسوبكر  9نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907671بوزيدي فيل10680 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916397التناين فدوى10681 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884783احلفزي ٗرمية10682 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا ليىل10683 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050587اد 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10684 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890899ايت هبو  10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
10685IMANE ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973356اميان 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017734اطراح مرمي10686 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان982091اوداه غزالن10687 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919027فرىض ادرٳس10688 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10689 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992610جماهد  10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950448اوموىش عبد الرحمي10690 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039483انفلوس سارة10691 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ن10692 رص فد ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993221ٕاد 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يوان  ملياء10693 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958242ن ا 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890074فاطف لقامن10694 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036207امازغ سعيد10695 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
هيب مرمي10696 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914987ا 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911124جويب عبدالعزٴز10697 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018366اوفيل محمد10698 10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔممية10699 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905527رحامين   10نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984633امجور محمد10700 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959431ٗردوس الهام10701 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٴن10702 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929733ايت امحد نورا 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919261سعدان محمد10703 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10704 ار  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037953ج 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941831شٶ٩ان امحد10705 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931308قامسي ٗور10706 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002880الهاليل السعدية10707 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051225ٔجراري اسامعيل10708 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972550وفضوض محمد10709 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960827الوخناري بوكر10710 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955726زاكر رضوان10711 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10712 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925136اداحلسني  11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔسامة10713 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002875العرف  11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067699ايوب وعزٴز10714 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1007737اربيٶب  مروى10715 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873970شديد محزة10716 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10717 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001987بورشة  11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033834العبوس سكٷنة10718 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904088الهروش فاطمة الزهراء10719 11نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10720 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027312ا٥ش  12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927441وعزٴز معر10721 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971383امزضاض لطيفة10722 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919108اجباو احساق10723 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953643موفال مجي10724 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067705از٦اكض حلسن10725 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967297الهبويل يو٥س10726 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968722بال فؤاد10727 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ن10728 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974144ٗرمو سل 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971822مر محمد10729 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061124اجروض ايوب10730 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897772ايت فيل عبد الرحامن10731 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954784بوروٴن عامد10732 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884529امغارن  سكٷنة10733 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904494رار سهي10734 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933427ادموىس مليكة10735 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دو سكٷنة10736 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879001ايت  12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018341العود عامد10737 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041420راٳس مرمي10738 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010783حومان عزٴزة10739 12نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ارك10740 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979962ارضضور م 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
اح10741 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان871354صعصاع عبدالف 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878833بوخلبار مرمي10742 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 

الصفحة 8 من 14



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

عيات ج التخصص :  التعلمي الثانوي

ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974962سوبابو محمد10743 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان938976اوقايس جنية10744 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961985الغازٴري مو10745 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993966دجية رفٷق10746 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035938املرحوم نعمية10747 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040244فرويض يوسف10748 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020892ٗميوس عبدالصمد10749 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021624راكت ٕالهام10750 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893050ند م٩صور الغالية10751 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10752 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024176بريزان  13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897049اقصو دينا10753 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924619ضكوك مٷنة10754 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052728الٗررايك اميان10755 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907923هدية هللا امحد10756 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968887اخرٴزي مولود10757 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10758 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882647ايت اودرى  13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يس يو٥س10759 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان952263الع 13نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989202اهراس  اسامعيل10760 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960809انزتيك  الزهرة10761 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066202حيىي سفٷان10762 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10763 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911696الرشع  14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
كورٴن  لطيفة10764 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910269بو 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011205دريوش محمد10765 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961174املدن محمد10766 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919351قيص يوسف10767 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978288الناصيح محمد10768 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994487مورك فيل10769 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ين مرمي10770 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061808الز 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010175روداين يوسف10771 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944483ٔوشن لطيفة10772 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10773 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048106صوم  14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017594بوجتمعني  كامل10774 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978029حبفٷض املهدي10775 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989337العيدي  مصطفى10776 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔمين10777 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944684الصلييب  14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996621يو٥س احلسني10778 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960279اومتا سعيدة10779 14نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988929الطاليب عبد  احلق10780 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925826امحلدي عبد الغاين10781 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031589هرواش  عزٴزة10782 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048721رايق فاطمة10783 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945758ايت فال عبداجلليل10784 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033132نو محمد10785 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907218وسعادة مصطفى10786 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رشى10787 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947839الصاحلي  15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10788 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020456افل  15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955457الٗررايك مٷنة10789 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995934ردو محزة10790 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975198ٔفٷنو محمد10791 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شة10792 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873789الساهل  فا 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035664تفرزٴزت فاطمة10793 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راج محز10794 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916986ٔ 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067407ايت بورحمي محمد10795 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984334احلتايش عصام10796 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901530جبوا  لكثومة10797 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960164شط حسوناء10798 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928327العباس سكٷنة10799 15نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1002512بندروٳش ٕاسامعيل10800 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٴن10801 مني عزا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956608ابو 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1054834ٔوتو ٕاسامعيل10802 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان902182ٔوفرو ح٩ان10803 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1008019احلياين عبد الرافع10804 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يب10805 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041080اوحشا ح 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973191حيس محمد10806 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962831ج٩اح  سفٷان10807 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يبة10808 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035622رضوان ح 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910317عبيدة مرمي10809 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013495يت موالي ح٩ان10810 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964287هيان فلية10811 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904487قرٳيش مصطفى10812 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021614قرعي لبىن10813 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887973اوتيكين ثور10814 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986961الينويت فاطمة10815 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950052اوريك مينة10816 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ان عبد العزٴز10817 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1055935بند 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037186الف٩اين دنيا10818 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026972ليل يو٥س10819 16نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884884الصادقني زهرة10820 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922757ورك العريب10821 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ء10822 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001381شفرة ٗزر 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049488وحسني عبد الرحمي10823 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870775ن احلسن  فاطمة10824 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922733الكــــــعوش وفـــــاء10825 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005807بودي محزة10826 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961767اخلبٶش فاطمة10827 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987577ٔيت فٶىس محزة10828 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10829 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038425اعراب  17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
لمية10830 رشا  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005081ٔ 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914967نوري حكمية10831 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10832 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987351خلرض  17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906948صديقي  جهر10833 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040172متقت مرمي10834 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ض زينة10835 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066062ٔفر 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913618ايت تومة حسن10836 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912422احملمدي محزة10837 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904569العكٷد مصطفى10838 17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 

الصفحة 11 من 14



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

عيات ج التخصص :  التعلمي الثانوي

سني10839 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967921اٗرراك  17نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920319اغردا سعيد10840 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
لمية10841 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950574بوهامدي  18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006489الكرميش محمد10842 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874010فاتقي حسن10843 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ليت محمد10844 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892551ر 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922988العبيد موىن10845 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017921اجلود ٦زهة10846 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925329بوقدون  عبدالرحامن10847 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔيوب10848 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968248الهروش   18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897880دودرار ٕاجو10849 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978708ابوالوفاء  محمد10850 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970492العاديل سلمى10851 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ء10852 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879415ايت سويدي ٗزر 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939708بويف ازانة10853 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔسامء10854 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980102ٔوحبو  18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970990دهرو فاطمة10855 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
يض مٷنة10856 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986721ر 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060402بومهو محمد10857 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877207الرافعي ٕاسامعيل10858 18نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔفدي10859 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016158سني  19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ء10860 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034596اكريار شو 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021612ن دادا ربيعة10861 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928331بوخراز سكٷنة10862 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ين  فاطمة10863 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985063الع 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ارك10864 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964963اشاوي م 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926873حميدات لطيفة10865 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رص10866 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923380بضاج  19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018661سكرايس عبدالوايف10867 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان937090ايت فيل محمد10868 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔيوب10869 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883847املناشط  19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960169السماليل عبدهللا10870 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ان مصطفى10871 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925282ايت د 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900111اعبيل عبدالرحمي10872 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راهمي10873 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964759العرسي ا 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868698بوطوطو بدر10874 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راهمي10875 رص ا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051388ا 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046528بوما فادل10876 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997811اخلبٶش معر10877 19نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1066163احلرضى معر10878 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867254بٗورمز مرمي10879 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رص فيل10880 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1064284ٔ 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882916اشقٷف فاطمة الزهراء10881 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ل نورة10882 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917830او 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دية10883 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004780املودن  20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877366هبوش امحد10884 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
مسني10885 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985384العباس  20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔسامء10886 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895975نعناين  20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034477اوحلسني سعيدة10887 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949253اكنري ليىل10888 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029674اكري  سومٷة10889 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
اركة10890 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898730نو م 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984346اٝهبايم سكٷنة10891 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان952470بوفوس يوسف10892 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890230دي محزة10893 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958686داودي عبد اٜلطيف10894 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راهمي10895 راح ا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970855ا 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956843اٗراب فاطمة10896 20نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شة10897 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939380عتيقي فا 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959352املودن  امحد10898 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914259طيطي الياس10899 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015848درٳيس عبد الرحمي10900 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980852الزهاري يو٥س10901 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان935798رماش ايوب10902 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011652عراب فريدة10903 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014139العشري  معاذ10904 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
سني10905 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919523بيا  21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975468ٔوغي مٷلود10906 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881737حملمدي محزة10907 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
اء10908 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889510ربان ر 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896261اقصيب رضوان10909 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988946ازاكغ محزة10910 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019655ٔرمشوك محزة10911 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ا10912 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903638الوراد  21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063012العريب رشويد10913 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999586الرشعي   سكٷنة10914 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034912امغارن معاد10915 21نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010183رٴزوي مراد10916 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
رية رشويد10917 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004941بوج 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876417داك فاطمة10918 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ة10919 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051710بعزي ف 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896891العرسي امحد10920 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
دجية10921 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031226اعبو  22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان866937ايتصاحل عبدالرحامن10922 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
شكرى ايوب10923 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870736ايت  22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010572فريدي فاٴزة10924 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868564الوايف اسامء10925 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898589اج  محزة10926 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔيوب10927 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958984ٔتين  22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018896بوسلهام مرية10928 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882818ايت املعمل عبد املنعم10929 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060088ٔحفٷظ الطيب10930 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000497هبمو محمد10931 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001982ايت فيل احلسن10932 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919365حيميدن اوممية10933 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
راهمي10934 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904489صغري ا 22نوية عبد العايل ب٨شقرون إالفدادية - 
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ٔيت ملول981575ٔيت اخليرض سوناء11000 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول996477الكاميل مجي11001 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
سام11002 ٔيت ملول1052766بوفدي اب ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول1047339خمريب حسوناء11003 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول916597بوضاض اسامء11004 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول934656سوتويك ربيعة11005 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول893270بيان عبد املنعم11006 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
سام11007 ح اب ٔيت ملول998626فر ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول963581ملدزٴز مسية11008 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول969913درٳيس  زي٨ب11009 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ماين فارس11010 ٔيت ملول978573ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
شري11011 ٔيت ملول1062366الزايل  ال ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
دية11012 ٔيت ملول888447حطاب  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول958729ملودي مسرية11013 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول882502ابو الوفاء ادرٳس11014 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول1042064الص امسهان11015 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول983062يه  الهام11016 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔسامء11017 ٔيت ملول1004880لعليو  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٔيت ملول1052135الفين عبدالعزٴز11018 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔيت ملول949823حزوت فاطمة11019 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 1نوية فٷصل 
ٴن11020 ٔيت ملول977954ال?مروين عزا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول936893ادحيي عزٴزة11021 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
راهمي11022 كامط ٕا ٔيت ملول945224ٔو ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول883211العزاوي حٷاة11023 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول1041022الربٴيك حلسن11024 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول1021942الهرد مسرية11025 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
دان11026 ٔيت ملول1037102زفزاف و ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول949208اليوسفي  محمد11027 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول927291الزهري بوزٗري11028 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
شري11029 ٔيت ملول993466مفٗرس ال ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول1066383بوهوش الزهراء11030 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔمني11031 ٔيت ملول924392املايس محمد  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
دجية11032 ٔيت ملول1017180اوساوي  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول1015415القصريي فاطمة الزهراء11033 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول882099حلسٶين فدوى11034 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول880776اٜلوك  سكٷنة11035 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول871641قوس عبدهللا11036 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول870454املنصوري فاطمة الزهراء11037 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔمحد11038 ٔيت ملول934501ٔعروس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول954732ديد مسية11039 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 2نوية فٷصل 
ٔيت ملول921537بوزراوط سهام11040 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول880294اخلراز زي٨ب11041 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1001894ازرٴرة غزالن11042 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
عسني يوسف11043 ٔيت ملول936543و ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1034737بوقفة  زي٨ب11044 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ين اٗرام11045 ٔيت ملول1024137الرس ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول872831امغناس فاطمة11046 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول974457امٗزوك فامضة11047 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1035289الزوٴن سومٷة11048 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول895168اٝاكدى لطيفة11049 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
شة11050 ٔيت ملول1035573ادمعي فا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
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ٔيت ملول1040229زغويم سكٷنة11051 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول890839ٕادالعرسي مرمي11052 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1046039امخلاري سومٷة11053 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول985123دودي غزالن11054 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1040084لغفريي فاطمتو11055 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1052057بيكوش صباح11056 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1038577سونايس اسامء11057 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
م٩ة11058 ٔيت ملول1052202ن يدٴر  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ٔيت ملول1043801اطبييل فدوى11059 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 3نوية فٷصل 
ء11060 ٔيت ملول993603بوفوص ٗزر ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
شة11061 ٔيت ملول975285اشوتوك فا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول967207يت احليان  خو11062 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيوب11063 ٔيت ملول887678البولٶس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول957653ن فدى امٷنة11064 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول996171الورد عبد اٜلطيف11065 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول894785بولكبة نورة11066 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول889931ن الشويخ حسوناء11067 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول911737الساممئ زي٨ب11068 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول1000704مرزاق يوسف11069 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول975808ٕادوعز فامضة11070 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول974937مامون حسوناء11071 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ال محمد11072 ٔيت ملول911270ار ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ة11073 ٔيت ملول930214فكىس زي٨ ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول1012144الزاوا يوسف11074 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
رشى11075 ٔيت ملول1047395ن  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول874240العبد ٗرمية11076 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول940043جمادي  وداد11077 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول964089اعراب مرمي11078 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول917469ن اعوٳسة محمد11079 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 4نوية فٷصل 
ٔيت ملول995392مرمي  مودن11080 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
تار العامري11081 ٔيت ملول950789ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول920481بوفاكرة معر11082 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
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ٔيت ملول1030550بوخيف مجي11083 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
يت مصطفى11084 ٔيت ملول1038575الز ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول900197البقايل سلمى11085 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ا محمد11086 ٘ ٔيت ملول965117ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول869778لعسريي رقٷة11087 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول908336امومن ٗرمي11088 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ة11089 ي ٔيت ملول1034805ايت املقدم ف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول946999الهجهو لطيفة11090 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول1003033مباري مرمي11091 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول1051969بنعراب حٷاة11092 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ا11093 ٔيت ملول1058150امليك  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
دية11094 ٔيت ملول999283إالفٶيش  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول891209امشو سلمى11095 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول928076ٔجنار فاطمة11096 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
دجية11097 ٔيت ملول937061ادحيي   ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول931881الوخناري نعمية11098 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول953046اجلبوري فاحتة11099 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 5نوية فٷصل 
ٔيت ملول915950الوادي سكٷنة11100 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ن صاحل غزالن11101 ٔيت ملول1038746ايت  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول986485احليان ح٩ان11102 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
دجية11103 ٔيت ملول1035543اشوتوكة  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول1009131نبكوري فامضة11104 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول899223عفٷف سكٷنة11105 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول899103عفٷف سهام11106 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
يد11107 ٔيت ملول1009107وعزٴز عبد ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول994445بودحمي لبىن11108 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ا11109 ٔيت ملول983102ايت فال  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول895252تيعٶشت فاطمة الزهراء11110 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول958103لييل مرمي11111 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ا11112 دوش  ٔيت ملول1005736ايت  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
رشى11113 ٔيت ملول1026549افٶىس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول887768صديقي محمد11114 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
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دجية11115 ٔيت ملول1034646الهامشي  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول869687نعمية وليت11116 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ة غزالن11117 ٔيت ملول921840عق ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
مننصور هشام11118 ٔيت ملول986565ٔيت  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول1038482فرزوز سوناء11119 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 6نوية فٷصل 
ٔيت ملول989365زردوب مرمي11120 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول1046910ٔماٴن فاطمة11121 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول893675ٕاٴكن  جهر11122 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول974340بومليك اٗرام11123 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول899262ٔجنار فاطمة11124 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
يت هند11125 ٔيت ملول1064672ز ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول937111السعيدي مرية11126 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
اء11127 ٔيت ملول949382ٔبطاح ر ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول1016346بوهالل فاطمة11128 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول942852ماما ليىل11129 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول869906املعرويف عبد السالم11130 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول902411شربو زي٨ب11131 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ة11132 ي ٔيت ملول1019034إالفراين ف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول1008686بولعزافر عبد الوهاب11133 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول945770زروك فاطمة الزهراء11134 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔممية11135 س  ٔيت ملول974383امو ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول904359افران  السعدية11136 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
رس11137 ٔيت ملول914891اوحبو  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
اء11138 ٔيت ملول937720نفقرين ر ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
ٔيت ملول971468الناكدي حمسن11139 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 7نوية فٷصل 
دجية11140 ٔيت ملول996681املويس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول989020بونو مٷنة11141 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول996584او الطيب11142 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول945223ا٘ضاش عبد امحليد11143 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول929820حسوين محمد11144 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول930721يت املقدم مرمي11145 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول947948بومٷا فاطمة11146 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
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ٔيت ملول950694سقال  محمد11147 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
دجية11148 ٔيت ملول934850عبد العايل  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ة11149 ٔيت ملول1027224وشن هبي ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول1043043ن طلب فاطمة11150 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول876332بوشفع حسوناء11151 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
شور اميان11152 ٔيت ملول1048919امل ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ة11153 ي ٔيت ملول1023819امٗزوك ف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
يبة11154 درٳيس ح ٴن  ٔيت ملول902298مشس ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
رشى11155 ٔيت ملول915092ن مو  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول995318زيت لطيفة11156 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول892198معطال سامل11157 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
ٔيت ملول994233حروش  الياس11158 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
سني11159 ٔيت ملول907977مهوش  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 8نوية فٷصل 
دية11160 ٔيت ملول915484املايس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول985330اٗوري ح٩ان11161 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
سو سكٷنة11162 ٔيت ملول964363ايت  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
اح11163 ٔيت ملول871845معلويم عبد الف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول904523سكــراســـي رضــوان11164 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول1045475ابو فيل مصطفى11165 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول923231ن هنيا فاطمة11166 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول910671عاكد سلطانة11167 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول982930املودن حسوناء11168 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول946457افٶس املهدي11169 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول945416ودالرمحن فيل11170 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول960513ايت املودن فاطمة11171 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول1025309ٳشوي٨ت حسوناء11172 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول919673ايت امحد مسرية11173 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول1047517بوقدٴر بورشى11174 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول999598سلمى  اشاوي11175 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول884934مزوز حكمية11176 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول925878اسكو مرمي11177 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول930563بلفقري مرمي11178 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
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ٔيت ملول909558مكبارك زهرة11179 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 9نوية فٷصل 
ٔيت ملول899813ٕامساكن عبد هللا11180 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔمحد11181 ٔيت ملول1014561ٔخراز  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول947924احلسوناوي سامٷة11182 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول911333ٔعراب ٕاسامعيل11183 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول915674ٗزرٴن نعمية11184 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول967362اعبيلو احلبٶب11185 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ود ٦زهة11186 ٔيت ملول988490ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول910929السوداين رحيانة11187 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
دجية11188 ٔيت ملول952223الغازي  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول1002897ملني بورشى11189 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول1016594نٶت احلاج سارة11190 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول884872محدان محمد11191 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول899867ٕادومحوش ٕاٗرام11192 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول982296ٔوجلى مرمي11193 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
دجية11194 ٔيت ملول967352حمنة   ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول993414ازماون م٩ية11195 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول902485لشكر نورا11196 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول916262واٗرمي نضرية11197 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول879526ٗونو  زينة11198 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول888277ايت فدي فوزية11199 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 10نوية فٷصل 
ٔيت ملول930665اورٴز  رشويد11200 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول926159الفرساين  دونية11201 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
دجية11202 ٔيت ملول898762ٔرضاس  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول974164جفال فاٴزة11203 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول1047424اليعقويب يعقوب11204 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيوب11205 ٔيت ملول1012175كدو  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول896715لعابيد مرمي11206 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔزهاري محمد11207 ٔيت ملول1019462ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول896592اعويدات وفاء11208 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول933540ميك حفصة11209 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
دجية11210 ٔيت ملول874710ديع  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
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ٔيت ملول1035175شلغوم احلس٨ٷة11211 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
دجية11212 ٔيت ملول1002513الفاضيل  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول1002633لعوٳيس زاهية11213 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول955978ايويب فاطمة الزهراء11214 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول899029ٔجموض احلسن11215 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول1062877ٔوبالل نورة11216 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول1015972كٶش مٷنة11217 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول1017303سعيدي مرمي11218 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 11نوية فٷصل 
ٔيت ملول917149البومحمدي  جامل11219 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ر زهرة11220 ٔيت ملول999702صا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول897320دومٶيس  مسرية11221 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔسامء11222 ري  ٔيت ملول934763ٔ ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ن فيل  نعمية11223 ٔيت ملول885548اد ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
شة11224 ٔيت ملول988639ٔخنييل فا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
دجية11225 ليدة   ٔيت ملول928794ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول958617ابيجو محمد11226 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول977421الغطاس محمد11227 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول1066695ٓيت تعرابت  يو٥س11228 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول1045359قرطاس  هشام11229 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول956529السعدي فاطمة11230 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٴن11231 ٔيت ملول878745ادامحد صالح ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول925921الفاين مسرية11232 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول923670مرزوك امحد11233 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول881270بوغبو احلسن11234 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول876594مليكة اكرديدي11235 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول927049مطوري وسومية11236 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
ٔيت ملول974503اوبال ليىل11237 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 12نوية فٷصل 
دية11238 ٔيت ملول920829حفٷظي  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول998254الشوهيب خو11239 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول929691ليوسف رشويد11240 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔنوار11241 امع  ٔيت ملول908895ٔو ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول1027406وزبري  محمد11242 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
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ابدي  لطيفة11243 ٔيت ملول942997ج ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول964261املانت محزة11244 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول931317يت فيل وفاء11245 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول914619إالدرٳيس عبدإال11246 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول923872بوعيد  صوفٷا11247 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول1001730بغجي فاطمة11248 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول982444بياض مرمي11249 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول928505كدو سكٷنة11250 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول1006879زايك  زي٨ب11251 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول892440اجموض فاطمة11252 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول914606ايت رحو هشام11253 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول1033474جسيد عزٴزة11254 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول958092املرابت محمد11255 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول924111مسوتحيل مسية11256 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 13نوية فٷصل 
ٔيت ملول907492ٔدمي  محمد11257 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
حي احلسني11258 ٔيت ملول980090ف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول960186ٕادملود مرمي11259 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول945015البنٶيس مسرية11260 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول951371زغوت ٗرمية11261 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول1000638ايت قدور  سعدية11262 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول911817صديق حسوناء11263 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
هبية ح٩ان11264 ٔيت ملول1008133ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول943968ابصيطة فاطمة الزهراء11265 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول1064917عبال ح٩ان11266 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول984367الزاكين مارية11267 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
شة11268 ٔيت ملول921045بعزي فا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول961635سوٳيس خو11269 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ارك11270 ٔيت ملول1036883زارا ام ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول988134رعامن مٷنة11271 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول964255شوريف ح٩ان11272 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول1039547حجموين صوفٷة11273 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ٔيت ملول1017401اخلطاب حٷاة11274 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
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دجية11275 ٔيت ملول1043638ديدي   ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 14نوية فٷصل 
ة11276 ي ٔيت ملول881893بورماد ف ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول991690العواد الهام11277 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول973102الباز عبد العايل11278 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول912272ن محمود سعاد11279 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1050470بوالعٶش الهام11280 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1049245بوكراوي فلوي زي٨ب11281 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1052029لطيفي حسوناء11282 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
دان11283 ٔيت ملول897088الساكوي و ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول954549شويخي الزهرة11284 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔسامء11285 ٔيت ملول887701حمة  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول931254بونفور  محمد11286 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
دو عبد العزٴز11287 ٔيت ملول975584يت  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول957289صويف حفصة11288 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول914074املدٗوري محزة11289 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1015106اجنار لطيفة11290 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول951031حران جناة11291 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1035521الرشيق هبة11292 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
يبة11293 ٔيت ملول984458اكبوض ح ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول920428السموين فاطمة11294 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 15نوية فٷصل 
ٔيت ملول1039328اسواك حسوناء11295 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
رش اجو11296 ٔيت ملول947009مسوت ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول1004902كدو  احسان11297 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول1034945امٗزو فامضة11298 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول952954بنقائد اسامعيل11299 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
دجية11300 ٔيت ملول924070مرويش  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول878004الربوص زهرة11301 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول932321ٔصبان السعدية11302 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول1014338بونصري هاجر11303 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول1013835املدن فيل11304 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول949507معرية غزالن11305 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ك محمد11306 ٔيت ملول926210بو ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
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دجية11307 ٔيت ملول938332بوصديك  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
سام11308 ٔيت ملول1020649الزوٴري اب ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول1051327اعزري نعمية11309 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول902672شربو الكوشوية11310 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ء11311 رصي شو ٔيت ملول916716امعي  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
سام11312 ٔيت ملول935344سوهامي اب ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
ٔيت ملول924024اسول محمد11313 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 16نوية فٷصل 
دجية11314 ٔيت ملول992537مرموش  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول973652ٔدواب حفصة11315 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول930609جوهري محمد11316 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
رشى11317 ٔيت ملول933130بوحماش  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول904266اعبلوش سارة11318 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول902382م٩ترص  مرمي11319 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
دجية11320 ٔيت ملول964608ٔيت التويم  ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ركة ح٩ان11321 ٔيت ملول1005521ا ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول912998شهاب سكٷنة11322 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول990082عاكد عبد الرحمي11323 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ال ربيعة11324 ٔيت ملول983727لكٷ ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول1061304ٗوزمار رشويدة11325 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول1052041مٶسو ايوب11326 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول911413السايق ٦زهية11327 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول973509اشو عبد الرحامن11328 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول968211لفراوي عبد احلكمي11329 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول967544مسوح سعيد11330 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول1047812منهري هشام11331 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
ٔيت ملول901282بلوش مسرية11332 ٔهيليةا٦زاكن  ن عبد العزٴز الت 17نوية فٷصل 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926804لبافيل حلسن11500 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900728تدواست عصام11501 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
شة11502 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957851ايت احلاج  فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ن11503 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022268بوما ع ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964753ٔصبان عبد الرحمي11504 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔمحد11505 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020067ٔبدرار  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953709اخرازن نعمية11506 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966585اوجنمي نعمية11507 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920086فريوز يوسف11508 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919162العامل اميان11509 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967426اليلو  سوناء11510 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889141لغزال فاطمة11511 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968794حسوين يوسف11512 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان990676ب٨سامل  وصال11513 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1018960ن دحو سلمى11514 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
شة11515 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967476اويش فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٴن11516 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875607بوضاض  نورا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004744بغجي ربيعة11517 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876224زناز اميان11518 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924798الراٳس  يو٥س11519 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005816فالح امٷنة11520 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 1. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971393مجري عبد العزٴز11521 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950779العبضالوي الزهرة11522 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913759الرايم محمد11523 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904684ٔفرانو عفراء11524 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933774اقٶش سعيد11525 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ا11526 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980052بيضاح  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047451القٶسوين الياس11527 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933318عزٴز هشام11528 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان942851شكري عبداخلالق11529 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925278درٳيس هند11530 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930754ٶسون  هند11531 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932947سٶسويد الهام11532 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922575املكدادي سكٷنة11533 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970272كراتني يوسف11534 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ن زهرة11535 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010366بومد ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006225تفراشت فاطمة الزهراء11536 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ارك فٶىس11537 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان894518ٔيت م ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037214ٔيت فيل وفدي  كزنة11538 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972035بلوي فٶىس11539 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037506مريض مصطفى11540 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065704ماريتا حسوناء11541 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 2. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024613وليل احلسن11542 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901172ادفيل جهر11543 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
سني11544 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932262اليعقوب  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958052الهاتفي فاطمة الزهراء11545 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
شة11546 وض فا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934279ٔ ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912421مولكي عبد العزٴز11547 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037157لعواد احلسني11548 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989768اٝاكنة رشويد11549 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان960951ايت عبد القادر محمد امني11550 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928111الطاهر ح٩ان11551 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875408امليل اميان11552 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
دجية11553 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان982243موالي  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058638العامري اسامعيل11554 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029131الكرين ٕاميان11555 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895110كراوي ايوب11556 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872541بلفقٷه عبد السالم11557 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925560ٗيلواين محمد11558 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939596موشو  مرمي11559 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996675ٔوبلعى ٦زهة11560 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964283سلمي محيد11561 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 3. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867329العرويس محيد11562 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041584اوشن عبد هللا11563 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927580ازٴيك حسن11564 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان888495بٗوٗرور محمد11565 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050991اعبٶسة زهرية11566 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050158اجعيل احلسن11567 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان946568ازعنان فاطمة11568 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان997860احليان نعمية11569 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
دجية11570 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049505الصايب  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887780اجنار  رشويدة11571 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔيوب11572 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951016الكٷاو  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان902313بنعيل السعدية11573 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
راهميي سفٷان11574 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004464ٕا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028307ادموح محمد11575 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916314ايت سعيد احلسني11576 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886217العبدي ليىل11577 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918072الصبار حسوناء11578 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ارك فاطمة11579 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903689ايت م ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969808متزٴن محمد11580 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959356اد احٷا جامل11581 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 4. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909228ل هاجر11582 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913871الكوٳس صاحلة11583 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882869اسوس عبدهللا11584 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907357ن ا يو٥س11585 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899089محودات سكٷنة11586 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050780اٗور اسامء11587 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953796امتامنت حفصة11588 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ح سعيدة11589 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031714مر ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ندا محمد11590 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912644ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035056محو سكٷنة11591 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
دجية11592 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928478دي  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930600سوباح اسامء11593 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950558تيغريت عبد احلكمي11594 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904516بلقايد وئام11595 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936019لشهب محمد11596 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973015لعشري فيل11597 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941467العسريي عبد العيل11598 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ن ح٩ان11599 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050647د ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
دية11600 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968632ايت الفالح  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان990951رب عبدإال11601 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 5. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941542وجعري سكٷنة11602 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991700دا ٦زهة11603 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878803ٔيت حلسن هشام11604 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009904راكت حسوناء11605 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899340ٔولفلوس  مرمي11606 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010839بلمودن سعيد11607 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984251ايت اعزى حسوناء11608 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
كٷوت  اسامء11609 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911946بو ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ين محمد11610 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022612ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910741العبايس  مرمي11611 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962560شطاح محمد11612 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992758اهلامين الطيب11613 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004597بلقايض امٷنة11614 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957392يفور فاطمة11615 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877475هبيت سكٷنة11616 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906208ايت العباس مٷنة11617 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1007982بوزرمني امٷنة11618 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900957ٔوتول مرمي11619 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909020ربا املهدي11620 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1041645حمبوب مرمي11621 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 6. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903348السدوري مرمي11622 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893404اٗرام رشويدة11623 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
غ محمد11624 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050808ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
اري احملفوظ11625 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949878لب ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985295بوالل فاطمة الزهراء11626 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932258سٶسويد فاطمة11627 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883085بوعزى زي٨ب11628 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909208جتاين فاطمة11629 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026847بدا  محمد11630 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
روك مسية11631 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906125ٔيت يس  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
دجية11632 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972777مزور  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان938107ايت محو امحد فضمة11633 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
شري11634 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908048بو ال ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912741سونوج مصطفى11635 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
اوي عبداحلكمي11636 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876341الطل ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958946ن فدي عزٴز11637 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059329جعٶش نعمية11638 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910260فاغ فاطمة الزهراء11639 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993199حٷجوب اسامعيل11640 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان983616ابيل اسامء11641 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 7. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877215الضحى اميان11642 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
يد11643 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان940377اهلموز  عبد ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029842يفور سعيد11644 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907803بغزرون ح٩ان11645 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872015الهرد مجزة11646 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984311مزماين  هشام11647 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976316ٔ٘عمو عبد العزٴز11648 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان935615ادهبا ٦زهة11649 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974737الصايف زي٨ب11650 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904853العمراين املصطفى11651 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
راهمي11652 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024345بوفيل  ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903908النارصي معاد11653 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001017العمريي  عبد العزٴز11654 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022416ش غزالن11655 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان879039ونيص اممية11656 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970425فلوان عبدهللا11657 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ة11658 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905606مساليل ف ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان885171لعممي وصال11659 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883940ايت مرمي  زي٨ب11660 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013751امغار محمد11661 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 8. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896683شاع هاجر11662 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
سني11663 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964590ن امحيدة  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٓية11664 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان٥896189شاب  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
لمية11665 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976393شامور  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
الل11666 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911233ايت ابال  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046493اوالطالب  محمد11667 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان888040اجليد حكمية11668 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986759الهيطار ليىل11669 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991578بوينك عبدالرحمي11670 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994908ٗزران هاجر11671 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878892احملروس حسوناء11672 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010331الواكس امال11673 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933733احسٶين محمد11674 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943310ايت املهدي سهام11675 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021578ابوزيد محمد11676 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ء11677 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023315بزيماون ٗزر ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔمحد11678 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021936ٔنفلوس  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033792دفيل مرمي11679 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957195شوبار رضا11680 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977541الشويخ اية11681 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 9. ابو العباس الس
ا11682 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941338تويت  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
شة11683 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013490بوششاون فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
شة11684 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان981796الفٷضاوي فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان978828احلراب ليىل11685 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887516حمب  عبد الرزاق11686 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
دجية11687 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963458اخشان  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922919اكري خو11688 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895202بوملان حلسن11689 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954760بوحتيات حسوناء11690 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1003684وعقا عبد الكرمي11691 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958302قامسي ٗرمية11692 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026133بوزيت فاطمة11693 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012838رفٷق زي٨ب11694 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886891ٗبار  ليىل11695 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
دجية11696 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936606مروان  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ة11697 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1045154اوزال صلي ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ارك11698 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920621امغار م ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974377 محمد11699 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927864املودن محمد11700 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969201طاليب يوسف11701 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 10. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945302مرشودة معر11702 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان998313واسع احلسني11703 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909702جواد فاطمة11704 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023567شطري حفصة11705 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931695بنلمودن  محمد11706 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870175ٔقدمي عبدالعزٴز11707 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906222زغامر مرمي11708 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890292حفٷيض محمد11709 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔسامء11710 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان880104كامل  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023888ٗروم يوسف11711 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔسامء11712 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886797املسعودي  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042689ن زهري محمد11713 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874012اشك يو٥س11714 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995240الكٗرويب فاطمة الزهراء11715 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949664امقشني حسن11716 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954252ابليال محمد11717 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916151ليل وردة11718 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028588املهدي ايوب11719 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ء11720 ر ٗزر ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1011641طا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950093ٔيت عبد هللا  عبداحلي11721 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 11. ابو العباس الس
ا لطيفة11722 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945043بور ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910499الباز فاطمة الزهراء11723 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914076امداح اسامعيل11724 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان946904افٶش عبد العزٴز11725 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948354زوال مسري11726 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
سني11727 ويك محمد  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033999ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009700العلوي فاطمة11728 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ة11729 ي ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945850الوردي ف ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027563بالدي زبري11730 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
اء11731 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909111بعيل ر ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان965861مساوي ٕالهام11732 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909976الرحامين حٷاة11733 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922687حماسني  فضمة11734 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ء11735 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887569بٶشاين شو ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919030فاليل ملياء11736 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ك٩ت سوناء11737 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908553بو ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
رشى11738 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944728املٗريع  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987754ايت احلسني مرمي11739 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان965779ابورك مٷنة11740 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
ٴن11741 ار  نور ا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991071الن ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 12. ابو العباس الس
سام11742 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974388الزاهري اب ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956136اخشان حمجوبة11743 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892665وموس محمد11744 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947244جوي محزة11745 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905620الهوٴر معر11746 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922287املرباك مسية11747 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ء11748 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038316بيربٴن ٗزر ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
اريك فٶىس11749 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014456ٔم ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033798امروس سارة11750 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987389جطا محمد11751 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012916بوريق سهام11752 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان990675ٔكنا محمد11753 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017137ارمسوك مرمي11754 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024737اهضار فلية11755 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979516شان يعرف ليىل11756 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ء11757 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870131دريوش شو ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٴن11758 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881794اٗوين نورا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916341ابو الفضل عبد اٜلطيف11759 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٴن11760 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909544املعتصم جامل ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
دجية11761 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897234بنلعرسي  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 13. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991617سليف ليىل11762 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919348ارشٳشم زي٨ب11763 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926036واصل محمد11764 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015185سكرايت ايوب11765 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030679ندٴر زهرة11766 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان935741شويق ايوب11767 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٴن11768 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949391بوعنق  عزا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927759فائل مرمي11769 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
راهمي11770 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882236ن امغار ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ن ادرٳس11771 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان887214هيمو ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889595جناري مسية11772 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921263احلديوي سكٷنة11773 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان931808ادفٶىس مصطفى11774 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923841شهورمي سعدية11775 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934256اسامعييل فريوز11776 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032177الٗزور مرمي11777 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
دجية11778 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980100الغزايل  ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873720ايت يس يو٥س11779 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021389اٗرامن محمد11780 ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
عسويد هشام11781 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان914120ب٨ ٔهيلية - ب٨رساكو -  يت الت 14. ابو العباس الس
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ٔيت ملول956394الطاهري رشويد12000 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول944230وتال حسوناء12001 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول941948يب اٗرام12002 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول909594وهيب محمد12003 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12004 ٔيت ملول984164الربنويس  1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول977160مومن مصطفى12005 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1053798فك فاطمة الزهراء12006 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
راهمي12007 ٔيت ملول968129لعرييب ا 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول984574اخلياطي سكٷنة12008 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1018695وشويخ مرمي12009 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول955141بومجرية فاطمة الزهراء12010 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول938071عبٶت فاطمة12011 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔمحد12012 ٔيت ملول929594بورشحيا  1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول986914بوعاكد مرمي12013 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول944583ٔٗرواش فاطمة12014 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
هيٍي لبىن12015 ٔيت ملول883047اد 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول982510املشوبوك زي٨ب12016 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1031985مزيا لبىن12017 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12018 ام  ٔيت ملول1001343بو 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔرض التخصص : فلوم احلياة وا التعلمي الثانوي
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ٔيت ملول867940الضيف هاجر12019 1نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
د12020 ٔيت ملول924571كناٳش عبد الوا 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول946894بلوش فاطمة12021 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول954792اٴرات حسن12022 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12023 ٔيت ملول1005174شداينو  2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔمال12024 ٔيت ملول1032465ٔوتليت  2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول946915ٔزضوض  حفٷظة12025 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول903673لعمري مرمي12026 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1014276فلواين مٷنة12027 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1063227العيدي فاطمة12028 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1031393ايت بومجعة  زي٨ب12029 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دية12030 ٔيت ملول1033526بٗويو   2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔسامة12031 ٔيت ملول995479البودي  2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول970035مجي حسوناء12032 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1051468مزوغ لطيفة12033 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12034 ٔيت ملول992256اوري  2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول891076بنديب اسامء12035 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1009234عبود هدى12036 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول938258محيد رشويدة12037 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول914652كنطو سكٷنة12038 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
اركة12039 ٔيت ملول903488ٔيوب م 2نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول981217الشاوي الهام12040 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1057525بومدٴن مصطفى12041 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1014956ايت املعمل سارة12042 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1029367ٔزلمي بورشى12043 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1034284ارسٴر مجي12044 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول966827ابلفاع وردة12045 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول993420ايت موح فاطمة12046 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1012000دهني اٗرام12047 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1029064بودرامه ح٩ان12048 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1033074سوسان  ح٩ان12049 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
سام12050 عبة اب ٔيت ملول979950ب٘و 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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ٔيت ملول937811ادويب فاطمة12051 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔممية12052 ٔيت ملول938165تلمة  3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول897028اسالوي سارة12053 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
رٴر معر12054 ٔيت ملول877277ز 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول903368ركة مصطفى12055 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دية12056 ٔيت ملول946089فوزي  3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول947760انقٷتة  وفاء12057 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1066997زرويق هند12058 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول992108ابواكر  جناة12059 3نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول997075بوسويف اممية12060 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1064993لشكر ايوب12061 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول925248ٔمداح سكٷنة12062 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1049478ايت سدي احلسن فاطمة الزهراء12063 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول902281امزا جنوى12064 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1018712اجمي اميان12065 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دوب م٩صف12066 ٔيت ملول982422بلم 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
اء12067 ٔيت ملول980570محي ر 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول940965فال فاطمة12068 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
مسني12069 رام  ٔيت ملول962182ٔ 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول937020الفطوايك  حسوناء12070 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول994516لعسكري فاطمة12071 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول944223ريك وفاء12072 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1007278رص اسامء12073 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول963845احلافظي سوناء12074 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ين امحد12075 ٔيت ملول1034541السل 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
شة12076 ٔيت ملول1064942نور فا 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
سام12077 ٔيت ملول1015827بولكٷد اب 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول933631املتولك عبدالعايل12078 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
راهمي12079 ٔيت ملول894220ايت هبٍي ا 4نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول922883شداد حسوناء12080 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1015588شهب  وفاء12081 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1054263الرسيه جهر12082 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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ٔيت ملول890447انعايم مرية12083 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
شري12084 ٔيت ملول942423الفوغي  ال 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول954763بوزيت فاطمة12085 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول977863املسعودي  محمد12086 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول990734بوفكر فاطمة12087 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
شة12088 ٔيت ملول879674ٕابورك فا 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1030471خوري هاجر12089 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول902523ازمال اسامء12090 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول884026الك٩وين ٗٗوب12091 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
سني12092 ٔيت ملول894740امليل  5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٷف عبد الرحامن12093 ٔيت ملول969888بوس 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1050338خلفٷف خو12094 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول982893اعراب  اسامء12095 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12096 ٔيت ملول904172املسعودي  5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول898391غضاٴيك ٗزية12097 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1065699اجنار فضمة12098 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول923437لكوٴري اميان12099 5نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ء12100 ٔيت ملول980891بنعامر شو 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول924385ٔوهاال ها12101 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12102 ٔيت ملول1046680ايت بويغسان  6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1040374اٗرام ٗرمية12103 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1024598انضام عزٴزة12104 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1054646عامري م٩ال12105 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
لمية12106 ٔيت ملول1031492شكض  6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
سني12107 ٔيت ملول874684فوزي  6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول974686الساهل ح٩ان12108 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول939043ايت موالي ٗرمية12109 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
داد سارة12110 ٔيت ملول1019536بو 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1051844الراٳس مصطفى12111 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول997590رشى وفاء12112 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول907794شكري ٗرمية12113 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1043669الضعيف سهام12114 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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ٔيت ملول994375رشاع ح٩ان12115 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول928557اواكهمي احلسني12116 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول916980هامد هشام12117 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ط اسامء12118 ٔيت ملول914509الش٨ 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول875425ايت يعقوب مصطفى12119 6نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1025143اشوندرٴر سهام12120 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1035002ري اميان12121 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول903768بويه لبىن12122 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول991708مجي حسن12123 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ن لكثوم12124 ٔيت ملول989597مز 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول938626ابلوا سكٷنة12125 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول935309احل٨ش نوال12126 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول939281اخلنك سوناء12127 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول979607بوطالب اممية12128 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ري خو12129 ٔيت ملول919775بلك 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول890439مليد صباح12130 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول996814اربوح هشام12131 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1021879الوفٷق الهام12132 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول947561خ٩ٶشة احسان12133 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ء12134 ٔيت ملول941180شكر شو 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول963646لهوٴن فرح12135 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول885485فاصمي سوناء12136 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
اله12137 ٔيت ملول1025124بوشوبوك عبد 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1041469اعبا مسرية12138 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول941319جرجوب حفصة12139 7نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1006190وطاش وليد12140 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول938028املناين مرمي12141 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول936939ليل ٗور12142 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
رىك فرح12143 ٔيت ملول943405ا 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1046031بلغييت رومٷصاء12144 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1008673ٔسفار لطيفة12145 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1028379املعلمل  عبدالعايل12146 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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را محمد12147 ٔيت ملول1039039دا 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ك لبىن12148 ٔيت ملول979144ن ف 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
وش مرمي12149 ٔيت ملول926588ا 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
اله12150 ان عبد ٔيت ملول948052بورس 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1065855بنعٶىس فاطمة الزهراء12151 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1032236شوناق ٗور12152 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول971681ازممي حسوناء12153 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول971718ازطيط هند12154 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول947175ٔهرٳش صفاء12155 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول953817لمكريي  فاطمة الزهراء12156 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔم٩ة12157 ٔيت ملول928238بونبط  8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول872397العرسي اميان12158 8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
لمية12159 ٔيت ملول949672سداون  8نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول982223بوهدا اممية12160 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1028196الواكيك  وفاء12161 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12162 ٔيت ملول968936محلامي  9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1034277بنعيل حسوناء12163 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ء12164 ان شو ٔيت ملول996679ف 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول968351الباز اميان12165 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول992428ٔٗورحي ح٩ان12166 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول875948ازنيغ توفٷق12167 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول907697احلدان مرمي12168 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔممية12169 ٔيت ملول1030154عبدون  9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1024326ادرار ح٩ان12170 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول967259مزوز  حكمية12171 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول943196امزيغ فاطمة12172 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1031480كر فاطمة الزهراء12173 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12174 ٔيت ملول1005301ايت فيل  9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول987491الزهواين فاطمة الزهراء12175 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول948958سايس خو12176 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1036343دهيب اسامعيل12177 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ة12178 ي ٔيت ملول1039218ازروال ف 9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 

الصفحة 6 من 10



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ٔرض التخصص : فلوم احلياة وا التعلمي الثانوي

دجية12179 ٔيت ملول953490العسكري  9نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول965371السويس التاميل عبد هللا12180 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ا12181 ٔيت ملول895338ٕاعنرتٴن  10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول966521لعزوم مرمي12182 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1044280الٗريك فاطمة الزهراء12183 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
د12184 ٔيت ملول904631رشي عبد الوا 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12185 ٔيت ملول947857امحو احلسن  10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول954504افكرى حمجوبة12186 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1017802ري رضوان12187 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول939328ن امحد سعيد12188 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول874802اريفي زهرة12189 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول903699اريفي فاطمة12190 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول912716اكس غزالن12191 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
رامي ادرٳس12192 ٔيت ملول1000092ا 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول953439برناندام سكٷنة12193 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول989730السعودي عبد العزٴز12194 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول886208املشوبوك فاطمة12195 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12196 را  ٔيت ملول1060717دا 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول879625افٷدي مرمي12197 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1045114فاحت ح٩ان12198 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول869485ايت الطالب ٦زهة12199 10نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول996192واشو اميان12200 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول949910الترب مسية12201 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1003746بدهري فاطمة12202 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1013102ٔعناو احلسن12203 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
شة12204 ٔيت ملول1063128احلجو فا 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٗوك حسوناء12205 ٔيت ملول1045508ا 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12206 ٔيت ملول927417صديق  11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1041688بولصضال غزالن12207 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول913803داودي محمد12208 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
يل سلمى12209 ٔيت ملول964693ٔ 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول973940نعمية خملويف12210 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 

الصفحة 7 من 10



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ٔرض التخصص : فلوم احلياة وا التعلمي الثانوي

ٔيت ملول891635ايت بوكر سهام12211 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول968362لغزال مسرية12212 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
يل محمد12213 ٔيت ملول972305الن 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1050591الصاحيب رقٷة12214 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1048323ا سهام12215 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1015872ٔحويالت سلوى12216 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول940153جنيب نور الهدى12217 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1026325اوبال سعدية12218 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ن زهر12219 ٔيت ملول1018485ايت بوزيد فاطمة ا 11نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1049634بوعباد مسرية12220 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول969441ٳرسي اميان12221 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول992252ساٴن هني12222 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ا12223 ٔيت ملول895778اٝاكرمي  12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول871943ايت اٜليت  عتيقة12224 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1020924ٕايدوحلية ارساء12225 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1036560ٔمسعود لطيفة12226 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1012133ن حلنني وفاء12227 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول891879احلاٴيك اسامء12228 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1015305الشايب نعمية12229 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ص مرمي12230 ٔيت ملول922046او 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
رشى12231 ٔيت ملول942688داك  12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ء12232 ٔيت ملول945800ٗٗرور شو 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1052499اهواكر فلية12233 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1020315ٗرمي سعاد12234 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12235 ٔيت ملول1031092فلبويب  12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1067760الهوي ٗرمي12236 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول927126ادفدي مصطفى12237 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
لمية12238 ٔيت ملول1040831اجماكك  12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
روفت سعيدة12239 ٔيت ملول986835بو 12نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول920025سويد حسوناء12240 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول904923الصاحب فاطمة12241 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول909060الفالح ٦زهة12242 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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ٔيت ملول945692جزول نعمية12243 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ء12244 ٔيت ملول1062450فاشور شو 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔم الغيث12245 ٔيت ملول1026384البلغييث  13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ن12246 رص ع ٔيت ملول873679اد 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول894802واكنو فيل12247 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
داوي جهر12248 ٔيت ملول958077الب 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول919654ين هاجر12249 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول939660سالغ زاينة12250 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1026543افقري حفٷظة12251 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1062445احليان  مرمي12252 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔمين12253 ٔيت ملول890042صيام   13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول932102جني ارشف12254 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1043038ملسٗور مرمي12255 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12256 ٔيت ملول973241ن محو   13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دي نورة12257 ٔيت ملول1055380بو 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1024229الزييدي مرمي12258 13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
سني12259 ٔيت ملول1000782بوداٴرة   13نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول875490اومافيل ٦زهة12260 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
رص فٷصل12261 ٔيت ملول1044481ا 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12262 ٔيت ملول1024682افراوي  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول977348بولهنا رشويد12263 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول910035اٗرام سكٷنة12264 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12265 ٔيت ملول1050909احلاكمة  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12266 ٔيت ملول1007505محيدان  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12267 ٔيت ملول983076بوحسٶ٩ة  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1065719مترووت ح٩ان12268 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
دجية12269 ٔيت ملول1015736ايت اوجراو  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٴن12270 ٔيت ملول956664بومعود صالح ا 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول890401دهيب جامل12271 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
اودي مٷنة12272 ٔيت ملول997205ا 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول881092داد وئام12273 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1010439ن امزال فاطمة الزهراء12274 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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دجية12275 ٔيت ملول922663بومتنت  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول907311اوم٩صور مرمي12276 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول950041شفي عبدالهادي12277 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔيت ملول1043895احليان فاطمة الزهراء12278 14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
ٔنور12279 ٔيت ملول952879بوزٗري  14نوية القايض عياض إالفداديةا٦زاكن 
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اك احلسني12500 ٔيت ملول888660ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
دجية12501 ٔيت ملول972768النفٶيس  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول936633الزييدي زي٨ب12502 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول958850افيل زينة12503 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول995547معمتد ايوب12504 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ط جامل12505 ٔيت ملول1005495ال شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول907012شٶ٩ان فامضة12506 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول952808ايت طالب محمد12507 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول982742العرسي  فاطمة12508 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول963419قايس احلسني12509 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول889161املالح حفصة12510 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
شة12511 ٔيت ملول998581بوزٗرية فا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
رقاوي فاطمة12512 ٔيت ملول915824ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول992037اوالطالب لطيفة12513 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
دي املهدي12514 ٔيت ملول953323او شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1047382معاشو جامل12515 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
سطاوي فؤاد12516 ٔيت ملول867316ال شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1050484اوهبا نعمية12517 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول875484لصفر ح٩ان12518 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول965385مميون حسن12519 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 1نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول872817اوسار مٷنة12520 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول981456ن احلسني مليكة12521 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
لت سوناء12522 ٔيت ملول1038498ولق شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول912046امرٴر اسامعيل12523 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1022211ٔوبال هشام12524 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول970340بوزاكرن عبدالرحمي12525 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول937571امحيدوش مسية12526 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول956213املري سكٷنة12527 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول943197شكر مرمي12528 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول970704ٗرايم رقٷة12529 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1004411كدو هني12530 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1044272بوعبود سوناء12531 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول951741السوغي مٷنة12532 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول933985السعدي فاطمة12533 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1047000الورديغي محيد12534 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ة12535 ي ٔيت ملول912482بوسوتا ف شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔمغار محمد12536 ٔيت ملول943710ٔيت  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول934205الغمري فاطمة12537 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول978152ن احليان ربيعة12538 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول995602العزيم مسية12539 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 2نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول885570ن املودان فاطمة12540 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول981854اكاك ساره12541 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1030548موسات ايوب12542 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول946565بلقايض حسوناء12543 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
سني12544 ٔيت ملول929156ايت اخ٩وز  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
٥ٔس12545 ٔيت ملول929087الهيان  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول966876رمحة عامد12546 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول912296حليان عبد احلكمي12547 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول989246كامل فامضة12548 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول923366الفرو غزالن12549 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول996213بوصرب ح٩ان12550 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول1013767افدي  نعمية12551 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول902008كززٴز هند12552 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٴن12553 ٔيت ملول887190ن فال  عزا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول877340سوبايس مرمي12554 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
لمية12555 ٔيت ملول888037املوس  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول878238املو٥شويط ايوب12556 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيوب12557 ٔيت ملول983133شقري  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٴن12558 اري  نور ا ٔيت ملول912789احل شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول916088رفٷع  رشويد12559 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 3نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1055338ادمعي ٗزية12560 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول908617اومليك محمد12561 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول907283بقدٴر الزهرة12562 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ف عبد امحليد12563 ٔيت ملول907139خر شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1006118ارشمطي مليكة12564 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1016181ا٦زيض اممية12565 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
شوين معر12566 ٔيت ملول909356ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
يت عبد الغين12567 ٔيت ملول1008322الز شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول966993رص الهدية12568 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول923104جناة الٗوس12569 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول966906اشوتوك عبدالرحمي12570 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1041209شاهدي نعمية12571 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول938718بوالرٳش مرمي12572 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول923691مرگي وفاء12573 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٓية12574 ٔيت ملول996413ٔحزليف  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
راهمي12575 ٔيت ملول1007867ادبيل ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1027129عسيل هند12576 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول975553بوسالم سعيد12577 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول889664ولياض فاطمة الزهراء12578 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول959041ازروال مرمي12579 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 4نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول982785اوىف محمد12580 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول917437هبوش فاطمة12581 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
اري عبد هللا12582 ٔيت ملول1027741الب شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول968668البلقامسي وئام12583 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول889316القٷدي م٩ة12584 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
سني12585 ٔيت ملول867619ٗرتٶت  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول967795حفٷان سكٷنة12586 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
دجية12587 ٔيت ملول1012209اد احلاج بال  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ء12588 ٔيت ملول915727هروال ٗزر شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول913799صغري مولود12589 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ا12590 ٔيت ملول965937ايت احلسان  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول942791البناوي سومٷة12591 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1054626واسكٷت لكثومة12592 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول883384درة محمد12593 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول920186بوفيل ٗور12594 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول915571القدوري نعمية12595 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول963864حٷدا راضية12596 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
دية12597 ٔيت ملول987396زيتوين  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول988068لعليوي محمد احلبٶب12598 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول929391اوموح لطيفة12599 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 5نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1016938نٶت احلاج اسامء12600 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول989028ادادا فاطمة12601 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول960810حمراش مجي12602 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1000947السوباعي عبد العايل12603 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول981546معري سوناء12604 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول932937ن مسعودة  هني12605 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول933173رشويل  عبد امحليد12606 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول962949واهيا جناة12607 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول914915افود مرمي12608 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول991100ملايم فٶىس12609 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول980560الهاليل زينة12610 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
سني12611 ٔيت ملول944380العرسي  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول915834الطيب عزوز12612 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول934056زي فردوس12613 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
الل ليىل12614 ٔيت ملول1016070ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول1009796مربة رضا12615 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول935249حميدي موليدة12616 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ا12617 ٔيت ملول1016153صايف  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1017318الفاضييل  اميان12618 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1002705اليل اٗرام12619 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 6نوية حامن الفطوايك الت
ٔمين12620 ٔيت ملول870771الطايه   شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1061934قٷوح رقٷة12621 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔمال12622 ٔيت ملول899418اعشريي  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1031929حسني اميان12623 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول918688ن زيتك رقٷة12624 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1067389مزواري اسامء12625 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1014121ٔوعكة  لكثومة12626 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول965901ٔسكور محمد12627 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٴن12628 ٔيت ملول882810خربوش صالح ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1007019بلحسني رشويد12629 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول923859بودرق لطيفة12630 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
شة12631 ٔيت ملول939510العفري فا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول921621 غيثة12632 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول877053الكراميا نعمية12633 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول930626ساطا ٗور12634 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٴن12635 ٔيت ملول998980ندقويش سويف ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول941750هبلول هبة12636 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول964457ٔيت بوعزة فاطمة الزهراء12637 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٷح مسرية12638 ٔيت ملول933584زن شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول937750قريض زهرة12639 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 7نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول944450الراحبي  معر12640 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول904188اٝاكيه مرمي12641 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1020784نصار محمد12642 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1044881ا٥شويوى جهيان12643 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول921372مشوياخنيلو رشويدة12644 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔمال12645 ٔيت ملول1043830الصديقي   شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول927583دي ٗزية12646 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول895693الوادي اميان12647 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول936681فاضل هشام12648 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1019332الفوحي سعيدة12649 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول910986اعنون اميان12650 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول893194ابلوك صارة12651 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1053133ٗينوس ليىل12652 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول955352لفراين زينة12653 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ال12654 ٔيت ملول1054759ملهور ٕاق شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول889581رفٷق جهر12655 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول886822الورزادي فاضنة12656 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول891772لكزار ح٩ان12657 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
دجية12658 ٔيت ملول903344اقصيب  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول939037املاكوي فاطمة الزهراء12659 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 8نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول892734محدٳس فادل12660 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ي ح٩ان12661 ٔيت ملول939584ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
رشى12662 يس  ٔيت ملول1057082ف شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول988747شلحي رشويد12663 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
سام12664 ٔيت ملول916064بريدة اب شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
حي مجي12665 ٔيت ملول1052326ف شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
دجية12666 ٔيت ملول910128اسالم  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔورىك عبدهللا12667 ٔيت ملول871623ٔيت  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول927483لغاميت حسن12668 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ريي هني12669 ٔيت ملول976509الك شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول912954بوفيل يو٥س12670 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول874808امل فاطمة12671 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
سني12672 ٔيت ملول1013774ايت بوضاد  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول958474كزنٴز زهرة12673 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول872650الوايل فادل12674 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
دجية12675 ٔيت ملول914194ٗرمي  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول981764ايت امغار عبد هللا12676 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول924300بيكراكر فاظمة12677 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
عمي لكثومة12678 ٔيت ملول995061ٔبو شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول1053624اٝهباوي حسوناء12679 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 9نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول877131حبي عبد هللا12680 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1034307الكرتيوي شادية12681 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول876607حرشٶش الزهرة12682 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ء12683 ٔيت ملول1027143العزوزي شو شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1000087ارزيك يو٥س12684 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔسامء12685 ٔيت ملول1030288رضوان  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول993750دوام فاطمة الزهراء12686 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول937415بنافيل فاطمة الزهراء12687 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول906852ٔبال اسامعيل12688 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1020198اجلوهري فضمة12689 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول935762ابورحمي ٥سومية12690 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول945877ايت املداين ٕاحسان12691 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول890833عزٴزي اممية12692 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول942413ن مومن ليىل12693 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول883540ٔبودرار فاطمة12694 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول943394فؤاد  ٗور12695 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٴن12696 ٔيت ملول927036احبدو صالح ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
يد12697 ٔيت ملول961262بنفان عبدا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔم٩ية12698 ٔيت ملول1031603الشوتويك   شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 10نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول879881رشويل ح٩ان12699 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول975704بوعبان حٷاة12700 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول870801ن وحامن الطيب12701 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1001706هباوي احلسني12702 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1027348مصداق هدى12703 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1010466لشكر غزالن12704 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1000372حامد مليكة12705 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول985686ادبال احلسن12706 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول961080الطييب سكٷنة12707 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول949803الغرٴري جامل12708 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول958778الرشيف هند12709 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول982797بوشغل حسوناء12710 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول961892بوكدور فاطمة12711 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
راهمي12712 ٔيت ملول884202الرايم  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
دجية12713 ٔيت ملول886637ٔبلهاو  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول946117معمري انور12714 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1015145بويبالضن الزهرة12715 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔمٷنة12716 ٔيت ملول1018735كدار  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
رشى12717 ٔيت ملول1041344لكرام  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 11نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول946798والطالب محمد12718 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1003794حو فاطمة12719 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ىش  سعيدة12720 ٔيت ملول898034اد العا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول962020ٔمزيل مسرية12721 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1050335سكوري  توفٷق12722 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔممية12723 ٔيت ملول922410ٔيت العيايش  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1004623قارص فيل12724 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1059946اهنني عبدالصمد12725 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ء12726 زٴاك شو ٔيت ملول1046627ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول945844داودي فاطمة12727 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول991052مسوين لكثومة12728 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1060132الهاليل امحد12729 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول916163مقٷة احلسني12730 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول997408املودن عباس12731 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1034092بومليك جامل12732 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول993192بللوش مليكة12733 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ري ربيعة12734 ٔيت ملول1018031الها شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول937824بولعروك فاطمة12735 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
دجية12736 م٩ايت  ٔيت ملول993505ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 12نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول960597بواكٴر سكٷنة12737 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1026015ملرباع عبد 12738 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول937665بولغال مسية12739 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول970150بوهوش عفاف12740 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول882347شاٗر حسن12741 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول905631السويوطي عبد العايل12742 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
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ٔيت ملول904383اومزي رقٷة12743 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
رشى12744 ٔيت ملول1062048املتولك  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول974917بعروج ح٩ان12745 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1006852وزٴن سعاد12746 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1029413ص٨ب عبدالرفٷع12747 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1056076الكطب رقٷة12748 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول879908افٷدي حسوناء12749 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول872853ٔحليان  هني12750 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
راهمي12751 ٔيت ملول880009مزدو ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
دية12752 ٔيت ملول1006892ايت بلقامس  شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول874940قاسوميي اممية12753 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1013930الشاديل ح٩ان12754 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول995150ٔما محمد12755 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 13نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول993728برناضية ٗور12756 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول923392ٔخفار زهرة12757 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول932148اكدان حسوناء12758 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول984960سواسا ح٩ان12759 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
اش  اميان12760 ٔيت ملول885031الق شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1008456زمون انور12761 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول873012بوعزٴز جنوى12762 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول944127احليان يو٥س12763 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول903633ن الصيد ليىل12764 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1037154اجحور سعيد12765 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول925968الراٗرايك ٗور12766 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول947250لشهب وفاء12767 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول964116واك حفصة12768 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1031851ن صاحل صاحل12769 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول992312العامري سكٷنة12770 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول997855املقزب رشويد12771 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
اهية فاطمة12772 ٔيت ملول1063666ا شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول910750اومتوموت احلسني12773 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول948900وعزٴز عبد السالم12774 شريةا٦زاكن  ٔهيلية - ا 14نوية حامن الفطوايك الت
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الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ٔيت ملول1045411الرا مقر13000 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول927130ٕادبلعيد مٷنة13001 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
رشى13002 ٔيت ملول982925صادق  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول1023267بيفراكن مرمي13003 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول930018الفو اممية13004 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ن م٩ال13005 ٔيت ملول1061638وز ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول974438دوباليل مرمي13006 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
دجية13007 ٔيت ملول914083مجري  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول996663شهيد الزهرة13008 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول945033ٗسعيد امٷنة13009 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول925670جكني حسوناء13010 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول959802بوهللا وفاء13011 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول916110اداج٩ان رقٷة13012 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
يد13013 ن الفقٷه عبدا ٔيت ملول1043142ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول1023696هدراش فوزية13014 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول919604زيك هاجر13015 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
هتال13016 ٔيت ملول1003291قشوبوا ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
دجية13017 ٔيت ملول946338ٔوشن  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول979335بوشطرت هاجر13018 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ
األحد 27 نون 

2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ
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ٔيت ملول927065اٜلوك مرمي13019 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  1نوية احلسن 
ٔيت ملول944899الصغري سعدية13020 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول977497احلاين فاطمة13021 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول1046122ٗينا سلمى13022 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول1046082بٗورٴن فاطمة الزهراء13023 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول917893ضعيف ٕاحسان13024 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول912973ن امحيدة  زي٨ب13025 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول1034827اعصاب نورة13026 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔممية13027 ٔيت ملول946877ٓيت حساٴن  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول1036683درقاوي سارة13028 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول954497بلفقٷه مرمي13029 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
رشى13030 ٔيت ملول1038166الرتايب  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول960900الراٳس عبد الصمد13031 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول984332الطاهري محمد13032 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول904554هبيت مٷنة13033 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول966624الرسٴري ملياء13034 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيوب13035 ٔيت ملول867784ٔوبال  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول950966حبباح هند13036 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
سني13037 ٔيت ملول952830رسا  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
لمية13038 دور    ٔيت ملول1018423بو ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول1008371وتناست مرمية13039 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  2نوية احلسن 
ٔيت ملول929172زيطاب فاطمة الزهراء13040 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول886721العياد سعيدة13041 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول875705طائق هاجر13042 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول888311ايت سامل الزهرة13043 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول917880اجغيدة فاطمة الزهراء13044 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٴن مليكة13045 ٔيت ملول905166او ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول971783ايت املؤدن عبد الرحامن13046 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول991771املنوري ٕاميان13047 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول970831سعيدي هند13048 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول1036711البابلويت سعاد13049 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول899082بك حسوناء13050 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
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التخصص : اٜلغة إالجنلزيية التعلمي الثانوي

ٔيت ملول1061772 سكٷنة املريين13051 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول961119بيصوهن ح٩ان13052 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔسامء13053 ٔيت ملول910485الواد  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول963318الفزضاض مرمي13054 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول938679ين امل13055 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول921809حفايض يو٥س13056 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول1021195بتري  عبد الغاين13057 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول872114خفش  ح٩ان13058 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول1060746ٔرسار فاطمة13059 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  3نوية احلسن 
ٔيت ملول909827ملودن عبدالكرمي13060 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول959979اعراب حسوناء13061 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول1046430عشايب غزالن13062 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول911685الهبيل فاطمة13063 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول994002كزي غزالن13064 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
دجية13065 اش  ٔيت ملول920623مر ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول925371بوحترييت ح٩ان13066 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول969664الباز فاطمة13067 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
الم13068 ٔ ٔيت ملول1018441اٜلييت  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
دية13069 ٔيت ملول890507العٶساوي  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول1009956اجهينا حسوناء13070 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٴن13071 ٔيت ملول1066137سو رشف ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول974845سهام البكري13072 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔممية13073 ٔيت ملول1003530يه  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول1005496اشوباخ لطيفة13074 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول989564التناين  مرمي13075 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول1034657البوحسايق سكٷنة13076 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول958476الهٗزون ٕالياس13077 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول1019747ٴكزي سكٷنة13078 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
ٔيت ملول877653اعبود مرمي13079 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  4نوية احلسن 
اء13080 ٔيت ملول1020448شويفي ر ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول942231احلوس مٷلودة13081 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول963809ن جين صفاء13082 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 

الصفحة 3 من 8



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
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ٔيت ملول999720بوعزة مرمي13083 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول912960لوحٷدي توبة13084 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول897191ندراك سعاد13085 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول869170الباز سفٷان13086 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول908694اليقني نعمية13087 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔممية13088 ٔيت ملول921958ٗروي  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول929187جكين اسامء13089 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول940656اوداودامهو فاطمة الزهراء13090 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول931074ٔٗرف عبد العايل13091 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ردعي سوناء13092 ٔيت ملول874316ٔ ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول977167ٔرضضور ٕاجو13093 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول900058بٗويوض ٕاٗرام13094 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول1019573ابومهو  زي٨ب13095 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول913599ايت سدي ابيه  نعمية13096 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول993534بلعيادي ساملة13097 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول907449طولوب احلسني13098 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول907714ايت افيل  اممية13099 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  5نوية احلسن 
ٔيت ملول961326جٷجي لبىن13100 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول1014436مجري ح٩ان13101 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول999999العاملي سكٷنة13102 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول924289احملرر مرمي13103 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول913425خلويل نعمية13104 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔممية13105 ٔيت ملول908601الرحب  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔسامء13106 ٔيت ملول1006003اٜلنب  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول958102حسوناء بومحد13107 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
رشى13108 ٔيت ملول922115اشكور  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول972021املعايش زي٨ب13109 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
امع مرمي13110 ٔيت ملول967449ٔو ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول972954رزان  فاطمة13111 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول924469فاليك هدى13112 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
سني13113 ٔيت ملول880709ر  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول976678ٔمٷ مرمي13114 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
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ٔيت ملول919144بوهلم عبري13115 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول1045993تنلفت  يو٥س13116 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول992080املرابط مسرية13117 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول1040117ايت ارايم اسامء13118 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول936424ندران زهرية13119 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  6نوية احلسن 
ٔيت ملول922438ن سعيد  محمد13120 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول938827هرماس ادرٳس13121 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ن سوناء13122 ٔيت ملول925642خو ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول992130امضلوس مٷنة13123 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول935376بٶ٩وش جهر13124 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول869466ن ما فردوس13125 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول960409ايت امغار ح٩ان13126 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول883713مهيد مليكة13127 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول925802الكوييض اممية13128 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول970546اسوباغ اميان13129 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
لمية13130 ربي  ٔيت ملول992600ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول909474البازي فيل13131 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول946190شويق عبداٜلطيف13132 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول1001808صويفي حفصة13133 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول976864بوفيل اسامعيل13134 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول882455بوج٩وي حسوناء13135 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول967053ابولوردا محمد13136 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول957221بوخامج سارة13137 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول911982هبول لبىن13138 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  7نوية احلسن 
ٔيت ملول969064بناوي فاطمة13139 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول878662ٔبو الفراح عبد الرحامن13140 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول982058ايدوحامن محمد13141 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول886238ح٩ني ح٩ان13142 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول898536مساوي حفٷظة13143 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ريوش السعدية13144 ٔيت ملول1007713ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول1022738منري ٗرمية13145 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول874696بنوىش وفاء13146 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
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مه  ٦زهة13147 ٔيت ملول984271ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول891012اورمضان عبدالرحامن13148 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ايم هاجر13149 ٔيت ملول1066165احل ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول896980ٔجعيض  حسوناء13150 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول1003379فاٴز رشويد13151 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول935471ف٩اوي صفاء13152 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول924042احلمير مسرية13153 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول917159بٗورمي ح٩ان13154 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول1040178ندحسني محمد13155 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول1046565اعراب فادل13156 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول941067ن الرك سهام13157 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  8نوية احلسن 
ٔيت ملول881460حملمدي فاطمةالزهراء13158 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول886073اولكثوم  فاطمة13159 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول941193اكزول مسية13160 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول957072املنصوري هني13161 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول870949بومغدان عبدالرحمي13162 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
سني13163 ٔيت ملول983919اوالراٳس  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول898552ٔوفدي فاطمة13164 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول883144دا٦كوا ح٩ان13165 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول947221ٔوريك مرمي13166 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٴن13167 ٔيت ملول895457اعبادة نورا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
سعدية13168 ٔيت ملول997114العاملي اممية  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول960248اكزول رشويد13169 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول901401اعراب فريد13170 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول869022ٔمزنو سعاد13171 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول1001830الزحٷفي عواطف13172 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول870342موجود سفٷان13173 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول932894اشن محمد13174 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول936658القرٳيش هاجر13175 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول963050رشويق مسرية13176 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  9نوية احلسن 
ٔيت ملول980519املذهب سكٷنة13177 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول1061866ها يو٥س13178 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
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ٔيت ملول958310بواٗيوض اسامء13179 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
راش  مرمي13180 ٔيت ملول945818ٔ ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول1000289اوتغوس فاطمة13181 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
سني13182 ٔيت ملول924009هدراش  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
رٳيس احلسني13183 ٔيت ملول905383ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
راغ وفاء13184 ٔيت ملول912339ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول889467الز٦زون محمد13185 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول1049612اد طالب فاطمة13186 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول985156م٩صور لبىن13187 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول943813امراي سهام13188 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول962729ابعوض ح٩ان13189 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٴن13190 ٔيت ملول918638اداحلاج نور ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
رشى13191 ٔيت ملول1045532العٶيش  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ايم شفٷق13192 ٔيت ملول899730ايت ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ء13193 ٔيت ملول895167ايت مهو ٗزر ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول870925الطاهري اممية13194 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
مسني13195 ٔيت ملول1055202ٔعروش  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  10نوية احلسن 
ٔيت ملول1018969ٔسويق فاطمة الزهراء13196 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول915127بوعاكد نورة13197 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول963878متسال  محمد13198 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول911462ؤشن مجي13199 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول1000369كامل طييب13200 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول918908امه رشويدة13201 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول959988ابلهاض فاحتة13202 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
سام13203 ٔيت ملول902168جنمي اب ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول922066رودي سامٷة13204 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول951480بوغروض لطيفة13205 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول921172املذٗوري سلمى13206 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول872134البالوي سوناء13207 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول998536ايت زمه مرمي13208 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول1000783غيدور ليىل13209 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول936707  مىن13210 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
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ٔيت ملول939072درٳيس محمد13211 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
دجية13212 ٔيت ملول1014363القادري  ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول1001331رزق خو13213 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول969203ٔقالل لبىن13214 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  11نوية احلسن 
ٔيت ملول869678عبو فالل13215 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول949928ٔفل سعيدة13216 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول981317لطفي معر13217 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔسامء13218 ٔيت ملول913043إالدرٳيس   ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول896470اٗوجمي سكٷنة13219 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول918004الوراد هند13220 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ء13221 ٔيت ملول1065668الكوزوين ٗزر ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول974689الكوش حكمية13222 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
راهمي13223 ٔيت ملول943624درة ا ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول941182شويق ٗرمية13224 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول968478بزي٦اكض حلسن13225 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول1064616الهاليل ٗور13226 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول921467ليل  وليد13227 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول990344املودن زهرة13228 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول969472احلاٴر مرمي13229 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول897513ايت الكريف فاطمة الزهراء13230 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول1056031اري خو13231 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ر13232 ٔيت ملول885510ن عبو  ٗو ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
ٔيت ملول939190افٶس معر13233 ن محمد اخلياط - ا٦زاكنا٦زاكن  12نوية احلسن 
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ٔيت ملول966002فارس لطيفة13500 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
لمية13501 ٔيت ملول982594احمين  ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1066511م٩وار مجي13502 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
اكش جامل13503 ٔيت ملول984592ٔ ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ب حلسن13504 ٔيت ملول979238اح ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول973744ٔ٘طوم مصطفى13505 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1018589الشلح محمد13506 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول881135بيكة نعمية13507 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول938698ايت عبدهللا افيل  رشويد13508 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول950663حٷدا ٗرمية13509 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
لمية13510 ٔيت ملول1025969ٔكرنى  ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ء13511 ٔيت ملول869983اكدم  ٗزر ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1036495ٔيت مهو فاطمة13512 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1038661ازو٦اكض عبدالعلمي13513 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1029320فارس حسن13514 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول962258اٝمتراوي محمد املدين13515 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1029288اماريغ فاطمة13516 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول1064097اولتٶت مسية13517 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 
ٔيت ملول941115بلهض مصطفى13518 ن محمد اخلياطا٦زاكن  13نوية احلسن 

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔيت ملول1051839الطاهري صفاء13519 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول925684القدمريي جواد13520 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول1038582الراوي صباح13521 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول872000بومطا احلسني13522 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول947084التايق يو٥س13523 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول950042وردي محمد13524 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول929044ايت اصغري حكمية13525 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول1026697املقدم  عبد هللا13526 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔمٷنة13527 ٔيت ملول947105عىك  ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول927406الباقع وليد13528 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول955817بعود مصطفى13529 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
سام13530 ٔيت ملول1032172حسوين اب ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول892792املومن عبدالكرمي13531 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
دية13532 ٔيت ملول948781ام٩اي  ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول1013294صو نعمية13533 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول895219الطييب لطيفة13534 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
سني13535 ٔيت ملول995212ٔبغوغ  ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول1033237وها عبد هللا13536 ن محمد اخلياطا٦زاكن  14نوية احلسن 
ٔيت ملول973832هبا سعدية13537 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول966829اموىس عبد هللا13538 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
دجية13539 ٔيت ملول1042371اشوتوك  ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
شري13540 ٔيت ملول883426العرف ال ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول980165سونٶ٩يك فاطمة13541 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول989706العلوي رشيف  ارشاق13542 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول959287ارسو غزالن13543 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
رامي زهرة13544 ٔيت ملول957242ا ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ش مرمي13545 ٔيت ملول1034340خر ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول918959بنعبو احلسني13546 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
سني13547 ٔيت ملول931564ٔيت العباس  ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول1048569الزهري  محمد13548 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول915115امزيل  رشويدة13549 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
اله13550 ٔيت ملول1019892امحليدي عبد  ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
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ري لكثومة13551 ٔيت ملول1025171صا ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول922220ب٨شليح فاطمة الزهراء13552 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول999599الضعيف حسوناء13553 ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ة13554 ي ٔيت ملول992378العٶسوك ف ن محمد اخلياطا٦زاكن  15نوية احلسن 
ٔيت ملول903722شويخي امٷنة13555 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ييل احلسني13556 ٔيت ملول1053492رشح ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ا13557 ٔيت ملول961395مومد   ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول1036670ٔيت احلاج  يوسف13558 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول950958بويف زهرة13559 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول878313بوزمور وليد13560 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول956676زيو  حسوناء13561 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول908263ايت احملجوب مرمي13562 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول1029817بوملان حفٷظ13563 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول893374ٔمنوم كامل13564 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔسامء13565 ٔيت ملول1032967ٔٗرام  ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول1050942املرابط عبد الرحمي13566 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
لمية13567 ٔيت ملول982997لهنيربي  ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ء13568 ٔيت ملول951077الصديقي ٗزر ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول1002040الهاليل زي٨ب13569 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
دوش محمد13570 ٔيت ملول1049940اد  ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول1041136اموما اسامء13571 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
ٔيت ملول978144ٔزور نورة13572 ن محمد اخلياطا٦زاكن  16نوية احلسن 
سني13573 ٔيت ملول877962ٕادمحوش  ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول1010821ٗوحٷا حلسن13574 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول1015928هبا محمد13575 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔسامء13576 ٔيت ملول990013بنو  ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول999584اٳشو فاطمة13577 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول923007الطويس نعمية13578 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول946360فاقٷل  مرمي13579 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول1001629الصاحلي مرمي13580 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ض ٦زهة13581 ٔيت ملول927093افر ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول895969القامسي يوسف13582 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
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ٔيت ملول927628العاقل مرمي13583 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول894862ايت اغوري رضا13584 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول962755كنجيح  عبد الغين13585 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول1039495الزنيب فاطمة13586 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول997851ٗرمي يو٥س13587 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ليق رقٷة13588 ٔيت ملول1022797ادبو ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
لويف زي٨ب13589 ٔيت ملول1012878ا ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ٔيت ملول872724البدازي احلسني13590 ن محمد اخلياطا٦زاكن  17نوية احلسن 
ة13591 ي ٔيت ملول1054802ٕافران ف ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول954989ازيب  يوسف13592 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
دجية13593 ٔيت ملول922269البوريك  ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
دجية13594 ٔيت ملول928591بومكرض  ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول897876خلارض نعمية13595 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول931659يوس  السعيد يوس13596 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول1054300يت القايض عبد 13597 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ة13598 ٔيت ملول1062293العرسي  زلي ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول1036076حفٷظ الطيب13599 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
لي13600 كتاف  ٔيت ملول965482بو ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
الن محمد13601 ٔيت ملول1019371م ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول1051637دهني فاطمة13602 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
سام13603 ٔيت ملول1024076اٝلكوي  اب ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول910864ايت احٷا مليكة13604 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول1043309لشهب خو13605 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول961740املنتايل مرمي13606 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول915278الشمل معاذ13607 ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔممية13608 ٔيت ملول972767معروف  ن محمد اخلياطا٦زاكن  18نوية احلسن 
ٔيت ملول956931السعدية جرمون13609 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1050635ٔغوديد  ٕاٗرام13610 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول899681مصدق اسامة13611 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول942288البوفكراين  عبد الصمد13612 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1035660بنارص فاطمة الزهراء13613 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول991062لشكر لطيفة13614 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
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ٔيت ملول967695الزهور سكٷنة13615 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
راهمي13616 ٔيت ملول953958اٜلوزي ا ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1025054هشام سومس هشام13617 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول986634بنعدي ٗرمية13618 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1016651حلبال عبد اخلالق13619 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
دجية13620 ٔيت ملول1060859خببٶش  ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول976420ايت وحامن نعمية13621 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1062506السعدي  يوسف13622 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول891397حٷدة ٗور13623 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
لمية السعدية13624 ٔيت ملول948506محلون  ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1056800موالي مرمي13625 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول909306ٔمزيل فاطمة13626 ن محمد اخلياطا٦زاكن  19نوية احلسن 
ٔيت ملول1042266حران مٷلود13627 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول953085اقزيت رقٷة13628 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول968714ازروال عزٴزة13629 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
راهمي ح٩ان13630 ٔيت ملول971616ن ا ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ومس اسامء13631 ٔيت ملول1014372اٗو ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1049917احلافا فاطمة الزهراء13632 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول993024محمودي ح٩ان13633 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ان فاطمة الزهراء13634 ٔيت ملول987818ايت د ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1010606السوناين اممية13635 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ة13636 ي اين ف ٔيت ملول966480الت ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1054999اوش جواد13637 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1049068ايت العمري ٳرسى13638 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1044050خماض صفٷة13639 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول1059263رضوان خو13640 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول974074ايت احساٴن حفصة13641 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول999133الصقر امحد13642 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔمال13643 ٔيت ملول1009472لوطى  ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
ٔيت ملول983565الهي٨ت حسوناء13644 ن محمد اخلياطا٦زاكن  20نوية احلسن 
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان888053ٔنضام رضوان14000 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027041دي عبد الرحامن14001 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941279الشكر صفاء14002 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955973الشكر مرمي14003 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916706بومحيد محمد14004 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895054ٔماريغ مصطفى14005 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٴن14006 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924319الصوري صالح ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ء14007 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904843طايق ٗزر ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966936سويس نعمية14008 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994193محمود حسوناء14009 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057462الصاحلي كامل14010 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ن رشويدة14011 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912828ايت ع ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934570بوحلىي محمود14012 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977623بوملان صالح14013 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892921اجليد نعمية14014 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867664اٝاكدح فاطمة الزهراء14015 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1008448السفويل عبد اٜلطيف14016 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013049احلسوناوي معر14017 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030628عبد الرحامن ازاز14018 ٔهيلية - ب٨رساكو -  6نوية بدر الت

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893843املومن صفاء14019 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ور احلسني14020 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان869773ج ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023731بومزوغ مراد14021 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان910805الشعيب اممية14022 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔسامء14023 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057765رسيت  ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897238الرشيق محمد14024 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
دور ايوب14025 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039976ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977384خببٶش سفٷان14026 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883774رحمي معاد14027 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979476الرقٷيب فاطمة الزهراء14028 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ل جهر14029 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010660الكٷ ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
رامي مصطفى14030 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988262ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028490اذهبٍي اٗرام14031 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924606ريوين يو٥س14032 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042000الغزايل لبىن14033 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
راهمي14034 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039433مسالن ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
دية14035 كداك  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977449ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959662قزوي امال14036 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063542احلجري بدر14037 ٔهيلية - ب٨رساكو -  7نوية بدر الت
ٔٗرم14038 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897450ٔوعبدو  ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048914اسويق حفٷظة14039 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019437بوسعيد ليىل14040 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ن معرو14041 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949246حلسن   ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033743ادم٩صور  هاجر14042 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876023ودرحامن يوسف14043 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906670امغار فاطمة14044 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992831الصاحلي فاطمة الزهراء14045 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
سام14046 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975769املشٶيش اب ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949752ب٨شويخ ٗور14047 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991269صديق ٕاميان14048 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019487ابو حسن14049 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053961تداريت يوسف14050 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961544بعيل صفٷة14051 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991135صربي سامٷة14052 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975653ٔبوجعفر مصعب14053 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970660العنوين  السعدية14054 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان983294اٗرام لبىن14055 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958593قٷدش محمد14056 ٔهيلية - ب٨رساكو -  8نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892066امحلداين ح٩ان14057 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034177ابصي سكٷنة14058 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
دجية14059 يش  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883794احل ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
رس14060 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988927الزفايم  ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ة14061 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان935870ايت وحيي زي٨ ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966803متال رضوان14062 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969631القصبة سعيد14063 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948359الرزٗيين عبد الغين14064 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
وس اسامء14065 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923417سٶ ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905542لوشاحشة  رىض14066 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907767خواي اسامء14067 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883979الصغري رشويد14068 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ء14069 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906558شهبون ٗزر ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948945رايم اونص ايوب14070 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061774فاففي ح٩ان14071 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951279احجود مرمي14072 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899652العبدويل ح٩ان14073 ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ويض سفٷان14074 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917667ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ار هبة14075 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968424ام٩ ٔهيلية - ب٨رساكو -  9نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964096ازدو يوسف14076 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
اد14077 ربي  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987468ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034176الوصيف فاطمة الزهراء14078 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058457اقريطيط دنيا14079 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908575الزٴن فٷصل14080 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
دي فٷصل14081 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941476مر ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
٥ٔس14082 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان998410الطاهري  ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929223وشن حسوناء14083 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
راهمي14084 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904899ن داخي ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967716 زهور14085 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
راغ يوسف14086 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936348ٔ ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924220احمندي سوناء14087 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔسامء14088 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900696عبواحسو  ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
شة14089 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881790فوزي فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
راش اسامء14090 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004844ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972892ايت لكٷت رشويد14091 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040217العرسي هني14092 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026389مسري سكٷنة14093 ٔهيلية - ب٨رساكو -  10نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939980الكفٷف وليد14094 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058389خسي سهام14095 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966163بغاس احلسني14096 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ن14097 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051794بورٗبة سل ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032287ازوبري هدى14098 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ء14099 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان984640اخسان شو ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ريي مارية14100 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان942089اج ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005512لعبيد لكتومة14101 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057219حرٴرد احلسني14102 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013799بنعزوز  نورا14103 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006419كنا ٗور14104 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
سام14105 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971904التناين اب ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ا14106 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886519ديدوش  ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001312الهراز خو14107 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044059بوزي عبدهللا14108 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954557اودرار حسن14109 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان878609دار محزة14110 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان907046احلادك فاطمة14111 ٔهيلية - ب٨رساكو -  11نوية بدر الت
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ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1059159العرسي هشام14200 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔسامة14201 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895370ٔملوك  ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036466دو يوسف محمد14202 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016105النارصي عبد الرحمي14203 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
دي سوناء14204 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901297ن  ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019460اليوسفي اسامعيل14205 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٴن14206 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان945203زايدي  نور ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان937707بلمكل وفاء14207 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
يه سعيد14208 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884084و ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873201الكروازي رضوان14209 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971579لكيا املهدي14210 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920364اسالم عبد الرحمي14211 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ا ح٩ان14212 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947714م٩ ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994549العرساوي سارة14213 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان937381بيكة عبد املا14214 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987543العرسي سعيد14215 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان902471خراز  سلوى14216 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان891231النقريي  احلبٶب14217 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867878ايدالوايل شعيب14218 ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت

ضيات التخصص : الر

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

بار خ
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ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

التعلمي الثانوي

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ

10
األحد 27 نون 

2022
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ندي السعدية14219 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927752ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  1نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995488شكوك بوكر14220 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916859املسافدي محمد14221 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979417رشي لكثومة14222 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967931ربيح اسامء14223 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009277مو عبد الرحمي14224 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925030مميوين ايوب14225 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان947951اوفٶىس ام العيد14226 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963163اوعنطر عبدهللا14227 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔممية14228 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012388لولتٶيت  ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026893ن حلنني زي٨ب14229 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868487اطويل حفصة14230 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881719اساللت عبد العزٴز14231 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔمٷنة14232 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899112منسعيد  ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
يبة14233 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان898848اخلدجيي ح ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867617بياري سكٷنة14234 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ريت فاطمة14235 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989398بوتب ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873004ن لواكر فاطمة14236 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان977434نعمي فلوي سكٷنة14237 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886193ري سوناء14238 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان869333ايت اٳشو محزة14239 ٔهيلية - ب٨رساكو -  2نوية بدر الت
ارك ٗرمي14240 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016215ايت م ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979140العسكري فاطمة14241 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔيوب14242 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان876191ٔج٩ضيض  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
سني14243 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان873091السعيدي  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان954284العاليم ٕالياس14244 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٴن14245 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان933821محيا عزا ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976191 ٕاحسان14246 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
اب  عبد العايل14247 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان962713اق ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994813ادموىس عبد العزٴز14248 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
لمية14249 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985602بوشكة  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1030737بوج٩وي ح٩ان14250 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
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ة14251 ي ا ف ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1049569بو ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893651التلميت ح٩ان14252 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924953راكم هاجر14253 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔوفقري مصطفى14254 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان902102ٔيت  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
سني14255 ة  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989936ار ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔيوب14256 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913705بويفراكن  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919200القول محمد14257 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928831فضالدي زي٨ب14258 ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
شة14259 كرمي فا ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001832ايت  ٔهيلية - ب٨رساكو -  3نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918255سهموا محمد14260 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
دية14261 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968592عباد  ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957227محيتو معاذ14262 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058222امقٶس يوسف14263 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان937490ؤموزون عبدهللا14264 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959477الصديق مرمي14265 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ء14266 دو ٗزر ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042823اد ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ء عبداحلق14267 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992221قز ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908727اخلشاش محزة14268 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
دجية14269 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928830يت فال  ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961163ايت ٗروم نعمية14270 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ال سكٷنة14271 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034897اسوتٶ ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922966خامد رشويد14272 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان998584اسامعييل فاطمة الزهراء14273 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
شة14274 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939261الرايم فا ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906434عفٷف فاطمة14275 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ني فاطمة14276 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986187اجرار ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906754ايص  ٗور14277 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967836اوحقي عبداٜلطيف14278 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924906ري سفٷان14279 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان919679الفٷضايل ليىل14280 ٔهيلية - ب٨رساكو -  4نوية بدر الت
ٔيوب14281 اري  ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان916458الب ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان928472النكر عبد امل14282 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت

الصفحة 3 من 4



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

ضيات التخصص : الر التعلمي الثانوي

ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046635ٔموش مصطفى14283 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929139اٝاكميل ٥سومية14284 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021036جاكين اسامء14285 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
كرمي احملجوب14286 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872653ا ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1019885بلحامم محمد14287 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
رشى14288 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان920306النقار  ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان998083رماز هشام14289 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
مسني14290 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان880063الرمحوين  ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ا14291 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031124باليل  ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان888797التوزي سلمى14292 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884623املرابطي جامل14293 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923997رهامت معر14294 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان868591ٗراين محمد14295 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951113السعدي مميون14296 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان956522بوسوتة الهام14297 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899802سعيدي حفصة14298 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909685ٔٳسار عبد احلكمي14299 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
لك مرمي14300 ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994886م٩ ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت
ٔاكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان917887الرايض هيمث14301 ٔهيلية - ب٨رساكو -  5نوية بدر الت

الصفحة 4 من 4



املعاملالتوقٷتالتارخي

5

5

الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ٔيت ملول991520املساوي وصال14500 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول999266ٔبلوح زي٨ب14501 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول941272ف اجو14502 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
درٳيس فاطمة14503 ٔيت ملول999681م٩ار  ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول983216كني سكٷنة14504 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول938852لغزال  محزة14505 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول909995ٓشطيين فلياء14506 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول993920ٕاهناش فاطمة14507 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول920205فلوفدي فاطمة14508 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
سني14509 ٔيت ملول870138مسري  ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول958378ادوش محمد14510 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول991909الويس صفٷة14511 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول867992الشمعاوي الهام14512 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1058203اد القايض لبىن14513 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول960306املودن سكٷنة14514 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول959404مرافق مرمي14515 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
رشى14516 ٔيت ملول913152منوىس  ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول963586خمشوين  فاطمة14517 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول914611اٗيدر ح٩ان14518 ٔهيليةا٦زاكن  15نوية حامن الفطوايك الت

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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التخصص : الفلسفة التعلمي الثانوي

الصفحة 1 من 3



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : الفلسفة التعلمي الثانوي

ٔيت ملول938246ايت سامل سهام14519 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول934653ٕادبوراس عبد الكرمي14520 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول886740عبيدا ح٩ان14521 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول965419ٔوفيل حيىي فريدة14522 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔمال14523 ٔيت ملول897767الهبويل  ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1061796ٗرسان هني14524 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ك سهام14525 ٔيت ملول959330ٔز ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول880653بوريباب احلسني14526 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
دجية14527 ركة  ٔيت ملول1040490ايت  ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول947917ٔجروض سهي14528 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ار عبد احلي14529 ٔيت ملول1017546اح ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
راهمي14530 يب ا ٔيت ملول949576ا ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول908737لشهب محزة14531 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول914310طايه مرمي14532 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
درٳيس حورية14533 ٔيت ملول1049220م٩ار  ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول908260معتصم فاطمة14534 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول939860مماس خو14535 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول895330اشاكج  عبد السالم14536 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول911429ايت املودن سعاد14537 ٔهيليةا٦زاكن  16نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول926564دمس مرمي14538 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1030205لعفر مرمي14539 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
دجية14540 ٔيت ملول881000داٴري   ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول959686ٔغرجي فاطمة14541 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
اش حسوناء14542 ٔيت ملول948167ٔ ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1025952ازطام محمد14543 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول998539جميجيد ٕالهام14544 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1016065ازوايلغات  زوهرة14545 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1054896جنمي عبد العزٴز14546 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول1030635ٔيت الضهر  فضنة14547 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ر14548 هيٍي صا ٔيت ملول1023181ٔيت  ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول911882وهيب رشويدة14549 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول974828الغازي محمد14550 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت

الصفحة 2 من 3



الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

التخصص : الفلسفة التعلمي الثانوي

ٔيت ملول970635امجمي مرمي14551 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول927724ايت مرمي ٗور14552 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ة14553 ي ٔيت ملول981702الباز ف ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
دجية14554 ٔيت ملول1027393لييل  ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت
ٔيت ملول999240اجلالوي نعمية14555 ٔهيليةا٦زاكن  17نوية حامن الفطوايك الت

الصفحة 3 من 3



املعاملالتوقٷتالتارخي

5

5

الس :

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
ٔمني14700 ٔيت ملول960762ملكم محمد  شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1056018الكوك الياس14701 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول906360اومان عب14702 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1031378دويه محمد14703 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1028101بلعرف محمد14704 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1012341الورديغي فدوى14705 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ء14706 ٔيت ملول914964احلقٷق ٗزر شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول953548قورٳش يو٥س14707 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
مسني14708 ٔيت ملول879379اتفرضني  شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1005085والطالب اممية14709 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
اد14710 ٔيت ملول1012244عصامن  شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
٥ٔس14711 ٔيت ملول978746نربي  شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1005701املباريك اسامعيل14712 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول902843املدن سعيد14713 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1012407بواغظن مرمي14714 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول999160قامسي عبدالسالم14715 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول879384محلريي  سوناء14716 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا
ٔيت ملول1056226ومار حسن14717 شريةا٦زاكن  15الثانوية إالفدادية القايض عياض - ا

ٔو مواد التخصص  بار يف مادة  اخ

األحد 27 نون 2022

10من السافة 08.30 ٕاىل السافة 12.30

دات نظام الرتبية والتكوٴن بار يف فلوم الرتبية ومسوت اخ

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

18h30 14 ٕاىلh30 من السافة
بار يف ديداكتيك او مواد التخصص اخ
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التخصص : التك٩ولوجٷا التعلمي الثانوي

الصفحة 1 من 1



املعاملالتوقٷتالتارخي

16h30 14 ٕاىلh30 2من السافة

ة:  الف

ان م ابيةم مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
يبة نعمية18000 ٔيت ملول934896ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول960944الوصيف فاطمة18001 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول980704بوطيب محمد18002 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1013875شكري فاطمة الزهراء18003 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول954102يا فاطمة الزهراء18004 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
رص  حفٷض18005 ٔيت ملول985408ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1014498املرزويق غزالن18006 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول918056اليوربوعي فيل18007 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول901184ٔجنار ٕاسامعيل18008 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول939529رشايع محمد18009 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول926754ايت الفقٷه فاطمة الزهراء18010 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول936093اومهو سفٷان18011 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
دجية18012 ٔيت ملول890596ماهين  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول942035لبهيٍي حٷاة18013 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول917390التفراويت ٳرسى18014 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1028877معراين مرمي18015 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1052824اكشة مسرية18016 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
راهمي18017 ٔيت ملول943808بورٗبة ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
ء18018 ٔيت ملول952333العبٶس شو ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  1الثانوية إالفدادية ر
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ٔيت ملول1005288الكراب  ليىل18019 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
هرو رشويدة18020 ٔيت ملول999200ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول902752تعربت حسوناء18021 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1064723بقرون ليىل18022 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ان مرمي18023 ٔيت ملول977341ك ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
سام18024 ٔيت ملول926935اشٗويك اب ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1018078مسيح نعمية18025 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول944502شامخ مصطفى18026 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1000118بدري سكٷنة18027 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول921655رفٶش احلسن18028 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ار وردة18029 ٔيت ملول987004ج٩ ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔممية18030 نٶت  ٔيت ملول945551ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
دية18031 ٔيت ملول1010434بوقسومي   ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
دجية18032 ٔيت ملول955925ايت الكريف  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول929560ادفاحت فاطمة الزهراء18033 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ورس محمد18034 ٔيت ملول1026100س٨ ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
سني18035 ٔيت ملول879482اٗو  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔسامء18036 ٔيت ملول1061227امكون  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1050995جري حسن18037 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  2الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول920506فروق  م٩ال18038 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1066176ارومٷت سوناء18039 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
دي ليىل18040 ٔيت ملول1065271بن ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول980732كنتاوي الزهرة18041 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول978309مساعيد فؤاد18042 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول963307بوريض حٷاة18043 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول946935رمضان عبد الكرمي18044 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول960130جغاميي رشويد18045 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول969954افكري فاطمة18046 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول876898ازريويل نورة18047 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ة18048 ي ٔيت ملول933863ٔبوحمند ف ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول926104بوحرٴكة مرمي18049 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول918660املسوتعني سهام18050 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر

الصفحة 2 من 6



ة:  الف

ان م ابيةم مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

عيون ج امللحقون  عي ج مع  ٔطر ا

ٔيت ملول1044949ادلمي مجي18051 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول952337اخلال  هدى18052 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1035015زبري سكٷنة18053 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1022092ٔٗراي حسوناء18054 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول958356اسعدي سلمى18055 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  3الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول930191العبدالوي  فاطمة18056 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول924892اجلعفاري سوناء18057 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1058242زيدان  ح٩ان18058 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول898914بنعدي عزٴزة18059 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ن18060 ٔيت ملول1056525الهاليل  ع ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول957360املرزاق سعاد18061 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول988810ايوسف نعمية18062 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيوب18063 ٔيت ملول976071الكٶيس  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول996626ٔبيدار مرمي18064 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول890926هنالل سعاد18065 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول994266الفجيج سعاد18066 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
يب مٷلودة18067 ٔيت ملول918840ح ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1059800حطاب ح٩ان18068 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1055281صغري هاجر18069 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ز مرمي18070 ٔيت ملول962173فا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1064486انضام مرمي18071 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول979485حفٷظي فاطمة الزهراء18072 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول948949العمري احلسن18073 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  4الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول992372اوموال مسرية18074 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
يبة18075 ٔيت ملول868657لزبار ح ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
اكس  راضية18076 ٔيت ملول872838ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول892504بويدادن نورة18077 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول999292العلوي بوفارس18078 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول970219زيالل مرمي18079 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
م٩ة18080 ون  ٔيت ملول901264ج ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ىل حسوناء18081 ٔيت ملول932421م ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1020708ادامحد رمٶسة18082 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
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ٔيت ملول1052035بنطوطو مرمي18083 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
اودي زي٨ب18084 ٔيت ملول1003048ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1034662سويدينو ليىل18085 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1056840ملسافر سعيد18086 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔرشف18087 ٔيت ملول879921مرابط  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1016425البوشواري ادرٳس18088 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول978384العابد هشام18089 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول946480الرحامين اميان18090 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
اء18091 تين ر ٔيت ملول1048659الك ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  5الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول995041احلياين ليىل18092 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول934511امليلودي فاطمة18093 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1039681رغوت ٗور18094 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1065245ن اهٶش حفٷظة18095 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول998249العظييل مرمي18096 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول980167بيدو فاطمة18097 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1001841هامد سعاد18098 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ة18099 ٔيت ملول1003749شاكر زي٨ ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول871650بوري مرمي18100 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول996501ن فيل سعدية18101 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1041058ابلهاض سكٷنة18102 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول969611عربطي لطيفة18103 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول985563لبهيٍي ٕاٗرام18104 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول930370املوساوي هندو18105 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
دية18106 ٔيت ملول1024149العباس  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
دية18107 ٔيت ملول1047997امزال  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
اكس محمد18108 ٔيت ملول1035563ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1005998ل هشام18109 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  6الثانوية إالفدادية ر
ٔلهيان حسوناء18110 ٔيت ملول983967ن  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول949331ٔحسيل  حلسن18111 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول938766دو جامل18112 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1048349بوخوال محمد18113 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
اء18114 اكبة ر ٔيت ملول881208الك ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
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دجية18115 ٔيت ملول1024605امصيو  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول921974ماٗرو صفٷة18116 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1038129اخلضار مرمي18117 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ة لبىن18118 ٔيت ملول1031658خو ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
لق حٷاة18119 ٔيت ملول1012150بو ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول963468وعروس حسوناء18120 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول933938ربي م٩ري18121 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1015946سويس رشويد18122 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1031551ٔوسوس سكٷنة18123 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول968394ارمي حسوناء18124 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1031947بلوض لوبىن18125 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول975730ٗولت فاطمة18126 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول899787شعيب  مرمي18127 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  7الثانوية إالفدادية ر
رشى18128 ٔيت ملول903103امشٶش  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول926884يك  مرمي18129 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ا18130 ض  ٔيت ملول1050018افر ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
دجية18131 ٔيت ملول1056001شوباب  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول892279املري  ٥رسٴن18132 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1013566بومزوغ سلمى18133 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول873604هبوش  امحد18134 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1019406جوليد سهام18135 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1014745ٔحجود ح٩ان18136 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ري سارة18137 ٔيت ملول966389مو ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1022848ٔومحو دنيا18138 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول892800عبدالرافٷق ٕاميان18139 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول887962محيدوش سكٷنة18140 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول990020ازوض ح٩ان18141 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول889844ادم٩صور امان18142 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
دة18143 ٔيت ملول1020876زٴكٶس ما ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول876669الرمحوين نورة18144 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔسامة18145 ٔيت ملول1033171السامح  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  8الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول903444بلمرابط رقٷة18146 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
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ٔيت ملول925526اوبوزيد فاطمة18147 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1029410خ٩ج عبد احلكمي18148 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
شة18149 ٔيت ملول1008591اقهار فا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔممية18150 ٔيت ملول919382ٔيت حامد  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول890482اوهيٍي هند18151 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔممية18152 ٔيت ملول971546حسني  ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1005727دنبا جهر18153 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول991447عروك  مجي18154 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول962521املشويع نعمية18155 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول909031واغزن  عبدامحليد18156 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
شة18157 ٔيت ملول876850بوضار فا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول962555ن احملفوظ محمد18158 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
سام18159 ٔيت ملول884068الفدفاس اب ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1061883ايت السويد مرمي18160 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول958726ايت الطالب مرمي18161 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٔيت ملول1049088رشويد وديعة18162 ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
ٴن18163 شوين  نورا ٔيت ملول911401ا ن امحد - ا٦زاكنا٦زاكن  ال  9الثانوية إالفدادية ر
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ٔيت ملول1007876نعمي سلمى18500 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022325الساهل محمد18501 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022001اداامحد لطيفة18502 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول917678هبوان صفٷة18503 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول936477الزرزور يوسف18504 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول940280موزون ادرٳس18505 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
دية18506 ٔيت ملول997060الطييب  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول964604ارفاك مليكة18507 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول927298مومن مرمي18508 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
زمورت مرمي18509 ٔيت ملول997980ٔ ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1056582اليد يو٥س18510 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
راهمي18511 ٔيت ملول1027353الل ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1048558الصدقاوي  الزوهرة18512 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول963049ايت مو ىس  فاطمة18513 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔممية18514 ٔيت ملول1023041عنا  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول968441بنصدوق هني18515 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ء18516 ٔيت ملول882497جحوج شو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔمني18517 ٔيت ملول1031256العقاد  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ل  عبد الرحمي18518 ٔيت ملول1034281بودر ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 




 30


صاد وإالدارة ق ملحقو 

األحد 27 نون 
2022

موضوع حول التدبري املادي واملايل واحملاسوبايت ملؤسسات
3من السافة 08.30 ٕاىل السافة 11.30الرتبية والتعلمي العمويم

لوظيفة املطلوب شغلها ٔو املهام املرتبطة  صاصات  خ موضوع حول 

مع إالداري ٔطر ا
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ٔيت ملول970982اصياد رشويد18519 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  1نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1066290بوالون عبد الكرمي18520 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول996197عزٴزي حفصة18521 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1021556طاليب الهام18522 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔممية18523 ٔيت ملول917601املشٶيش   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1050486سداون امين18524 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1038857ٗراك مصطفى18525 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1051703زي لطيفة18526 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ار سكٷنة18527 ٔيت ملول1007115ام ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول907128توٴرتوا سهي18528 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول976905ايت فٶىس الهام18529 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
يبة18530 ٔيت ملول1012356اوفيل ح ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ري خو18531 ٔيت ملول1037077لك ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ول سعدية18532 ٔيت ملول1057034ام ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1001843ن ضاوش فاطمة الزهراء18533 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1021404مسوتطيع سارة18534 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول983328الغايش رشويدة18535 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول940953طواف  مصطفى18536 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1049156ٔزروال مسية18537 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول982157جٷليدي مرمي18538 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1017309ٗرنو فاطمة18539 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  2نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1061915اعباس لطيفة18540 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول961833اهراس محمد18541 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول906218توفٷق مسرية18542 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول998815ايل مليكة18543 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
دجية18544 ٔيت ملول893772فامل  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول886653صفٷة زيطة18545 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
رشى18546 ٔيت ملول1045729راهميي   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876067املرسيل فاطمة الزهراء18547 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
دال  اممية18548 ٔيت ملول977556ار ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول884213ٗورمة اميان18549 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1027245شوباب الياس18550 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
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سام18551 شوف اب ٔيت ملول980956ما ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1042391انفلوس فاطمة18552 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔمال18553 ٔيت ملول1046361حمرييك  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ن18554 ٔيت ملول912608اشٶشاو ع ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول925202الربمايك سكٷنة18555 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
سكن اميان18556 ٔيت ملول1031423ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ن الطويل مسية18557 ٔيت ملول978337اد ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1035828يت وفيل غزالن18558 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول989775امحلري هند18559 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  3نوية عبد هللا 
ٔيت ملول959738حسوا   اسامء18560 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1010098بوال لطيفة18561 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٴن18562 ٔيت ملول998950ايت احلاج نور ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول878093اخلري سهام18563 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
سني18564 ض  ٔيت ملول1016943ار ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ن الزهراء18565 ٔيت ملول1060224ٔز ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1031178املنترص سكٷنة18566 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
راهمي18567 ٔيت ملول1001395ايت زٴن ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
دية حورية18568 ٔيت ملول1031338ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول888297ن افقري  فاطمة18569 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول901231صدوق ح٩ان18570 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ي اسامء18571 ٔيت ملول1046422اصو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔمحد مٷنة18572 ٔيت ملول1045408ن  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1011425مروان ٗور18573 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول907209حسن مرمي18574 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول944535داودي مسرية18575 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول962350حجيدي عصام18576 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول877925سونٶ٩ام ح٩ان18577 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول917187و٦زيض الهام18578 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول994586القول  لطيفة18579 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  4نوية عبد هللا 
ٔيت ملول962034اٗوهان اسامء18580 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيوب18581 ٔيت ملول1007188ب٨سعيد  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1011004لعرسي ٦زهة18582 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
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صاد وإالدارة ق ملحقو  مع إالداري ٔطر ا

رشى18583 ٔيت ملول1055603مهوش  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔسامء18584 ٔيت ملول891979مليك  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول950889القديم مرمي18585 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1026349امداح ٥سومية18586 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1007545اق٩ور ها18587 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1035349ٔمالب رشويدة18588 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ورش فرح18589 ٔيت ملول1046111بٶ ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول867357اخلظري املهدي18590 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول897991سلمي ٕاميان18591 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1055870اصبان مصطفى18592 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول946063مانو مىن18593 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول909128لبٶب  محمد18594 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول992903حمنتٶش هاجر18595 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1046875ضافر ٗور18596 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول981932صليحي اممية18597 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1044150ح٩ان ايت ٗورمي18598 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
سني18599 ٔيت ملول1003543اوهبا  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  5نوية عبد هللا 
ٔيت ملول919430خم ح٩ان18600 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
رشى18601 ٔيت ملول965436اعوينة  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول954322صديق هني18602 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1027602بنقامسي  صفاء18603 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول893392ازمار رقٷة18604 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول982022الفرار هاجر18605 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول894745لشكر اممية18606 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول948176ايت فدي  لطيفة18607 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1045884واهيا عبدالسالم18608 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول976541داودي ام٩ة18609 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ش مسرية18610 ٔيت ملول1024431بوك ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
رٳش  رشويد18611 ٔيت ملول967682ٔ ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول888682الشهيب محمد18612 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول879235اوحلوس فامضة18613 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول983658سكروال جناة18614 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
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ٔيت ملول1031717اٗررايك يو٥س18615 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ن18616 ٔيت ملول967058راك ع ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ٔيت ملول900833غيلامن مدحية18617 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ء18618 ٔيت ملول952387متريخت شو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
همي نعمية18619 ٔيت ملول961902و ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  6نوية عبد هللا 
ابدي سكٷنة18620 ٔيت ملول1003863اج ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1008351لكويل فاطمتو18621 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔسامء18622 ٔيت ملول1053157ٔوحلوس  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول923991زي محمد18623 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1002727ٔقرعوش معر18624 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ء18625 ٔيت ملول1063583الهباج ٗزر ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1063772العبادي محمد18626 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول879084لكرييت ح٩ان18627 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
مسني18628 ٔيت ملول1015443العيوض  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول963118ٔيتجامل ٗور18629 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔمٷنة18630 ٔيت ملول1057489ٔغوس  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول953435بنعيل عبدالعزٴز18631 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022390امشويك محمد18632 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول880416حج اممية18633 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول898492الزيتوين حسوناء18634 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول899350شكور امال18635 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول884014ايدٴر  هشام18636 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ارك ح٩ان18637 ٔيت ملول1008635ادم ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول898493اسعاد زي٨ب18638 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول955857البيوسفي محمد18639 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  7نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1012154خخوش خو18640 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
مسني18641 ٔيت ملول976247اومحى  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول910981ن بال معاد18642 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1045229احلاج حلسن18643 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1029430الهنار رشويد18644 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول904236ارام عبد الرحامن18645 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول999689احلبودي سكٷنة18646 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
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ٔيت ملول1049530حبامن رضوان18647 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول872940اوسعيد هاجر18648 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٴن احلسني18649 ٔيت ملول949573زٴن ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1016697هتامة مرمي18650 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1019649يال مىن18651 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1029533ٗرزى محمد18652 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1066907مسكني غزالن18653 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
سني18654 ٔيت ملول1008350ايت عبد هللا احلسني  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876636حلنني سوناء18655 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول902921بوفدي صفاء18656 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٗوك غزالن18657 ٔيت ملول1003268ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول975163امللويل اسامء18658 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1005798درشي  هاجر18659 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  8نوية عبد هللا 
ٔيت ملول982347ايت العريف مرمي18660 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1044046اقدوح محمد18661 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1060968العطار سهام18662 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول970026هداج سوناء18663 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
يد18664 ٔيت ملول899864الرومخي عبدا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول932901لكرار مسرية18665 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1007445اجموض هني18666 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول996247الربيك رحيانة18667 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1046486العلمي ٥سومية18668 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876976افالمن خو18669 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول873634ادحييا هني18670 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول888748ٔيت حقي ٕاسالم18671 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول905072محداوي اممية18672 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
اح حٷاة18673 ٔيت ملول998366ف ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1060109سعدي مرمي18674 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
د امني18675 ٔيت ملول1013484ايت  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول913065امرٴر مراد18676 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ايل محمد18677 ٔيت ملول899724ر ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول939257اسكمي زيدان18678 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
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ٔيت ملول905001ابواحملاسني سعيد18679 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  9نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1043270بومضوم هاجر18680 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول951254العرج جهيان18681 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول892684مومو مرمية18682 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول942142دو  سعاد18683 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
راهمي18684 ٔيت ملول969516افكري ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ك فاطمة الزهراء18685 ٔيت ملول916979ٔز ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول914309امغاري ايوب18686 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1057788اٗواس رقٷة18687 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1003035اشوبان اسامء18688 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول879649هشوم اسامء18689 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
لمية18690 ري  ٔيت ملول876305ٔ ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول886951راكش  محمد18691 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ن فاطمة18692 ٔيت ملول961379رس ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
لي18693 ٔيت ملول950869الرفٷيل  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1048604العبويدي سارة18694 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول951275بومسيض فٷصل18695 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول899778ايت صاحل فاطمة18696 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1050311فامه هشام18697 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
دجية18698 ٔيت ملول1032895حكميي  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1011477فاحت غزالن18699 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  10نوية عبد هللا 
سني18700 ٔيت ملول1021472دمايم  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول958390بوشفر سكٷنة18701 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1008378داش سعيد18702 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
راهمي18703 ٔيت ملول1026602فكري ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ري سعدية18704 ٔيت ملول1007434و ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
روفت اميان18705 ٔيت ملول987737بو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
رامي عبد الغين18706 ٔيت ملول908328ٕاد  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
دجية18707 ٔيت ملول1010243اٗرٳش  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول937473اجلزويل ايوب18708 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
دجية18709 ٔيت ملول1002805القصري  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
دجية18710 اج  ٔيت ملول1015491بل ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
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رشى18711 يل  ٔيت ملول950432الك ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول941145هتا غزالن18712 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ء18713 ٔيت ملول966882ندوعزٴز  شو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022593مريوش عبدالرحمي18714 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ا عبد اجلبار18715 ٔيت ملول1052548ار ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1006249اكين حفٷظة18716 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ر السعدية18717 ٔيت ملول1009566صا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٔيت ملول902579معراين نورة18718 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
ٴن18719 ٔيت ملول940434لكيت نور ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  11نوية عبد هللا 
عقٷل ح٩ان18720 ٔيت ملول972531ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول963935يبورك مرمي18721 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ن اخلياط لبىن18722 ٔيت ملول1020458زاكري  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1065252لشقر العريب18723 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول881476الباز فامضة18724 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول899793لضناص سكٷنة18725 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول976190عبدين اميان18726 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيوب18727 ٔيت ملول892992اسلكو   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول882838احلناىف مرمي18728 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ء18729 ٔيت ملول1064249املولوع شو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول959722ادموح امحد18730 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1005326واغي لطيفة18731 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول869473تف٩غة هند18732 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول940891اخشاب مىن18733 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1029862مخلٶش  سلمى18734 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1064573امحو السعدية18735 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول891926ساٳس امحد18736 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
لمية18737 ٔيت ملول982221اواحلاج  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول974228سوسون وردية18738 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1058702ايت داموح سعدية18739 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  12نوية عبد هللا 
ٔسامء18740 ٔيت ملول951068درايم  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
دجية18741 ٔيت ملول1062243العلمي  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
دجية18742 ٔيت ملول991007ٔمسم   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
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ٔيت ملول1048935اخلشايل ليىل18743 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول951101ن فدي  حسوناء18744 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1025170املرزويك ٦زهة18745 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1036436ٔبال مجي18746 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول931049البوعزٴزي عبداحلق18747 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول883371غزال اممية18748 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1011305افليوة ٥سومية18749 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022472املصايف عامد18750 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1009835الشكدايل عبدالصادق18751 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1040317ٔٗرمول محمد18752 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
دجية18753 ٔيت ملول999216هنمو  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1066572عراض  مىن18754 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔممية18755 ٔيت ملول935392فهاد  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1035281العسويلية فاطمة الزهراء18756 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1012008ادملني سعاد18757 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1060660دهورة ايوب18758 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول950896ابوز زينة18759 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  13نوية عبد هللا 
ٔيت ملول873173امرٴر امحد18760 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ء18761 ٔيت ملول1017969بوزيت ٗزر ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول924643احلياين امين18762 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول870489اشقٷق اممية18763 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول927209موليد نعمية18764 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1032108فافٷف مليكة18765 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1065576ايت اخلضري هني18766 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
رشى18767 ٔيت ملول903625زٴكوح  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1061121فهمي سلوى18768 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876259مرٴزق محمد18769 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876865بوشواري عبدهللا18770 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔممية18771 ٔيت ملول918207ٔقزوم  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
سني18772 ٔيت ملول1043511افٷالل  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول921339ابنون عبد العيل18773 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1064155بومغي ٕاميان18774 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
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حساق هاجر18775 ٔيت ملول903984ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1044471ادخروف فضي18776 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول895855موم عبد الكرمي18777 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876599اٗرام محمد18778 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ٔيت ملول918740وسهيل رشويد18779 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  14نوية عبد هللا 
ين ٗور18780 ٔيت ملول1016379عر ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
اح18781 ٔيت ملول1023033محوين عبد الف ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1044446احلراب مرمي18782 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ء18783 ٔيت ملول1066004عنق الرحي شو ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1055206الشويظمي ٥سومية18784 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول893766ك٨سوس مرمي18785 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ابدي مليكة18786 ٔيت ملول1004802اج ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ا18787 ٔيت ملول950974الهاليل  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1026490وبلوت محمد18788 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1017038احلرميس فاطمة18789 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1010781ن بعد محمد18790 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1033950افٶىس هاجر18791 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول925594الكوش رشويد18792 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1030890الرايم محمد18793 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1024602ٔجغمية سارة18794 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول898685ن الطالب محمد18795 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1002441بوزايت فاظمة18796 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ء18797 ام شو ٔيت ملول985414اخ٩ ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1060617بعرشٴن محمد18798 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ة18799 ي ٔيت ملول993356ن اشو ف ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  15نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1064475البعرشاوي  عزٴز18800 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول918245محوش صفاء18801 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول925804ن مسعود امال18802 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1054958جبديد الهام18803 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
٩غالت ٗور18804 ٔيت ملول992562ت ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1006804املعداين محزة18805 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876964كرمي ٥رسٴن18806 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 

الصفحة 10 من 13



ة:  الف

ان م ابيةمدٴرية مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 
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ٔيت ملول924688دحٷوي معاذ18807 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٴن18808 ٔيت ملول1017391احشوش نورا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1008190ٕاخصايص سعيدة18809 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول932406لكرار ح٩ان18810 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1011026ايت العيايش ٦زهة18811 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1026655الرحميي سكٷنة18812 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
دية18813 ٔيت ملول879512ساملي  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول877990سكسا يو٥س18814 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
دجية18815 ٔيت ملول1014430بلعوار   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1058353سا  سارة18816 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1005711لفطام غزالن18817 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
ٔيت ملول970317الرزويك مرمي18818 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
سني18819 ٔيت ملول974166نزبر  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  16نوية عبد هللا 
دجية18820 ٔيت ملول876102شٶ٩و  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول904119الوصيف وليد18821 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
سني18822 ٔيت ملول976946العمراين  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول880518حامد ح٩ان18823 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1031792فلوي عبدالوي امان18824 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ان عبد الصمد18825 ٔيت ملول880457بورص ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔرشف18826 ٔيت ملول1062260اجلياطي  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1045834ٗوطان ٗرمي18827 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1056868ٔوبتوا فيل18828 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول977055اسوس هدى18829 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1048776الٗريك ح٩ان18830 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔسامء18831 ٔيت ملول1025002الزروال  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول874742امعدٴزن حسوناء18832 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول915465شكري فادل18833 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول954253حروري  محمد18834 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول876565اٝاكمة نور الهدى18835 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1056924مهو محزة18836 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1005074السويس فاطمة18837 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1022626البازاق وئام18838 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  17نوية عبد هللا 
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زات محمد18839 ٔيت ملول961173د ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول924277باليل اميان18840 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٴن18841 يش عز ا ٔيت ملول1051648احل ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول921027بوفاديل عفاف18842 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔمني18843 ٔيت ملول1056091الساملي محمد  ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٴن18844 ٔيت ملول1032771املونري صالح ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول991118دب مسية18845 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول998615ساليم نعمية18846 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول887323ٔممية الفاحل18847 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول885855زيد فٷصل18848 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1013804هيدوفة حسن18849 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول981483موخلنيف اسامء18850 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ي سهام18851 ٔيت ملول1036344املا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1060188افال اسامء18852 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
راهميي لبىن18853 ٔيت ملول1030553ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول893964نبو عبد املنعم18854 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1036234السعيد محمد18855 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
راهمي حفصة18856 ٔيت ملول990818ن ا ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول875249اٝاكريب حورية18857 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  18نوية عبد هللا 
ٔيت ملول939557زٴن جهر18858 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول975260افظ حفصة18859 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1055800الفاريس ٕاميان18860 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1013389املناين مسية18861 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1030269فال حسن18862 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
دية18863 ٔيت ملول1056806الغوري   ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول892826مني محمد18864 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول873681النعامين هاجر18865 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1057590بوخني فيل18866 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول873373م٩تايك مرمي18867 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1050491اٝاكطور سهام18868 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول979031عكراش  فاطمة18869 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول977657عبدان مرمي18870 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
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ٔيت ملول1027356ابنعز مصطفى18871 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1036762ن اٝهتايم محمد18872 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول950089دورو  ٕالياس18873 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول983096بوزيد وصال18874 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول936494لعرج عبدهللا18875 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
ٔيت ملول1031911العطايس محمد18876 ٔهيلية - ا٦زاكنا٦زاكن  سني الت ن  19نوية عبد هللا 
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دجية19000 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان910956املرابط  1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ل عبداملا19001 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان979348مق 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
يب رقٷة19002 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان970260ا 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان964380امحزى لبىن19003 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن امحد19004 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان870478وٴر 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن داود عبد العايل19005 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان899764ا 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1028807ملريبطي سهام19006 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن مرمي19007 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1007166ٗور 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19008 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان905578احلساىن  1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان894484الصديق  مصطفى19009 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان890485ٔقطاع بورشى19010 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052059القايدي بوكر19011 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ار حسن19012 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1026584بلك 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
هد19013 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1042614توفٷق هللا  1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان965307بوهديد سعيدة19014 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
مسني19015 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023465مري  1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1024974نيد سعيد  محمد19016 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان896542ري ٥سومي19017 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1067033ايت امحد مرمي19018 1نوية محمد السادس إالفدادية - 

موضوع حول التدبري إالداري والرتبوي
 ملؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم

16h30 14 ٕاىلh30 2من السافة
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احلراسة الرتبوية والتوثيق

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ
لوظيفة املطلوب شغلها ٔو املهام املرتبطة  صاصات  خ موضوع حول 

األحد 27 نون 
2022

3من السافة 08.30 ٕاىل السافة 11.30 جمال احلراسة الرتبوية والتوثيق

ربوي ملحق 

ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 
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احلراسة الرتبوية والتوثيق ربوي ملحق 

ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان955735ٔيت عبيد  احلسن19019 1نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19020 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1051815كدازي  2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان904104العزرويض مسري19021 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1042241الفٷضاوي وفاء19022 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان915549سايل هند19023 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ان لطيفة19024 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان980512عبٶ 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
رب  فرح19025 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1030651بو 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔمحد19026 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان926492بوست  2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1003839مطيع سلوى19027 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان921885ٔٗورض زهرة19028 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
الوي غزالن19029 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1024249٘ 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان968429بوالغربة فاطمة19030 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1047228املميوين رضا19031 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
يل  لبىن19032 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1024321السا 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان886014اسك ح٩ان19033 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان872222زرواط  جهيان19034 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
هيب حفٷظة19035 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1001999ا 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن19036 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان919240ن موىس ع 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1014296ازوال لطيفة19037 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان978984لكساٴر محمد19038 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1061353عاكي  سفٷان19039 2نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان925901اوحساٴن رانية19040 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1046963ساتوري حسوناء19041 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052043امروان ليىل19042 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1018822مجود  مليكة19043 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان895390الغشمي سعيدة19044 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان899926بوهدة سكٷنة19045 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان898594الهداج ملياء19046 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان958448متياس حسوناء19047 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1021205مليك ٕاميان19048 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19049 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان893587املهندٴز شو 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔمحد19050 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1067758راك  3نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان965550الوصيف ٗور19051 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1000340شاومشزٴن نعمية19052 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان982719ميني سوناء19053 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1033652ٔومامية نذٴر19054 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ا ح٩ان19055 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1005041بور 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1057356واعراب عصام19056 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان947169البوشواري عبدهللا19057 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان907629الرحٷل محمد19058 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان902915امليك رىض19059 3نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1034321بوكناري م٩ري19060 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان927897بوهوش فاطمة الزهراء19061 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1056548دودوح سعد19062 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
وس الطيب19063 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان994055الك 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان925056جعفر محمد19064 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19065 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010229بٶسا  4نوية محمد السادس إالفدادية - 
راهمي سهام19066 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان938024اد 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان969075رشيق سلمية19067 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1045865ٔمارٴر ح٩ان19068 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1036198محدوش نعمية19069 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان971698حبب صفٷة19070 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1035030العرسي عبداٜلطيف19071 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1034083 نعمية اجرمون19072 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1063341سطارٴن سوناء19073 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1038808العرسي فاطمة19074 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان971801مومو معر19075 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان980073اٗوجمي رشويد19076 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1014876اعراب  مصطفى19077 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن مصطفى19078 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1039546احلر 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان974693ماليك لطيفة19079 4نوية محمد السادس إالفدادية - 
ا19080 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان941500ايت يعزى  5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1056971الوفدي فاطمة19081 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1026017ايت لعرييب عامد19082 5نوية محمد السادس إالفدادية - 

الصفحة 3 من 13



ة:  الف

ان م ابيةم مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

احلراسة الرتبوية والتوثيق ربوي ملحق 

ء19083 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052636صديقي ٗزر 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1015436حسون محمد19084 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1016504شاهمي امٷنة19085 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19086 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان888986جحاج نورا 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان989623بوازيض احلسني19087 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
سام19088 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1030536زرك اب 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ل19089 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1058902سوناء الرا 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19090 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان903397ايت هنيا ٗزر 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
سمة19091 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1057919ايت امحد  5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1002570بوهوش مرمي19092 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1062252فرٴاكن محمد19093 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ات  سعدية19094 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1015382فر 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان885313البوروي يو٥س19095 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1026065بوزضا فاطمة19096 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19097 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان914598ا٘شو  5نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19098 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010766فهمي  5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1045306وكامن عبد الرحمي19099 5نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان944912زعبول رضوان19100 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1054375انوار عبدالكرمي19101 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1024839ٔز٦زم يوسف19102 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان976195ٔساغور لطيفة19103 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023222ايت بيه  حسوناء19104 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان927318بنصاحل محمد19105 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1054663زاد فاطمة19106 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان923545ٔوالد سويدي فيل  رشويد19107 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان921273ٔوالراٳس سفٷان19108 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان915975لبتوين رقٷة19109 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ز امحد19110 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان938831فا 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان986472مطيع عبدالرحمي19111 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1021955فال عبد امحليد19112 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان988980اداحلاج عبدهللا19113 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان896017الهروش مرمي19114 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
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راهمي19115 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان967774نعميي ا 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان985953بنارصي  مرمي19116 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19117 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1039504خزوب  6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1022312الرايم مجي19118 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان999644رطاين رشويدة19119 6نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1050006سكور عبدهللا19120 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
راهمي19121 ارى ا ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1040073ج 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052420ٗروان مسية19122 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔسامة19123 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1013187الطاليب  7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1061334سويفي ٗور19124 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان899884اواري سعيد19125 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010850شونا  اسامعيل19126 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
يبة19127 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان902771ٔمغار  ح 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ين امٷنة19128 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان984220د 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان957575اٜلمو اٗرام19129 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010406ٔقدمي عبد هللا19130 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن حسوناء19131 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان995669فد 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان878050وريض احلسني19132 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ك مرمي19133 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان950699از 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان988016اخلدايل مرمي19134 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1051166البكويش يوسف19135 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19136 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان987184طوطو شو 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان928372ٔوشن حٷاة19137 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052685زعمي مسية19138 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان888770بنعيل محيد19139 7نوية محمد السادس إالفدادية - 
شوين سامل19140 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان872643ا 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان875144السمالوي محمد19141 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19142 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان882722الطالب شو 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٷل19143 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان987213راهميي ن 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ح هللا19144 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1003820رشويد ف 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1064212وامزان حفٷظة19145 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
سوم لطيفة19146 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1048748ا 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان930547 رضوان اخلرازي19147 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19148 وش  ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان953379ا 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1034744كنفري حلسني19149 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان995974زويب فاطمة الزهراء19150 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان986614ماٳس امال19151 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان882773بٶرشي  مرمي19152 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1041368ن الضاهر وردة19153 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ن19154 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان959084العرسي فا 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان944259الربواك حمسن19155 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1061920راشويح زي٨ب19156 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ر مصطفى19157 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان922391صا 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان884735رصايف ٦زهة19158 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1004125ايت احلسن معر19159 8نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1020412بوبلوح مليكة19160 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان910768القويم فاطمة الزهراء19161 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
اء19162 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان996572تلخشة ر 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19163 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1066597سداكل شو 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1040138بلفقٷه غزالن19164 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان941646ن الطيب فاطمة19165 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1007237بعنان  سوناء19166 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19167 ح هللا شو ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1050550ف 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1039577٘شوتاف لكثوم19168 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان893193موق٩يع الزهرة19169 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان965317بلفالح اممية19170 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19171 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان947534العالوي بدر ا 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان961729ٔبنغال يوسف19172 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان925609اخراز احلسني19173 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1000860الص اسامء19174 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
شة19175 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1067371اشفر فا 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان935345اخلرازي رشويد19176 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1032558ارشايم عبد الرحامن19177 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔيوب19178 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان902468ٔدادا  9نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1006845احليان زينة19179 9نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان984669واد الرمحة محمد احلسن19180 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان955917شويت محمد19181 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان928697اوتصاحل لطيفة19182 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1056463زفال محمد19183 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان952280ٔسولغ حمند19184 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1016720حسوين ايوب19185 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
افظ19186 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1057872حب  10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان935321اوسوكة امحد19187 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان878498م٩اكد جنوى19188 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1036476قربوع حفٷظة19189 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان911350الرفٷق سارة19190 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1016282املزيي ح٩ان19191 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1040575ٔيت اشوتوك ٕالهام19192 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان914809صديق فادل19193 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان986127ادالطيفور حسن19194 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان965249زماح زينة19195 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان930934م٩جوج لطيفة19196 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان913828اعشاري ايوب19197 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان945214حسمهاهللا لبىن19198 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1039828امعو مدحية19199 10نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان951056جريفي رشويدة19200 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان923901ح٩ٶش فاطمة الزهراء19201 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان958859يت الراٳس حسوناء19202 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1026938اوفدي  محمد19203 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ريي حكمي19204 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان963829ادام 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19205 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان954652مغضاوي نورا 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان975541ادٴر  محمد19206 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1014811مراكل وهيبة19207 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان969616ٕافرك مرمي19208 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1018152ادرموش عبد الغين19209 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان927625العرسي محمد19210 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023533صربي مرمي19211 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1030481وسعدان سعاد19212 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان994093ايت الكريك حسوناء19213 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1033577المكوين  سفٷان19214 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
لمية19215 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان915597ٔ٘شو  11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1046853عقاوي الهام19216 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان933033العزاوي ٗرمي19217 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1034682ايت صاحل نضال19218 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010356املومين عبد املنعم19219 11نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19220 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1014704اجلرماين  12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19221 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان971178الزنبوري صالح ا 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1004984الرزحي  فدوى19222 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1046495الشوخيي امحد19223 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19224 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1028269ٔعراب  12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان982177لغزالوي ح٩ان19225 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
يب فاطمة19226 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1036226ا 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
دة19227 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1013976احملمودي ما 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان947601ابلوش محمد19228 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1063759احلطايب ايوب19229 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان899735الراشويدي اسامء19230 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1047034قويدر انور19231 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان929579اٜلهوا سكٷنة19232 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
الم19233 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان997591اعويل ا 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1063942ارو  زي٨ب19234 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
دية19235 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان916339اصفار  12نوية محمد السادس إالفدادية - 
دادي19236 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان952951 رشويدة  12نوية محمد السادس إالفدادية - 
د19237 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1054057بال عبدالوا 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان872322رزيق عبد احلفٷظ19238 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان919854وزي مولود19239 12نوية محمد السادس إالفدادية - 
ين مرمي19240 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1009314د 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان982956ايت صاحل عبد الكرمي19241 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1014314ٕايدبال معر19242 13نوية محمد السادس إالفدادية - 

الصفحة 8 من 13



ة:  الف

ان م ابيةم مركز املباراةرمق الطلبمس اٝاكملرمق  بارات الك خ القافةمركز 

احلراسة الرتبوية والتوثيق ربوي ملحق 

ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان992333املميوين  صفٷة19243 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ام  محمد19244 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان896533اله 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان937402صعود فاطمة الزهراء19245 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1035576فيل محمد19246 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ري مرمي19247 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1036261صا 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان966156حسوين سكٷنة19248 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1048574م٩وز لطيفة19249 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023426بودار  خو19250 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان997903اليايس عبد العايل19251 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1020936الرشع محمد19252 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1068604ٔيت سعيد فيل  فاطمة19253 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1042900سعدي وفاء19254 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1009465يت امحد حسوناء19255 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان921850زبري محمد امني19256 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
يت محمد19257 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1008426بوح 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان895533العبويب  يوسف19258 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان958806بوهدي ح٩ان19259 13نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1061776اسكور امحد19260 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان904024الغمني فاطمة19261 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1016581يت القايض فامضة19262 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان936618ايت فىل فاطمة19263 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان888051شوبان جناة19264 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
سٶس سومٷة19265 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1002313بوال 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان955562اجلبايل ايوب19266 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1039010الصاحلي خو19267 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1063472نضيفي شادية19268 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ة19269 ي ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان914293عطريب ف 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1060257نصري  فادل19270 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان936730العٶساوي  زي٨ب19271 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1052329اليازيدي عبدامحليد19272 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
شة19273 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان871648احلقاوي فا 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔيوب19274 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان913655املراغ  14نوية محمد السادس إالفدادية - 
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سام19275 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1012768بوهاش اب 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1062663ٕاٗيدر لطيفة19276 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19277 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1027969احلاضويف   14نوية محمد السادس إالفدادية - 
اف سكٷنة19278 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان909367الق 14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔسامء19279 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان943309بوزيت  14نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان989324ٔوالطلب مرمي19280 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19281 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان893731اعراب عزا 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان888642اعراب غزالن19282 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19283 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان945478اسوس  15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان940707ملعمل ليىل19284 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان938671غندي راحبة19285 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19286 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان924963الصاحلي شو 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
سني19287 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان976779اورىك  15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان940571حبشاش مرمي19288 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1034930شكر السعدية19289 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1019736ٔريت مصطفى19290 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ارك19291 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان898327جعفر ام 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ان19292 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان897782اج٩ان  15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔسامة19293 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1047223ٔزفاض  15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان878064حٷدة وفاء19294 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان889921ٔيت موس نعمية19295 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔمحد سوناء19296 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان885636ٔيت  15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان886844الصاحلي مرمي19297 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1019012ايتعمر  عبداٜلطيف19298 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19299 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان869243الفقري شو 15نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1050670ابنحامد فاطمة19300 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1029398خنيلت اميان19301 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان970282الهامشي سكٷنة19302 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
دويل فاطمة الزهراء19303 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1054546ا 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023884كتوي  هني19304 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان970189مماح محيد19305 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان930786احلارث هاجر19306 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1035437املرزويك مرمي19307 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
كداك ٗرمي19308 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1023284ا 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19309 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان916505ايت اليس سعيد  16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1032765ٔربع  غزالن19310 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان924908عويين  حسر19311 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان970348حسني عبد العزٴز19312 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1010189افٶس سعيدة19313 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19314 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان885191بنصبيح  16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19315 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1029680النارصي شو 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1021079يت الراٳس سكٷنة19316 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
لمية19317 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان927174ايت العرايب  16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ا19318 ين   ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1012515الع 16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔمحد19319 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1032656ٔمرا  16نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان868494الواعر  عبدهللا19320 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان946050بنداود اميان19321 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان869604اج٩اح حسوناء19322 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان940395بودالل عبد العيل19323 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1017031بوهاين مرمي19324 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1007549اوديدن حسوناء19325 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1059566اتقٷوات   مسية19326 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ايص الزهراء19327 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان958067او 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1027999العتايب محزة19328 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان972900الهبلوج عفاف19329 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
دية19330 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1036873فاضيل   17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1007334ورصاص السعدية19331 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان917533الرفٷق اممية19332 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
وي حسام19333 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1047269ل 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔسوية19334 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان960405ٔيت حلسن   17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان985533النارصي فاطمة19335 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان883060اوديق سعيد19336 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان948733انعام حسوناء19337 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان950564احلياين مصطفى19338 17نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1002097تونف اممية19339 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
دا لكثومة19340 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان999825ن  18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان938547ايت ادرى جنية19341 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
سني19342 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان918776بومٷا  18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1026102اوداود امٷنة19343 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان895929العسيل زي٨ب19344 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان944758كز ربيعة19345 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان893728احل٨ش السعدية19346 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
سام19347 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان902302رشيف اب 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان927594ابورك حسوناء19348 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان928118ابورك اسامء19349 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19350 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1001307احليان نورا 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان995421اليلو عبد هللا19351 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19352 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان960424والراٳيس  18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان977194اخلليص محمد19353 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان935705زروك مصطفى19354 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
رص مروان19355 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان926022اد 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان867854ٔموزون فاطمة19356 18نوية محمد السادس إالفدادية - 
لمية19357 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان886946العازوزي   18نوية محمد السادس إالفدادية - 
ء19358 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان963159طويل ٗزر 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔيوب19359 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1046800بنديب  19نوية محمد السادس إالفدادية - 
سمة19360 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان958735وماد  19نوية محمد السادس إالفدادية - 
دجية19361 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان953230بندريوش  19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ليل جنيب19362 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان925201بو 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1037553ايت بعيل مصطفى19363 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان956397مساوي مسية19364 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان973972اعشاق انتصار19365 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1042855نعمي  عصام19366 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان887822املساوي سلمى19367 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔممية19368 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان891819بوعو  19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان879490بوزدٴاك  محمد19369 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1068109شاك سلوى19370 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
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ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان882108املقدم رشويد19371 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٴن19372 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان1051075طهري صالح ا 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان945359 لطيفة املازغي19373 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان896094سالمو زي٨ب19374 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان920728املدبوح  غزالن19375 19نوية محمد السادس إالفدادية - 
دية19376 ٔاكدٴر ٔاكدٴر ٕاداوتنان966719وهيب  19نوية محمد السادس إالفدادية - 
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1033847بوحشوش فيل19500 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065288املسوتعد نوال19501 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
رشى19502 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1005233املتولك  ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912432بريوك عبدامحليد19503 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان924517شكوك فاطمة19504 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
ورن يوسف19505 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999607اق ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان939878خملص سكٷنة19506 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
ة  فاطمة الزهراء19507 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973178ب٘و ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
دجية19508 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949741ايت جموظ  ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
دجية19509 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936118ن فدي   ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
دجية19510 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923455ايت سويدي فيل  ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899274زاعري عبد الرحمي19511 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044210الزعمي محمد19512 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970356ن الضاوية ٗرمية19513 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944980الغول حسام19514 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان985423ادبوريك احلسن19515 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان906022افظي  مرمي19516 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966120الغراس  رضوان19517 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
راهمي19518 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067349فوزي ا ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا

ربوي ملحق 

األحد 27 نون 
2022

تربات املدرسوية جمال حتضري ا

16h30 14 ٕاىلh30 2من السافة
 ملؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم

موضوع حول التدبري إالداري والرتبوي
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تربات املدرسوية حتضري ا

ٔاكدمييات اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن - دورة نونرب 2022 ٔطر النظامٷة ل عي- ا ج مع إالداري والرتبوي و ٔطر ا ٔساتذة و ت توظيف ا ار م
ٔاكدميية اجلهوية ٜلرتبية والتكوٴن  سوس ماسة ا

ابية ** بارات الك خ ياز  ** الحئة املرتحشات واملرتحشني الج

بار خ

3من السافة 08.30 ٕاىل السافة 11.30

ابية: بارات الك خ مواقٷت ٕاجراء 

لوظيفة املطلوب شغلها ٔو املهام املرتبطة  صاصات  خ موضوع حول 
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ربوي تربات املدرسويةملحق  حتضري ا

اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012830انور زهرة19519 ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
ش عبد الصمد19520 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1023316خر ٔهيلية -  ن حزم الت 1نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان929006املدن لبىن19521 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان923663بورح مرمي19522 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان870178نو سعد19523 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1016204وعروس مىن19524 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1004020فاحت ٕاٗرام19525 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905512ٔمسعود عبدهللا19526 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان995326شهيد جامل19527 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953850امل٨شاري فاطمة19528 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
وس فاطمة19529 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921873سٶ ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893511سويس  محمد19530 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
شة19531 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975039ٔجنار فا ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039552ٗرموم محمد19532 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950454ندسعيد زينة19533 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
سني19534 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان957953فوزي  ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
دجية19535 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903878ابولسان  ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
ة19536 ي اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038987اوروح ف ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936980خبوش اسوية19537 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان891787دخطا احلسني19538 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
ري19539 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان874679ايت القايد عبدالك ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
ت ايوب19540 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943215اوت ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971969احلسٶين لكتوم19541 ٔهيلية -  ن حزم الت 2نوية ا
ن19542 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970396ملكوض ع ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899221توما محمد19543 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993301بوهيو فامضة19544 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063188اخمزو هشام19545 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
سني19546 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1025034بوٜلول  ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1012753سهيد جنيب19547 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971399هندي احلسن19548 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052375اكين مميونة19549 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877122فهمي مرمي19550 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918657ايت فيل اوسعيد  عبد املوىل19551 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
مسني19552 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان937144السعدي  ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
ار مٷنة19553 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991885امو ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
شة19554 ن سعيد فا اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1045129ايت و  ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036970امحلري الهام19555 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970070ٔفهمي ٥سومية19556 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918977اكمري مرمي19557 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1057856ٗروك ٕاسامعيل19558 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970203الباقع مرمي19559 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031685شاطر محمد19560 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان872503صنٶيب سكٷنة19561 ٔهيلية -  ن حزم الت 3نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038734الكوري معاد19562 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
دية19563 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943195ٔعروضة  ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان890349احلرٴري مسية19564 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028277حسوين اميان19565 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974133التازي فاطمة19566 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031994لشوياخ مرمي19567 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
ا19568 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان915204وشال  ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1007219م٩صوري سوناء19569 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991938القفٶش ٗرمية19570 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006674ايت صاحل زهرة19571 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
ور فيل19572 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1067178لك ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اوي سهام19573 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1017246فر ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897898زطيط عزٴز19574 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051417امكرود هشام19575 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953064اتنان سومٷة19576 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013772املنصوري حسوناء19577 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963810العنرصوي محمد19578 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1064160حراف محزة19579 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان967360ايت افل امٷنة19580 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882847معرييق فوزية19581 ٔهيلية -  ن حزم الت 4نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900259العسيل ثورية19582 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان981765حمرزي فاطمة الزهراء19583 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
يحي اميان19584 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979014الف ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944656ٗرض حسن19585 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
راش سكٷنة19586 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047841ا ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971045م٩صوري فضي19587 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921065بلوش عبدالعزٴز19588 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
دجية19589 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034163ٔويس  ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان963211ادشوباين حسوناء19590 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050069قامسي ٕاميان19591 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966862احلانني  وردة19592 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان875624اندوجموط هشام19593 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031190معيلقة امني19594 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020221ٔبناي رشويدة19595 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان975922الٗررايك عبدالرحمي19596 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893098اٗوين سعاد19597 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
يد19598 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1051619از٦كض عبد ا ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1040898واعراب معر19599 ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
ارك عبداٜلطيف19600 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان992142ايت يس م ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
شة19601 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972737بلمودن فا ٔهيلية -  ن حزم الت 5نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان935090بالحسني ح٩ان19602 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان899422اسكرار حمند19603 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان952106بوفيل حفٷظ19604 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1029457بلهيٍي مسرية19605 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964965بوفاريس  رشوق19606 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
دجية19607 غ   اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042869ا ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922627ٴكين عبدالصمد19608 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1032409ندعبال مليكة19609 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
راهمي19610 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972846جماك ا ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان884621تتيك سعيد19611 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028819ازواكي عصام19612 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
ين هشام19613 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897070الع ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
ر مرمي19614 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان996091ال ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان867091ايت وعزٴز عبداٜلطيف19615 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1052777رامي فاطمة الزهراء19616 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان893897اٝاكبوس ٗرمية19617 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968090درٳيس  رضوان19618 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
ٴن هاجر19619 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان999790حمي ا ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
لمية19620 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1042623ٗروز  ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان961187جموطي ليىل19621 ٔهيلية -  ن حزم الت 6نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020863اد يوسف سكٷنة19622 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
ا19623 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035632كدس  ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993749هبيو حسوناء19624 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان882498دباليل يوسف19625 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان966278داكٴر يو٥س19626 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986821ادولكيد حمند19627 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1028223لعبويب خو19628 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934627بصيصة عامد19629 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان877394ايت الربج  عبد امحليد19630 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1034948بلمعمل هشام19631 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036206محليدي محمد19632 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
سعيد احلسن19633 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973518ب ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان904385الصبار هاجر19634 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
دية19635 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان952351التيويت  ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان908502الزنبوري املهدي19636 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1047041راوي غزالن19637 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
قي  سعاد19638 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1065605م ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1053384العامري سكٷنة19639 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1025548لشكر اسامعيل19640 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان918458ٔزضوض فيل19641 ٔهيلية -  ن حزم الت 7نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان909426بيكروان سعيد19642 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان983376املوح جهر19643 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1006700لكرمز يوسف19644 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991796تعمرانت سعيد19645 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان989208ٔمصمد سعاد19646 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951734اليحياوي  يوسف19647 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024702فاكف سارة19648 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974143جرف فاطمة19649 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035042الكرماوي  فاطمة الزهراء19650 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955278فاٴز ٕاحسان19651 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان972109بيكضاض لطيفة19652 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979029ايت فيل سعيد19653 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022601الهزام حضى19654 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان968746املزيوي  جامل19655 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892082فعراس حورية19656 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031524املايس سوناء19657 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان998972ادٝميي اسامة19658 ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
ٔمٷنة19659 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991952اخلدٴري   ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
امع19660 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026322تٶس  ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
دجية19661 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1026830خزٴن  ٔهيلية -  ن حزم الت 8نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1063595مسوتعيد نعمية19662 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان886512عسفي حفٷظة19663 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان922825صديقي فامضة19664 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024829لقٷيب محمد19665 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان915832العساوي  ٗور19666 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان990947بنكرارة محمد19667 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
ٓم٩ة19668 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان974102رجوم  ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043866شهايب السعدية19669 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
دجية19670 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1058741ابضار  ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان959546ٗرٗوس حسوناء19671 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
ء19672 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان901771مو ٗزر ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883162بوريالت جنوى19673 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
دجية19674 ريب  اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038646ا ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان944892افٶس يو٥س19675 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1064912اريس مرمي19676 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993517ادوحامن  محمد19677 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994036لشكر فاطمة الزهراء19678 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941236البدازي حسوناء19679 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955688ايت محمد  عبد الرحامن19680 ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
دجية19681 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044131ازروال  ٔهيلية -  ن حزم الت 9نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1027882النيرص  بثٶ٩ة19682 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955414احساٴن  مرمي19683 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
دية19684 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان905179حوٳس  ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
دجية19685 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1036131ج٩ا  ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969010ايت محمد  محمد19686 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان993775ٗوان فامضة19687 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
سني19688 ليال  اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1046807ا ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان889862ن امحد مصطفى19689 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043276جعيفي زوبدة19690 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
ٔسامء19691 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1021895ٔمعضور   ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015235الشحور فاطمة19692 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1060456املزمزيي  محمد19693 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان903053امين سلوى19694 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان930179العلوي فاطمة الزهراء19695 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912573امجلعاوي رشويد19696 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان987998ازيك سارة19697 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان955906الصغري محمد19698 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048189اٗرام احلسن19699 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
روٳش سكٷنة19700 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان946037ا ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان994163ازمعر رشويدة19701 ٔهيلية -  ن حزم الت 10نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1031354اقرٳش محمد19702 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان921224اخلضريي حفصة19703 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1000300بوزمان حسن19704 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان976390احليان اسامعيل19705 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911311عبان نوال19706 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
ب سعيد19707 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان926263ا ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان883334بوروك فاطمة الزهراء19708 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969060ايت محمد محمد19709 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953935لبنحي وردة19710 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان965658راح الصاحلة19711 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
راهمي19712 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911224العرسي ا ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970964الوزاين مرمي19713 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان980736كسٶس حسوناء19714 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان897395ايت احلسن احلبٶب19715 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان988442هباىن ٕاسامعيل19716 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925965اخراز رشويدة19717 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941170مومين ٗور19718 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973558هبول محزة19719 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1009305الزٴن محمد19720 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان900094بوفاس  فاطمة19721 ٔهيلية -  ن حزم الت 11نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان948679موشوين امٷنة19722 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037611ارشكٷك معر19723 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
دية19724 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان949838قرشال  ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
بض نورة19725 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1038347از ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان891853ابال مرمي19726 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1048089معرو فوزية19727 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
وفٷق هاجر19728 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1056105م ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان871392درامه ح٩ان19729 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان943563رشويد عبد الباسط19730 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
ا لطيفة19731 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1054108ق ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1022142بنكور ايوب19732 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان895502ملرسيب امىل ملنات19733 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان970598مالوي احلسني19734 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024415بوزٗراوي  يو٥س19735 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936670فليات سارة19736 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان934377ٗرون عبد اٜلطيف19737 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1037163بوراكن يوسف19738 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان913623شونطيط فدوى19739 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1010199ب٨شهيب ٳرسى19740 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان969746بوفود محمد19741 ٔهيلية -  ن حزم الت 12نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911904الواثق عبدالصمد19742 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
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دجية19743 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان912301رشورو  ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان911786عناية محمد19744 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039641السوٳيس حسام19745 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001807ودرحامن احلسني19746 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
ء19747 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986659بوخروافة شو ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان942914حساين حسن19748 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
ون فاطمة19749 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان925300ح ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001219بواساكون سعيدة19750 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان896908تعمرت هشام19751 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان979248سطارٴن  اميان19752 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان941059محينا هشام19753 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان950434مرزوق سكٷنة19754 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001036الهراز صفاء19755 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
ٴر محمد19756 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1014633از ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
شة19757 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان991887املساوي فا ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1050461تلحمريت رضوان19758 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
غ حسن19759 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان936489ا ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1035078ج٩ان محمد19760 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان958285جحري فاطمة19761 ٔهيلية -  ن حزم الت 13نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1013926القول سعاد19762 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان892228اٳشو مرمي19763 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
سني19764 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1020201عامر  ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان990931بوهزي محماد19765 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1043164رصي مسري19766 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان927990ابضان صاحل19767 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان953276بوضاض عزٴز19768 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان964887اغوس ليىل19769 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1044952مودٴري اميان19770 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان986936التويم سفٷان19771 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1001516كدوري  بورشى19772 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1039726التايف محمد19773 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان951429  مصطفى السجرادي19774 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
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اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1061490القداح فاطمة19775 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1015802الزوٴن فاطمة الزهراء19776 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان1024222العبايس سعيد19777 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان971924دهيب ايوب19778 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
ري19779 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان932194ٔٗرو عبد الك ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
ة سكٷنة19780 اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان881680املصيل ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
اكدٴرٔاكدٴر ٕاداوتنان973838لقضٶب يوسف19781 ٔهيلية -  ن حزم الت 14نوية ا
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