
 

 

الجهوية   األكاديمية  في لتنهي  والناجحين  الناجحات  كافة  علم  إلى  الشرق  لجهة  والتكوين  لتربية 
توظيف   النظاميةمباراة  رفقته()  2022  نونبررة  دو  ،ةكاديمي ألل  األطر  التأالتأن    ،اللوائح   هيلي كوين 

 يلي:  وفق ما    2022  دجنبر   26  االثنين   يومسينطلق ابتداء من  
 

 : ريسالتد ر  ط أ
 

 التكوين التأهيليمقر  المديرية اإلقليمية  التخصص  السلك 

 االبتدائي 

 األمازيغية
 جميع المديريات

 اظور بالن الفرع اإلقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق  اإلقليمية 
 الدريوش  - لناظورا مزدوج

  - تاوريرت - جرسيف مزدوج
 فجيج ببوعرفة

  –)بودير  بوجدةي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق ركز الجهوالمملحقة 
 مركز تكوين المعلمات والمعلمين سابقا( 

 الثانوي 

 -- سفة الفل
س مكنا –لتكوين لجهة فاس اللمركز الجهوي لمهن التربية والفرع اإلقليمي 

 حمرية بمكناس 
 سطات – الدار البيضاءة لتكوين لجهالمركز الجهوي لمهن التربية وا -- التكنولوجيا 

 اللغة العربية 

  –)بودير  بوجدةالشرق ملحقة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة  --
 ن سابقا( والمعلمي تمركز تكوين المعلما

 اللغة الفرنسية 

 علوم الحياة واألرض

 التربية البدنية 

  المعلوميات 
ملحقة  ) بوجدةوالتكوين لجهة الشرق حقة المركز الجهوي لمهن التربية لم

 جامعة محمد األول(رئاسة أمام  – القدس
 بوجدة   يسي الرئ   المقر لشرق ة والتكوين لجهة المركز الجهوي لمهن التربيا -- باقي التخصصات

 

 : أطر الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي 
 

 التكوين التأهيليمقر  التخصص 
  المعلمات  تكوين  كزمر  –)بودير    بوجدةتكوين لجهة الشرق  ي لمهن التربية والملحقة المركز الجهو ملحق تربوي 

 الملحق االجتماعي  (سابقا والمعلمين
 ة واإلدارملحق االقتصاد 

 

يتع وعليه أعاله ،  مبين  هو  ما  وفق  التكوين  بمقرات  االلتحاق  باالمر  والمعنيين  المعنيات  على  ،  ين 
 . 2022  نبر ج د   26  االثنينيوم  ابتداء من  وذلك  

 
 

   1   إعـــالن

 
 

 ع امللفات لعملية التسجيل وإيدا  2022دجنبر   23إلى  2022دجنبر  22من  ة تد املمتخصص الفترة  

 



 
 

 

للتت الجهوية  األكاديمية  إنهي  الشرق  لجهة  والتكوين  الناجحات ربية  كافة  علم  لى 
مباراة توظيف   في  النوالناجحين  إعداد   ،2022  نونبررة  دو   ةكاديميألل  ظاميةاألطر  إلى 

   التالية:واملكون من الوثائق  التأهيلي(ن )التكويملف التدريب 
 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
 

ظ داخل  املذكورة  الوثائق  كل  ظهر توضع  على  ويكتب  بريدي  ا  هرف  ة( ملتدرب)اسم 
التكوين املمتدة من:  ،  والتخصص ومركز  الفترة    23إلى    2022دجنبر    22وذلك خالل 

 يلي:  وتودع وفق ما ،2022دجنبر 
 مقر إيداع ملف التكوين  التخصص 

 ةهة الشرق بوجدلجهوية للتربية والتكوين لجامقر األكاديمية  ا التكنولوجي، سفةالفل
التخصص وأطر    ثانوي(  –)ابتدائي    اتباقي 

 م اإلداري والتربوي واالجتماعي الدع
 ( 1 التكوين )حسب التوزيع املعلن عنه في اإلعالن بمقر

   2  نإعـــال 



 

 ........................... التخصص: 
 ...........................  رت:

 
 ريح بالشرفتص

 
 

 السيد )ة( :   أسفله، املوقع  أنا 

 أصرح بشرفي أنني :  ، ..............................................  :للبطاقة الوطنية للتعريف رقم  )ة( الحامل

املسؤوليةتحمل  أني أ، و أي مشغل آخرغير مرتبط)ة( حاليا بعقد تشغيل مع   - في التبعات القانونية    كامل 

 . النصوص القانونية الجاري بها العملي فملقتضيات املنصوص عليها  املترتبة عن ا 

 : توقيع املصرح)ة(
 



الرقم
ي تيب   التر

رقم
المديريةالتخصصالسلكتاري    خ االزدياداالسم والنسباالمتحان

اإلقليمية
ي27/02/1998ازوكاغ رضوان1308429

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/03/1994زيرار حسناء2303683

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/08/2000لشهب فاطمة3308169

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي09/12/2001اتسولي نوال4308333

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/08/1994جبوري نورة5303662

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ات صفاء6306434 ي05/05/1994بوضر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/12/1999اوقسو وسام7308128

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/11/1996نجاري مريم8304224

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/05/1999اسماعيلي اكرام9308566

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي فاطمة10308255

ي29/04/1998العوئر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/05/1999صالحي سناء11308533
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ة12306114 ي22/03/2000لحمر نصير
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي ماجدة13308588
ي02/05/1995حسائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي03/12/1998الهيتمي مريم14305004

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي14/10/1999برحيلي وهيبة15308034

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي14/02/1999بودة هناء16304186

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي26/11/1997بطاحي محمد17308408

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي29/09/1996الطويل فاطمة الزهراء18308457

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/04/1999الببكاري فاطمة الزهراء19308327

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/12/1993هرماز توفيق20308124

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي27/02/1999برجاوي لمياء21308687

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي عبد اللطيف22308656 ي18/12/1995يخوئ 

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي بوبكر23308703

ي02/09/1994الصدق 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/01/2000السنوسي فوزية24308361
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/05/1999الزاوي هشام25308569
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي31/01/2000مستور شيماء26308584
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

اك اكرام27306438 ي03/06/1994الشر
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي05/06/1994بن اعمرو سعاد28308273
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ة29305182 ر ي08/07/1998بنعمرو كير
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/03/1998امعلمي فاطمة30308672
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/09/1997حيمري دنيا31308484
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/09/1993كرادي نسيمة32308131
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي فاطمة الزهراء33308046 ي08/11/2000مومنر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي07/05/1994ملمازي لطيفة34308518
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي أسماء35308210
ي16/11/1994عكروسر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/03/2001حاكمي شيماء36308290

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/09/1999ويندي ابتهال37304395

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي04/04/1999العلوي سكينة38306186

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي10/03/1995حيدة تورية39308214

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي23/04/1999عايسي هند40308677

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي هاجر41308697 ي14/07/1999الصنهاح 

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي19/01/1999لعبيدي أحمد42308223

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/04/1998بورزمة كوثر43308552

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي نشين44304380

ي20/07/1997لخليفر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي02/01/1996عزاوي سناء45308664
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي سارة46308270 ي20/09/1994الرقين 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي عاطف47306353
ي05/02/2001مخفر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/02/1999فلوح أميمة48303320

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي أسماء49304407

ي23/10/1999العوئر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي09/02/1996مجاهد نجية50305203
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي05/03/2000لحروري فاطمة51308354
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي06/08/1994عبد الموئر صالح الدين52308452
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي03/08/1995الهاللي فاطمة الزهراء53308129
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي09/06/1998ايت دحمان لبنر54308590
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/05/1997بونوة مراد55308174
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/01/1993باهدي فاطمة56308324
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/05/2001حمادي سهام57308713
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/03/1996الجداوي مريم58304248
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي سناء59308700 ي22/06/2001حميمنر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/03/2001المحمدي عبد الرحيم60308388
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي عبدالصمد61308562
ي09/12/1995حمدائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/07/1997المير فاطمة62308274

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/12/1995العجوري محمد63308622

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي زهور64308639

ي22/01/1994السداوئر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/07/1993سالمي فدوى65308464
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/07/1996حسناوي هند66308679
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي02/07/1999بوعزاوي كمال67308513
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/05/1994الطاهري يشى68303830
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/02/1998معمري إبتسام69308339
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/07/1997قريشل فاطمة الزهراء70308042
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ى ايوب71308623 ي15/12/2000ختير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/03/1999ازنيفر إيمان72304225
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/07/1996الحنفاض عائشة73308330
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نوال74308123
ي14/03/1997الدحمائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي20/10/2001مختاري سهام75308066

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي02/06/1996بوردة فاطمة الزهراء76303691

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ين77303498 ي01/07/1997خيدوس صي 

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي26/05/2001الحاكمي خديجة78304357

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/12/1997سالمة وداد79308539

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/01/1999الوالي هبة80306419

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي30/11/1994حقاوي مريم81308612

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي سناء82303701

ي18/12/1999اليخلوقر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/05/2000االعرج محمد83308017
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/09/1996ازرف سليمة84306002
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/01/2000اليحياوي فاطمة85305224
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي15/09/1999زروال مريم86304196
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي24/09/2000غرسال رحاب87306404
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/11/1999بلمامون سليمة88308060
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/01/1995بوحفاص حليمة89308105
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي زكية90308355 ي29/08/1998حبوئ 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ة91303625 ي17/10/1999معراض زهير
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/06/1999المسياح صباح92303791
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي23/03/1997بوزحزاح سلوى93303329
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي زكية94303302 ي19/04/1995لمرينر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/01/1998الصديق فاطمة الزهراء95306183
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/12/1994أزيزى نعيمة96308478
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي جواد97304188
ي06/04/1996الزيتوئر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/07/1999بلمغار سومية98306048

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي22/12/1998بقة هدى99308660

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/08/1993بوبكري إكرام100304039

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/11/1997محبوب محمد101308349

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي02/06/1994بنعبو إكرام102308717

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي لبنر103304282

ي21/02/2000شوق 
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي ايمان104308050 ي10/04/1998بين 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ج فاطمة105308695 ي11/03/1999العير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نجاة106308176 ي02/04/1999الطين 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي هند107306111
ي08/08/1999يوسفر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي04/03/1999بحباحي فاطمة الزهراء108308142

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ى109308668 ي02/02/1996مسيح بشر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي10/08/2001عجرود حاتم110303316

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/06/1998عبيد محمد111308527

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي منال112308342

ي25/08/1996كعواسر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/07/1998زايدي حليمة113308045
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/06/1998حيان هاجر114304142
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي فاطمة الزهراء115308686 ي15/04/1998الحبين 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي كوثر116303266
ي15/03/1995الصادق 

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/06/1994شاحب سمية117308665

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/02/1999بن يعقوب وئام118303445

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي18/06/2001بوعميش عفاف119308496

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي المصطفر120306251 ي16/12/1996الزهنر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي07/10/1996امناذ وئام121303015

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
122308384CHAIMAE ي04/03/1994عزاوي شيماء

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي20/05/2000جهر لوبنر123308172

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي07/11/1997بنتومية رجاء124308268

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي حليمة125306187 ي20/09/1993العرائ 

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي رحاب126308597

ي15/05/1999رمضائر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي29/06/2000جيار محمد127303571
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي وئام128308305 ي03/07/2000المحجوئ 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/01/2001هلباج منال129306054
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ودي سناء130308682 ي25/08/1999الي 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/07/1998شهيد ايوب131304363
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي فاطمة الزهراء132308446 ي23/08/2000كير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي أميمة133303805
ي10/06/1998العطالئ 

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي09/01/1996عريبا فدوى134308010

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/10/1999بوتديست يوسف135308198

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي08/05/1999بوروى شيماء136306287
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ر خديجة137305179 ي30/03/1999ياسير
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي25/02/1997املوك الصديق138308690
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/06/1999عزة دينة139308201
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/04/1999فارسي كوثر140308534
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/11/1997القاديري هدى141306313
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/11/1999برحيل عمر142308511
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/07/1995احفران فاطمة الزهراء143308244
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/07/1995السالمة أسامة144308666
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي سارة145306075
ي04/04/1993درفوقر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي ام العيد146308674

ي30/05/2000بوزيائر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي ابتسام147304267
ائر ر ي04/07/1997الي 

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
وري وليد148308454 ي19/04/1997البشر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/07/2000بودود شيماء149308671

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي رشيد150304415

ي23/09/1998الجغنوئر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي07/11/1995المعمري مصطفر151308336
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي فاطمة الزهراء152308032 ي07/11/1995خيي 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/10/1997الرب  ع إلهام153304214
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي09/06/2001لعرج هاجر154306010
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ر اسماء155308162 ي24/12/1994حمير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/07/1997الزمري خديجة156308456
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ة157308271 ي02/10/1996التازي سمير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/11/1994الشادلي كريمة158305184
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/08/1996بنكاك آمنة159308257
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/10/1999محدان شيماء160308206
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/08/1999مكطوف مريم161308326
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي محمد162306311 ي08/04/1997الشاين 
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/12/1995عبيد حفيظة163306406
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/06/2000نصيح حياة164306202
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/04/1998نبار يونس165304116
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي خديجة166303834
ي15/11/1998الوزائر

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي ايمان167304002

ي07/11/2000صاقر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ر168308515 ي17/01/2000زيرار ياسير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي هاجر169308165 ي07/07/1997الشمسر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي فاطمة الزهراء170308529
ي05/03/1997عمرائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي13/02/1999عزاوي يوسف171308121

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/07/2001لهجر شهيدة172304060

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي جمعة إكرام173306374 ي27/11/1998أئ 

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي22/12/2000عبد العالي حورية174306421

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي نبيلة175304175

ي05/01/1997الزهوائر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي14/12/1999عرفاوي سليمة176304119
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/03/1999عامري صفاء177304086
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي15/02/1998سالو حياة178306083
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي25/05/1995زروالي محمد179308524
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي05/01/2000بق سكينة180305152
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي لمياء181303273
ي06/11/1996وتيف 

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/11/1996المختاري محمد182308111

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/06/1997عزوزي كوثر183303311

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي21/08/1996اوشارية رميساء184306219

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/07/1999حمداوي هدى185308171

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/06/1993الجوييط نوفل186308669

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي أميمة187304401

ي31/08/1998الغزوائر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي18/06/1999عمراوي نوال188308113
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/10/1998العيساوي فريد189308207
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي29/06/1998االزعر هاجر190306420
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي21/01/1998الشاط  ندى191303315
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/04/1999واحدي هند192308602
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي21/08/1997متوكل فاطمة الزهراء193306017
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي أميمة194308494
ي05/11/1999الدحمائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي لطيفة195305245 ي05/06/1999بخن 

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي27/10/2000بن داود احالم196308378

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي فاطمة197308438

ي16/03/1999دحمائر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/02/1995الموساوي يونس198304324
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/01/1998بادة هدى199308109
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/01/1999الشاهدي اسية200308621
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي31/03/1997عزيزي لطيفة201305037
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي18/07/1993النوالي فتحي202308222
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي14/11/1997أوجكال لبنر203304153
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/02/1993مشيدة رشيدة204308479
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي22/10/1999مان إيمان205303071
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي21/02/2000بوطالب لطيفة206306104
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي06/08/1996باكو الهام207308684
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/07/1994هموري محمد208308600
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي24/05/1999المختاري اميمة209304103
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي محمد210305183 ي14/03/1998البلغين 
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/08/2001المغراوي خديجة211306388
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/07/2001حناش محمد212308299
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/11/1996بنعلي كوثر213308487
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي بنشالة214308706
ي10/12/1996دحمائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ضور سلوى215306439 ي07/09/1998ضر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي إيمان216305200

ي05/07/1997امهائر
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/07/1998بنعبوبو منال217308155
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

وز218303663 ي18/08/1998البوزيدي فير
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي سومية219303729
ي04/08/1993الرحمائر

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي05/02/1998زهراوي غزالن220304387

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي29/03/1993طويل أحمد221308561

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي22/06/1999اسماعلي آية222308720

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي نور الهدى223303282

ي12/07/2000رحمائر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي25/09/1998العواري أنس224304122
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي دنيا225308635 ي04/07/1998حبوئ 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي04/01/1997لحلوحي سناء226306146
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/06/1998كركيط لوبنة227306289
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي عايدة228308398
ي23/08/1998صديف 

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي28/01/1995بوتالونت محمد229306238

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي28/11/1998القاسمي فاطمة الزهراء230304190

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي27/05/2000القسوي هدى231306341

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/09/1998امساعد إسماعيل232304099

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/03/2000غمالي خديجة233308568

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/01/1997الشبالوي فاطمة الزهراء234308724

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/06/1997بورشيد ليل235304309

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي03/10/1995بنطالب سامية236308183

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي21/03/1995لعرج عتيقة237305042

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/07/1999صديق عبد العلي238306132

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي عبدالرحمان239308295

ي22/05/2000لخليفر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي ابتسام240308585 ي21/11/1996يعكوئ 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/02/1996جوت انتصار241308618
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي25/02/1995بنعبدالرزاق هاجر242303845
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/05/2000شيكر اسماء243303660
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي22/04/1999يعقوب اسماء244303298
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/06/1997محندي حكيمة245308512
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/03/1996تحزيمة فائزة246308364
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/07/1995الصياطي أحالم247304098
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي خديجة248308241 ي24/09/1996الطين 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/07/1997بوزكاوي فطيمة249304123
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي07/10/1998محروك عفاف250308054
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي06/02/1997زكاغ سكينة251306418
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/06/1996بنمهدي سلم252308143
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ودي جهاد253306292 ي15/01/1998الي 
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نادية254308504
ي11/08/1995رحمائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي رشيدة255306100 ي11/02/2000الخثير

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي13/02/1994بوشاوش الخامسة256308605

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي24/08/1996عبدة صليحة257303700

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي29/05/1997عياد عبدالحق258308653

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي شيماء259303312 ي04/09/1996حاح 

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ة260308710 ي20/01/1999كبوري سمير

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/01/1998السالمي محمد261306308

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي05/11/1996سويسي مروة262308125

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي الخياري مريم263304307 ي01/11/1996الركائ 

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي02/12/1999يوالل شيماء264304269

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي05/01/2002عال سمية265308459

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/01/2000صادق نورة266304029

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي04/04/1996قادى عبدالقادر267308158

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/02/1995الويز محجوبة268305173

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي09/07/1993بنتهامي إلياس269303031

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي19/03/1998عني  محمد270304121

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي31/12/1999الداودي هدى271308232
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/02/1999مرابط أمال272306440
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/12/2001زروات حسناء273303722
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/12/1994المسعودي زكرياء274304148
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي العيد275308505 ي31/07/1998حبوئ 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/11/2000عريش سكينة276306253
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/11/1998أعالوي محمد277303317
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي14/05/1998الزحزوحي اسماعيل278308565
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/05/1998القادري ندى279303005
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ر280303840 ي07/06/1994مريمي محمد أمير
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ة281308146 ي01/11/1994بواألنوار نصير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نابل282308649
ي06/06/1997عمرائر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي سناء283308707 ي05/11/1997الراح 

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي عبداللطيف284304170

ي14/12/1998زواغر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/02/1994العكريوي ليل285308702
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/04/2000سوناين دليلة286305261
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/03/1996بوشطاط سعاد287308091
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي24/03/2001الحدراوي مريم288303755
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/09/1999بهطاط شيماء289305181
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي11/09/1997خرباش سهام290304095
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي06/07/2001مضياف سكينة291308177
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ر292308053 ي ياسير
ي28/05/2000ماموئر

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي10/10/1994مهديوي يوسف293308061

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/09/1999اوالدالحاج ناهد294304162

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي14/02/1994القلعي محمد295308173

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ى296303360 ي13/09/1995ضابو بشر

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/12/2000مستاري مريم297308217

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي03/09/1999اسالسلي كوثر298306011

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي لبنر299306148 ي13/09/2000الباشير

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/03/1996بنحليمي فطيمة الزهراء300303558

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي هدى301308357

ي13/12/2001بنحمائر
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي07/09/1999بورزة حسن302308278
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/01/1995مختاري اكرام303308117
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي24/02/2002عائدي ايمان304303008
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/01/1997قوطيط هدى305308680
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي وداد306306213
ي10/08/1998جعوئر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي امال307308381 ي22/06/1997قرجيح 

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي12/12/1998عال سمية308308596

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي21/05/1996برتال محمد309306184

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/10/1998العبدالوي سناء310308288

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/09/1996ادحامنة سعاد311308383

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي04/11/1994سنحنود عماد312308721

فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي فوزية313304174

ي25/03/1994البحموسر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي02/03/1993نورالدين ابتسام314308711
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ى315308432 ي بشر ي09/04/1999حح 
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي04/11/1998بابعلي محمد316308094
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي15/09/1997مازوز عبد العزيز317308520
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ى بوالعيد318308564 ي16/02/1995اوخير
فجيجمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/08/1997اوبضيل فاطمة الزهراء319308540
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/07/1993ضض إلهام320303605
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/05/1997بوبكري جميلة321308059
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/01/1998الزريولي المهدي322308181
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/12/1998القسم فاطمة323308283
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي02/05/1998احلولي سعاد324308300
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي25/05/1994الطائع عادل325303790
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نوال326305132
ي27/05/2000حراسر

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/06/2000زايدي فاطمة الزهراء327305208

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي الزهراء328308098 ي26/02/1997طين 

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي20/07/1997اعمير ايمان329308313

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي17/04/2000مرابط هاجر330303637

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي17/12/1993السقلي حسنة331308514

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي11/01/1999حمداوي هبة332308688

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي10/07/1999اشلح محمد333304064

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي نهيلة334304314

ي02/09/1998المراق 
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي13/02/1996رحال نورالدين335303042
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي هاجر336305166
ي13/12/1993شقروئر

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي19/08/1998اعطلة محمد337308303

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي14/10/1994اومازوز اسماعيل338308119

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي27/10/1999ابوالغازي وئام339303782

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ة340308465 ي03/08/1999لكدو نصير

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي19/10/1997طرشون عبد الوهاب341308161

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي23/12/1994سوناين جميلة342308337

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي03/08/1997قديري نجوى343308670

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي15/06/1998الشلخة عزيزة344303798

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي21/07/2000بولغمان سلم345303686

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي10/10/1998أمطاط سلوى346303428

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي محمد347303718

ي03/02/1996المخلوقر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/10/1999الصالحي سكينة348305178
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/01/1997حلومي فؤاد349308549
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/10/1995مصباح الخالدي350308334
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي امال351305185 ي18/03/1998كلين 
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/02/1996طايطاي سكينة352308156
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي14/03/1999نايت موح ليل353303364
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/07/2000شيكي مريم354308048
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/02/2001حسناوي رقية355308116
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي05/06/1999عيادي أميمة356305050
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/01/1999بنحدو شيماء357308056
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/06/1998الماحي لمياء358308554
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي31/05/1993متوصي أمينة359303181
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ف الدين360308191 ي27/12/1998لشعل شر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي17/12/2000السقيلي لبنر361303821
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي15/10/1999الصويري عبد العظيم362303374
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي02/02/1995اولمرغاد حسناء363308530
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي14/06/1998جويمعات مونية364308044
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي06/06/1999رؤوف إلهام365305074
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/11/2001امحمادين فرح366303111
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/11/1995فلواض جميلة367308701
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي19/11/1997بوتو علية368303413
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/02/1999سيي  سفيان369306398
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي سعاد370304143
ي28/03/2000المخوحر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي26/02/1995حايدي أسامة371305112

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي372308047 ي01/01/1995بوصبيع عبد الغنر

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي24/09/1996زيبور هاجر373305191

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي08/09/1998شاطر ليل374303728

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي حليمة375305195

ي15/05/1995الحمدائر
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/06/2000العيادي ايمان376303299
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/11/1994بلعشي المهدي377303013
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي منية378308088 ي02/10/1998مهنر
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/06/1993بيالل حسام الدين379303812
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/10/1995بنعباس أسماء380308503
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي09/09/1998أحريف أحالم381304094
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ى382308018 ي13/12/1993معزوزي بوشر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي23/08/1995الوكيلي إسماعيل383304048
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/12/1997بنعلي عبد الرزاق384308196
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/01/1999قيبو جمال385306136
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي16/06/1999فارس زكرياء386305262
تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/12/1998بوكنانة أسماء387303179
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي04/01/2000ولدعلي أحالم388308272
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي سناء389303767
ي15/03/1993بوكنائر

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي31/07/2001بوعبيد مريم390305186

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي رضوان391306305

ي13/09/1994مزيائر
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي انور392308385
ي17/01/1995لحيائر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي05/01/1993بولهداف رضوان393303141

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي24/01/1997اجغل يشا394304247

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/01/1997زكري يوسف395306297

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي18/03/1997مغضاوي فاطمة الزهراء396303327

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي25/06/1999بن اعراب سليمة397308067

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي02/06/1995ادو مريم398308147

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي18/01/1999مرغاد اكرام399308453

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي05/08/1999قالح عماد400304319

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي31/08/1998الكاموس مريم401308578

تاوريرتمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي اميمة402305236

ي03/12/2001رحموئر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/12/1997عبد الرحيم وهيبة403308082
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/04/1999ارقاس وفاء404308347
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/12/1999مشيدة حياة405308286
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
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ي27/10/1998سباحي أسية406308065
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي شيماء407308122
ي09/04/1999زحاقر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
بوب رقية408308560 ي09/02/1997شر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي14/03/1997ننتوسي سكينة409308467

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي18/08/1996كفراوي وسيمة410303799

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي30/12/1995بلحطاب هدى411303395

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي أمينة412308182

ي19/05/1999الحشالقر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي27/08/1996معاش رميساء413303484
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/04/1995عابد جمعة414308215
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي08/06/1993بلخادم هند415308310
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي07/01/1999المطهوري شيماء416303787
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/08/2001بوخنفرة عبد القادر417308012
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي نجية418308491 ي01/10/1997المحجوئ 
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/01/2001بطاحي ليل419308204
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/12/1996لمهزط إبراهيم420306006
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/08/1997بوحميدة نادية421308294
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/12/1995منصور سعاد422303797
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي03/11/1997سوسان روضة423303684
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي شيماء424303339
ي14/09/1999العمرائر

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي01/03/1998أجعون نور الهدي425303489

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي06/11/1993احميدي حميد426308153

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي427308716 ي05/10/1993فتيحة الودغير

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي16/12/1998بلعباس يونس428308322

جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي02/09/1995امرجاكو حمو429308570

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي31/05/1999اليندوزي عائشة430303159

الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي وفاء431304406

ي28/09/1995خلوقر
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي12/03/1997أفرسيو سهيلة432304067
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي حسن433308393
ي08/03/1997دحمائر

الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 
ي دنيا434303850

ي11/05/2001السليمائر
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/06/1999المرابط نفيسة435306016
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي17/04/2001يكن رجاء436308297
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي20/06/1995الهواري فايزة437303321
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي21/11/2000الوكيلي نورة438305162
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي30/11/1999مشطبة نسيمة439305016
جرسيفمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي10/09/2000المسعودي فدوى440308275
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي31/12/1999بوراصي نوال441308557
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي26/01/1998اليندوزي وهيبة442304185
الدريوشمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/05/1993البوستاوي أيوب443303535
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي28/03/1999معراض العيد444308317
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي18/11/2000حسناوي إلهام445303139
الناظورمزدوجالتعليم اإلبتدائ 

ي01/06/2000بوجمي محمد1310068
فجيجاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي03/03/1995لكو عبد اللطيف2310016
بركاناألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي منير3310015
ي20/08/1995امزيائر

بركاناألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي08/01/1996باليل حياة4310038

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي16/07/1997زكراوي كوثر5310029

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
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ي20/02/1995ايوجيل محمد6310055
جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي20/11/1999ابرضال مليكة7310002
بركاناألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي12/04/1993اوعزوزو ادريس8310052
تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي مريم9310064
ي15/10/1999اليوسفر

الدريوشاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي24/05/1995امنيعي عبد الحق10310028

تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي27/08/1995زايدي مريم11310005

فجيجاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي18/08/1993شكور هشام12310011

تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي11/04/1999اومحجوبة نزهة13310025

تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي17/10/1999زكاغ مصطفر14310006

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي26/04/2001لمزهر فاطمة15310040

تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي20/01/1999ايت خاحدو ادريس16310053

فجيجاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي ابراهيم17310031 ي16/05/1996لمعسر

الدريوشاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي عادل18310001

ي21/06/1997امزيائر
تاوريرتاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي01/01/1993بلهرادة عبدالرحيم19310070
بركاناألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي06/06/1996اكوجيل رشيد20310061
وجدةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي05/10/1995شيلح فهيمي21310033
جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 

ي22310019
ي24/04/1996باعدي لطفر

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي30/08/1997شاهي محمد23310047

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ى24310032 ى بشر ر ي26/06/2000الي 

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي05/09/1998لعبوز رابحة25310056

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي01/01/1996سالك الحسن26310059

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي سناء27310071 ي20/10/2000حاح 

الناظوراألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي17/08/1995الفكري وسيم28310063

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي10/12/1996ايت بوزيان تحمامت29310042

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي23/11/1993السعداوي تيفة30310062

الناظوراألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي21/03/1997امزيان عبد المجيد31310048

بركاناألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
كي لحسن32310066 ي10/09/1998الشر

جرسيفاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي رشيد33310044 ي13/07/1998وعن 

الناظوراألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي14/03/2000قوشن صليحة34310057

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي19/02/1994توحيش محمد35310043

جرادةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي05/04/1998حمامي محمد36310007

الناظوراألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
ي02/03/1997مكلول نجية37310009

وجدةاألمازيغيةالتعليم اإلبتدائ 
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1998-09-25اعمير منير1130059
ي سفيان2130144 ِ

الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1999-12-16َحْرق 
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-02-07الرويصي سعيد3130242
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-10-13زهير سعاد4130219
تاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-04-17ازيرار ابراهيم5130046
ر عبد القادر6130017 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-09-10سلير
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-04-21الفشتالي سمير7130243
تاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي2000-09-14أعراب محمد8130043
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-07-13كودية إكرام9130127

ي محمد10130054
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-01-01الشهبوئر

ي يونس11130073
جرسيفاالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-04-10يوسفر

ي عبد الحفيظ12130038
تاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي1992-12-01حوسر

الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-07-01جياري حسام13130140

11/31



الرقم
ي تيب   التر

رقم
المديريةالتخصصالسلكتاري    خ االزدياداالسم والنسباالمتحان

اإلقليمية

2022دورة نونت  - مباريات توظيف األطر النظامية لألكاديميات 

ن حسب السلك والتخصص واالستحقاق لوائح بأسماء الناجحات والناجحي 

الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-06-09موسي محمد14130257
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-07-27باكو سارة15130232
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-04-11حادوش فؤاد16130107
جرسيفاالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-10-01شاهي اسماعيل17130209
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-08-11بورماضة ايمان18130258
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-02-28زريوح محمد19130251
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي2000-01-05الجليلي جمال20130228
ي رضوان21130250 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1999-03-11قرطوئ 
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-07-08شمالل سومية22130214
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-07-19العيساوي أسامة23130230
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-06-09غزال رشيد24130173
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-01-31بوعزة نجوى25130237
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-12-23عثمان عبد الحكيم26130238
تاوريرتاالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-09-01جمال هشام27130029
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-01-01بعو عمر28130005
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-01-01قشاش يوسف29130118
ى30130143 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-03-22البغدادي بشر
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي2000-01-25فرحاوي محمد31130247
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-09-01بوطلب حسناء32130245
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-04-28كروز رشيد33130133
ر34130253 ي ياسير

الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1992-12-03خزائر
ي حورية35130125 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-09-08لغفير
ي ايمان36130233

الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي2000-11-23زروق 
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-03-02مردود نجوى37130019
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-01-06بندودة زينب38130235
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-08-17جعدار وليد39130025
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1998-06-02الهاشمي علي40130071
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي2001-07-06لمقدم عادل41130014
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-04-03بوروسية عبد الهادي42130231
ف43130205 الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-09-04زحاف أشر
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-01-01نماسي زهير44130252
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-01-01ريدال عبدالرحيم45130239
ي المهدي46130126 الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1997-12-09اجغن 
جرادةاالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-10-29الهاللي يوسف47130203
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-02-19العشوري محمد48130202
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-03-25وزين سعاد49130234
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1998-01-15عياد مريم50130142
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-06-13سداين حميد51130196
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-04-22مزرد ابراهيم52130102
ر53130186 الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-12-11المصلوحي ياسير
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1998-07-01بودهان احالم54130249
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1993-09-25بوكلبة حفيظة55130223
الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1998-01-01حجار يوسف56130109
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-08-06اخمرا فاطمة57130094
ي فدوى58130088 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1999-08-24حموتنر
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ر59130119 الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-07-18الكاللي محسير
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1994-11-07السامري منية60130225
الناظوراالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-09-01رزوق رشيدة61130180
ي فاطمة62130217

الدريوشاالجتماعياتالتعليم الثانوي1995-04-18الدحمائر
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1996-03-25درويش محمد63130259
فجيجاالجتماعياتالتعليم الثانوي1999-09-02العيساوي عبد الرزاق64130227
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-11-06الينصلي فاطمة1180060 جرادةالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-01-28الحسناوي محسن2180213 تاوريرتالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-02-11جرودي شفيق3180205 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-10-12جرير عبد االاله4180056 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1995-03-16شبوت عز الدين5180268 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-09-15ادرغال محمد6180315 الدريوشالي 
ي عماد7180274 بية االسالميةالتعليم الثانوي1994-04-09بلخير فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2001-08-25المحموح حسن8180311 الناظورالي 
ر البشير9180288 بية االسالميةالتعليم الثانوي1993-10-22بلحاجيير تاوريرتالي 

ي فاتحة10180230 بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-08-17بعارئ  الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-05-22بوعمي هشام11180135 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-05-26عاقيل امينة12180305 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1995-02-14الدرقاوي محمد13180040 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-07-15بورغودان رضوان14180190 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1993-03-24المرابط عبد الحق15180210 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-01-06زروالي عبداإلاله16180062 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2001-02-06حرمة هللا خولة17180282 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-05-30كطاف عبد العالي18180006 جرادةالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2001-03-01دخيسي أحمد19180144 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-10-21مربوح زكرياء20180176 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-03-01الماحي شيماء21180318 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1997-01-24ازيزة لحسن22180133 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1993-07-23أهرام علي23180214 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-06-05أزكاغ أميمة24180063 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1997-08-18البحري محمد25180043 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-09-08العساوي محمد26180037 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-12-19إكري آسية27180295 الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1997-02-21مجديد ايمان28180127 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-10-17اعراب حفصة29180100 جرسيفالي 
ر30180234 بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-10-29امغار محمد األمير الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-11-13عبوي هشام31180015 الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1995-04-25مومن فاطمة الزهراء32180009 جرسيفالي 
ي علي33180287 بية االسالميةالتعليم الثانوي1994-03-05حنر الدريوشالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-01-20حدوش هشام34180188 الناظورالي 
ي محمد35180260 بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-03-26الهي  الناظورالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1995-12-15جعدان محمد36180052 الناظورالي 
ر37180032 بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-06-27غمسوسي ياسير جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-02-13طلحة عبدالصمد38180277 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-07-09ديدوح إكرام39180083 فجيجالي 
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بية االسالميةالتعليم الثانوي1993-07-26مالكي الحبيب40180201 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1994-01-02الحر محمد41180101 جرسيفالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-07-13قجاج يوسف42180033 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1999-03-06حمو وعلي اكرام43180237 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-09-11الحديوي يشى44180197 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1996-12-01التومي عبد الحق45180005 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي2000-02-15بودواش جمال46180099 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1998-10-14اعلعوض مصطفر47180042 فجيجالي 
بية االسالميةالتعليم الثانوي1995-07-20اكناو بلقاسم48180123 فجيجالي 
تاوريرتالتكنولوجياالتعليم الثانوي1998-06-30اشنيون سهام1160010
الدريوشالتكنولوجياالتعليم الثانوي2001-11-26اسباغي وهيبة2160012
فجيجالتكنولوجياالتعليم الثانوي1999-12-01الجالب عفيفة3160020
جرادةالرياضياتالتعليم الثانوي1998-08-30وصغير يوسف1140012
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1995-07-25دخيسي اسامة2140040
ي شهيد3140027

الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-03-01رحوئ 
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي2000-05-02الطاهري جواد4140069
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي2000-04-02امرجيج عبدالقادر5140057
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1999-09-27عبد اللوش حسناء6140047
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-06-03الوناس بالل7140059
تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي1994-03-23الكريم عبد هللا8140063
ي كمال9140071

الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2000-02-10دغوئ 
تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي2000-12-16كركري يوسف10140081
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1996-03-18العناس عبدهللا11140051
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي2000-05-01الحاتمي محمد12140003
جرادةالرياضياتالتعليم الثانوي1994-03-01صغير لمياء13140048
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1997-01-01زين حمو14140038
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1998-01-01حمداوي مريم15140001
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1995-01-12زرعاف محمد16140036
تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي2000-05-01الغم فاطمة الزهراء17140054
ي اكرام18140024 تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي2001-10-30الطين 
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-05-28القدوري رفيق19140035
تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي1995-09-15المقدم سالم20140085
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي2000-04-01الطاهري فوزي21140077
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1999-03-15القوح شميسة22140028
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2001-09-29امعطلح عبدالعزيز23140002
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1998-07-20عبد الرحيم سماح24140014
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1998-11-08أمجون أيوب25140058
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1995-01-04االدريسي زكرياء26140037
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2000-07-27عزوز انيسة27140052
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1995-11-13اتبير سفيان28140017
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2001-02-20بودوز فاطمة الزهراء29140046
تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي2000-11-30جبالوي ايمان30140008
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1994-08-17لحلو محمد31140074
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1996-11-20الحو خالد32140005
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2001-09-11قجوغي غزالن33140068
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الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1993-06-18البكاوي زكرياء34140010
ي سمية35140050

فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1998-08-05دحمائر
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1995-10-03بحوح فيصل36140056
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1998-04-28النميش حمزة37140004
ر ابراهيم38140021 جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1994-03-24بوعقلير
ي أيوب39140031

الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1998-04-14الشتوائر
جرادةالرياضياتالتعليم الثانوي1994-07-24خياطي نورا40140080
ي ادريس41140039

الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1997-12-22كريائر
ي شيماء42140061 الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2001-04-04مراكسر
ي سفيان43140067

تاوريرتالرياضياتالتعليم الثانوي1999-10-06سلمائر
ي حنان44140065 فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1999-01-17مومنر
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1995-01-01عزة عبد القادر45140015
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي2000-09-19الشارف رحاب46140032
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي2000-09-01لكحل عبد النور47140083
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1999-03-29بنصغير عبدالحكيم48140033
ي عبدالواحد49140029 الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1997-01-26الطين 
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-08-20فاضل محمد50140072
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1994-09-07الشاوي نوال51140066
الناظورالرياضياتالتعليم الثانوي1999-03-01حدودي فاطمة الزهراء52140022
ي إلهام53140055 جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1999-02-07عمن 
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1996-01-03المنصاري عبدالقادر54140088
ر55140078 ي ياسير

جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1998-04-08بوكنيفر
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-08-01مزويرح فاطمة الزهراء56140049
ي عبد المنعم57140025

يائر ر جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1997-06-22الي 
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي2001-03-06السقلي سمية58140041
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي2000-05-29كركري الحسن59140026
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي2000-01-11الدحاوي عدي60140019
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1994-02-16الغليش فتيحة61140023
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1998-12-25الوردي راضية62140045
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1993-01-13ابراهيم الريس63140016
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي2000-04-23الناضي عفاف64140064
الدريوشالرياضياتالتعليم الثانوي1999-05-01واعلي وفاء65140013
جرسيفالرياضياتالتعليم الثانوي1997-02-06الجغاوي بالل66140073
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1995-10-26بادة حمزة67140060
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1996-03-16لزعر ليل68140062
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1999-07-20قرادي البكاي69140018
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي2001-04-10بلعيدي وهيبة70140053
ي محمد71140079 فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1994-10-23لفن 
ي سلوى72140084

فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1999-02-16حفحاقر
فجيجالرياضياتالتعليم الثانوي1995-10-19ايت احمد سمير73140044
الناظورعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي2000-08-05العشي زكرياء1210004
فجيجعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي2001-05-08كبوري منال2210046
ي عبد المجيد3210021 الناظورعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1998-10-01بلعرئ 
الدريوشعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1997-11-06اموال عبد االله4210008
الناظورعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1999-01-21البوكيلي شفاء5210011
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ي خديجة6210016 الدريوشعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1999-10-24لمراح 
الدريوشعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1998-11-28بنعثمان سناء7210056
جرادةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1997-11-14أوالليت إيمان8210050
جرادةعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1999-01-19البقيش عبدالمول9210039

الدريوشعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1999-08-14الجاري لبنر10210003
فجيجعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي2001-06-10لعبيدي وفاء11210035
تاوريرتعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1995-09-17العمراوي نبيل12210038
جرسيفعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي2000-07-28بوصلعة مروان13210034
ي إلهام14210020

جرسيفعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالتعليم الثانوي1998-01-20العياسر
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1996-09-19اخبوش عبد الرحيم1170068 ر فجيجالفير
ي عصام2170249 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-01-16بلمهنر ر تاوريرتالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-03-03برشان هشام3170232 ر جرسيفالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1994-09-22بن ودرن محمد4170194 ر جرادةالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2001-03-04الموساوي غزالن5170234 ر تاوريرتالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-03-01لحدودي إيمان6170050 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1994-12-22لحدودي عبد اإلله7170061 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-05-04كرزازي ايمان8170285 ر جرادةالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2001-12-18أفضيال عواطف9170169 ر الدريوشالفير

ر10170036 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1994-09-02الحرار ياسير ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1996-11-15بوشنكور احمد11170070 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-06-16الداوودي فردوس12170262 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-08-26بوصلح حسناء13170137 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2001-01-20اجميح ابتسام14170107 ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-07-27بنحماد يوسف15170144 ر جرادةالفير
ر16170261 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-06-09جيعلة ياسير ر جرسيفالفير
ي17170062

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-03-28عباسي اليمائر ر الدريوشالفير
ر18170136 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-04-08بوزگاوي ياسير ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-05-10اطوينة محمد19170049 ر الناظورالفير
ي طارق20170088

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1997-06-21يوسفر ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1994-09-14اليتيم سابق21170204 ر جرسيفالفير
ر22170244 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-07-08ايت باحديدو ياسير ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1997-11-15زروال يمينة23170246 ر الدريوشالفير
ى24170270 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-08-19بن الصغير بشر ر الدريوشالفير
ي شيماء25170066

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-04-01بنوئر ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-03-08الوردي علية26170185 ر جرسيفالفير
ي سفيان27170217

ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1995-07-28الواقر ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-12-02مكاوي عبداالله28170099 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-10-01خيا ابراهيم29170209 ر جرسيفالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2001-04-18الدويري سمية30170181 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-07-01المشمور أيوب31170275 ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-09-05اشهيب عبد السميع32170286 ر جرسيفالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-05-26اشهبون فاطمة33170055 ر الناظورالفير
ي زكرياء34170245 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-12-12الخبائ  ر الناظورالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-05-14لمهاوي لبنر35170045 ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1993-10-24عزاوي عبد اللطيف36170200 ر فجيجالفير
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ى37170269 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-11-21بوحوت بشر ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1997-12-27القصور محمد38170075 ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-12-21المصباحي مريم39170038 ر الدريوشالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1997-09-11باهو منر40170188 ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2001-06-12قهوي فاطمة الزهراء41170183 ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-10-20بلطيط شيماء42170224 ر فجيجالفير
اوي يوسف43170005 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1994-10-29خضر ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1999-06-27السهلي حفصة44170023 ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي2000-12-04قرادة شيماء45170268 ر فجيجالفير
ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1997-11-20معىط هللا مريم46170064 ر جرسيفالفير
ف47170033 ياء والكيمياءالتعليم الثانوي1998-06-16بديدي اشر ر فجيجالفير
يةالتعليم الثانوي2000-06-01احمدوشن شيماء1120163 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-09-07شعوان عادل2120193 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2001-08-14الراغي لمياء3120022 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-01-30عباس سلم4120292 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1994-02-10عابدي كمال5120150 ر الدريوشاللغة االنجلير
ة6120238 يةالتعليم الثانوي1999-04-20عباسي زهير ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-08-28معزوز يوسف7120111 ر جرسيفاللغة االنجلير
غي احمد8120235 يةالتعليم الثانوي2001-07-25شر ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-02-02المسعودي كوثر9120153 ر الدريوشاللغة االنجلير

يةالتعليم الثانوي2000-11-27دادي آية10120243 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-12-12اضبيب سكينة11120209 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-10-28محيو محمد12120168 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-03-21غواطي وداد13120116 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-09-04أجوت خليل14120249 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-07-30نحال شيماء15120031 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-08-22غنو دعاء16120195 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1999-04-30ازهراي فاطمة الزهراء17120167 ر الدريوشاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-08-26برحيلي شيماء18120038 ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1999-10-08البالي فاطمة19120242 ر الدريوشاللغة االنجلير
ي فاطمة الزهراء20120099

يةالتعليم الثانوي1998-09-22رحمائر ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1996-02-23الشاوي يوسف21120234 ر تاوريرتاللغة االنجلير
ي سعيد22120166

يةالتعليم الثانوي1994-11-21خليفر ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-01-28التايب سارة23120118 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-09-07عطية عصماء24120123 ر جرسيفاللغة االنجلير
ي هند25120289 يةالتعليم الثانوي2000-08-22اليوئ  ر جرسيفاللغة االنجلير
ة26120276 يةالتعليم الثانوي1993-04-10الحالوي سمير ر تاوريرتاللغة االنجلير
ي ليل27120211

يةالتعليم الثانوي1999-12-13الرمضائر ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1994-02-04المير وفاء28120300 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2001-04-16يدوش يشى29120184 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-03-24بودخيلي فاطمة الزهراء30120041 ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-09-09شهبار شيماء31120097 ر فجيجاللغة االنجلير
ي سكينة32120139

يةالتعليم الثانوي1997-11-16صديف  ر جرسيفاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1997-07-19الشماللي يوسف33120059 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-01-07العيسوي فاطمة الزهراء34120048 ر جرسيفاللغة االنجلير
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يةالتعليم الثانوي2001-10-22زمور هاجر35120050 ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2001-08-18لحمايدي سلم36120164 ر جرسيفاللغة االنجلير
ي مريم37120130 يةالتعليم الثانوي2000-01-04شقير ر جرسيفاللغة االنجلير
ي أنس38120058

يةالتعليم الثانوي2001-05-25لطفر ر جرسيفاللغة االنجلير
ازي شيماء39120013 ر يةالتعليم الثانوي1998-10-07الفير ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2001-09-04الضيف الياس40120271 ر تاوريرتاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1994-08-23اقلعي دينة41120274 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1999-01-27بولشيوخ عبداللطيف42120045 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1995-07-10قلعي محمد43120115 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1999-12-13اليندوزي هدى44120093 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1994-06-28بخاخ عبد السالم45120251 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1999-01-01زرزوري وليد46120258 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-06-26كبوس حفيظة47120240 ر فجيجاللغة االنجلير
ي انيسة48120299

يةالتعليم الثانوي1999-09-08الحسائر ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2000-01-19الفالح محمد49120018 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1998-05-02بوزيان زينب50120245 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي1996-09-28العيساوي عبداللطيف51120180 ر فجيجاللغة االنجلير
يةالتعليم الثانوي2001-03-10بوغرارة سلسبيل52120225 ر فجيجاللغة االنجلير
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-10-13لمرابط محمد1100296
ي2100397

الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-12-19 عبد الكريم صادق 
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1994-05-28زهير ابتسام3100027
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-06-16امزيرمة محمد4100260
ي مونية5100183

جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-06-25مخفر
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي2002-01-20تفاح فاطمة6100161
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-01-16بوخنفرة إيمان7100290
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-10-01قيق كريمة8100369
ي لبنر9100327

الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-04-25الحموئ 
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-02-23عاللي رضوان10100175
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-08-23لوكيلي محمد11100224
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-03-12هنوش محمد12100046
ي محمد13100288

الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-09-13عدئر
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-08-21لمقدم فاطمة الزهراء14100097
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-01-02برغ فاطمة15100077
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-04-25دراح أنس16100130
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-11-30قاسمي حنان17100212
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-09-10بولوم اكرام18100160
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-02-01زروالي جواد19100032
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-12-25مومن كوثر20100366
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-06-06بحري حياة21100387
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-04-17هزازي خديجة22100153
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-08-02مسعودي عبدالرحيم23100263
ي ليل24100355

الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-04-27البوعنائر
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-05-18الهواري عبد المجيد25100054
بركاناللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-04-24بلقاسمي فاطمة الزهراء26100098
ي محمد27100146 جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-09-23الخضر
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الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1994-09-21دوش فاطمة28100189
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-12-03تفاح فاطمة29100071
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-06-27سهال إيمان30100132
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-02-06ضمة فريد31100197
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-03-18بودس لبنر32100334
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-10-28كعبون يوسف33100141
اوي شيماء34100297 الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-10-05الكي 
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-04-27قربيج نجالء35100381
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-01-27بولجحاف عمر36100086
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-11-18عواد يوسف37100251
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-02-14االدريسي سليمة38100228
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-09-05ندار سفيان39100361
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-07-24اطويل هدى40100087
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-06-13سنان جمال41100193
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-12-05لبيض حفصة42100100
ي سناء43100074

جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-05-20زروق 
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-08-11قزي    ح خالد44100275
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-01-30الطبيب غزالن45100083
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1994-07-01مريد فوزي46100273
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-11-27القسيمي سكينة47100396
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-05-19بنعلي نزهة48100002
ي فرح49100128 الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-08-17الفونن 
الناظوراللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-07-14طاهري مرزوق50100114
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-05-15العجوري عماد51100066
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-09-14قيبو ليل52100205
ي سومية53100372

الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-03-06مزيائر
ى رجاء54100365 ر فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-12-08الي 
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-03-19جابر محمد55100330
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-08-13قسال ميلود56100028
ي زكرياء57100262

الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-01-01مقرائر
بركاناللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-10-12عصفور كريمة58100178
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-11-30يحنر حسناء59100024
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-10-02السعيدي فيصل60100241
ي احسان61100176 جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-02-15الحاح 
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-05-17سالمي رشيدة62100078
بركاناللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-11-07صغير نوارة63100371
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-02-11أكركاري شادية64100233
ي حنان65100218 تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-06-12اليعقوئ 
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-09-04المخطاري محمد66100040
جرادةاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-04-12بوزيدي ابتسام67100378
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-02-15قيبو عبد هللا68100214
جرادةاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-03-19مهدي نجاة69100145
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-01-08القندوسي نجوى70100053
جرسيفاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-11-12برعيش بسمة71100006
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-01-05فهمي إكرام72100085
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الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1992-11-28بنعلي حنان73100055
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-09-13غيوت سهام74100391
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-03-26مرزوك عادل75100388
تاوريرتاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-02-06موسي سامية76100348
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-05-07غطاس سكينة77100156
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-08-02عبيد كوثر78100345
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-08-10جمال عبدالجواد79100370
ي دنيا80100364 فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-10-07الحاح 
ي محمد81100269 الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-03-05الطاهير
جرادةاللغة العربيةالتعليم الثانوي1997-10-04الفرح عبد الرحيم82100026
ي فاطمة83100360 الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-01-06الطين 
جرادةاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-01-27الطاهري شفيقة84100306
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-08-06اشان احالم85100073
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-06-22بالرحو صباح86100392
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-11-09فرعون سناء87100099
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-01-26داكير حليمة88100303
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-07-01شهيد منير89100321
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-11-20المهداوي لطيفة90100318
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-08-20بوبكري رشيد91100357
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-07-20برشان فاطمة92100105
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-05-20خديجة نوالي93100299
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1992-12-13بنيحو فاطمة94100188
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-07-19لشقر ايمان95100052
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي1995-04-09مقور إلياس96100324
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1994-05-18زايدي صباح97100103
الدريوشاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-10-22ايت كرو أنس98100079
ي محمد99100351 فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-05-17العروح 

فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-05-21الجباري سكينة100100335
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-08-02المرابط نورة101100326
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-08-15الحامدي فاطمة102100368
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-01-13بلعالي احسان103100376
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-02-21قيال شيماء104100131
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1999-02-13خضار فرح105100192
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2001-12-13شاشا حنان106100062
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي2000-10-24السعيدي احمد107100050
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1998-05-18جالي لمياء108100367
فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1993-03-24البقالي لحسن109100163
ي بديعة110100206 فجيجاللغة العربيةالتعليم الثانوي1996-02-01مومنر

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-12-25قريعة حسناء1110101
ة2110147 ر بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-09-20بهوش كير
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-03-26العابد هشام3110188
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-05-02الكوب نزهة4110204
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-01-27بويدارن يشى5110064
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-01بوهو هناء6110051
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-02-22المعطاوي مريم7110043
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جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-10-26بغو يشى8110135
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-01-04عزيزي يشى9110100

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-07-11الدرار فاطمة الزهراء10110138
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-06-02أزواغ سمير11110183
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-07-12ادريسي إحسان12110200
ى13110198 الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-04-16افقير بشر
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-08-14مالحي وردة14110125
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-09-27المعطاوي ايمان15110205
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-11-05اسباغي غزالن16110192
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-09-21عيدي وصال17110110
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-04-04حمادة ليل18110210
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-09-15المساوي فوزي19110122
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-12-05بودريوى الزهراء20110185
ر21110228 تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-03-25شحالل ياسير
ر22110155 تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-07-21كميمي امير
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-06-20بوزيدي فاطنة23110019
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-06-02ابرازي سارة24110226
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-22المصطادي هاجر25110050
ي وردة26110046

فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-06-28رحمائر
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-02دادا اسماء27110189
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-07-03مدان سعاد28110059
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-02الكرزازي فاطمة29110207
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-03-15عشي سلم30110218
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-04-20جابري منال31110160
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-09-17ابراهمي محمد32110174
ي غزالن33110153

تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-01-13الشارقر
ر34110191 الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-04-07بنعيش ياسير
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-06-10أحمود فدوى35110044
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-01-17بنشينش عبد االله36110013
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-12-12ايت حمو كوثر37110118
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-02-03بغدادي مروة38110040
ف39110132 جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-09-27زيان أشر
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-10-23الصمد شادية40110172
ي نوار41110161

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-07-08العوقر
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-08-27اخريض ابتسام42110134
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-01-02عزيز ايمان43110182
ر44110177 الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-02-24الشماللي ياسير
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-06-03جعدان اكرام45110225
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-12-16بوصر أميمة46110058
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-07-05سعيدي أحمد47110194
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-04-15كارح محمد48110084
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-12-15الغريب سهيلة49110131
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-10-31افاسي فاطمة50110222
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-11-22الهرد لمياء51110011
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-17قاسمي زينب52110162
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جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-12-19لشقر يوسف53110031
بركاناللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-08-27العبدلي رحمة54110010
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-08-25عبادي انصاف55110129
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-05-01البالي سفيان56110169
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-08-26اسباغي فاطمة57110158
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-05-12زيات زهور58110026
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-07-11االسماعيلي حسناء59110038
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-02-12كرطيط حسناء60110133
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-09-27اشويض رشيدة61110170
ي وئام62110009 الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-10-13قوح 
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-07-15الكواش شيماء63110152
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-06-15الوادي نور الهدى64110140
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-06-02بوحوت فدوى65110144
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-01-13مسمير أسمهان66110202
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-08-25قدوري دنيا67110107
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-06-06نقروز سعاد68110030
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-04-16عبدهللا صفاء69110068
ي عزالدين70110175

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-01-15لمغرق 
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-07-19زيزاوي أميمة71110164
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-07-20أوبضيل حمزة72110086
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-10-22سكينة العجال73110083
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-08-06الوردي دعاء74110136
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-02-18محمدي نوال75110208
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-03-12بوشطاوي وجدان76110015
ي فاطمة77110190

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-22العيسائ 
ي ابتسام78110206

الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-08-13صديف 
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-02-02أعزيوز أميمة79110001
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-03-25اسماعيلي إيمان80110150
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-12-28اشن فاطمة الزهراء81110065
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-12-03بنجالول جميلة82110021
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-01-02دراز إلياس83110093
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-08-05متيغ نهيلة84110053
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-23عبد اللوي حياة85110213
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-09-12البدوي يشى86110027
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-12-09دهمج أميمة87110081
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-01-29لزعر رانية88110103
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-01-01العرفاوي هدى89110195
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-09-18بركان فاطمة90110227
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-05-20حبار هاجر91110014
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-03-08سباغي فاطمة92110016
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-11-03مسعودي سمية93110047
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-02-08ايناوو صوفيا94110062
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-11-19بنعلي وفاء95110221
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-09-17بنمومن حمزة96110186
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-16بلعيش سىه97110212
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فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-11-29عو يشى98110215
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-12-11الفاللي السجعي اسيا99110080

الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-03-03عزوز هدى100110082
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-06-10عبو فرح101110094
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-01-17العجوري منار102110007
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-04-10أزناك نهيلة103110022
ي جميلة104110035

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-11-21حموئ 
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-12-21اداعلي هبة105110033
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-06-07سنوسي أميمة106110126
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-04-10عياش عبدالهادي107110095
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-08-23بلشهب فاطمة108110018
الناظوراللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-07-19بوراس أسماء109110072
يطية هدى110110187 الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-12-23اشر
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-01-30بنعلي زكرياء111110028
ي سهام112110023

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1992-12-24غزوائر
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-12-12العرعوري ايمان113110219
ي حنان114110199

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-04-08الرمضائر
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-02-10حمداوي نهيلة115110071
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-10-02بلهادي وسام116110141
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-03-10اتهيمة محمد117110025
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-01-26الشانع سناء118110216
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-02-09جامعي يوسف119110041
120110077Oumayma الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-12-15اميمة شهباري
ى121110217 الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-01-01لكراد بوشر
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-08-19مزات عدنان122110049
ي أمال123110145

تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-01-28الكرئ 
ي فاطمة الزهراء124110020

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-08-23رصر
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-11-28لعمش رشيدة125110149
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-10-13قدوري سعيدة126110099
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-08-01امساعف صباح127110075
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-09-10عثمان نعيمة128110097
ي امنية129110073 جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-10-06كناينر
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-01-26اقشار فهيمة130110165
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-07-16مجاط إلهام131110224
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-09-27لمشانعي حسنة132110231
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-04-19بويغيذان شيماء133110017
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-08فكراش مريم134110061
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-10-10امزيل اسماعيل135110056
الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-05-31بالحبيب ايمان136110148
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-05-07العويسي عبدالناض137110008
ي حنان138110184

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-06-15غنجائ 
ي شيماء139110067 الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-04-18الطالن 
ي غزالن140110089

الدريوشاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-10-15اليوسفر
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-04-09الحرشاوي نوال141110120
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-05-21النوالي العيد142110167
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جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-01-11شهباري مريم143110112
ة144110124 ي نصير

تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-12-25العوئر
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-06-16أسقطور أميمة145110090
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-09-28مومن نهيلة146110029
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-08-01فهيم دعاء147110180
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-05-04بزعاير كوثر148110037
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-08-14جبالوي بدر الدين149110130
ي ابراهيم150110045 تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-07-06ايوئ 
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-10-18ديدي اكرام151110048
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-02-26األكحل حمزة152110173
ي إيمان153110002 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1993-09-03عزائ 
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-05-10زروال غزالن154110230
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-07بورجو لطيفة155110024
ر156110229 جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-03-29اوعاس ماجدولير
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-07-17ددوح شيماء157110181
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-03-01بودخيلي رشيدة158110211
ي فاطمة الزهراء159110063 تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-01-07الحجوح 
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-01-16اغاللة اسامة160110070
ي يشى161110142 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-07-27الفونن 
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-06-01بوخريص أميمة162110066
وك شيماء163110117 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-05-19لمي 
ج نجاة164110096 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-01-01العير
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-03-27ابعرارن عبد القادر165110214
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-09-19االركو خديجة166110232
ة167110106 جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-11-12االدريسي سمير
ي سعاد168110005 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-07-31بويسر
ة169110088 فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-04-25بهلول نصير
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-03-31لعور رحمة170110003
ي فرح171110079

جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-12-22بوشيحر
ي رانية172110057

جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-09-25غنجائ 
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-07-16دريوش أسماء173110087
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-04-27كرزان فاطمة الزهراء174110076
ي عماد175110115

جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1998-06-05اسليمائر
تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-02-01صادق خديجة176110042
ي فرح177110203 تاوريرتاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-04-03الكنر
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-10-10بوجيل سعيدة178110154
جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-02-01بوجطاط شيماء179110104
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1997-10-01انكادي المامون180110052
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1995-04-03تربش اكرام181110054
ي سهيلة182110006 جرادةاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1999-10-26مركانن 
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2002-01-25زيزاوي امينة183110157
ي184110146 جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-10-07لمياء اعريسر
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1994-03-11أوجرو فاطمة185110114
جرسيفاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-22محرزي خولة186110179
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2000-09-10جواد مريم187110055
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فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي2001-11-01كرومي يونس188110137
فجيجاللغة الفرنسيةالتعليم الثانوي1996-11-24أورحوي خالد189110105

الناظورالمعلومياتالتعليم الثانوي2002-01-02ابراهيمي كوثر1200046
ر2200027 ي أمير

الناظورالمعلومياتالتعليم الثانوي1996-12-03شكرائر
ي وصال3200063 الدريوشالمعلومياتالتعليم الثانوي1997-08-22الفاطنر
الدريوشالمعلومياتالتعليم الثانوي2000-08-09رحاوي معاذ4200065
جرسيفالمعلومياتالتعليم الثانوي2001-01-07عيادي كريمة5200044
جرسيفالمعلومياتالتعليم الثانوي2002-02-10بلعويدل عبير6200062
فجيجالمعلومياتالتعليم الثانوي2000-12-22اوعيس اسماء7200055
الدريوشالمعلومياتالتعليم الثانوي2001-10-24بلك عبد المالك8200029
جرسيفالمعلومياتالتعليم الثانوي2000-10-14بوعبيد معاد9200020

ي خليل10200040 جرسيفالمعلومياتالتعليم الثانوي1996-07-21سغروشنر
فجيجالمعلومياتالتعليم الثانوي1999-09-24يج اكرام11200043
جرسيفالمعلومياتالتعليم الثانوي1998-07-20اومهارش فدوى12200064
الدريوشالمعلومياتالتعليم الثانوي2002-05-04سبكي حليمة13200014
فجيجالمعلومياتالتعليم الثانوي1999-08-25كربوب فؤاد14200028
الدريوشالمعلومياتالتعليم الثانوي2001-07-25زريوح عبدالقادر15200026
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-11-19العوش عزالدين1150160
ي مراد2150082 جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-11-04الصنهاح 
تاوريرتعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2001-03-05كطاف عبد العالي3150192
جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-07-14حزى يزيد4150107
بركانعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-06-25واصىطي محمد5150278
ي اسماء6150153

تاوريرتعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1992-12-12بوشيحر
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-01-07زكنون محمد7150061
تاوريرتعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1996-01-12جالي امال8150242
ي منير9150231

الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2001-01-09القرعوئر
ي نادية10150225

جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-08-15الهيسوقر
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1993-06-05فتحي محسن11150223
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-05-24خرشوش نشين12150164
تاوريرتعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-10-08بن يعكوب سليمة13150031
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-05-13اغمير جودية14150239
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1996-11-03الحوزي نورالهدى15150187
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-10-27كرفيسي حمزة16150093
جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-01-15مغيوش نورة17150119
ي اكرام18150155

جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-04-27غزوائر
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-04-20بويش وفاء19150184
ي فرح20150058

وئر الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2001-11-30الجي 
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-03-02شعو حمزة21150200
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-11-26قيادي وسيمة22150273
ي عبد اللطيف23150088

جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1992-12-31الربائر
ي مريم24150116

الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-06-10البيصر
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-02-05بوهاللي سارة25150203
جرادةعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-04-14واصىطي ايمان26150017
جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-10-05ناضي سلم27150033
جرسيفعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-12-28زركان عزيزة28150226
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الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-03-24سافو حسام29150238
جرادةعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-09-30لمقدم اكرام30150108
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-02-20الزروالي نعيمة31150236
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-01-23ازيرار نورة32150018
جرادةعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1995-08-23المنيوي كريمة33150008
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-01-02العلمي مريم34150138
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-06-10الغول لطيفة35150202
جرادةعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-03-13حمو سكينة36150246
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-08-20لحاللي هدى37150076
الناظورعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-09-07معجون سوكينة38150188
ي محمد39150183

الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-09-06البنوئر
ي مريم40150112

فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2001-10-04اوراغر
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-01-06حمداوي فوزية41150182
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-02-04اوكرو كوثر42150067
الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2000-06-05محفوض نوال43150098
ي فاطمة44150265 فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-01-12صي 
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1995-08-07بوخاري أسماء45150163
ر46150166 ي أمير

الدريوشعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي2002-01-22الحفحاقر
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1994-03-25الدهري زهير47150114
ي سعاد48150016

فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1995-12-04زرهوئر
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-04-13الداودي سمية49150266
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1997-01-01الرامي يوسف50150074
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1998-08-07محمدي ايمان51150158
فجيجعلوم الحياة واالرضالتعليم الثانوي1999-07-06العزاوي حنان52150104
بية البدنيةالتعليم الثانوي21/08/2001علوي عبدالقادر1190020 جرسيفالي 
ي شيماء2190034

بية البدنيةالتعليم الثانوي14/07/2001زمائر الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي28/10/1995الموس وليد3190154 فجيجالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي02/11/1999مرزوكي منال4190149 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي03/08/1993بنفضل جهاد5190148 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي13/06/1994عديوي عصام6190132 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي16/04/1995الزاهي محمود7190082 الناظورالي 
ي عبد الصمد8190032

بية البدنيةالتعليم الثانوي10/11/1996عثمائر الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي06/10/1999الشايب غسان9190111 الناظورالي 

بية البدنيةالتعليم الثانوي16/01/1999الرب  ع مريم10190044 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي12/08/1997مراضو زكرياء11190159 فجيجالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي26/03/1995أوحلي عبد السالم12190106 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي18/08/1994مجاهيد عبدالواحد13190173 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي17/10/1996بوقديري سارة14190011 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي20/03/1998العبودي اطمة الزهراء15190086 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي10/08/2000بوعك أيوب16190025 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي20/07/1995بندادة مراد17190151 تاوريرتالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي05/08/2001توحو عبد الرحيم18190127 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي26/03/1993عالوي المهدي19190093 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي17/11/1993زحاف أيوب20190005 جرسيفالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي11/12/1999تغالوي أحمد21190160 فجيجالي 
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بية البدنيةالتعليم الثانوي20/11/1994حفصي رشيد22190137 الناظورالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي26/12/1992ابراهمي رشيد23190089 تاوريرتالي 
ر24190146 بية البدنيةالتعليم الثانوي04/01/2001سجعي الحسير الدريوشالي 
ي حميد25190133 بية البدنيةالتعليم الثانوي24/02/1994الطين  تاوريرتالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي23/05/1994مشيدة العيد26190125 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي01/01/1997عزموي جهاد27190087 فجيجالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي03/09/1996غلوط مصطفر28190002 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي13/09/1996لشهب أسامة29190062 جرسيفالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي25/11/1999العيساوي إيمان30190021 جرسيفالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي23/12/1997قلعي سعيد31190043 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي21/12/1996بنعبيد عبد الصمد32190060 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي26/05/1995شتيوي يشي33190024 الدريوشالي 
ي مروان34190097

بية البدنيةالتعليم الثانوي11/05/2001الدحمائر فجيجالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي20/06/1995عمراوي ادريس35190142 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي13/11/1998جويط وليد36190063 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي15/05/1997برغيغش عبد السالم37190075 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي02/06/1993عبو رضوان38190001 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي11/11/1993تميمي احمد39190048 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي07/05/1997بواحريشن زينب40190109 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي03/10/1994بوكرمان عبد الصمد41190046 الدريوشالي 
بية البدنيةالتعليم الثانوي05/04/1998لزبار عبد االله42190141 الدريوشالي 
ي هاجر1400265 تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم12/04/2000مومنر
ى2400298 وجدة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم29/12/2000دهمج بشر
ي صالح الدين3400201 بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/09/1997حسينر
ي طارق4400306 الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم31/05/1995فح 
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم13/06/1999ترتش صباح5400354
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم02/12/1997برزين رشيدة6400181
ي فدوى7400366

جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/10/2001الكرئر
الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/11/1999البوريصي منر8400279
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/02/1997اوعاس نبيل9400195

تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم12/12/1997بالقاسمي مروى10400046
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم29/03/2001امهرش طه11400208
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم13/11/1999المفيد احمد12400422
ي عمر13400300

الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم09/07/1999المكرائر
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم30/10/1998العالي أسماء14400398
ي فاطمة15400183 وجدة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم21/06/1999شغينر
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم23/09/1994بنطالب إيمان16400246
تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم14/02/1996حولي نزي  هة17400424
ي عزالدين18400207

وجدة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم14/10/1996المعيوسر
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم29/10/1998كزير نجية19400053
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم11/09/1994عقاوي حميد20400216
ي محمد21400134 تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم04/08/1999بشر
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم03/07/1997عرجون محمد22400230
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم05/11/1996بوطاسة إلياس23400313
تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/02/2001بوعياش أنس24400393
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الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم28/07/1993اوراغ سلم25400068
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم03/12/1998اعراب ايمان26400075
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم18/03/1998عثمان غزالن27400396
اري امينة28400234 بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم26/12/2000السي 
جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم01/01/1999عالم محمد عبد الغفور29400037
وجدة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم01/07/1998رابحي سناء30400131
ي فاطمة31400402

جرسيف(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم26/08/1998حموسر
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم12/10/1996اشتيوة سكينة32400118
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم02/03/2002قريوط ايمان33400176
ي دينة34400299 الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم21/01/1999الفونن 
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم05/07/1997بن لهالل محسن35400339
جرادة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/11/1996الفرحاوي سناء36400205
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم02/01/1999أزواغ أميمة37400341
جرادة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/03/2000زرفاوي زكرياء38400363
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم29/08/1996الطالعي زكرياء39400262
بركان(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم19/10/1999منصوري رحمة40400324
جرادة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم23/01/1998بنجدي شيماء41400078
الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/07/2000شهيد محمد42400210
الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم07/04/2000ابن عبد الهادي نهيلة43400353
ي هجر44400375

الناظور(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/11/1994الحدوسر
ي كريمة45400104 تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/07/1996بالخير
تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم25/09/1999ختا سعيدة46400164
تاوريرت(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم10/03/2001الكرش ميمون47400274
جرادة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم09/03/2002حدو كوثر48400084
الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم08/11/1999زريوح ابتسام49400036
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم16/07/2000كبوري حفصة50400009
الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم27/08/1995ابراهيم فاطمة الزهراء51400258
جرادة(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم19/04/1996معزوزي دالل52400086
ي ياش53400293

الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم15/01/1998الموحر
الدريوش(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم24/08/1999االدريسي حسناء54400406
ي محمد55400130

فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم13/06/1999الحدوسر
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم20/10/2000العزيزي أيوب56400342
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم09/03/1994بنتومية إيمان57400010
ى عبد االله58400061 ر فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم18/06/2001الي 
ي بثينة59400256 فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم11/04/2000مومنر
فجيج(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أطر الدعم19/04/1997عبيدي احسان60400187
بركان(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم28/08/2001قرطيط حياة1410034
وجدة(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم14/04/2000تيك أسماء2410032
جرسيف(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم26/01/1996حيسوم عمر3410071
الدريوش(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم24/11/1998الشيخ أشن نورالدين4410135
جرسيف(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم23/12/1993ازروال محمد5410050
ي عمر6410105 جرسيف(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم15/10/1999حجوئ 
ي فاطمة االزهراء7410107 بركان(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم10/02/1997الزويتنر
الناظور(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم02/09/1998ناضي ليل8410119
الناظور(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم09/04/1997حمادي مليكة9410083
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بركان(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم12/11/1998لياوي اسالم10410128
فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم14/12/1997الياسعي خديجة11410037
12410088

وجدة(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم21/01/1999عالوي موئر
جرسيف(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم11/04/1997عوام مغنية13410035
بركان(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم08/07/1998الهوهاي فاطمة الزهراء14410104
جرادة(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم18/09/2000يحياوي عبد الحفيظ15410089
بركان(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم16/01/1999ظلفة كوثر16410093
الدريوش(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم06/03/1996العجوري رشيد17410011
ة سهام18410111 تاوريرت(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم23/12/1999بن الصغير
فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم13/11/1994خياطي محمد19410063
فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم25/01/1993اوجلول فؤاد20410124
تاوريرت(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم30/04/1998لهنيد أميمة21410115
ة22410073 تاوريرت(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم19/08/1998هداج نصير
ة23410086 تاوريرت(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم29/10/1997وري    غ سمير
الدريوش(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم04/07/1999بنعلي شيماء24410033
الناظور(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم14/01/1993بيبيط جمال25410001
فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم12/09/2001الهاللي اسماء26410103
الناظور(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم30/05/1998عالي حكيمة27410031
جرادة(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم09/04/2000كرماط هجر28410018
جرادة(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم08/06/2000عابد كوثر29410029
ى عبد المجيد30410003 فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم29/03/1995ختير
فجيج(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم07/04/2001العابد زينب31410054
ي هدى32410064

الدريوش(أطر الدعم االجتماغي)الملحقون االجتماعيون أطر الدعم09/02/2001اجعوئر
ي أسماء1430348 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم19/05/1998بخن  جرادة(الحراسة الي 
ج سهام2430430 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم20/01/1997العير فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم13/09/1996جباح حنان3430215 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم29/09/1997راشدي إكرام4430415 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم14/07/2000الغفولي حمزة5430008 فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم05/05/1998جوهري يوسف6430354 بركان(الحراسة الي 
ي7430392

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم02/05/1997الصالحي التجائر الناظور(الحراسة الي 
ي هشام8430422

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم10/04/2000جعوئر جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم29/06/1997بقالي اسية9430051 جرادة(الحراسة الي 

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم28/08/1999حداد محسن10430127 فجيج(الحراسة الي 
ي فاطمة الزهراء11430253 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم07/07/1995حاح  تاوريرت(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم04/10/1999بوعالم سليمة12430124 الناظور(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم24/09/1995حفصاوي هاجر13430243 بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم24/03/1997بيداوي زينب14430342 بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم22/09/1998المقري رجاء15430169 وجدة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم21/04/1999العبوز ايوب16430178 فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم09/06/1998مجعيط محمد17430204 جرسيف(الحراسة الي 
ة18430264 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم01/01/1995صادق نصير تاوريرت(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم11/01/1993الصالحي فريد19430020 الناظور(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم01/03/1996رحمي فتيحة20430139 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم24/09/1993احسنة محمد مهدي21430176 جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم08/10/1998البضي عائشة22430341 الناظور(الحراسة الي 
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ر23430277 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم03/12/1997حراو ياسير الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم14/11/1997السالمي زليخة24430412 الناظور(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم16/04/1998يحياوي فاطمة الزهراء25430084 جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم09/01/1999امعرض محمد26430047 الدريوش(الحراسة الي 
ي فدوى27430427

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم14/01/1997جعوائر جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم30/12/1995ابرايمي محمد28430260 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم03/12/1992الهيتمي اكرام29430156 تاوريرت(الحراسة الي 
ف30430125 ي شر

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم07/06/2000كموئر وجدة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم19/04/1999طنة عزالدين31430286 جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم28/03/1996المبارك كوثر32430030 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم09/06/1997الحولي فدوى33430076 بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم03/01/2000مهداوي صفاء34430034 بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم12/04/1995كسمي فاطمة35430071 الناظور(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم17/02/1994لهراوي حياة36430033 الناظور(الحراسة الي 
ي إكرام37430106

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم20/03/1997الحمدائر بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم19/02/1997المحفود لبنر38430237 جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم28/01/1997حمداوي وسام39430274 تاوريرت(الحراسة الي 
ي هدى40430170 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم27/09/1995مومنر بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم15/09/1999لمخني  سهام41430328 الناظور(الحراسة الي 
ي نبيلة42430078 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم30/06/1998لمرينر جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم16/08/1994فارس محمد43430386 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم07/11/1997اجواو عمر44430298 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم06/12/1996بونوة بالل45430226 فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم28/04/1996تكور سلمان46430232 بركان(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم06/07/1993لكحل أسماء47430379 جرسيف(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم20/08/1996هوبان إلهام48430380 الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم13/04/2000يشى وبوى49430294 بركان(الحراسة الي 
ي شيماء50430284 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم19/06/2000زغبوئ  الدريوش(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم08/08/1999عابدي حليمة51430421 جرادة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم14/04/1998زروالي احمد52430146 جرادة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم19/11/1997عمرواي اكرام53430404 فجيج(الحراسة الي 
ي يشى54430111

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم11/07/2000لحالقر فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم03/07/2001بوعيش محمد55430149 وجدة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم01/09/1997ازروال هشام56430238 تاوريرت(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم08/10/2000شارف أيمن57430135 فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم30/12/1994فتح هللا فاطمة الزهراء58430193 وجدة(الحراسة الي 
ي المهدي59430138

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم17/02/1993ميموئر فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم20/03/1999المامون فاطمة الزهراء60430160 تاوريرت(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم26/01/1996خائ  بالل61430396 جرادة(الحراسة الي 
62430017HAYAT بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم15/04/1998حياة اليحياوي فجيج(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم30/04/1998الفاضلي خالد63430314 جرادة(الحراسة الي 
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم25/02/1999برودي هادية64430347 جرادة(الحراسة الي 
ي عبد الصمد65430082

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أطر الدعم06/05/1997ابوعزائ  فجيج(الحراسة الي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1999-04-22بوحدان هبة1420155 الناظور(تحضير المختي 
ر2420150 ي ياسير

وقر ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-04-09الي  تاوريرت(تحضير المختي 
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ر3420117 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1994-02-24رحوا الحسير بركان(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-04-14الويزي وهيب4420002 تاوريرت(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-09-16بلخير وليد5420095 وجدة(تحضير المختي 
ة سحر6420190 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-07-29قير وجدة(تحضير المختي 
ي سعيد7420203 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-08-01حاح  بركان(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-04-29المغفير عبد الكريم8420211 الدريوش(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-04-07بنكيطون محمد9420169 بركان(تحضير المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-04-10لمسيح خليصة10420086 تاوريرت(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1998-02-18البخيت وفاء11420168 جرادة(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-08-11زريوح محمد12420051 تاوريرت(تحضير المختي 
ر13420201 ي محمد ياسير

ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-09-01الخلوقر جرسيف(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-05-25بوغو شيماء14420028 بركان(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1994-11-07ناري عبدالرحيم15420219 بركان(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1994-10-20جوهري مريم16420196 الناظور(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1995-10-11بوزكو أسماء17420003 جرادة(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1994-08-13عبد اللوي ايمان18420199 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم2000-07-05والغازي مصطفر19420058 الناظور(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1994-03-13منصوري محمد20420194 الدريوش(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-01-26بلعروسي هشام21420118 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-03-11بوبريص سعيدة22420175 جرسيف(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1995-08-23بوحشيش منار23420016 تاوريرت(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم2000-03-19محمود هشام24420119 جرسيف(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-11-20بلمختار يونس25420080 الدريوش(تحضير المختي 
ي الزهرة26420125 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1998-08-02الطين  فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-05-27بلقاسمي فريد27420121 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-08-01مركعي طارق28420163 جرسيف(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-03-11بحورة سعيد29420019 جرسيف(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم2000-02-15قيبو الغازي30420044 الدريوش(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-05-16فرحات نوفل31420082 جرادة(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-11-14تزاوي عبدالقادر32420133 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1998-05-04زين الدين كريمة33420034 الدريوش(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-06-01الشليوي زكرياء34420167 الدريوش(تحضير المختي 
غي أحمد35420036 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-03-12شر الناظور(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-06-21بنطالب خولة36420215 الناظور(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1999-09-18عابيد هناء37420096 الدريوش(تحضير المختي 
ي نوال38420038 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1995-02-01حنينر الدريوش(تحضير المختي 
ي أحالم39420005

ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم2001-08-10بوزيائر الدريوش(تحضير المختي 
ر40420114 ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1993-03-26قضاض ياسير جرادة(تحضير المختي 
ي ادريس41420092

ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1996-03-29العياسر فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1999-05-27تاعرابت رحاب42420076 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1999-02-07مسعودي نورالدين43420159 فجيج(تحضير المختي 
ات المدرسية )ملحق تربوي أطر الدعم1997-06-21لكحل لبنر44420149 فجيج(تحضير المختي 
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