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ات التوظيف ،   ة ملبار ن إلجراء االختبارات الشفو ن املدعو ات و امل ن ا علم امل بية والتكو ة لل و اديمية ا أن االختبارات  تن األ
ن   ســــــتجرى  ة ما ب مجة رفقته  2022 دجن   15 و   08خالل الف شــــــمل وفق ال ام أو الوظائف    مادة التخصــــــص ومتطلباتذه االختبارات   ، و ممارســــــة امل

ام واختصاصات اإلطار املمتحن  شأن نه،  املرتبطة بم ل مقابلة مع  ذا الغرض، املباراة  ع ش دثة ل   وذلك وفق التحديدات التالية: ا
س:  سبة ألطر التدر   بال

  االختبار
  التحض

  املعامل  مدة املناقشة   مدة العرض 
االوثائق واملراجع    املدة ا  املسموح    الوسائل غ مسموح 

وضعية دراسة إعداد وتقديم 
  ومناقشة 

  ) 2ان (ساعت 
نة  واملراجع الوثائق سمح ال   ال 

ا   ن والكتب املدرسيةباستعمال   كدالئل املدرس
وسائط اإلعالم والتواصل  

ا ل أنواع   ب
  10  دقيقة 30  دقيقة 20

   
سبة ألطر الدعم اإلداري  بوي واالجتما بال   :وال

  االختبار
  التحض

  املعامل  مدة املناقشة 
ا  املدة          ا  الوثائق واملراجع املسموح    الوسائل غ مسموح 

ام واختصاصات  مقابلة حول م
  اإلطار املمتحن  شأنه 

  دقيقة 15
سمح  واملراجع الوثائق   ال 

نة  ا ال   باستعمال
  والتواصل سائط اإلعالم و 

ا ل أنواع   ب
  3  دقيقة 30
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ي510001 عة الشر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبد 12/12/202208:00ثانو
باش510004 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغزالن ب 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن  فاضل 510006 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرزاق  ايتع 510012 12/12/202208:00ثانو
لو510014 ن ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأم 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء راشدي510016 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسارة  السعيدي 510022 12/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللثوم  حسان 510024 12/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة فارس510031 12/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأحمد لركو510034 12/12/202214:00ثانو
ي510035 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليزة  املامو 12/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء جلو510036 12/12/202214:00ثانو
موا510042 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء  12/12/202214:00ثانو
س  خرواش510044 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللادر 12/12/202214:00ثانو
سام االخضر510069 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاب 13/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء السا510081 13/12/202208:00ثانو
يت510083 ة بي ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة  بناوي 510088 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد مزار510089 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء وا510090 13/12/202208:00ثانو
ي 510094 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء خت 13/12/202214:00ثانو
ري 510097 راء الزو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 13/12/202214:00ثانو
ي510100 راء  ولد التيجا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 13/12/202214:00ثانو
ن  بوزدي510102 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ام 13/12/202214:00ثانو
ن510106 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللند حن 13/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن اعدادوش510109 13/12/202214:00ثانو
شة عاطي510110 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعا 13/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورالدين قا510115 13/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبة بوستة510116 14/12/202208:00ثانو
م قصطال510121 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 14/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر اجدي510124 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأحالم الغزا510129 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان  نا510135 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل شعو510146 14/12/202208:00ثانو
اوي 510147 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورة الع 14/12/202214:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحكيمة اعشرة520004 08/12/202208:00ثانو
دجاوي 520020 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة  ا 08/12/202208:00ثانو
ي 520024 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة  بن امل 08/12/202208:00ثانو
الم520027 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسناء ا 08/12/202208:00ثانو
بون 520028 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد  ش 08/12/202208:00ثانو
ز520032 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالعا وعز 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللم جالل520036 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان  عسون 520052 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة الشمرا520063 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسية اوحاج520072 08/12/202208:00ثانو
ام520074 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوفاء أمر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسية جمال الدين520076 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسام    ش520090 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف شكو520094 08/12/202214:00ثانو
اج520096 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوسيمة ب 08/12/202214:00ثانو
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رة كوع520098 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب بقدير 520099 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد شكري 520107 08/12/202214:00ثانو
اش520110 م ال ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة قاصد520113 08/12/202214:00ثانو
ى520114 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوداد با 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة اشتاشن520116 08/12/202214:00ثانو
ري 520121 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد الزو 09/12/202208:00ثانو
ي520131 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسمة املال 09/12/202208:00ثانو
ن520133 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد حن 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة البداوي 520136 09/12/202208:00ثانو
يل520140 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالشنو ن 09/12/202208:00ثانو
ش520142 اء ب ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللزكر 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي النائح520143 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالواحد جابري 520144 09/12/202208:00ثانو
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شي520153 نة  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبث 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسماء برقوش520155 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغزالن مقدادير520159 09/12/202208:00ثانو
ودي520163 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ا 09/12/202208:00ثانو
ر520164 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة جو 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالل محمد قدور اطوا يلع520167 09/12/202214:00ثانو
الوي 520170 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسمة  09/12/202214:00ثانو
يدي520179 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوداد ز 09/12/202214:00ثانو
ن داودي520180 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 09/12/202214:00ثانو
ي520183 ام كال ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللال 09/12/202214:00ثانو
م واخ520189 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسرى ايت الفقيه520194 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعد عبادة520196 09/12/202214:00ثانو
س520200 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخاليد جال 09/12/202214:00ثانو
ي520201 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان ايت الفنا 10/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الرزاق العيادي520223 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفرح زوكري 520234 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان نادر520236 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجواد ايت الشيخ ع 520240 10/12/202208:00ثانو
ان 520244 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد امز 10/12/202208:00ثانو
ي520261 با ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسية  10/12/202208:00ثانو
ي520265 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان عدنا 10/12/202208:00ثانو
ن520266 م مع ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 10/12/202208:00ثانو
يال520270 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب  10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء فاض520271 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسوكينة الطو520272 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة الكرناوي 520273 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر البوكر520275 10/12/202214:00ثانو
ز غر520276 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالعز 10/12/202214:00ثانو
د احمماد520277 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفر 10/12/202214:00ثانو
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راء امحيصر520280 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاميمة شاكر520281 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة اعدار520287 10/12/202214:00ثانو
راء كجعوط520294 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء افق520298 10/12/202214:00ثانو
مة ايتع اموح520299 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكر 10/12/202214:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الواحد  خلو530003 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللايوب جنان530006 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ن 530019 م  نايت سيدي حس س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشيماء علون 530024 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
رمي530030 س ال س بن زكري اإلعدادية بب ماللا ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنضال ودود530039 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
راء اعثمان530040 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 08/12/202214:00ثانو
م شاكر530041 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 08/12/202214:00ثانو
ش530042 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسناء  لعر ة ادر 08/12/202214:00ثانو
ل530048 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاحمد أور ة ادر 08/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالللب افيدي530049 ة ادر 08/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرف الدلي530053 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
لو530055 س بن زكري اإلعدادية بب ماللخالد  ة ادر 09/12/202208:00ثانو
م عصيم الدين530062 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 09/12/202208:00ثانو
يم  عبدالرحيم 530068 س بن زكري اإلعدادية بب ماللابرا ة ادر 09/12/202208:00ثانو
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بون 530079 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالرحيم أش ة ادر 09/12/202208:00ثانو
راء  الشاد 530083 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 09/12/202208:00ثانو
فيظ فا530085 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدا ة ادر 09/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعاد الرو530088 ة ادر 09/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب عاتقي530090 ة ادر 09/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة افجاعن530094 ة ادر 09/12/202214:00ثانو
ان530096 س بن زكري اإلعدادية بب ماللخديجة اومز ة ادر 09/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماعيل ايتدارت530098 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
موا 530101 دي   س بن زكري اإلعدادية بب ماللامل ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالللي باح530104 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماعيل زاوي 530105 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللإسماعيل عرو530115 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللايوب منصوري530122 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسن لطيفي530124 ة ادر 10/12/202214:00ثانو
ة530126 يم ط س بن زكري اإلعدادية بب ماللابرا ة ادر 10/12/202214:00ثانو
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و530132 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة  ا ة ادر 10/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليلة بنصيكوك530134 ة ادر 10/12/202214:00ثانو
ش 530135 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأسماء  اورن ة ادر 10/12/202214:00ثانو
ق  احنصال 530136 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسكينة حدو530143 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللع أضمان530147 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ق530150 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالعاطي بورز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأسامة محندوي 530153 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
م والساعيد530155 س بن زكري اإلعدادية بب ماللكر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ر530159 س بن زكري اإلعدادية بب مالليلة ز ة ادر 12/12/202214:00ثانو
املي530161 نا  ا س بن زكري اإلعدادية بب مالللو ة ادر 12/12/202214:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسل حنفي530162 ة ادر 12/12/202214:00ثانو
ي530164 راء جنا س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 12/12/202214:00ثانو
عصابة530166 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسل  ة ادر 12/12/202214:00ثانو
سام حسو530167 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاب ة ادر 13/12/202208:00ثانو




11 / 187





202227
















 

ي530168 س بن زكري اإلعدادية بب ماللوليد شا ة ادر 13/12/202208:00ثانو
اوي 530170 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعز الدين بو ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللدى بووحو530174 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام القادري 540004 08/12/202208:00ثانو
واري 540008 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعالل  بل 08/12/202208:00ثانو
ا540009 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء اخو 08/12/202208:00ثانو
سرة540011 ام م ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللال 08/12/202208:00ثانو
م احسان540012 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي ملوك540014 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوصال  الكراب540020 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي نا540032 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبة العالمي540036 08/12/202208:00ثانو
كيم خالص540039 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد ا 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسناء مالل540040 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيمن بنعبو540045 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر نديل540048 08/12/202214:00ثانو
امون 540049 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة  ال 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاحالم ايت  ع540052 08/12/202214:00ثانو




13 / 187





202227
















 

ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسرى اسماعي540059 08/12/202214:00ثانو
م باسو540080 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202214:00ثانو
اوي 540087 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعالء الدين العر 08/12/202214:00ثانو
باش540088 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة ب 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنوفل فائز540090 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليلة الوثيقي540093 08/12/202214:00ثانو
ليل  شاكو 540095 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدا 08/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب نادر540096 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسامة ياسر الزرايدي540097 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعماد السعداوي 540102 09/12/202208:00ثانو
م رزوق 540104 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر بوخري 540106 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسفيان اصمري 540107 09/12/202208:00ثانو
يان 540108 راء  ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحفصة وابة540109 09/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعادل افتوح540111 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان موساوي 540117 09/12/202208:00ثانو
ر540123 ر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب ا 09/12/202208:00ثانو
ش540124 و ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإيمان ادر 09/12/202208:00ثانو
رة باحني540128 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 09/12/202214:00ثانو
م باطي540130 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202214:00ثانو
ي540131 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان السكتا 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب بوتيدى540134 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيمن بنعدي540135 09/12/202214:00ثانو
ب540136 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشمس الدين صو 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفدوى بوعمر540137 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان املوي 540138 09/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالياس اركيك540140 09/12/202214:00ثانو
ة احمو540141 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسم 09/12/202214:00ثانو
اب540144 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر ش 10/12/202208:00ثانو
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ب ملروح540145 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسارة ملدون 540146 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر اشاطي540150 10/12/202208:00ثانو
سام العناوي 540151 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاب 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسنابل  رشيق 540152 10/12/202208:00ثانو
س540154 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء  م 10/12/202208:00ثانو
ي540175 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإيمان علوا 10/12/202208:00ثانو
ن540178 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخالد  الز 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفدوى ايت بوجمعة540189 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاميمة  القصوري540201 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة شكراوي 540203 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسام الدين بن تودة540206 10/12/202214:00ثانو
ا540213 م ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 10/12/202214:00ثانو
راء ايت تلونت540217 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202214:00ثانو
مة عارف540220 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 10/12/202214:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة  سالمي540230 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر سساوي 540231 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحياة و540234 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليح الكمران540238 10/12/202214:00ثانو
غراض540248 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة بو 10/12/202214:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسلوى حما540264 10/12/202214:00ثانو
ام اممون 540265 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإل 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة خوت540270 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإسماعيل رضا540277 12/12/202208:00ثانو
راء بابا540282 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 12/12/202208:00ثانو
م تبوت540284 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرضوان نظيف540291 12/12/202208:00ثانو
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ن بخنيفرةباسو بنع110010 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةفاطمة  بوتناال110012 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةفاطمة عمو110016 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاسماعيل مسعودي110017 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مة شر110020 ن بخنيفرةكر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبد الرحمان ياسيد110021 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي110022 ن بخنيفرةخدوج الرحما بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمينة  سوا110023 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحميد  عمار 110034 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اء زكري 110035 ن بخنيفرةزكر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اين110045 ن بخنيفرةحسناء وج بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد بنع110050 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 110058 ن بخنيفرةفاطمة  جو بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يما110061 ة ال ن بخنيفرةسم بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاسماعيل  اكالو 110065 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ة الناصري 110069 ن بخنيفرةسم بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمصطفى امحيجان110071 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاسماعيل وا110072 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي110074 عقو ن بخنيفرةاحماد  بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاملصطفى بباوي 110075 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا110083 ن بخنيفرةاسماعيل  أوخو بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةرقية  لكب110084 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش 110085 مم ن بخنيفرةمحمد  و بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
كر اليوسفي110087 ن بخنيفرةبو بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسعيد ايت حدو110094 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
شة اقشور 110095 ن بخنيفرةعا بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م اوماد110100 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي110106 ن العر ن بخنيفرةياس بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبد الرحيم والتور 110107 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
زة وخبو110114 ن بخنيفرةعز بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ل110115 ن بخنيفرةحسناء بنمسا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 110117 ن بخنيفرةحمزة ازو بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
كيم  امل110119 ن بخنيفرةعبد ا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بن110120 س ن بخنيفرةا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد عدان110125 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةنور الدين بومور 110132 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعدنان اقجضاو110133 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ى110138 ن بخنيفرةغزالن  أو بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاجر باباوي 110141 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسن مرغادي 110142 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز110144 ن بخنيفرةيوسف  بن لعز بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 110146 ن بخنيفرةنورة خت بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام منصوري110147 ن بخنيفرةس بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء  عمار 110153 بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةبوعزة اقناو110159 بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ام110160 ن بخنيفرةيلة الك بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اغ110171 ن بخنيفرةفاطمة از بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسارة أنوار110172 بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بونافع110175 س ن بخنيفرةا بية و التكو ن ال وي مل 15/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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س عال100001 امس التقنية بب ماللادر ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء  احماما 100004 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللز موحوشت100007 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف رحمون 100008 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللجليلة التا100010 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
راء كركوري100014 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ي100018 امس التقنية بب ماللوداد س ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ندي100023 امس التقنية بب ماللسعاد   ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة الناصري 100024 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسومية    الشرفاوي 100025 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ق100026 امس التقنية بب مالليامنة اسو ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
با100030 امس التقنية بب ماللاميمة  ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
رة نجيدي100053 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمروان جمال100064 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب  مورو 100070 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللدى  العم100077 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاميمة السايح100078 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي100079 راء الرما امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة انحيلة100084 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
يضري 100093 امس التقنية بب ماللخديجة ا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة القصري 100095 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
م السبا100096 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف  النماوي 100098 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي100109 ة حمدا امس التقنية بب ماللنز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
كر100111 امس التقنية بب ماللع اد بو ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي100115 امس التقنية بب ماللخديجة املا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
و100121 مة ا امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللز النعام100125 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالللطيفة كوايت100130 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
يم100132 امس التقنية بب ماللحنان مح ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
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ن100135 امس التقنية بب مالللي مع ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللجميلة  أيت إخلف100147 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء  العابدي  100151 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة لوتان100162 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
سام مع100163 امس التقنية بب ماللإب ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة الرخام100164 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
شو100166 امس التقنية بب ماللوداد  ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية امغراس100172 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللإكرام القادري 100173 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ا100181 امس التقنية بب ماللنجيب ف ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ندز100184 م   امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
عقوب100189 امس التقنية بب ماللمحمد ابو ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللإيمان نواري 100190 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ب نج100192 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللجواد املقتدير100201 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللسيمة قورو100203 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
نفي 100206 امس التقنية بب ماللاكرام ا ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ي100219 امس التقنية بب ماللحنان ا ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ور بنوا100221 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحفصة العالوي 100223 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
يلة شطو100224 امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ال100225 امس التقنية بب ماللنوال ا ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ف100228 امس التقنية بب مالليوسف  لعر ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
سن قاروش100229 امس التقنية بب ماللا ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
م ايت عدي100230 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالل أمينة  ايت صا 100231 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
دان100233 شام  امس التقنية بب مالل  ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية احسي100238 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ة منصوري100244 امس التقنية بب ماللنز ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللطه  بن تابت100246 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللشرف الدين املوماوي 100247 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب جمال100260 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحيم مسعيد100261 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
اد بودة100262 امس التقنية بب ماللج ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللع ايت عال 100264 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
وم100266 امس التقنية بب ماللفدوى مف ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشادية عينان100269 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسارة ابندادة100271 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسمية  ازور 100273 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ي100274 ن كرحا امس التقنية بب ماللياسم ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللرشيد ايت سعيد100276 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
شري 100295 امس التقنية بب ماللمحمد  ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحياة امدجار100304 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماعيل برادي100312 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء الصال100317 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو




26 / 187





202227
















 

امس التقنية بب ماللمروة عالبوش100318 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ي100320 امس التقنية بب ماللحليمة الكتا ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ن عنان100322 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالللي بنعمار100323 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعثمان  العسري 100329 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ن مزوز100331 س امس التقنية بب ماللا ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللبوشرة املتقي100332 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسيمة بكري 100340 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة خالد100343 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ي100352 دو امس التقنية بب ماللشيماء ا ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
يان 100362 امس التقنية بب ماللفاطمة  ا ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
زي 100367 امس التقنية بب ماللسناء عز ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ي100370 ة سلما امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللكوثر بصا100375 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
دى100381 امس التقنية بب ماللطاطة  ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللشيماء  محفوظ100383 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسرا حمامي100386 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
شام  املوس100387 امس التقنية بب مالل  ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
و100388 امس التقنية بب ماللوداد  ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ي100391 امس التقنية بب ماللنجوى عيدا ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء مليح 100392 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء فارس100393 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسلوى عروب100394 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة يوسفي100395 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرزاق فرزوز 100397 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاتحة مسليط100398 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء مفتاح100399 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ي100417 امس التقنية بب ماللشيماء عثما ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة لنصاري 100420 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوفاء عبيد100422 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللاسماعيل  بنحدوا100423 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسرى اولبوش100431 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ميد  مودو 100442 امس التقنية بب ماللعبد ا ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
يدي100444 امس التقنية بب ماللع ال ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعماد بوطيب100446 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
داج100447 امس التقنية بب ماللحمزة  ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالل آسيا نجوي 100451 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسمية البكري 100454 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ري 100455 مة  ا امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللوصال عاللة100456 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
وش100459 ام در امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة الرامي100463 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحنان نوار100470 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
شو100474 ام  بن ا امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ادي100481 امس التقنية بب ماللرجاء ال ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
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ي 100482 راء  الت امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
شة االدر100484 امس التقنية بب ماللعا ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحكيمة الر100487 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ميد ابراو100491 امس التقنية بب ماللعبد ا ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ام شابا100500 امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ي100506 امس التقنية بب ماللحمزة اللو ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمليكة اكواس100512 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة شيوف100517 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء الغازي 100520 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنجوى فائز100522 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
لت100523 امس التقنية بب مالللطيفة اتمز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
اك100524 عة  ف امس التقنية بب ماللبد ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
يح100526 م  امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللصباح اباشعو100529 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمنال كمال100530 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
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ال100531 راء ال امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء  مساوي 100534 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاميمة عسي100535 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ادي100536 راء  ز امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة اكندوي 100539 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
س100548 ر امس التقنية بب ماللأيوب ا ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ن لطفي100550 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
عوش100552 امس التقنية بب ماللعبد االله  ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة  قرنيض100553 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ت100554 ة الزو امس التقنية بب ماللسم ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللرشيدة سكرات100556 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
وخو100558 دة او امس التقنية بب ماللفر ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللانفاوي سمية100559 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ع 100561 امس التقنية بب ماللبوشرة  بر ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللجمال بوستة100563 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللنوال وخ100568 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاجر القاس100575 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعماد بوطالع100576 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ت100582 امس التقنية بب ماللخولة كر ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسل ابن يزة100583 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
رزاد امردة100585 امس التقنية بب ماللش ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ات100590 امس التقنية بب ماللفراح اعر ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
يد100595 امس التقنية بب ماللأسماء ز ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللصا فنيدي100596 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية ساميح100600 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللكوثر أكوداد100604 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ن  رفيق100610 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
يم100616 ا ابرا امس التقنية بب ماللسن خو ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالل اسماء االشكورة100623 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ركة100624 امس التقنية بب ماللمراد ب ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
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ي100629 امس التقنية بب ماللأحمد زما ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحيم املعقول 100630 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
في100640 امس التقنية بب ماللحفصة الشر ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة مدكوري100643 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ش100646 ن ال امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللغزالن أنوار100647 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة  مرتحيل100653 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسية سمي100657 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
بمح 100660 امس التقنية بب ماللكوثر و ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوداد سعودي100669 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسعيدة منان100670 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
دان100672 راء ز امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ي100678 ا امس التقنية بب ماللفدوى ب ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأمال صابر100680 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
شطو100687 امس التقنية بب ماللحسناء ب ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللسومية جبار100690 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
يوي 100692 امس التقنية بب ماللشيماء الش ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ر100696 راء زور امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب بكري 100697 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ي100704 دي الكو امس التقنية بب ماللامل ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
م حافيظ100707 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد  أقرو 100708 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
س100725 رة ا امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد محتاش100726 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ة البحراوي 100729 امس التقنية بب ماللفوز ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخالد نياب100730 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللامال حمودة100735 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ا100738 امس التقنية بب ماللحسام ب ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحمزة مورشيد100739 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ت100740 امس التقنية بب ماللحسناء كس ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللاسماء افزناوي 100743 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة رحي100745 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ا100747 ام اخ امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ة زرو 100750 امس التقنية بب ماللنز ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحليمة بوعنان100752 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
راء  ايت الطالب100753 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب بنحليمة100754 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ي100755 مة الدحا امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ي100756 ا امس التقنية بب ماللر الت ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية تافراوت100758 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحليمة اشوى 100759 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
دي  مزان100765 امس التقنية بب ماللامل ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأمينة حكيم100766 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللبدر القادري 100769 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد من100772 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
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ري 100775 م العو بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمنعم العس100777 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنادية احديدو100779 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةصفاء اقجضاد100784 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحمزة عليجة100788 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةاسامة  العسري 100790 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمحسن من100794 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب  أيت أشبو100798 بكةز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحسن حفوض100799 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةفاطمة القوري100802 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسكينة ابن الطيب100804 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمصطفى الزعراوي 100807 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة إفخش100813 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة100815 ام فار بكةس ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةرحمة بر100817 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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م الرا100819 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء مصطفى100823 بكةفاطمةالز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م عصام100827 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةم أساعد100829 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ت100830 بكةايوب ايت تم ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ارة100837 بكةملياء  ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسن  بن رحو 100839 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةفدوى اصيان100841 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سام مشاش100851 بكةاب ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
عت 100852 بكةإكرام  أوتور ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم100854 راء ايت سعيد ابرا بكةفاطمة الز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز100871 بكةأسامة بنعبد العز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة حديوي 100872 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةرشيد بوحيفظ100877 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام100878 شة أنح بكةعا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي 100879 ن نص بكةياس ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةكوثر عبد جليل100887 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةيوسف الفق100899 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م100903 بكةكوثر  بر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةيوسف قديم100904 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسعيد بن الفق100905 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دي زوكري 100906 بكةامل ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةفردوس ح100907 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمصطفى كرماد100911 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ال100916 بكةماجدة  ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنجاة القدو100920 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يد100930 بكةعيمة ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب خلي 100938 بكةز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةإكرام لي100941 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يل لعم100949 بكةن ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي100953 بكةماجدة  دمرا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةدنيا بن قدور 100955 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة صفصفى100956 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش100957 بكةفطيمة اخم ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سفلوت100959 ن بو بكةمحمد ام ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةرشيدة جابري 100962 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةالسعدية مرشيد100966 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء البحراوي 100971 بكةفاطمة الز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ميد طال100972 بكةعبد ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن100978 بكةشام تزض ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةوليد فنيدي100979 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنوار كوش100981 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة خوي 100985 بكةنص ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةعادل نا100986 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ور ضبار100989 بكةز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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بكةحفيظة  ا100991 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ان100994 ان بوز بكةج ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام100995 ب ا بكةز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةرشيد اعمر100998 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة فضول 101012 بكةسم ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م زعبو101013 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة  محروش 101014 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اري 101018 بكةملياء جو ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخولة حلوي 101023 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ضوضان101024 بكةنورة بو ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةعثمان ماق101042 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةصالح الدين خالف101046 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةشيماء  حس 101054 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنادية ز101058 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةعفراء سيدي اع101059 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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بكةاكرام امليلودي101061 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
د101065 ا بكة  محمد  ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دي سيف هللا101066 بكةامل ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةشام  بن الش101071 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 101072 بكةمحمد  الور ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحسناء  حدادو101073 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ر101080 بكةز  أور ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةلي  املعطاوي 101082 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمحمد ازملاضن101084 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م بومديان101090 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسارة مساوي 101092 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةايمان ماغ101095 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اوي حليمة101098 بكةبر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسعاد الصال101099 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم  دبوس101102 بكةابرا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا




41 / 187





202227
















 

بكةاحالم  صمودي101104 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س يوسفي101106 بكةأ ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م املر101110 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سكوري101115 بكةفاطمة ال ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنجاة الصال101119 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحنان بول101120 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101121 لوا بكةفاطمة ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
روف101122 بكةسارة  بو ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةأمال سمور 101125 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنورالدين  ايت عبو101131 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش101134 بكةخولة وعد ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء الدائز101135 بكةفاطمة الز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسومية العد101137 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةاجر البوزطوطي101145 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101146 بكةوصال السمو ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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بكةسلوى  الغراس101150 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م الشاعري 101155 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن ابرغوس101159 بكةياس ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 101160 راء زو بكةفاطمة الز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101169 ام وتو بكةال ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م أقبو101171 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةدى جدي101176 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101181 بكةجمال العمرا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةأسماء املصلو101183 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م املنصوري101187 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101188 يا بكةر ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب  خاشو 101194 بكةز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب101199 بكةخديجة الش ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س101200 بكةاميمة لعت ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةوداد اساوي 101202 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي شاكر 101207 بكةالعر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دان101209 بكةفاطمة  ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا101213 م أخ بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مة فوا101216 بكةكر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
لول 101218 بكةاكرام م ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دجا101219 بكةسكينة ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنورة  تجميعات101230 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دي صفصا101234 بكةامل ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اب التوفيق101240 بكةر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اوي 101245 بكةسعيدة  بر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سناوي 101247 بكةخديجة ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101248 بكةخولة الرما ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة  اسكو101249 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
في101253 بكةحسناء شر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ت101255 م كر بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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م ملي101265 بكةمر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحمزة أيت باحسو101266 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحفيظة اباعدي101278 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
زة بصراوي 101279 بكةعز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ح101280 عة ور بكةبد ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يلة عفيف101287 بكةنو ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اب101289 بكةر و ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةعبدالواحد  شمس الدين 101290 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام نص 101296 بكةإل ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسعيدة  اليام 101302 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةنوال بنكور 101303 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سام لعفو101311 بكةاب ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن101312 بكةصفاء  بامل ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةسعد  بوحديم101313 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةمحمد اشباب101315 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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يحة شاين101318 بكةص ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةصالح  فالح101319 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اد زغموط101322 بكةمحمد ج ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةعبد العا اخموش101324 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةأميمة عبا101331 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
داوي 101333 بكةأمينة ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن101340 بكةأسامة األم ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وب101346 بكةمحمد ر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةحمزة  دحدي 101350 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةأيوب العيا101354 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101359 مدا بكةجميلة  ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةايمان شاد101365 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ياء101381 بكةشيماء ابو ا ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م  زموري 101391 بكة مر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اب بن الصغ101396 بكةر ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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بكةحنان ايت الطالب101398 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء بوخيف101404 بكةفاطمة الز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةشام أشمراح 101414 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةفاطمة ندير101415 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ادي101416 ام  بكةس ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ارن 101417 بكةعبدهللا  نفش ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةخديجة العايدي101418 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةلب عمارة101419 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
زي 101424 بكةشيماء كز ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
بكةفاطمة الزي 101425 ن بخر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبدهللا ف101428 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء االشكر101430 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
عمان101432 ن بخنيفرةاملصطفى  بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةناء ملول 101447 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 101452 ن بخنيفرةإيمان  ولعر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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راء رزاد101455 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب101459 ن بخنيفرةسكينة لب بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام وعر101460 ن بخنيفرةس بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة عمروس101462 ن بخنيفرةسم بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م ابوال101463 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةكوثر  جغة101464 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد اغرار101466 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةشيماء سلمان101470 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةفتيحة الناصري 101478 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة شروق101480 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةز عارف101481 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء كرام101483 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةإيمان غزاوي 101484 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام  فاخر 101485 ن بخنيفرةإل بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ت101488 ن بخنيفرةحياة تور بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن بخنيفرةإيمان  قطيب101492 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحنان سميع101493 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وس101494 م مل ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم101497 ن بخنيفرةشرى بن ابرا بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة  أمغار 101501 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد املنصوري101505 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اوي 101510 ن بخنيفرةسكينة  بر بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء سارو 101518 بية و التكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةصارة شفيق101519 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الل101521 ن بخنيفرةمروة ايت و بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
رة نحلة101524 ن بخنيفرةز بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب مالح101528 ن بخنيفرةز بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 101537 ن بخنيفرةسعيدة ناص بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعتيقة بوملان101546 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاشديد فاطمة 101548 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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راء  عليل 101554 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةلي حرطان101566 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةض موم101567 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
زو101568 ن بخنيفرةصارة ا بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةصالح سعود101569 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد النجوي 101580 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م العبا101586 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةكوثر جالل101589 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحنان أحرشان101593 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م  شراس101596 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةنوال ايت عبو101604 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101611 ر زة ا ن بخنيفرةعز بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةكوثر السعدي101616 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن ومزوت101618 ن بخنيفرةياس بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م مسكوري101631 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي101632 حا ن بخنيفرةاد الر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م شو101633 ن بخنيفرةعبد الكر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء عدالش101636 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ابري 101642 ن بخنيفرةسناء ا بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمعاذ محسن101644 بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م  بو 101645 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسعيدة شور101648 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة شرو 101654 ن بخنيفرةنز بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام ايت جبا101657 ن بخنيفرةس بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م شوراك101659 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء زراق101661 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
رة101666 م اوز ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةنادية ابا101668 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مان101672 ن بخنيفرةاسماعيل  بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةنجاة افق101674 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن بخنيفرةاكرام الذ101675 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
رادة101677 ن بخنيفرةشيماء  بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةر الضو101681 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء قدي101683 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 101685 ن بخنيفرةاسماء  ز بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
تاري 101686 س ا ن بخنيفرةأ بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 101687 ن بخنيفرةلب ص بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء صبار101696 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 101703 ن بخنيفرةعواطف االز بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةفايزة  أتب101704 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م حضر101705 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةيلة  اجواو101711 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةأمال املوم101715 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اشم101717 ن بخنيفرةنجوى  بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم عزي 101718 ن بخنيفرةابرا بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا




52 / 187





202227
















 

و 101724 ن بخنيفرةبوشرى  بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةإيمان ملزاوق 101734 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبد الن غزا101735 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةيلة اال101738 بية و التكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةرحمة سا101739 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسرى  بور101741 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام جمال101752 ن بخنيفرة ال بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةأحالم أسرار101785 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسناء وع101786 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يلة لعميم101787 ن بخنيفرةن بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاسماء اللي101791 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة بنكر101797 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحسام  صديقي101799 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاملصطفى قاسم101800 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
و101806 ن بخنيفرةسكينة ك بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن بخنيفرةسكينة بلمقدم101812 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
لن101817 مة امز ن بخنيفرةكر بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاجر اخرجان101820 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبدالسالم رضاوي 101826 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةامال شمالل101830 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسناء النداري 101834 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الي101836 ن بخنيفرةسفيان  بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةأيوب بوميلة101837 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةز جراري 101838 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يد101840 ن بخنيفرةفاطمة  ش بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 101841 ن بخنيفرةوصال ص بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا 101847 ن بخنيفرةر ا بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةايوب  وجوظن101849 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاكرام حسي101861 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةأسماء بلعامري 101867 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن بخنيفرةمحند امع101872 بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اوي 101877 ب امل ن بخنيفرةز بية و التكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةمحمد املودن101884 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش101886 ن بخنيفرةعصلم ال بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وي 101889 مة  ن بخنيفرةكر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سيدلت101890 يم  ن بخنيفرةابرا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م القديم101895 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ناش101899 ن بخنيفرةخديجة  بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم 101900 ن بخنيفرةخولة ايت سيد إبرا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم101901 يعة أيت برا ن بخنيفرةر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةإكرام محلو101902 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة بنغا101904 ن بخنيفرةنز بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م قنجل101911 ن بخنيفرةمر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسكينة اوسو101925 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة اليور 101927 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اج101929 ن بخنيفرةسعيد بن ا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسكينة امزوار101931 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةأميمة قجيدع101938 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
و101947 نة دو ن بخنيفرةبث بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
فوظي101955 راء ا ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةايوب جديد101956 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةايوب ووخبو101965 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مة القاس101970 ن بخنيفرةكر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء ممدوح101980 ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
امي101981 ن الو ن بخنيفرةمحس بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
شار101982 ن بخنيفرة غزالن  بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةدنيا زن101985 بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مة مصلوح101986 ن بخنيفرةكر بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش101987 ن بخنيفرةفاطمة إي بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي101990 ن بخنيفرةمحمد الكفا بية و التكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي101991 ا ام  ن بخنيفرةال بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة  كمال101995 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةزو الفالح102004 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن102005 ق السرغ ن بخنيفرةعبدا بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةملياء غالمي102009 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
د102018 راء بوز ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةعبد الصمد تاخش102030 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةسلوى  ولد ا 102033 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اف102034 ن بخنيفرةخديجة الر بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةايمان العيا102044 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحمزة الصبان102048 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةحفيظة احدو102052 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةخديجة رشيد102053 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةوا املنصوري102059 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سام الشع102068 ن بخنيفرةاب بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن بخنيفرةخديجة  الصغراوي 102070 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي102071 راء املرز ن بخنيفرةفاطمة الز بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م خوي 102073 ن بخنيفرةعبد الكر بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
قو102077 ن بخنيفرةسن ال بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةلب حيضر102079 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز حس102081 ن بخنيفرةعبد العز بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وب102082 ن بخنيفرةمحسن مو بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةر نص102086 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةاكرام فر102088 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا وحميدن102091 ن بخنيفرةصور بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن بخنيفرةوسام حبي102097 بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دي102098 ن بخنيفرةسناء بوم بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة102099 ساو ن بن الع ن بخنيفرةياس بية و التكو ن ال وي مل 14/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة بالفقيه بن صاحسن اعطا102100 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامحمد إزناكن102101 08/12/202208:00مدرسة نز
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شة خطيب102105 ة بالفقيه بن صاعا 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحسناء بادو102112 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاكوثر بوشتاوي 102113 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعواطف بوفنان102116 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاشرى عل102120 08/12/202208:00مدرسة نز
ن102123 س ة بالفقيه بن صاوداد  08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسمة العسو102124 08/12/202208:00مدرسة نز
ساك102131 ة بالفقيه بن صاحسناء ا 08/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسعيدة دغوان102133 08/12/202208:00مدرسة نز
ي102136 ا ة بالفقيه بن صاإيمان  مل 08/12/202208:00مدرسة نز
ري 102138 ة بالفقيه بن صامحمد طا 08/12/202212:00مدرسة نز
ة  الكطاي102140 ة بالفقيه بن صاحور 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاند الفض102150 08/12/202212:00مدرسة نز
ش102158 ة بالفقيه بن صاأسماء  فان 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعمر  رمضاوي 102159 08/12/202212:00مدرسة نز
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ة بالفقيه بن صاكوثر طل102160 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاخديجة  شو102161 08/12/202212:00مدرسة نز
ا موح102168 ة بالفقيه بن صا نرجس خو 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاملياء اجدي102177 08/12/202212:00مدرسة نز
ك102192 ة بالفقيه بن صااكرام امس 08/12/202212:00مدرسة نز
غزوت102201 ة بالفقيه بن صاكمال   08/12/202212:00مدرسة نز
راء بخوش102202 ة بالفقيه بن صافاطمة الز 08/12/202212:00مدرسة نز
م  ال102203 ة بالفقيه بن صامر 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاخلود حكيم102204 08/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صانادية العامري 102207 08/12/202212:00مدرسة نز
وز 102208 ة بالفقيه بن صاسعيد ب 08/12/202212:00مدرسة نز
قي102209 ة بالفقيه بن صاسكينة  راز 09/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااسماء شو102210 09/12/202208:00مدرسة نز
ال102211 سر ا  ايت بو ة بالفقيه بن صازكر 09/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاراضية النموس102213 09/12/202208:00مدرسة نز
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م كرارمي102215 ة بالفقيه بن صامر 09/12/202208:00مدرسة نز
ي 102217 ا ة بالفقيه بن صاخديجة  بن الز 09/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحفيظة فروق102222 09/12/202208:00مدرسة نز
ز اعموم102225 ة بالفقيه بن صاعبد العز 09/12/202208:00مدرسة نز
وس102226 ة بالفقيه بن صاامباركة بوع 09/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامروان حنكوس102234 09/12/202208:00مدرسة نز
دة102236 ة بالفقيه بن صاسعاد بوز 09/12/202208:00مدرسة نز
ار102238 ة بالفقيه بن صاعيمة اع 09/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صادى الكروي102250 09/12/202212:00مدرسة نز
م أشعيب102257 ة بالفقيه بن صامر 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحسناء أزم 102259 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسعيد خطاب102262 09/12/202212:00مدرسة نز
ي102263 تو راء الز ة بالفقيه بن صافاطمة الز 09/12/202212:00مدرسة نز
راء لروز102271 ة بالفقيه بن صافاطمة الز 09/12/202212:00مدرسة نز
س102272 م ة بالفقيه بن صاحمزة  09/12/202212:00مدرسة نز
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ة بالفقيه بن صاكوثر الد102276 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاخديجة اكردي102277 09/12/202212:00مدرسة نز
عايري 102282 ة بالفقيه بن صاعبداالله ا 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسناء امحول 102290 09/12/202212:00مدرسة نز
ام وحسوا102291 ة بالفقيه بن صاس 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاند الرغاي102292 09/12/202212:00مدرسة نز
دومي 102293 ة بالفقيه بن صاجنان ا 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامن النوري102295 09/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسناء  كرومي 102307 09/12/202212:00مدرسة نز
وش 102311 ة بالفقيه بن صاحياة ادر 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحميد قروي102315 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاوليد ج102317 10/12/202208:00مدرسة نز
غيوارت102320 راء  ة بالفقيه بن صافاطمة الز 10/12/202208:00مدرسة نز
رة بكري 102327 ة بالفقيه بن صاز 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااميمة  البخاري 102334 10/12/202208:00مدرسة نز
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ة بالفقيه بن صامصطفى الكوكس102335 10/12/202208:00مدرسة نز
حة102344 ة اور ة بالفقيه بن صاك 10/12/202208:00مدرسة نز
كراوي 102346 ة بالفقيه بن صار بو 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صافتيحة حطاطي102349 10/12/202208:00مدرسة نز
رة بوسة102352 ة بالفقيه بن صاالز 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صانجوى غف102358 10/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعثمان سم102362 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسلوى دادس102370 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسلوى  السكتاوي 102371 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعيمة لكماي102376 10/12/202212:00مدرسة نز
راوي 102384 ة بالفقيه بن صااميمة  الز 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاايمان واعراب102388 10/12/202212:00مدرسة نز
يوسف102389 ة بالفقيه بن صاز ب 10/12/202212:00مدرسة نز
ا102402 ة بالفقيه بن صارشيد ايت خو 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صالب عبدل102405 10/12/202212:00مدرسة نز
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م102406 م ايت وكر ة بالفقيه بن صامر 10/12/202212:00مدرسة نز
تح102411 ة بالفقيه بن صاصالح الدين افت 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاامال الداودي102414 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاوجدان العزادي102418 10/12/202212:00مدرسة نز
تو102423 ة بالفقيه بن صالطيفة است 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاند بوكجدي102429 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامجدة العوان102437 10/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااسية سياس102438 12/12/202208:00مدرسة نز
ش102447 س حك ة بالفقيه بن صايو 12/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسامية حسو102450 12/12/202208:00مدرسة نز
ن102455 ة بالفقيه بن صاأسماء مستع 12/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحسناء الزا 102457 12/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاجميلة خليل102470 12/12/202208:00مدرسة نز
ميد املنصور 102489 ة بالفقيه بن صاعبد ا 12/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسوسان الدوخ102494 12/12/202208:00مدرسة نز
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ت102497 ن  تمغر ة بالفقيه بن صاياس 12/12/202208:00مدرسة نز
زي 102501 رة الو ة بالفقيه بن صاالز 12/12/202208:00مدرسة نز
رة102503 ة بالفقيه بن صام  12/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صا غزالن  واشو 102513 12/12/202208:00مدرسة نز
ة شكران102521 ة بالفقيه بن صاسم 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صايلة بن عزوز102526 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صافاطمة عال102530 12/12/202212:00مدرسة نز
راء ايت منصور 102532 ة بالفقيه بن صافاطمة الز 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاايوب الرا102536 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاأسامة شلغوم102539 12/12/202212:00مدرسة نز
يلة بنمو102542 ة بالفقيه بن صاس 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعمر وعزان102555 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسعاد سائح102556 12/12/202212:00مدرسة نز
ش102576 ة بالفقيه بن صاحنان الدرو 12/12/202212:00مدرسة نز
ي102578 دا ة بالفقيه بن صافاطمة امل 12/12/202212:00مدرسة نز
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ة بالفقيه بن صارجاء الغازي 102583 12/12/202212:00مدرسة نز
راء وحم102589 ة بالفقيه بن صافاطمة الز 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااسامة نايت الطالب102591 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسومية  العبدي102597 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسرى عناوي 102608 12/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاالسعدية اليم102609 13/12/202208:00مدرسة نز
راء بوعالم102615 ة بالفقيه بن صافاطمة الز 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاخالصة صديق102617 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسكينة العالمي102620 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاوجدان الراصفي102626 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاحكيمة كر102627 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاشرى صماما102634 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااجر  فاضيل 102638 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صار كروم102645 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاند الصال 102646 13/12/202208:00مدرسة نز
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ة بالفقيه بن صامليكة العبا102650 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صااملصطفى حداد102660 13/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسناء العاطفي102661 13/12/202212:00مدرسة نز
ي102663 لوا ة بالفقيه بن صارجاء ا 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صالي البخاوي 102672 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعبد هللا مرغادي102674 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامصطفى الع102677 13/12/202212:00مدرسة نز
يعت102678 ة بالفقيه بن صاكوتر تار 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاجواد  اطرا102685 13/12/202212:00مدرسة نز
ش102686 ة بالفقيه بن صاوصال  فان 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صار مازوز102690 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاشيماء نص102692 13/12/202212:00مدرسة نز
عة مسعودي102693 ة بالفقيه بن صابد 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صايوسف مصاد102694 13/12/202212:00مدرسة نز
ي102698 ة بالفقيه بن صاصفاء  جرد 13/12/202212:00مدرسة نز
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ي102700 ة بالفقيه بن صاعبدهللا الكسا 13/12/202212:00مدرسة نز
رشاوي 102701 سام ا ة بالفقيه بن صااب 13/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صار وعبار102705 13/12/202212:00مدرسة نز
روف102706 ة بالفقيه بن صالي بو 14/12/202208:00مدرسة نز
يحة102709 ة بالفقيه بن صامراد ايت ص 14/12/202208:00مدرسة نز
ابا102713 ة بالفقيه بن صاايوب و 14/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعبدالرحيم جوان102720 14/12/202208:00مدرسة نز
شة اشبان102721 ة بالفقيه بن صاعا 14/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاعبداالله ايدو102724 14/12/202208:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صامحمد بوخليق102725 14/12/202208:00مدرسة نز
ي102734 ن احما س ة بالفقيه بن صاا 14/12/202208:00مدرسة نز
اء وحدي102737 ة بالفقيه بن صازكر 14/12/202208:00مدرسة نز
ا102748 ة بالفقيه بن صاغزالن ال 14/12/202208:00مدرسة نز
ش102753 ة بالفقيه بن صاأميمة حمر 14/12/202208:00مدرسة نز
ن102754 ة بالفقيه بن صا حليمة بوتمزك 14/12/202208:00مدرسة نز
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ام  بوفوس 102762 ة بالفقيه بن صاس 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاوداد الصغيوار102763 14/12/202212:00مدرسة نز
رايم102765 ام او ة بالفقيه بن صاال 14/12/202212:00مدرسة نز
دار102779 ة بالفقيه بن صاحسناء و 14/12/202212:00مدرسة نز
ي 102782 مة الزغ ة بالفقيه بن صاكر 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاسل ايت بونو102792 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاياسر يوسفي102800 14/12/202212:00مدرسة نز
ي102806 ة الدحا ة بالفقيه بن صاز 14/12/202212:00مدرسة نز
م ن102811 ة بالفقيه بن صامر 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاشيماء  اعماليك102813 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاجواد أبو102821 14/12/202212:00مدرسة نز
ل102825 ة بالفقيه بن صانوال مو 14/12/202212:00مدرسة نز
ان102828 ة بالفقيه بن صامحاسن ز 14/12/202212:00مدرسة نز
ة بالفقيه بن صاأمال الدر102830 14/12/202212:00مدرسة نز
ي102832 رو ة بالفقيه بن صاشام ا 14/12/202212:00مدرسة نز
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اء صلوح102833 ة بالفقيه بن صازكر 14/12/202212:00مدرسة نز
اللحليمة  طلوك 102836 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن102837 زة اوز اللعز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 102838 اللشيماء او ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن102839 اللعبد العا  بوتمز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفاطمة عشور 102841 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اج102846 اللرجاء ا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللند حكيم 102853 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 102857 اللأمينة الطا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
عام102860 اللخديجة  ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحمزة  ا 102863 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وي 102864 اللسلوى عر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعبدهللا  ذاكر102874 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللايمان ملعمري 102877 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
دي102880 الليلة بوز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللخديجة الرشيدي102881 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
غزوت 102882 اللاشرف   ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي102883 اللدنيا الديا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعبد اللطيف عنطر102885 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخدوج احس102891 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س حازم102892 الليو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مو102897 يم  اوداود ا اللابرا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ق102898 اللمحمد  عمر الفر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللوفاء ك102899 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م بدة102902 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفؤاد ابح102904 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأيوب الفيال102914 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأمينة بوفتيح102915 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحنان الشاف102920 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاسامة املرزاق102921 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللر  البوكدادي 102922 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
رة البحراوي 102924 اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاسماعيل الوادي102929 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 102930 اللحسنة الص ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنورالدين صاد102934 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
نصا102936 اللسل ا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللجميلة ايت الل102938 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللشام  ايت احمد102942 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاجر وتيقي102943 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاميمة وعباس102949 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ر102951 ب  جر اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحمزة نوا102952 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخديجة مخلوف102953 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ايمر102955 اللكوثر ام ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يد الطال102960 اللعبد ا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اف102961 اللعبد العا الر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الل حسناء صو102966 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخديجة ناصري 102967 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ف102968 اللاسماعيل ازر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكمال رضوان102972 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
نة صواك102973 الللو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللايمان صا102975 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللصالح الدين افق102976 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاجر البوزكراوي 102977 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
روف102978 ام بو اللس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م102985 اللحمزة  واكر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء اعف102989 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 08/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
د102996 م فار اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسفيان ك103020 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
و103028 اللخالد ل ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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الللب مع103030 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز حماوي 103031 اللعز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللجواد طاوس103039 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللايوب بوكنفو103043 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
امي103047 اللحياة او ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن خوع103048 اللياس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكوثر العزمي103050 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز103082 اللياسمينة بوعز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
مو ع 103083 س أيت  اللادر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103086 اللأكرم سر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحكيم ازع103091 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللرجاء عبا103096 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللوفاء رشدي103111 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103113 راء الصدرا اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد اسرار 103114 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللفاطمة عبيدة103119 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ز103129 اللسمية امز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن موكيل103134 اللس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ر103143 اللنجاة حزر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحسناء اوغنيما 103146 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103147 اللسكينة  افتا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء أكجداد 103150 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفتيحة  بوعمران103153 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن نز103157 اللياسم ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ونات103166 اللاميمة ال ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اوش103169 اللمحسن  م ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا103173 اللايمان ال ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللال عزوز103178 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاسماء ايت اتو103182 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللامينة  االنصاري 103183 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن103194 اللشيماء غاس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخديجة طال103196 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ان103200 م فر اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللوسيمة وراد103204 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأميمة الناصري 103211 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م رازقاوي 103220 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسكينة الضرو103221 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام ماشار103226 اللال ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 103228 اللفاطمة  العثما ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللوصال بوصفيحة103231 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103232 مة العمرا اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللشام بن رزوق 103233 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103238 ا اللوصال ش ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وار103239 اللكوثر  ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللايمان عبداوي 103245 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللاسماء بودرى 103248 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ب حيدرة103251 اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ان103254 اللعالل ز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللبة كما103269 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللجمال عطيفي103273 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللر عدو103274 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنادية املنصوري103280 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسفيان القناع103292 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 09/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحنان ازلوفة103298 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد بن باري 103299 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن103300 اللخالد اشماو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103304 ن دحما اللسر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحمزة عبادي103305 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللشرى  موك اع103313 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسكينة صديقي103319 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ا103323 اللفدوى خو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعمر اليو103324 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسارة  مسناوي 103329 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م اعشرة103332 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللشيماء أشرورو 103333 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م ح103337 اللكر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفتيحة ازروال103340 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن  وقا103341 الل محمد أم ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ا103342 م البو اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخولة بومحمدي103343 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م حماوي 103344 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللرانية  ع 103345 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفاطمة الزروال103349 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سن103352 راء  ب اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحفيظة الداعمت103353 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللحسن حديد103354 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسرى أشلعون 103355 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنصرة مر103357 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن103358 اللحسناء  وجن ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ر103361 اللحياة الطا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحنان اليام103366 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنورة القبا103375 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راوي 103383 م م اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحسناء  بوعواوي 103389 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م بوثوثلة103396 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد القطي103397 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م103400 الللب كر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يزة103406 اللنادية و ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م رحاما103413 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاخالص البقا103415 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا




79 / 187





202227
















 

اللسرى أيت الطالب103422 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
طور 103424 ب  اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعز الدين الع103425 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخديجة رابح103426 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س  وحطي 103431 اللا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللجواد اقيصاري 103435 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاحالم  كتي103439 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الللي منصوري103440 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللإكرام حدوش103449 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اج103454 اللحنان ايت ا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد املزري103464 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللرابحة ارز103474 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللايمان حو103477 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكوثر لزراق 103495 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ور طن103498 اللاز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي جالل103502 اللعبدالغا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسمية املندور 103503 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاجر  حا103508 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحمزة مركدان103515 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 10/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأشرف اشرورو 103517 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الللطيفة باحمو103518 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م العال103522 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة بق103523 اللنز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنجاة توالل103525 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 103527 الللي طا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأمينة املعطاوي 103529 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103534 اللاسماعيل حسا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء عماري 103535 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسناء وكرومي103540 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسميحة السعيد103547 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللند البصراوي 103551 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللفدوى الفقاي103564 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ان  النا103565 اللج ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد نوفل103567 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام  قص 103579 اللس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سليمان103583 اللعتيقة ب ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي 103588 اللسل بص ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن103589 ب لياس اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحنان قسماوي 103594 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س103600 م اللسكينة  ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعنقي  كوثر 103612 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسل و103621 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسرى  الطن 103628 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمونيا حصار103642 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سليمان103648 اللعبدالرزاق ب ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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في103665 راء ال اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعبد الغ جايل103683 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنجاة بطي103684 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن املو103696 اللياسم ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاكرام  زرو103703 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسعيدة الشرقاوي 103705 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء  بوشتاوي 103713 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسارة  الشمساوي 103714 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
باري 103736 اللكوثر ال ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
الليلة معاش103739 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسكينة خروب103740 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكوتر املتل103752 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ارمي103758 يدة  اللزو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 103773 ر ب ا اللز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللإيمان حمدوش103779 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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دي بخوش103780 اللامل ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ك103784 اللكوثر شر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م البغزاوي 103785 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
س لقسومي103791 الليو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسمية تال103795 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
وك103801 اللعمر م ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
سام  قرة103802 اللاب ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاجر مرتبط103809 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنورة بخان103814 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحمزة  الفاط103822 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد خياطي103824 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللعمر  ايت صا 103825 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103826 اللخالد ملو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللرشيدة القادري 103845 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ادر103848 اللحنان بو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 12/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللخديجة جوال103854 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ش103863 اللنادية أكر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللدى السب103869 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م احنحاو103870 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكوثر فاتح103872 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللإكرام  ايت باحمو103875 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يم  حبي 103878 اللابرا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
د103880 اللسعيد  افر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللخديجة غو103890 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمحمد اطالب103893 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن  ايت خدجو103898 س اللا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنجاة البوشتاوي 103901 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسومية شاف103904 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللصفاء  ود103906 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللإخالص السامي103908 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ي103909 م بن امل اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء  الشرقاوي 103910 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللكوثر بوزغيبة103913 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ة خزرج103915 اللسم ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي103920 اللوليد الرحما ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسليمان ابوحسوس103927 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
داوي 103936 سام م اللاب ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللند وغانم103945 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ن معتصم103948 اللياس ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202208:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م  را103956 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ري 103957 ام الزا اللإل ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاسماء كروش103960 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللنضال  السعدي103962 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللاميمة حب103968 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللبوش اجدي103970 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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اللامينة بخوش103980 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمعاذ بن نانة103983 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللإيمان الدلو103989 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
كيم اع104010 اللعبدا ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
راء خرشو104016 اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
م صوا104021 اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللأميمية صديق104030 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسكينة العماري 104046 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسلوى فداوي 104063 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسعاد  بوالراحت 104072 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ام ازعيطر104073 اللإل ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يان104081 راء  ا اللفاطمة الز ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللرحمة  بولنوار 104089 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللسومية مخلص104100 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللمينة ابوالقمح104119 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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الد104138 اللبة مو ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحسناء  شكوري 104140 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللملياء لعناية 104154 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللديل كن104182 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
يف104208 اللشيماء  س ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
اللحفصة زو104215 ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
ي104220 م مبار اللمر ن بأز بية والتكو ن ال وي مل 13/12/202212:00الفرع اإلقلي للمركز ا
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ن احانو340001 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحس 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد باخ340002 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد   الصابري 340003 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجواد ايت عبد هللا340004 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد الطرشوش340005 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام بومال340006 08/12/202208:00ثانو
وب ور340007 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 08/12/202208:00ثانو
راء غوال 340008 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 08/12/202208:00ثانو
ة أوزملاط340009 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصا 08/12/202208:00ثانو
ن340010 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعصام وز 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد من340011 08/12/202208:00ثانو
راء  جابد340012 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف  ابباسعيد 340013 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة  البوخاري 340014 08/12/202212:00ثانو
س اللوزي340015 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللادر 08/12/202212:00ثانو
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راء اقب340016 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسام عفيف340017 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللدى انكزدم340018 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى  باماس340019 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد حسناوي 340020 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاكرام سطا340021 08/12/202212:00ثانو
ن عبيدي340022 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايحيا طالي340023 08/12/202212:00ثانو
م بلوزة340024 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202212:00ثانو
ام قصري 340025 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللال 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمونية  جزو340026 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللماجدة قصطال340027 08/12/202212:00ثانو
ة340028 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسفيان باخو 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان عنوش340029 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الباسط منصوري340030 09/12/202208:00ثانو
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س اجنيح340031 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأ 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالل وصال فوضال340032 09/12/202208:00ثانو
ع340033 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن  اور 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد فايدي340034 09/12/202208:00ثانو
م ميناوي 340035 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202208:00ثانو
ة بلغضار340036 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالصا 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن حيمو340037 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة صياف340039 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد الفاتي340040 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحياة مال340041 09/12/202208:00ثانو
لو340042 راء بن  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأرشكيك  بونا 340043 09/12/202212:00ثانو
م وردي340044 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202212:00ثانو
كيم خياط340045 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد ا 09/12/202212:00ثانو
م العيا340046 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 09/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن غراوي 340047 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمنية عالوي 340049 09/12/202212:00ثانو
ن واسكو340050 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء نج340051 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرشيد ادبلعيد340052 09/12/202212:00ثانو
يد 340053 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان م 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفدوى التقيق340054 09/12/202212:00ثانو
ي 340055 ن املبار ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياسم 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز بوتناال340056 09/12/202212:00ثانو
ري 340057 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء  الطا 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيدة  أفراو 340058 09/12/202212:00ثانو
دوي 340059 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرحيم ا 10/12/202208:00ثانو
اطل340060 س  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللادر 10/12/202208:00ثانو
ان340061 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء بوز 10/12/202208:00ثانو
ان340062 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعفاف بوز 10/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوصال الزرا340063 10/12/202208:00ثانو
و340064 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة ق 10/12/202208:00ثانو
سن 340065 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد اللطيف ايت حمو ا 10/12/202208:00ثانو
لم 340067 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورالدين  بو 10/12/202208:00ثانو
ة340068 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة الشع 10/12/202208:00ثانو
اب دامي340069 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد جدوي 340070 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء  امحزون 340071 10/12/202208:00ثانو
راء حني340072 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوئام البداوي 340073 10/12/202212:00ثانو
ز فضي340074 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالعز 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان كراب340075 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل امساعد340076 10/12/202212:00ثانو
ش340077 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحميد لعميم 10/12/202212:00ثانو
ن جو340078 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 10/12/202212:00ثانو
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ي340079 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاكرام ديا 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعمر موفيد340080 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن خيضر340081 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الرحيم  كوري340082 10/12/202212:00ثانو
سوا340083 اء ح ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللزكر 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخالد بوقدير340084 10/12/202212:00ثانو
م تميم340085 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء قديوي 340086 10/12/202212:00ثانو
ن340087 ن بن احس ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد  إسالك340088 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء سعدوي 340089 12/12/202208:00ثانو
وب ادمام 340090 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 12/12/202208:00ثانو
م شر340091 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 12/12/202208:00ثانو
ا340092 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء الر 12/12/202208:00ثانو
يم بلله340093 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابرا 12/12/202208:00ثانو
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ي340094 يم املنيا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابرا 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد  القط340095 12/12/202208:00ثانو
د راديوس340096 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفر 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأحمد النخ340097 12/12/202208:00ثانو
دي340098 ب بوز ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحسن ايديري 340099 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة لغزال340100 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد سناح340101 12/12/202212:00ثانو
ش340102 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللندى  مرش 12/12/202212:00ثانو
اري 340103 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللدنيا ب 12/12/202212:00ثانو
يليل340104 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة  12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة خالوي 340105 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي عتيد340106 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ايت محند340107 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجيالن ايت الل340108 12/12/202212:00ثانو
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ن حسمو340109 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياسم 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد 340110 12/12/202212:00ثانو
راء340111 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالساعيدي فاطمة الز 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحسن  البياز340112 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللملياء قو340113 12/12/202212:00ثانو
ري 340114 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجواد الطا 12/12/202212:00ثانو
وح340115 اء مر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللزكر 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد بورحيم340116 13/12/202208:00ثانو
ي340119 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمن بنا 13/12/202208:00ثانو
م  صفي الدين 340120 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحفصة اسرايدي340121 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء بنغانم340122 13/12/202208:00ثانو
ال340123 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإيمان ب 13/12/202208:00ثانو
راوي 340124 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى ال 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى ميميل340125 13/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد اللطيف  اوحدو340126 13/12/202208:00ثانو
ري 340127 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللند ملز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب منصوري340128 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجمال الفيون 340129 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام اعلبو340130 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد مستقي340132 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخالصة حاك340133 13/12/202212:00ثانو
ع 340134 ن بر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 13/12/202212:00ثانو
افظي340135 ب ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب بطاش340136 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء املغراوي 340137 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسناء زعم340138 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف الضباب340139 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوفاء نبالوي 340140 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف فيو340141 13/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسل ضبار340142 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفدوى غوال 340143 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللزو خيطوش340145 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليلة وسفي340146 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاميمة  اتلو 340147 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر حواص340148 14/12/202208:00ثانو
راء شر340149 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 14/12/202208:00ثانو
ن عاصر340150 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياسم 14/12/202208:00ثانو
م امحرف340151 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللناء مطا340152 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوصال الرا340153 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل اشوى 340154 14/12/202208:00ثانو
ان340155 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد ل 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورالدين بلعساوي 340156 14/12/202208:00ثانو
ي340157 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسامة الط 14/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة ايت قاسم340158 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسفيان الدخ340159 14/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر نوري340160 14/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللسن اسد350006 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
م نادي350010 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنادية برواود350016 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
سام الداودي350017 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاب ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ي350022 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب العبو ة ادر 08/12/202208:00ثانو
م350026 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأنوار  ة ادر 08/12/202208:00ثانو
داوي 350032 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعاد  ر ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاكرام لبكر350036 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعصام العطاوي 350049 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ي350056 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة العثما ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحنان رشيق350059 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
د350062 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحنان مجا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
م  زروق 350064 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 08/12/202212:00ثانو
غرة350072 س بن زكري اإلعدادية بب ماللوداد  ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد اعراب 350078 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
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ي350082 طا س بن زكري اإلعدادية بب ماللخديجة ا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسغيدة الوا350090 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسماعيل شاف350091 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ام لفتو350093 س بن زكري اإلعدادية بب ماللس ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنحاة أزعراوي 350097 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمراد امردة350098 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
مري 350100 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد ا ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعمر بوستة350102 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاضمة عم350107 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
دي350113 س بن زكري اإلعدادية بب ماللبدر  امل ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ي350125 تو اء الز س بن زكري اإلعدادية بب ماللزكر ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س جمعاوي 350126 س بن زكري اإلعدادية بب مالليو ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعيمة عماري 350127 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
شة جمال350131 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعا ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخالد اقدي350134 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
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يد اوحبا350136 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد داودي350140 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ف350145 س بن زكري اإلعدادية بب ماللخالد لعر ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسناء مسرور350150 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة صدا350153 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللبدر ملعا350158 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ي350161 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب تيجا ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللتوفيق بنغالب350163 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسناء صر350166 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعيمة بوملان350167 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة اشطو350182 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ة 350185 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة  ط ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ن يوسو350194 س بن زكري اإلعدادية بب ماللياس ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الغفور بوشكوك350198 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشام ايت ازروال350206 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللاملصطفى مسعودي350212 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللرضا كباش350216 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحنان بنحدو350226 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
وك350227 س بن زكري اإلعدادية بب ماللشيماء م ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنورة بن ع350234 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ي االدر350235 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماعيل  اسم ة ادر 10/12/202208:00ثانو
الل 350236 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسن  بو ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ع 350237 ب طا س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمو ايت شرو 350240 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعماد اصطفى350241 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخديجة  عبابوس350252 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللغيثة معاد350259 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنورالدين اكنماس350262 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللجميلة  دندان 350263 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد كرومي350264 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللشام بوعدي350266 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ييد350269 راء ا س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمنعم راشيد350270 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
يب350271 س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف ل ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد موصف350279 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
سعدون 350286 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة  ب ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ا350290 س بن زكري اإلعدادية بب ماللر الكج ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ابط350291 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد مر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ام  السمع350292 س بن زكري اإلعدادية بب ماللس ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ام طال350293 س بن زكري اإلعدادية بب ماللال ة ادر 12/12/202208:00ثانو
راء بن حمو350299 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد بودو350300 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ي 350311 و س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد زر ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ة  توفيقي 350312 س بن زكري اإلعدادية بب ماللك ة ادر 12/12/202212:00ثانو
م الرا350315 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الكر ة ادر 12/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللنجاة  زروا350316 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ش350318 سن ب س بن زكري اإلعدادية بب ماللا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد نا350323 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعاد مومن350330 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسفيان الزرا350337 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
راء املستقيم350338 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 12/12/202212:00ثانو
دة350342 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسفيان عر ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب شعاوي 350347 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللرشيدة شع350355 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي 350364 سام  اليما س بن زكري اإلعدادية بب ماللاب ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاملصطفى مليح350365 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسام مراس350368 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحنان احتاسن350376 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الرحيم ايوب350377 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
د 350378 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد  أبوز ة ادر 13/12/202208:00ثانو
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ليل350388 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد السالم ا ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعاد أيتولعيد350390 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر بن الطالب 350394 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنوال لقصي350395 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوفاء بومحرز 350397 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمروان فن350400 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
مة  أغالف350403 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرى اشبار350405 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ي350407 س بن زكري اإلعدادية بب ماللشام الفطوا ة ادر 13/12/202212:00ثانو
م  الرحا350412 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللند الدقا350420 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
راء  بنان350422 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ي350424 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبداللطيف ركرا ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسليمة تفروت350425 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوردة ايت رحو350426 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
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م  بن داود 350427 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الكر ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالن زوليد350429 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمروان الصقراوي 350445 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
بيل350447 س بن زكري اإلعدادية بب ماللنورة  ل ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعيد خب350448 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ة350450 شة م س بن زكري اإلعدادية بب ماللعا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاملصطفى بوفوس350452 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد اللطيف  العواري 350454 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعيد  منصور 350461 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماعيل بادي350479 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللبالل محضار350481 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد اعرابن350482 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س350483 س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرف لغر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف اشلعون 350484 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الرزاق بوتفلوست350488 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
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ل350489 س بن زكري اإلعدادية بب ماللإنصاف أمز ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد عاشور 350493 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ي350498 ز وحدا س بن زكري اإلعدادية بب ماللعز ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ب350505 شب راء  س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ب  الفال350507 س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعيد امداديا350508 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوتر أممون 350510 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
وك350539 س بن زكري اإلعدادية بب ماللنوال م ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعيمة الداري 350542 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد اورابحة350562 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
ف350564 شة الشر س بن زكري اإلعدادية بب ماللعا ة ادر 15/12/202208:00ثانو
داوي 350566 م ال س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الكر ة ادر 15/12/202208:00ثانو
ن اوع350571 س س بن زكري اإلعدادية بب ماللا ة ادر 15/12/202208:00ثانو
سمومت 350577 س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر بو ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنادية البكوري350582 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
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ب ب350589 س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ة ادر 15/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللامينة  علم350591 ة ادر 15/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمنال  بوشاري 350599 ة ادر 15/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسليمان  العاشق 350606 ة ادر 15/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة عمجان350610 ة ادر 15/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد عدي330001 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
داوي 330002 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحميد  امل ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س330019 ز ا س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد العز ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س الشفي330020 س بن زكري اإلعدادية بب مالليو ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالللطيفة مرزوك330021 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسكينة بوزروطة330025 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ري 330028 س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر الزا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ي330029 س بن زكري اإلعدادية بب ماللر الزمرا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الرحيم اودمجان330034 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنورالدين حمزة330047 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ي 330052 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمعاذ ص ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمو النج330060 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ي330063 س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف انيا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللرجاء شكور 330067 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفردوس اشقدي330086 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرف خالد330090 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الغ باكن330094 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللالسعيد عمراوي 330101 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللصابر اوعا330105 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف بنمو330107 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
راء واوغيغيط330112 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطم الز ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد هللا  بوشروض 330115 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخولة عتيق330117 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ة أوشب330120 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسم ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخديجة شتوي 330121 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعمر منيوي 330127 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
يم  باكن330128 س بن زكري اإلعدادية بب ماللابرا ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر بوسبع330129 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ن عاقد330132 س بن زكري اإلعدادية بب ماللياس ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ك330134 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد امر ة ادر 10/12/202208:00ثانو
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راء خليل330135 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ر   حضري 330140 س بن زكري اإلعدادية بب مالل  ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ن بوراكدو330141 س س بن زكري اإلعدادية بب ماللا ة ادر 10/12/202208:00ثانو
دي بلعالية330143 س بن زكري اإلعدادية بب ماللامل ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ي330146 س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرف الدين املال ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الصمد ازليك330147 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشو مومن330153 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبداملالك واخ330155 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللجواد  صال330162 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
م الصابري 330169 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ري 330173 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعيمة  الزا ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسناء  مليح330175 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف قدير330183 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ي330188 ا س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد املز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
طاط 330191 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد   ة ادر 12/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللعمر  أزروال330192 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ميد كرامون 330193 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 12/12/202208:00ثانو
بوض330197 افظ  س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 12/12/202208:00ثانو
بيل330199 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالع  ل ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللايوب معطالوي 330204 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
فيظ التومي330213 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللإيمان ناضور 330219 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي 330220 س بن زكري اإلعدادية بب مالليلة الفنا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الرحمان صليع330221 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ب هللا 330222 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسناء  حب ة ادر 12/12/202212:00ثانو
مري 330224 س بن زكري اإلعدادية بب ماللسفيان ا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ز330225 م عز س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الكر ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسن حاسن330230 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعمر مجان330234 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللجمال  خرناف 330240 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد فارس330242 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
اء موجان330248 س بن زكري اإلعدادية بب ماللزكر ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأسماء املعطاوي 330252 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
يم330254 ا ابرا س بن زكري اإلعدادية بب ماللالسعدية خو ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسفيان الشقاف330255 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفطومة العالم330262 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد بوزديك330265 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س الكح330266 س بن زكري اإلعدادية بب ماللإدر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعز الدين ابابا330268 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسكينة سعودي330271 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخالد  غزال 330276 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
الق الزغودة330279 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
م بورزاح330287 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 14/12/202208:00ثانو
نا330298 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعيمة او ة ادر 14/12/202208:00ثانو
واري 330303 س ال س بن زكري اإلعدادية بب مالليو ة ادر 14/12/202208:00ثانو
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يم اكعيوس330304 س بن زكري اإلعدادية بب ماللابرا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
يد  كزغار330307 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشرى أوموي 330314 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللزايد أبو330317 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي 330323 س بن زكري اإلعدادية بب مالليح الغف ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللع صكوكو330325 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
يدور 330327 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالرحيم  ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب بن منصور 330328 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي330330 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعمر سفيا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللرفيق نديري 330335 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأسامة فيال330336 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة شفيق330345 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسمية فرحاوي 330353 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماعيل الوادي330354 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللالياس شمشام330355 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللبدر الدين  الشرقاوي السالمي300003 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعمان لفحي300004 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
مة العلوي 300005 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللوصال حمرالشوكة300007 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسن سليم300013 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالل  قدار ع 300016 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعدنان الشب300020 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ر300023 امس التقنية بب ماللوليد ايت الطا ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
سن300036 امس التقنية بب ماللأسامة ب ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرزاق الرو300046 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللرشيد جزو300047 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسامة السعيد300051 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللشام العد300052 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسامة  موعد300053 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللرضا محمودي300054 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللعبد الرحيم اونقيط 300056 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد حنتوم300057 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
و300062 امس التقنية بب ماللأيوب  ا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ري 300063 امس التقنية بب ماللمحمد الظا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
م300067 امس التقنية بب ماللإنصاف كر ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
سناوي 300070 امس التقنية بب ماللمروان ا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
يم مزون300072 امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب بوعنان300076 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحمزة عزدوز 300078 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللبه  اعقيق300087 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي300088 امس التقنية بب ماللمحمد الفطوا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
يل خوادري 300089 امس التقنية بب ماللن ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي300092 م مال امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخولة  السنو 300095 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالل نجوى بوراية300096 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللإيمان ح300097 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد سعيد300098 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ري 300100 امس التقنية بب ماللعمر حار ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأحمد عارف300103 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الغفور ايت حميد300104 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ي300105 امس التقنية بب ماللإيمان دعا ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب بوستة300110 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاد  العرو300112 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
زة300115 امس التقنية بب ماللمحمد لو ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
اء  العاشوري300123 امس التقنية بب ماللزكر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللالسعيد دارو 300126 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللغزالن الباز300134 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف بلقشاش300135 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
يم  ادمران300137 امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشام خباوي 300139 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللعبد الع  صديقي300142 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللياسر الن300152 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
م أفق300155 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعماد اوشتاشن300156 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللانوار زرودي300167 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبداملومن احمو300169 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ي300170 ن  اإلبرا امس التقنية بب مالل  ياسم ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحمزة عصام300172 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ن الشرقاوي 300185 امس التقنية بب ماللمحمد ام ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليثم وحيد300186 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسامة  وجعو 300192 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللرجاء الضو300193 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ن النا300194 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
مة راشيد300196 امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسعاد  واوى 300206 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
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تاري 300208 امس التقنية بب ماللمعاد ا ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايمن بوعالوي 300210 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماء مقدم300213 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللالياس  جناوي 300214 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسامة نقشاوي 300215 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة  قرقاش300218 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسماء ايت خوي موح300219 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ن300221 س امس التقنية بب ماللحمزة  ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسفيان نافيد300222 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
عيم300227 امس التقنية بب ماللأنور  ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف حمدي300229 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ال300230 امس التقنية بب ماللسكينة ال ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
كي300232 دي  امس التقنية بب ماللم ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاحمد النج300234 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللر مخلص300236 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللمحمد اكمو300237 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ي300239 دي الغر امس التقنية بب ماللامل ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ن  العطار300240 امس التقنية بب ماللمحمد أم ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية أيت بوجنوي 300241 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
م التيه300243 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الصمد سرار300244 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ش300245 امس التقنية بب ماللمراد اقب ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف اجغيدر300246 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
وك300249 س م امس التقنية بب مالليو ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
اس300250 امس التقنية بب ماللشيماء ال ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسن املنتصر300251 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنجالء جغدار300253 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ي300258 ب االمال امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ي300263 امس التقنية بب ماللمحسن اسمو ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحسن املصمودي300265 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
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ع300266 امس التقنية بب ماللمحمد ود ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأشرف راكب300269 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
و300270 امس التقنية بب ماللصالح  ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب  أيوب 300273 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
عطيت300274 امس التقنية بب ماللايوب  ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
اء عسيوي 300275 امس التقنية بب ماللزكر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللشيماء  كردود300282 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعمر لقرع300286 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ب سالك300287 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ي 300288 امس التقنية بب ماللعثمان عم ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللر البوكي300294 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف  األحرش300300 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ار300307 ن س امس التقنية بب ماللمحس ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ف300312 امس التقنية بب ماللجواد شر ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ا املسلك300315 امس التقنية بب ماللزكر ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللعمر اع300321 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ش300329 امس التقنية بب ماللاكرام  افطيط ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللزو  الرامي 300334 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللز غن300337 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحسن بباي300341 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعادل وعتو 300344 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
س ر300348 امس التقنية بب مالليو ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
اج بودين300353 امس التقنية بب ماللا ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب لعر300354 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد الوديدي300356 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمروان  البوسعادي300358 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحسن ايت تقدورت300359 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب جمال300365 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
اوي 300366 امس التقنية بب ماللإسماعيل  ا ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحمان واسيف300372 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
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رام300376 يم  ال امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد عكوران 300379 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
دي الشرقاوي 300381 امس التقنية بب ماللم ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ر300383 اب مط امس التقنية بب ماللر ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ن بوستة300384 س امس التقنية بب ماللا ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنوال غازي 300386 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسفيان بباي300387 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحمان بحري 300389 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
نع300392 امس التقنية بب ماللاسماعيل ايت ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب الطال300395 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحليمة منصف300396 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللر عاطف300399 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
يفاست300400 ن بن امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللدى عبد الوا300405 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشام ابن رقوش300408 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
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ن جديد300416 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
عناع300421 يم ا امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشيماء بومليك300424 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
وح300426 امس التقنية بب ماللسيمة ر ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللانوار  د300432 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ن  ورار300436 امس التقنية بب ماللأم ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
راء  املغزل 300443 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد العا فرداد300444 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد فرت300445 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأيوب  والد300447 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماعيل  رشيد300458 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحمزة السعيدي 300460 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايمان خلفاوي 300461 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
م اجالم300464 امس التقنية بب ماللعبد الكر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاكرم املنتصر300468 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو




125 / 187





202227
















 

ب300469 امس التقنية بب ماللايوب اعر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعماد مغراوي 300474 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة  لعطاوي 300476 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللالصادق شيماء300480 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبدالرحمان النا300487 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوداد سعداوي 300490 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
اوي 300493 امس التقنية بب ماللشيماء بن ا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
سن300498 ا  امس التقنية بب ماللنورالدين ايت خو ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
مو300505 امس التقنية بب ماللكوثر ايت  ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
سام البغزاوي 300507 امس التقنية بب ماللاب ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاميمة موادين300508 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ا300509 امس التقنية بب ماللبدر الدين ا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللإيمان طارمون 300510 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد عال300513 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
نة الكال300519 امس التقنية بب ماللبث ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
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سام حناوي 300521 امس التقنية بب ماللاب ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ي300524 ما امس التقنية بب مالليوسف الدر ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسليمان بوستة300530 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ام القط300532 امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف اللطي300533 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللالياس امحروش300535 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبدالواحد املنصوري300538 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
ي300540 امس التقنية بب ماللحنان العمرا ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماعيل ملر300543 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
سن300545 ا  امس التقنية بب ماللخديجة ايتخو ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخالد سقالن300546 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالليوسف الرواس300547 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء وعتات300549 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنزار أغبالو300551 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد اضري 300557 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللاسامة ايت العيد300558 ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللكمال الودا300559 ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
و300564 يم ايت امس التقنية بب ماللابرا ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسن شضاف300566 ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
ي300568 امس التقنية بب ماللإيمان رمضا ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
ري 300574 امس التقنية بب ماللياسر لعز ة محمد ا 15/12/202212:00ثانو
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شامي380001 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمعاذ ال 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإلياس النحي380003 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعادل ملزغب380010 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الرزاق جالل380012 13/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد  حوت320014 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد االله ملغي320024 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء حا320028 08/12/202208:00ثانو
ي 320039 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد البح 08/12/202208:00ثانو
ي320040 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الن العشو 08/12/202208:00ثانو
ي320042 ن العا س ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 08/12/202208:00ثانو
ي320054 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبداإلله مامو 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللناء بن صا320056 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإسماعيل جغدا320058 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد املغيث الشاوي 320061 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليثم فتال320074 08/12/202212:00ثانو
ي الز320076 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحما 08/12/202212:00ثانو
ل320077 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الصادق امز 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللادم اجليليم320090 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإيمان صب320099 09/12/202208:00ثانو
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ي320103 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان الرحمو 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمن بوخلوف320106 09/12/202208:00ثانو
زة320110 ن  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللبدر تامرعوشت320118 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد رحا320122 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنزار   كح  320127 09/12/202212:00ثانو
لو320130 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الواحد   09/12/202212:00ثانو
ق320131 ر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبداإلله ا 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف حرمان320132 09/12/202212:00ثانو
لي320134 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليوسف العل ا 09/12/202212:00ثانو
ي 320143 في العمرا يلة  الزر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللن 09/12/202212:00ثانو
يم  بخو320144 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابرا 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن حلول 320145 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام ازرو320146 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاكرام  اغزاف320149 10/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعمر مراوي 320150 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحفيظة فرحان320152 10/12/202208:00ثانو
ي320156 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاميمة الوحدا 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعصام  أيت ناصر320160 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرف عبدو320165 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرحمان مرادي320166 10/12/202212:00ثانو
ن 320167 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل  بورو 10/12/202212:00ثانو
ز320171 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخلوق عز 10/12/202212:00ثانو
ة  كرامة 320177 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصا 10/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاروزة الصبار390004 08/12/202208:00ثانو
في390019 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسن الشر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرضوة حدوش390021 08/12/202208:00ثانو
م عصام390023 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرضوان شعطيط390025 08/12/202208:00ثانو
ن بوحو390026 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعدنان ملرابط390028 08/12/202208:00ثانو
مد390029 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ام 08/12/202208:00ثانو
ن عالوي 390030 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللس 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرف لطفي390031 08/12/202212:00ثانو
ي390033 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء املامو 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابمان لكدح390035 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد العا اليوسفي390044 08/12/202212:00ثانو
ي 390047 م املمو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202212:00ثانو
ي390052 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحليمة األيو 08/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمنية افضيل390055 08/12/202212:00ثانو
ام السعداوي 390060 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللال 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالسالم عيادي390067 08/12/202212:00ثانو
ي390078 با ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالللي د 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمروان موجود390082 08/12/202212:00ثانو
نة390085 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغزالن ايت ز 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماء حداوي 390090 09/12/202208:00ثانو
ي 390092 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ك 09/12/202208:00ثانو
اوي 390097 اب امل ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة العلوي 390099 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاحمد االسعدي390102 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن بوزرايب390104 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسمية اليطاوي 390105 09/12/202208:00ثانو
مة عماري 390130 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكر 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان حافظي390132 09/12/202208:00ثانو
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يد  الساعدي390138 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد ا 09/12/202212:00ثانو
ة390141 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر فار 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوئام املنصور 390143 09/12/202212:00ثانو
ال390144 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ال 09/12/202212:00ثانو
شبورة 390145 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللزايد  بو 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالصديق انفاوي 390146 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوئام بوقدير 390151 09/12/202212:00ثانو
ي 390155 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد م 09/12/202212:00ثانو
ف 390158 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان والشر 09/12/202212:00ثانو
ري 390165 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليلة الطا 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد مولودي390166 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغيثة ارسالن390168 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء  بن خليفة 390175 10/12/202208:00ثانو
ز ملقي390177 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد العز 10/12/202208:00ثانو
ل390181 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالعليم املتو 10/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسماء أوسار390185 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللض ك390186 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعواطف املنديل390189 10/12/202208:00ثانو
ن لغشيم390196 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ام 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمينة قادري 390201 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسامة غزال390207 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد والعيدان390212 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحياة النحلة390215 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرف الور390218 10/12/202212:00ثانو
يوي 390220 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعماد ال 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعصام دبا390226 10/12/202212:00ثانو
ي390228 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر العسال 10/12/202212:00ثانو
ي390232 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء الفطوا 10/12/202212:00ثانو
اوي 390239 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإحسان امل 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالرحمن زو390241 10/12/202212:00ثانو
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راء ملعنكد390245 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202212:00ثانو
نصر 390256 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة مس 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرى الكمري 390269 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب كنون 390272 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبدالواحد اسكور 390273 12/12/202208:00ثانو
زة ش 390278 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعز 12/12/202208:00ثانو
ري 390283 راء الطا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورالدين بورحيم390289 12/12/202208:00ثانو
ى390293 و ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعادل  12/12/202208:00ثانو
شن390299 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليطو و 12/12/202208:00ثانو
فدن390300 ب بو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء شامي390306 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخالد مشرو390307 12/12/202212:00ثانو
ز390309 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة وعز 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعزالدين  العابدي 390321 12/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوفاء نا390323 12/12/202212:00ثانو
ي390326 طا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحسن ا 12/12/202212:00ثانو
ي390327 ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنادية ج 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب محبوب390330 12/12/202212:00ثانو
ر390335 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللواصل بنطا 12/12/202212:00ثانو
باس390337 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة  12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللالسعيد اوموي 390345 12/12/202212:00ثانو
ي 390350 راء الفق ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 12/12/202212:00ثانو
دي390356 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللناء  بوم 12/12/202212:00ثانو
لو390360 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد  ا 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرابحة  صاليح390367 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإلياس  فارس 390368 13/12/202208:00ثانو
رمان390369 س ش ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليو 13/12/202208:00ثانو
ان 390371 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة  ج 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الغ  املنصوري 390372 13/12/202208:00ثانو
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ور  أباري 390376 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 13/12/202208:00ثانو
زدم390382 ز  بو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحمزة جليل390383 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرى ظافر390384 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأحمد بوفظيظ390385 13/12/202212:00ثانو
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ادي  العال 360008 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ال ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ا360011 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاجر ر ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسماء  صادق360014 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعماد بوطلب360017 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللصالح الدين مزوز360021 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ي360026 ادي مدوا س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ال ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاظمة بو360031 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ي360040 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمعاد منو ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللايوب معاوي 360046 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالللب الناضفي360050 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللبوعزة والدوح360065 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليجة شو360067 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ادي360075 دي بل س بن زكري اإلعدادية بب ماللم ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد مطالع360089 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب مفتاح360090 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعدادية بب ماللموالي اسماعيل الفال360105 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
نية360106 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأيوب ب ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوليد فقيد360108 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ن ايت بنع360116 س س بن زكري اإلعدادية بب ماللا ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد بنان360120 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س النح360123 س بن زكري اإلعدادية بب مالليو ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالليوسف ابوفارس360129 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
لوي 360137 س بن زكري اإلعدادية بب ماللملياء ا ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللدى العمري 360151 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللسعيد ايت اقديم360159 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
د360166 س بن زكري اإلعدادية بب ماللوصال يز ة ادر 09/12/202212:00ثانو
عوب 360168 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحنان  ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللشيماء سغروش360173 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
فراوي 360174 س بن زكري اإلعدادية بب ماللايمان ا ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ي360176 س بن زكري اإلعدادية بب ماللأميمة عدنا ة ادر 10/12/202208:00ثانو
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ي 360186 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاملصطفى لعس ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاحالم  ا360187 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاكرام حا360190 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
راء ولد النعناع360194 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 10/12/202208:00ثانو
نود360197 س بن زكري اإلعدادية بب ماللصالح الدين  ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي 360201 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحسن  املال ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي360203 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبدالعظيم سمو ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب مالللب كطاري 360207 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ميد قماش360213 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللدى الغسا360214 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوئام الناده360216 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد تمود360218 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر يوسيان360219 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ة كنان360229 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوفاء بوزار360237 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
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كة360239 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسامة  ال ة ادر 12/12/202208:00ثانو
نداوي 360240 م ا س بن زكري اإلعدادية بب ماللمر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ش360250 س بن زكري اإلعدادية بب ماللوصال جر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللإكرام صديقي360254 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللدنيا العابدي360273 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللايمان رحي360274 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفايزة اسموح360277 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللصفاء كمال360282 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاسامة شكوك360284 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي360289 ب فر س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللياسر ستاير360293 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللنجوى الصل360294 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س360300 س بن زكري اإلعدادية بب ماللخولة بلك ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة او360302 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللأسامة البكوري360303 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
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مان360305 سام فر س بن زكري اإلعدادية بب ماللاب ة ادر 13/12/202208:00ثانو
ب  حديدي 360315 س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الدايم عقاوي 360316 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ز وما360318 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد العز ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ي 360322 ة ز س بن زكري اإلعدادية بب ماللسم ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ن360329 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد الرحمان ياس ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ة360335 اء ولدبو س بن زكري اإلعدادية بب ماللزكر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ة360336 س بن زكري اإلعدادية بب ماللز ولدبو ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ق ناصري 360338 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمعاد اع360339 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ع360341 س بن زكري اإلعدادية بب ماللحسناء  ا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللاكرام ابوالوفاء360343 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي360346 مة بور س بن زكري اإلعدادية بب ماللكر ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللفتيحة نادر360347 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللخالد الناصري 360350 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
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عمرت360363 س بن زكري اإلعدادية بب ماللمليكة ا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللإسراء حسي360366 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
راء طنجاوي 360372 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 14/12/202208:00ثانو
وخ 360376 س بن زكري اإلعدادية بب ماللخديجة  بو ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللامال منقادي360379 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمو  ايت حدو360381 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي360382 س بن زكري اإلعدادية بب ماللاجر حمدا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللمحمد العالم360383 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللحمزة البدوي 360387 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
اش360399 س بن زكري اإلعدادية بب ماللإلياس بر ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللوصال عسو360401 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعدادية بب ماللكوثر أصمودي360402 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
بة لع360404 س بن زكري اإلعدادية بب ماللس ة ادر 15/12/202208:00ثانو
ميد فضي360405 س بن زكري اإلعدادية بب ماللعبد ا ة ادر 15/12/202208:00ثانو
راء ازعو360406 س بن زكري اإلعدادية بب ماللفاطمة الز ة ادر 15/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللنادية عزوز400001 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللرقية ايت ابزو 400004 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
بة الصاد400010 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاكرام ادفيفي400012 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة العطاري 400014 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمصطفى كنون 400020 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسعيد بن داود400021 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحيم  جدار400026 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ي400028 ش امس التقنية بب ماللأسماء ا ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسعاد قائدي400029 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللايمان الكنبوري400030 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ة اوع400031 امس التقنية بب ماللحر ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنوال نايت وسيدي400036 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللرشيد قاسم400037 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ن400039 امس التقنية بب ماللأشرف لكم ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
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ري 400047 امس التقنية بب ماللنجاة األز ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالللطيفة فضيل400048 ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
ياط400049 امس التقنية بب مالل مروان  ا ة محمد ا 08/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللكوثر الضو400050 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحمان مامو400051 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعمر العسراوي 400052 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحياة أيت بوستة400055 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
وش400057 امس التقنية بب ماللفرح بن خر ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ضراوي 400059 امس التقنية بب ماللسكينة ا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللامينة سكوتا400065 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي400072 سو امس التقنية بب ماللكوثر الق ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد اكع400076 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة بادو400080 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسن خرواش400081 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمليكة غاملي400082 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
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ام كنون 400084 امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد هللا  مرشد400085 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعيمة اوليضاض400088 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
عة  راجع400092 امس التقنية بب ماللبد ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ة  الدراوي 400093 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ة  خياطي400094 امس التقنية بب ماللثور ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
راء الوا400097 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي400102 ب صفوا ب امس التقنية بب ماللا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي400103 امس التقنية بب ماللصباح ابرا ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللكوثر بتفي400104 ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي400111 ا امس التقنية بب ماللكوثر الز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
راء  الغا 400113 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 08/12/202212:00ثانو
ي 400115 امس التقنية بب مالللي نص ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ي 400116 دي امل امس التقنية بب ماللم ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد بونفي400118 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللايمان السعيدي400124 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ش400125 امس التقنية بب ماللمصطفى امرش ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحياة  فقيقي 400130 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
مة اومالك400133 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ي400135 م العزا امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
شيد400140 امس التقنية بب ماللايمان  ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحسناء ايت ع400145 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللزو اروى400150 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسومية السعدي400152 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
م  الوزاع 400153 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ن400155 امس التقنية بب ماللسناء انز ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسلوى اجانا400157 ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
نصا400164 امس التقنية بب ماللعبد الصادق ا ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ري 400168 امس التقنية بب ماللخديجة طا ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
ي400172 عنا م  امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 09/12/202208:00ثانو
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ي400181 رة مدا امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالليلة الوزكي400187 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللنورة الفر400191 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
شة اتمكونت400192 امس التقنية بب ماللعا ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالللب الشاوي 400194 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الصمد حمزة400199 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ي400226 ن العشا امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ام400232 امس التقنية بب ماللاميمة ال ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسية داودي400240 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة ايت قاس400252 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة توزو400254 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسماء اوراس400255 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللصفاء حمداوي 400259 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ي400261 غا امس التقنية بب ماللشام  ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحكيمة الطال400262 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللاجر اغبال400265 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة داودي400269 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
راس400272 امس التقنية بب ماللسكينة ال ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرزاق القا400273 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشيماء رومان400276 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسليمة  زمرو 400288 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
ي 400289 امس التقنية بب ماللاسماء ايت لعس ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللصالح  بوسبع 400294 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد السميع الزاوي 400297 ة محمد ا 09/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمروان باكري 400300 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ة بوامزان400303 امس التقنية بب ماللحور ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحديجة الطالب400304 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنادية شاكر400309 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ان400313 امس التقنية بب ماللفاظمة ز ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
بون 400317 امس التقنية بب ماللسليمان اش ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
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ي 400318 ا ام  ر امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ر400323 امس التقنية بب ماللفاتن بنحر ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة  العساوي 400327 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالللثوم  الوا 400329 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ن اسكوكو400334 امس التقنية بب ماللياسم ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
مة وقشا400338 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنورة شعاوي 400346 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللبالل  قادي 400347 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنورة وتزروت400348 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ي400349 طا امس التقنية بب ماللفاطمة ا ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللنجوى واوالى400351 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللند مكرمي 400354 ة محمد ا 10/12/202208:00ثانو
ري 400362 كيم طا امس التقنية بب ماللعبد ا ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
راء املعزوزي 400363 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ن الراك400366 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
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ش400368 امس التقنية بب ماللفاطمة  وغد ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ن400373 ام يلة ال امس التقنية بب ماللن ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللامال املا400378 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعماد أسقي400380 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ادي400384 امس التقنية بب ماللمحمد الز ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ن جيار400386 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء اسماعي علوي 400387 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاميمة جلو400388 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
م املشكوري400389 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللماجدة سمان400393 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاجر مرزوق 400395 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة الرخموم400398 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
بو400400 امس التقنية بب ماللع ا ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
م نورالدين 400402 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد مخلوف400403 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
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ام بوزردة400407 امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
ي400414 راء بوعزو امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
رشاوي 400415 امس التقنية بب ماللمحمد ا ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
عة أديوان400417 امس التقنية بب ماللبد ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
س400418 امس التقنية بب ماللعيمة بوخر ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللحليمة قاق400419 ة محمد ا 10/12/202212:00ثانو
يعة  اقديم400420 امس التقنية بب ماللر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ام شابيل400424 امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ي400426 امس التقنية بب ماللامال منو ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ي400429 ام مبخو امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ي400430 مة العمرا امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
م رضاع400431 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
ص400433 امس التقنية بب ماللايمان خر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
اوي 400435 امس التقنية بب ماللشيماء ا ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالللي اوثال400437 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللبوشرى  العالم 400441 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماء ايت ع400444 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
م الشطي400445 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللشادية  خدوي 400447 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللرقية لنداوي 400452 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
س  بوقرون400459 امس التقنية بب مالليو ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماعيل ايت 400468 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللأسامة  خالص 400471 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب مالللي غالين400473 ة محمد ا 12/12/202208:00ثانو
راء400476 امس التقنية بب ماللايت بوشوي فاطمة الز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوداد صابر400477 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
لو400478 امس التقنية بب ماللخديجة  ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ان400479 امس التقنية بب ماللحياة من ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء عامر400480 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللض الفنجاوي 400481 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
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ام عطفاوي 400482 امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة ملوك400489 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ري 400493 امس التقنية بب ماللفدوى ا ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ل400495 امس التقنية بب ماللجمال أمز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ة اوعطا400497 امس التقنية بب ماللفوز ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرزاق مرابطي400498 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسمية  املساوي 400499 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة بابو400501 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد خليل400504 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ار 400505 امس التقنية بب ماللامال  إم ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللمعاذ اخشيلعة400507 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ام لكحل400508 امس التقنية بب ماللال ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوداد شاكري 400511 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوردية عراش400512 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعثمان ايت ع 400521 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللرانيا الوا400523 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللرجاء الرايح400526 ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
م  قابو400528 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 12/12/202212:00ثانو
ي 400530 ن سليما امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة املعطاوي 400537 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللاحالم برقوش400540 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة  غواطي400541 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللدنيا العسري 400542 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الرحيم النحي400543 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ي400551 و مة امل امس التقنية بب ماللكر ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد رفيع400555 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
رموض400561 امس التقنية بب ماللعز الدين أ ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللخديجة عقاوي 400563 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ي 400564 امس التقنية بب ماللفاطمة وص ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبدال بوالراس400568 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
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امس التقنية بب ماللفاطمة افق400569 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمحمد أيت صا400572 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللمليكة اجو400574 ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ز400578 امس التقنية بب ماللعتيقة وعز ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
اوي 400581 امس التقنية بب ماللدنيا الك ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ر400585 امس التقنية بب ماللحنان ل ة محمد ا 13/12/202208:00ثانو
ي400587 امس التقنية بب ماللجواد عمرا ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ي400590 فيا امس التقنية بب ماللمحمد ا ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاسماعيل ياسيد400591 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسناء مرزوق 400592 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ام السمال400593 امس التقنية بب ماللس ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ي400606 ور علوا امس التقنية بب ماللاز ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللايوب وجوظن400607 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ري 400608 امس التقنية بب ماللايوب حار ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
راء  الطراش400612 امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللحسناء وعفار400616 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللشيماء  بوفرنال400617 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ة ونادي400619 امس التقنية بب ماللحور ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسل مدافع400620 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ر400625 امس التقنية بب ماللنجوى زن ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللبوعزة حميد400628 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ار400629 راء  ال امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسعيد ما400631 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللر غبور 400632 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الفتاح  الرحي400633 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللدى عبيد400638 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
س ازناك400639 امس التقنية بب مالليو ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ر 400640 م  حر امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالللطيفة  الرامي 400641 ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
ب صواب400646 امس التقنية بب ماللز ة محمد ا 13/12/202212:00ثانو
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وش400649 امس التقنية بب ماللبوشرى  ام ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ن400652 امس التقنية بب ماللخديجة  وحس ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
شاط400653 امس التقنية بب ماللر ال ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
خامون اكرام400656 امس التقنية بب ماللبو ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللإسماعيل  أبوعنان400659 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاتحة  العطار 400660 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللصفاء  احرراد400662 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللعبد الفتاح  غفار400665 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللفضيلة اال400667 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
م400671 امس التقنية بب ماللأيوب كر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
م باسم400673 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
اد بن عوامة400675 امس التقنية بب ماللج ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
يم القيادي 400678 امس التقنية بب ماللإبرا ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
سيوي 400681 امس التقنية بب ماللدونية ال ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللندى رايف400684 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
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ادي ايت وعزان400685 امس التقنية بب ماللعبد ال ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللحليمة اوعماليك400698 ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
مدا400701 م ا امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 14/12/202208:00ثانو
ش400702 س مطع امس التقنية بب مالليو ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللدى وجديد400703 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ار400704 امس التقنية بب ماللنورة شم ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ري 400707 امس التقنية بب ماللعبد الرحيم طا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
اء اباخوش400708 امس التقنية بب ماللزكر ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ي400710 امس التقنية بب ماللأسماء الديا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
طيوي 400716 امس التقنية بب ماللعبد الفتاح ا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة بوسديرة400717 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
زضاض400721 امس التقنية بب ماللرضوان بو ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ليل400723 بار عبد ا امس التقنية بب ماللعبد ا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالللي لعش400725 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
م  الصوري400729 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
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امس التقنية بب ماللخالد العسري 400732 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
زي 400734 ن لعز امس التقنية بب ماللياسم ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللوليد علوش400735 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللاحماد نازه400739 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب مالللب  فاتح400740 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ي400741 امس التقنية بب ماللخديجة  الفتو ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ة خضري 400742 امس التقنية بب ماللفوز ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللرجاء عردال400743 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللفتيحة  مرزاق400744 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللالسعيد مخلوف400749 ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
يد  شبالوي 400751 امس التقنية بب ماللعبد ا ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
ن ايت عبد املومن 400752 امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 14/12/202212:00ثانو
امس التقنية بب ماللأحالم بامحمد400754 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
م  حقي 400756 امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
ي400767 امس التقنية بب ماللشيماء  املامو ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو




162 / 187





202227
















 

ي400769 امس التقنية بب ماللفاطمة التيجا ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
لزي 400771 م ا امس التقنية بب ماللمر ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
مامي400775 امس التقنية بب ماللعبد العا ا ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
ي400781 امس التقنية بب ماللاميمة كمرا ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللفاطمة البنار400782 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
سمت400783 راء بو امس التقنية بب ماللفاطمة الز ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللسكينة السا400784 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
سام حنا400787 امس التقنية بب ماللاب ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
اش400794 ن   امس التقنية بب ماللياس ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
اكة400797 امس التقنية بب ماللمحمد ال ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
م 400799 امس التقنية بب ماللغزالن  كر ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللشرى عساوي 400801 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
امس التقنية بب ماللشيماء خائف400803 ة محمد ا 15/12/202208:00ثانو
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شة410001 س بن زكري اإلعداديةخديجة جو ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ي 410002 م فن س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنجوى  محفوظي410003 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةرانيا خما410004 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ام نوري410005 س بن زكري اإلعداديةس ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ا 410006 س بن زكري اإلعداديةسعيد  خو ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد شيوف410007 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
يد 410008 س بن زكري اإلعداديةسفيان  من ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد ايت ع موح410009 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاشرف  نصي 410010 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةر فجادي410011 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةوئام ازملاض410012 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخديجة  جميل 410013 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
ة تامر410014 س بن زكري اإلعداديةحور ة ادر 08/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنادية السا410015 ة ادر 08/12/202208:00ثانو
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ار410016 ام ب س بن زكري اإلعداديةس ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخولة شاف410017 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحسن اباي410018 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةندى رفا410019 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ب لنداوي 410020 س بن زكري اإلعداديةز ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحسناء بوشري 410021 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
رشاوي 410022 س بن زكري اإلعداديةرجاء ا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةدى عدا410023 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةعبد الكب اغروان410024 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
مري 410025 راء ا س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحفصاء ملضغري 410026 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ري 410027 س بن زكري اإلعداديةر زو ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةفتيحة زرو410028 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةلطيفة  زندور 410029 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسكينة باسيدي410030 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
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راء فاضي410031 س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةعصام حضرن 410032 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ن  حديدو410033 س س بن زكري اإلعداديةا ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ان بوكديد410034 س بن زكري اإلعداديةج ة ادر 08/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسمية زايد410035 ة ادر 08/12/202212:00ثانو
ف410036 س بن زكري اإلعداديةشيماء وز ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد عاطفي410037 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنوال خضري 410038 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
راء اظي410039 س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةأيوب صاديق410040 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ي410041 ز حمو س بن زكري اإلعداديةعبد العز ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ي410042 س بن زكري اإلعداديةوئام جروا ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ال410043 س بن زكري اإلعداديةإيمان در ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخديجة ضروي410044 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ام اقلبوس410045 س بن زكري اإلعداديةس ة ادر 09/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةملياء بن الفالح410046 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
ن410047 س بن زكري اإلعداديةماجدة بن احس ة ادر 09/12/202208:00ثانو
شاو 410048 س بن زكري اإلعداديةأميمة  ش ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةرضا صاديقي410049 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةامال وعالم410050 ة ادر 09/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد ظا410051 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ة 410052 س بن زكري اإلعداديةخليل  بن الزاو ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةفاطمة ايت حساين410053 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخالد راو410054 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
وي 410055 س بن زكري اإلعداديةسمة الدر ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةشرف  الغزالوي 410056 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
ز مزوز410057 س بن زكري اإلعداديةعبد العز ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمصطفى بوكيوض410058 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةيوسف الشقوري410059 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحليبة حمدان410060 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
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ش410061 س بن زكري اإلعداديةصفاء كي ة ادر 09/12/202212:00ثانو
سن410062 س بن زكري اإلعداديةعيمة ب ة ادر 09/12/202212:00ثانو
تان410063 س بن زكري اإلعداديةوفاء اوست ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنورالدين وموزون 410064 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاميمة شكراوي 410065 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةجالل  فوزي410066 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
بات410067 س بن زكري اإلعداديةطارق اعش ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةْاسماء  سيف الدين410068 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةفدوى افضيل410069 ة ادر 09/12/202212:00ثانو
نون 410070 م ا س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 09/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةانوار الدخ410071 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
م واوجا410072 س بن زكري اإلعداديةكر ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ة شماخ410073 س بن زكري اإلعداديةثور ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةأسامة ايت عبد املالك410074 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
فيظي410075 س بن زكري اإلعداديةعيمة ا ة ادر 10/12/202208:00ثانو
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ر410076 س بن زكري اإلعداديةمحمد ابن كر ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةدنيا بار410077 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ي410078 س بن زكري اإلعداديةحميد ال ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةفاطمة السعيدي410079 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
روال410080 س بن زكري اإلعداديةأيوب ب ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةغزالن فات410081 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ة بونو410082 س بن زكري اإلعداديةسم ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسل بوعرعار410083 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاملصطفى نايت يو سف410084 ة ادر 10/12/202208:00ثانو
يع عفيفي 410085 س بن زكري اإلعداديةر ة ادر 10/12/202208:00ثانو
ي410086 س بن زكري اإلعداديةخديجة البو ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةانور اوعسو410087 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي 410088 ن  الغف س بن زكري اإلعداديةمحمد ام ة ادر 10/12/202212:00ثانو
د410089 س بن زكري اإلعداديةأسماء مجا ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد سوا410090 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةسلوى القل410091 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي410092 صا زة ال س بن زكري اإلعداديةعز ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخولة ملي410093 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ة حوس410094 س بن زكري اإلعداديةصا ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاسماء سطي410095 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاحمد اكرام410096 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
اع410097 س بن زكري اإلعداديةدى  ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي410098 س بن زكري اإلعداديةلي ع ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ي410099 بو س بن زكري اإلعداديةر ش ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةامال موساوي 410100 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةالة العلماوي 410101 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ب قبال410102 س بن زكري اإلعداديةز ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسليمان ابراوي 410103 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
ر410104 و س بن زكري اإلعداديةزكية ال ة ادر 10/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاميمة كندي410105 ة ادر 10/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةنورا امخون 410106 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحسناء أخباش410107 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ة ملشنق410108 س بن زكري اإلعداديةنز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنادية حي410109 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
وان410110 س بن زكري اإلعداديةخديجة ز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةإيمان  العنا 410111 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ور ا410112 س بن زكري اإلعداديةاز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
م410113 ة لد س بن زكري اإلعداديةنز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
راء  املوم 410114 س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ي410115 س بن زكري اإلعداديةحسناء النبا ة ادر 12/12/202208:00ثانو
م الرامي410116 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحفيظة اعيدا410117 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
في410118 س بن زكري اإلعداديةيوسف  الشر ة ادر 12/12/202208:00ثانو
ن410119 احس س بن زكري اإلعداديةرشيد او ة ادر 12/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحدو اخياط410120 ة ادر 12/12/202208:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةجواد اك410121 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمن الوردي410122 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
يدة امزوار410123 س بن زكري اإلعداديةز ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسم التا410124 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةدى العف410125 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةأيوب قنجل410126 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاجر فرو410127 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
يد410128 س بن زكري اإلعداديةتيدار زا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةلب اجوب410129 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ان410130 س بن زكري اإلعداديةعبدالعا أيت ز ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي410131 مدا س بن زكري اإلعداديةندى ا ة ادر 12/12/202212:00ثانو
بون 410132 س بن زكري اإلعداديةإسراء ش ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي 410133 س بن زكري اإلعداديةأميمة عن ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ت410134 س بن زكري اإلعداديةوصال كر ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ستجيب410135 س بن زكري اإلعداديةشيماء  ة ادر 12/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةعثمان ميان410136 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةموراد  عصفي410137 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ي410138 س بن زكري اإلعداديةفاضل ن ة ادر 12/12/202212:00ثانو
ال410139 س بن زكري اإلعداديةإيناس در ة ادر 12/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةر درحم410140 ة ادر 12/12/202212:00ثانو
يدة  زايد410141 س بن زكري اإلعداديةز ة ادر 13/12/202208:00ثانو
ف410142 راء ظر س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةدنيا بنوس410144 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
يالل410145 س  س بن زكري اإلعداديةا ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمصطفى القا410146 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةلب  اد410147 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
ن بوحفة410148 س س بن زكري اإلعداديةا ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةأسماء غماذي410149 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسلوى بنعمار410150 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
ي كمال410151 س بن زكري اإلعداديةعبد الغا ة ادر 13/12/202208:00ثانو
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يل موحيب410152 س بن زكري اإلعداديةن ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحكيمة برا410153 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد ايزى 410154 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
ام الفرساوي 410155 س بن زكري اإلعداديةال ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحذيفة أشاوي 410156 ة ادر 13/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةعيمة فرعون 410157 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسلوى لطيفي410158 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحميد اكيوي 410159 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسن اعراب410160 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
راوي 410161 س بن زكري اإلعداديةيوسف الز ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ي410162 ينو س بن زكري اإلعداديةجمعة ال ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحكيمة رز410163 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاسماعيل شروق410164 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخديجة اكدم410165 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
م بولعرف410166 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
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نا410167 راء ا س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةإيمان عدال410168 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةحمزة وحديدة410169 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةإلياس صادق410170 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسارة صد410171 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
ام410173 س بن زكري اإلعداديةنورة ازن ة ادر 13/12/202212:00ثانو
م ايت احماد410174 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
في410175 س بن زكري اإلعداديةأحمد الشر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةسل العلوي 410176 ة ادر 13/12/202212:00ثانو
م القل410177 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 13/12/202212:00ثانو
م بدري 410178 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةعيمة التايم410179 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةوفاء نحال410180 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنوال السوداري 410181 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةشيماء حيل410182 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
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ق املان410183 س بن زكري اإلعداديةعبد ا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد فرتا410184 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
دى السمال410185 س بن زكري اإلعداديةنورال ة ادر 14/12/202208:00ثانو
اوزكيت410186 س بن زكري اإلعداديةحميد ايت  ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ال410187 س بن زكري اإلعداديةحنان  بح ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ن410188 ب  ايت تفغال س بن زكري اإلعداديةز ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخديجة أجديك410189 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنورة  بوشتا410190 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي410191 س بن زكري اإلعداديةأمينة العدرا ة ادر 14/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاسية  سالم 410192 ة ادر 14/12/202208:00ثانو
ي410193 س بن زكري اإلعداديةاكرام علوا ة ادر 14/12/202212:00ثانو
عال410194 س بن زكري اإلعداديةحفيظة   ة ادر 14/12/202212:00ثانو
م  يوسري 410195 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةإيمان  م410196 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ي410197 س بن زكري اإلعداديةعبدالرحمان اوع ة ادر 14/12/202212:00ثانو
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س بن زكري اإلعداديةخالد  اوك410198 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةشيماء املكنا410199 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةاكرام بورحيم410200 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
الق عابيد410201 س بن زكري اإلعداديةعبد ا ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةنجوى خليف410202 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
وي410203 شة  خ س بن زكري اإلعداديةعا ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ام املعطاوي 410204 س بن زكري اإلعداديةس ة ادر 14/12/202212:00ثانو
مة جبي410205 س بن زكري اإلعداديةكر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
م حس410206 س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ي410207 ا ام  الز س بن زكري اإلعداديةال ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ش410208 س بن زكري اإلعداديةامال مط ة ادر 14/12/202212:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةخديجة  ايت طالب410209 ة ادر 14/12/202212:00ثانو
مة كروم410210 س بن زكري اإلعداديةكر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ي410211 لوا م  ا س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
ي410212 م رضوا س بن زكري اإلعداديةمر ة ادر 14/12/202212:00ثانو
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ط410213 راء كر س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 15/12/202208:00ثانو
اج410214 س بن زكري اإلعداديةعيمة ايت ا ة ادر 15/12/202208:00ثانو
ف410215 س بن زكري اإلعداديةم ظر ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةند الصغراوي 410216 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد عوام410217 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد بوس410218 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
راء اعمارة410219 س بن زكري اإلعداديةفاطمة الز ة ادر 15/12/202208:00ثانو
س بن زكري اإلعداديةمحمد اليحالوي 410220 ة ادر 15/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمروان مقدال310004 08/12/202208:00ثانو
ران310005 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاحمد كر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعد عبيد310006 08/12/202208:00ثانو
يل الكدري 310008 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللن 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسليمة ناصر310009 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورة وجديد310011 08/12/202212:00ثانو
ي310013 ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإيمان ال 08/12/202212:00ثانو
يم وع310014 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللابرا 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاجر خ310017 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى اوح310022 09/12/202208:00ثانو
ي310024 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمعاد بن امل 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد املنعم اخواض310025 09/12/202212:00ثانو
ن310026 غرت ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد او 09/12/202212:00ثانو
اب  اتب310035 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر 09/12/202212:00ثانو
يم310037 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد ابرا 10/12/202208:00ثانو
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م أشال310038 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفؤاد رضوان310040 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللكوثر حميد310043 10/12/202212:00ثانو
سام الدقا310048 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاب 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر القاس310053 10/12/202212:00ثانو
يل االدر310054 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللن 10/12/202212:00ثانو
ديفي310059 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليح ا 12/12/202208:00ثانو
في310061 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة شر 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللساعيد خالف310062 12/12/202208:00ثانو
ي310067 سام شكال ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاب 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان البقا310071 12/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد العا فاضل370001 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللطارق سعون 370004 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء توفيق370012 08/12/202208:00ثانو
باوي 370013 اب  ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمليكة اقرسال370021 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحياة أوحمو370023 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللجليلة بخان370028 08/12/202208:00ثانو
ق370032 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللودود عبدا 08/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامال فاتح370034 08/12/202208:00ثانو
ل370038 م طو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 08/12/202212:00ثانو
يد370040 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الفتاح ش 08/12/202212:00ثانو
ام  أحسو370042 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللس 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليح اكجيل370044 08/12/202212:00ثانو
ي370045 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء شعبا 08/12/202212:00ثانو
ي 370048 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبد الرزاق ب 08/12/202212:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللماجدة اغ370049 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوداد برطال370051 08/12/202212:00ثانو
وح370055 ن  ر س ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 08/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللند كوري 370064 08/12/202212:00ثانو
ار370066 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللدى ب 08/12/202212:00ثانو
شري 370070 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء ال 08/12/202212:00ثانو
يد اتمكونت370077 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللش 09/12/202208:00ثانو
ي 370091 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمنصف العم 09/12/202208:00ثانو
و370093 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاظمة ك 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللوسيمة الفق370095 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد ايت حدو370106 09/12/202208:00ثانو
ام اوما370108 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللال 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء سليوي 370115 09/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعصام قنجل370122 09/12/202208:00ثانو
في370125 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة شر 09/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنورا  أحسو370130 09/12/202212:00ثانو
ا370131 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإلياس ا 09/12/202212:00ثانو
ارن 370133 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسن از 09/12/202212:00ثانو
طن370143 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب إملز 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايمان كركوب370147 09/12/202212:00ثانو
ال370149 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء غر 09/12/202212:00ثانو
ى370154 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفانة ت 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعاد الصابري 370165 09/12/202212:00ثانو
ي 370169 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء ج 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخولة نايت عيدة370171 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد بوكيوض370172 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسعيد التا370173 09/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصب افج370180 10/12/202208:00ثانو
لي370181 راء عبد ا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمصطفى فنان370187 10/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاسماعيل  بوعامر 370189 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحسناء معرو370190 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللخديجة الطالب370191 10/12/202208:00ثانو
م370192 س كر ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 10/12/202208:00ثانو
ة امل370193 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنز 10/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد حيان370195 10/12/202208:00ثانو
ن370198 س ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاميمة  10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان امليلس370205 10/12/202212:00ثانو
اجيم370206 ية  ال ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحس 10/12/202212:00ثانو
نو370207 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمليكة و 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعبلة بزلول 370209 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللعادل ناسيم370215 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان حنصا370219 10/12/202212:00ثانو
ة  البغدادي 370221 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنز 10/12/202212:00ثانو
ورى370224 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللرجاء تمز 10/12/202212:00ثانو
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حة370225 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللميمون  اور 10/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأميمة  تائب370230 10/12/202212:00ثانو
يلة بو370235 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنو 10/12/202212:00ثانو
ي370245 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب احما 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس ايت حموا370250 12/12/202208:00ثانو
ي370259 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان العمرا 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللغزالن ازو370262 12/12/202208:00ثانو
س بخوش370264 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأ 12/12/202208:00ثانو
سام لبدن370265 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللاب 12/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللحنان بوستة370266 12/12/202208:00ثانو
ن الوردي370276 س ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللا 12/12/202208:00ثانو
ا370277 م اخو ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمر 12/12/202208:00ثانو
فيظي370281 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإكرام   12/12/202212:00ثانو
مرة370282 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسماء بن ا 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللصفاء ملول 370290 12/12/202212:00ثانو
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ي 370292 سا ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشام  الك 12/12/202212:00ثانو
س بن ا370293 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب مالليو 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأيوب  املصمودي370295 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسكينة اعرا370299 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد سليم370301 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنجيب محفوظ370313 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللايوب صدو370317 12/12/202212:00ثانو
دي370319 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنادية السر 12/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللساملة لصفر370320 12/12/202212:00ثانو
ن عشيق370324 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللياس 13/12/202208:00ثانو
راء ففوري370326 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللأسماء برد370328 13/12/202208:00ثانو
ار370329 ب ال ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 13/12/202208:00ثانو
ة ز370333 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللنز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللمحمد مكطوف370337 13/12/202208:00ثانو
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ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللسليمان شيوطي370344 13/12/202208:00ثانو
راء  كرطيط370345 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفاطمة الز 13/12/202208:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللر سم 370349 13/12/202208:00ثانو
ي370353 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللامال فا 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشيماء ايت بوقدير370358 13/12/202212:00ثانو
ور اوناصر370360 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللز 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللإلياس يوسفي370365 13/12/202212:00ثانو
ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللع أيوب370369 13/12/202212:00ثانو
ش370370 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللشرى مخر 13/12/202212:00ثانو
ة اعباس370387 ة أحمد الصوم اإلعدادية بب ماللفوز 13/12/202212:00ثانو
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