
نالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحانرت القرارمديرية التعيي 

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةاعبوز عبداالله143942

(ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةموجان لهو243993

ي خالد343995
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةحدان

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةامهاوش اسماعيل443933

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالمازيغيةأوشاشا مصطفن543846

م نعيمة643893 (ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةمحتر

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالمازيغيةرحيوي اسماعيل743856

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةحدوش عيىس843926

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةايت الحساين خالد943921

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةمحمد الصالح1043863

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةالعقاوي سعيدة1143932

ي يوسف1243839
ن

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالمازيغيةطاغ

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةعتيق عز الدين1344041

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالمازيغيةخويا رجاء1443854

ي وئام1543914
(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةحوسينن

(ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةاسونيف امحند1643981

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةخويا مريم1743889

(ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةسوسي عبدالحي1844002

ن1943850 (ة)ناجحالرشيدية: إقليماالمازيغيةاوحسيس الحسي 

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةالحيان فاطمة2043844

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةالقبوري حنان2143852

(ة)ناجحميدلت: إقليماالمازيغيةابويا فاطمة2243941

(ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةاالدريىسي حسن2343982

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةأومهنان فرح2443962

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةاعضوش محسن2543868

ن2643997 (ة)ناجحورزازات: إقليماالمازيغيةدروك الحسي 

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةوموهو عبد الهادي2743843

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةآيت حمي مامة2844030

(ة)ناجحتنغت : إقليماالمازيغيةحماموش فاطمة الزهراء2943955

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةاسونيف المحجوب3043871

ي جفصة3144018
(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةحموس 

ي عيىس3243887
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةالكتان

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةأيت مبارك حادة3343842

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةبها يونس3443998

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةايت يحي وعلي فتيحة3543881

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةبنيدر جواد3644039

ن خديجة3743847 (ة)ناجحزاكورة: إقليماالمازيغيةاوسكي 

ي سارة141301
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالصوف

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمرزوق هاجر240196

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعباسي فاطمة الزهراء341620

النتائج النهائية ملباراة توظيف األطر النظامية لالكادميية

السلك اإلبتدائي- 2022 دورة  نونرب 
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(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجلهجاج خديجة442188

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجاوحوس فدوى542209

ى641282 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجلشقر بوش 

ن740872 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدندن ياسمي 

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجفراس اسية842231

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوكراين نهيلة940602

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمرابطي حفصة1041062

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوبركة يطو1141610

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمنديل سارة1242153

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمرابطي فاطمة1342135

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوسور زينب1441511

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدنفلي سهام1541569

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالغزال كوثر1640555

ي كريمة1743279 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجقدمت 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجكونت حفصة1842177

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجقاسمي سهام1941099

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجكونت فاطمة2042079

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجصوصي علوي محمد2140595

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجركي حفصة2241791

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجقزيمو شيماء2341689

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأماد عبد الرحمان2440289

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالحمدي علوي هاجر2540451

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالباض سهام2640966

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاختار لطيفة2740760

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت بها خديجة2840618

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجنارصي حنان2942587

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجوهرا وردية3040165

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجماسوس حنان3140749

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمغيط سمية3240635

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعبد المطالب نجاة3340532

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجتوفيق سومية3442051

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجلغزل فوزية3541955

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجوعياش خديجة3642149

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعمري لمياء3740286

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالشادلي زكرياء3842170

ن زهرة3941400 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبولحسي 

ي نوار4041621 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجكح 

ي فاطمة4140996 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجيعقون 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوحميد مريم4242185

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمويان حسناء4341029
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(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجواللي سهام4443477

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجلعروز ميلودة4542335

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجادمر أميمة4641782

ي فاطمة الزهراء4742197
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالنان

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمنجا أسماء4840755

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعبد هجر4940421

ي عثمان5041326
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوعيىس 

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجفنشار نهيلة5142456

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجقاسمي يرسى5241258

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزدوق ليل5341881

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت عال عمر5442087

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجانعام فاطمة5541051

ي ليل5641750
ن

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمرغ

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجكوزال حسناء5742254

يفة أميمة5842292 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجبن ش 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجنبكي محمد5941259

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجغفاري شيماء6042125

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجكوجيلي سكينة6140810

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجحسناوي إخالص6242175

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجبولنوار نجية6340150

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاسمر هجر6441839

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجياش هاجر6540678

ي أسماء6643241 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلغفت 

ي ليل6743468
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجسنر

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالطاهر عبد العزيز6840220

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجسامي نادية6942408

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجهموش كوثر7043471

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجداودي فاطمة الزهراء7142050

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجموجان محمد7241518

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجتوفيق هند7341810

ن حسناء7442578 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجبويكت 

اوي سلم7541971 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالشت 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجناديم يرسى7641406

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجالرشيدي سكينة7740005

ي فاطمة الزهراء7841155
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعبد الغان

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعالمي يوسف7941306

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجصبحي فدوى8041625

ي غزالن8140700 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجراج 

ي متو8242708
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجليعيىس 

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالكاس فاطمة الزهراء8342349
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(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالنعيمي سكينة8442117

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالشواش شيماء8542419

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزهت  محمد8641221

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدامو ابتسام8740234

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجفلح صوفيا8841692

ي أسماء8941815
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجلمران

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالغزاف لحسن9042095

ن9140304 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجلهجا ياسي 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأرهمي هجر9241053

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجلبياض خالد9340889

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجايت الحاج رضوان9442514

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعدجار اسماعيل9541307

ي خالد9640491
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزكنن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمزان ايمان9740178

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأهاري أسماء9841925

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمرشيد أسماء9940737

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجنايت سيدي يوسف الزهرة10043794

ي سناء10141089 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعنت 

ن10240844 ي محمد امي  (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحجاج 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجرحو عبد العزيز10343830

ي سهام10442991
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحموس 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبعسو محمد10540295

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجفؤاد عبد الحق10640186

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجمسطاج ليل10742685

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوبا نادية10841148

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجفتح هللا سمية10942134

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجايت بها حنان11042512

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجابتهاج مريم11142528

ة11241349 ي سمت  (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجخين 

ي ادريىسي حياة11340393
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوزيان

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبن ابراهيم ليل11443293

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجتوفيق زينب11540740

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجهيللي أمل11642191

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالسعيدي هجر11742064

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجامنهو يرسى11841849

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمفيدي فاطمة11941871

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعزي فضمة12041623

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجعزيزي اسماء12143061

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدادى آسيا12241272

ي نوال12341711
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجعمران
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(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاوزايد خديجة12442174

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجموسي سهام12541296

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدادة حفصة12640323

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجرفيع مريم12742260

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجفضايل فاطمة الزهراء12841475

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجاالعرج جميلة12940047

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالسعيدي عبد الصمد13040452

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجوسديد الهام13142119

ي سناء13241929
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجحسينن

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجعزوز مريم13342662

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجوهرة خديجة13443422

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبيدال كوثر13542033

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحامي سومية13640516

ي رضا13742366
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجعمران

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوججغ سعاد13840558

ن13940756 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبن عزيز ياسمي 

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجديجيل اميمة14042359

ي سكينة14142164 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالطالن 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبها خديجة14241612

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجعالمي فاطمة الزهراء14341899

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجخجور سهيلة14441419

ي ليل14543181 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجقدمت 

ي إكرام14640597
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعياس 

ي حنان14740548
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاليوسفن

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجسكاوي حنان14840146

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت لحسن حليمة14940271

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمماد خديجة15041208

ي هاجر15141645
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالعتفر

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوطالب سمية ة15242168

ي ماجدة15343311
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاسليمان

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمرجو وليد15441009

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجازكي حجيبة15542324

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجازلماض عبد العزيز15640747

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجمسعود خديجة15743616

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجخويا زهت 15841353

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالحمداوي بدر15940636

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحسنيوي امل16040397

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجأيت لحسن رشيدة16142879

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجبورزيق وفاء16242206

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجرمشون خديجة16340416
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(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبن كري نادية16442878

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوالحاج مليكة16540881

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجزيكي محمد16643700

ي سعيد16742430 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجاشطن 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاعال حسناء16841835

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالدريىسي محسن16941758

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجسومري سكينة17043672

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالسهالوي سحر17142126

ي عائشة17240638 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعرون 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالبدوي ايمان17343605

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجامحرزي علوي محمد17441690

ي حفصة17540731 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجكح 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبلقسمي سلم17641096

ي ابراهيم17740450
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوجن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالذي رجاء17841528

ي كوثر17940009
(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجالمسكينن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبايشو رجاء18041363

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجادريم ماجدة18142146

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجداودي لمياء18241685

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجعاقل مريم18342424

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجموستعيد هند18442912

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأزيزى مريم18541996

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجشعبوض رقية18641946

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايمان باي باي18741861

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعمرو سليمان18841302

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعط نادية18940320

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجشطيط فاطمة19040318

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالشواف فاتن19141641

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجامشوي ادريس19240693

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالخياط أيوب19340933

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجكامل حسن19443831

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاحمو محمد19541799

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجامار حسناء19641574

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاكرفال فاطمة19741147

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالسماللي لوبنن19840319

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحكيم عمر19943223

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمغاري سلوى20041454

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجأيت حمو زينب20142378

ي مريم20241733
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوزيان

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجسلمان ايمان20341409
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(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالبدوي معاد20441418

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوبا ليل20540945

ي فاطمةالزهراء20640589 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالطاهت 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجابحيحي ابتسام20740376

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبراكة ادريس20841347

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجراسي عبد الهادي20940279

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجتمغالت ابوبكر21042439

ن21141683 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزروف ياسي 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجكزو فاطمة21240303

ف21341450 ي أش  (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالولح 

ن نورة21442032 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزني 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجنارص حسناء21543543

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزدوق صالح الدين21640414

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجكريف نهيلة21743110

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعشت  جميلة21841416

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجقانع حامد21942368

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجايت قدور حياة22043492

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجخويا لحسن22140527

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبن يوسف خالد22241442

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاشتوت معاد22342189

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحمامي عزيز22443405

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجشكو ماجدة22542815

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالومغاري كوثر22641697

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجنجاح حنان22742323

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالجباري فاطمة22843219

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحدي سكينة22943211

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالحجاج ايوب23042086

ي فاطمة23140800 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحح 

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجاكينان فاطمة23242490

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجباحمي زكرياء23342738

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجابدطاس عبداالله23440780

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلوغو كريمة23542770

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوججعوان عبدالرزاق23640930

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبنها تليلة23741551

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحمدوش غزالن23843168

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجدريكي مريم23942466

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجأيت علي محمد24042315

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلبداع عبد الكريم24143269

ي محمد24240991
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمومنن

ي المختار24342876 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالمحجون 
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(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعمراوي لمياء24440640

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجافروخ حنان24543257

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمنصوري شيماء24641412

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت ابراهيم سكينة24741710

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجي محمد?نب24841194

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجفاسكة حنان24940877

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت حمي فاطمة25041234

ي سفيان25142106 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجطالن 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأقرو سعيدة25240231

ي مريم25340380
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالرحمان

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوعنكة سفيان25442736

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزروف حسن25541984

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجابطيل خديجة25640738

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالعدي اسماعيل25743325

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبشنة خالد25842915

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزروال محمد25941701

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعالوي فاطمة الزهراء26041119

ن إحسان26142321 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجباعسي 

ف26241752 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوفارس أش 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالبور فاطمة الزهراء26340342

حيوي اميمة26442580 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاللود ابتسام26543377

ف26641040 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبالهواري أش 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبحري فوزية26741014

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجتوفيق كوثر26841679

ي26940809
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجباقدر عبد الغنن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبن يزيد أسماء27040908

ي نزهة27141193 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجطهت 

ي فاطمة27242357
(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالصديفر

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجتبوعزات سعيد27341366

ن مارية27441078 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوحسي 

ي نادية27541722 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجطين 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحسنوي هاجر27641314

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبجلي حنان27741199

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجاشتونو هاجر27842453

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعبدالوي عائشة27941501

ي سكينة28040258
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجصديفر

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبهادي سناء28141591

ي عزيزة28241204 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجشكت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلمغاري نبيل28343189
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(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوطيب فاطمة28441547

ي رانيا28540891
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوزيان

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاولهري الزهرة28643120

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالدريىسي فاطمة الزهراء28740915

ة28841015 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت لحسن احماد سمت 

ي اغريس سهام28940229
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجدان

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت بن يوسف سليمة29042115

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجافضيل سعيدة29140418

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاالنصاري سامي29242824

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجشاري فاطمة الزهراء29341724

ي أيوب29442786
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجليعيىس 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجابري    ج منت 29541980

ي ابتسام29641118
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجضيفن

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمرما أميمة29741910

ي شيماء29840624 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاألن 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجموجان عائشة29940066

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعلوي رشيد30040735

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجباقاس فوزية30143069

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجعاضم نادية30242478

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت احساين عمر30340436

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجازالك كريمة30440796

ن فايزة30542698 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجامي 

ي عيىس30641509 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالبحت 

ي نورة30741677 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجقح 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت حمي سعاد30842031

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجحميوي شيماء30940015

ي أيوب31040673
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعمران

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجأيت أحمد فاطمة31142205

(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجاسودو كريمة31240072

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجميموح هند31341682

وهو زينب31441885 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجش 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجخطار سمية31542787

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجهموش يحن 31640213

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجبها زينب31742437

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمهداوي سمية31840573

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبنعامر يوسف31940195

ي ابراهيم32042603
بوس  (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالعزاوي حسناء32142731

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجواشعيب حنان32240679

ن32341852 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوشان محسي 
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(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوخريس هند32441617

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحسون صباح32541433

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبخيش نوال32641049

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوزكراوي سعاد32741924

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت احساين هاجر32841507

اوي زكرياء32940395 ن (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجتت 

ي علوي هشام33040203
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالحنفن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزرهون حسناء33140811

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالقشقوري ايوب33242877

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاحدى خديجة33341411

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجلمكركر مصطفن33440922

ي حنان33540601
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحسان

ة33642417 (ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالمارصي كبت 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجنارصي خالد33740549

ي حسناء33840562
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاجن

ي خولة33940012
(ة)ناجحالرشيدية: إقليممزدوجالبلغنر

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجالقافية نادية34042436

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت حمينة اسماء34142140

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاوطاش محمد34242036

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزدوق محمد34340228

ي محمد34441792
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجحفيضن

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجمعتصم رجاء34543651

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزمو مريم34641459

ي محمد34742632 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجمجدون 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاتنوت أمل34841491

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجفراح فاطمة الزهراء34941837

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزقوري نورالدين35041726

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالزواوي لبنن35142944

ي نوال35240746
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجتالن

ي حمزة35343410 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاوقرون 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجهاشيمي كوثر35441097

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالهاللي عبدالرحمان35540835

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاوبدة خديجة35642881

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبرحو منعم35741753

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت صالح حسناء35840982

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبومدجو يونس35941561

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالعكيد إبتسام36040334

ف36141720 ي ش 
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجلمكون

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجسوسعيد امبارك36240939

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأمقران حسام36341283
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(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاليعالوي خديجة36443391

(ة)ناجحورزازات: إقليممزدوجاكرسي صفاء36542600

ي عمر36640778 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجطاهت 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبن اعمرو حمو36740264

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوتعوي مريم36840609

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاالدريىسي حفصة36942446

ن37041703 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجقرطيط ياسي 

ي هجر37140467
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجضضان

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوحدو محمد37243721

قاوي فاطمة37343436 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالت 

ي سناء37442242
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالحفيضن

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالمرابط سلم37541898

ي محمد37640212
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجرفيفر

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزين العابدين خولة37740261

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجشهر فاطمة37840904

ي عصام37942806
ر
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالزف

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجزفود محمد38041125

ي حنان38140786
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالوسعدن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحمادين وردة38241165

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت مخاظ عبد االله38340400

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبرخدا فاطمة38441073

بوب سمية38540465 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجش 

ي معاد38641224
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالليمون

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاغريس خديجة38741542

ي مريمة38841243 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحاج 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعالمي سهيلة38941562

ي هاجر39041546
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعون

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالرحوي أحمد39142820

ي عبدالواحد39240499 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاونت 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبرزوق رجاء39341684

ي الغالية39442984 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلغفت 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجراشيد نادية39542547

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجحجوج رحاب39642167

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاقراون يونس39740861

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوسكري سهام39840197

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاألنوري عبد هللا39940223

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاحمايو محمد40042182

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجيطو اسماعيل40142613

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالدربالي عزيز40243626

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجحاتم زكرياء40342244
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ي يوسف40441619
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالزكنن

ي عبد االاله40541805
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالخشوشنن

ي اميمة40643128
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالغرف

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأبومهدي نورالدين40741676

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالدفالي خولة40842789

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجمسلك نادية40942152

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبن سيح مينة41043229

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجفياللي حركاوي أمال41140194

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجوقاش علي41240913

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبالوك حفيظة41342298

ي سعاد41441137
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالحيان

ي أسماء41542194
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالعمران

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأيت عال عمر41640224

ى41741652 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاكادي برس 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاسبو خديجة41840724

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجافوعداس لحسن41940608

ي عبد الكريم42043557
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاكنن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمنصوري مروى42141087

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعليبوش مريم42241084

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوزيان عمر42341342

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالطاهري عبد الحق42441688

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالصالحي حورية42542444

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمحداش صالح42640336

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجازكزاون حفصاء42740272

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجلهمام اسية42840330

ي دنيا42943466
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجليعيىس 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجايت حساين حنان43043491

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجكنجو رشيدة43143090

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبوبكري لبنن43241759

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجعلوي سلم43341721

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجقبوري حفيظة43441564

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجتاويس فتيحة43542680

ي عزيزة43641784 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالعران 

ي حليمة43740734
ر
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمالف

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبن الضيف محمد43843226

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجايت حدو فاطمة43940340

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجأمكون حفصة44042724

ن44143565 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبن عتنن الحسي 

ن يرسى44243113 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوتغراثي 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجدوال نهيلة44342425
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(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجارمح  اميمة44442340

ي عمر44540362
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجامينن

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجحدو نعمة44640029

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبن قاصم نعيمة44740214

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجخياط مريم44842382

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت عثمان مريم44942088

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبدوج بهيجة45043382

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالحمزاوي فدوى45143538

ي اسية45240221 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاجغن 

ي إيمان45342218
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالوزان

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعساس اسماعيل45442457

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجطالوت وداد45542455

ن45642297 (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالتافنوي ياسمي 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجافقت  صباح45741842

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأيت خشوش عبد الرحمان45841694

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاخماري حسناء45941207

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجرفيع أيمن46042190

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجباجا فاطمة46143667

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجباسيل حسنية46242471

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالزاهري سفيان46342910

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأبا اسماعيل46440750

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوحايك فاطمة46543741

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعبد الصادق محمد46641091

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوسو يوسف46740867

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأيت الحادج رجاء46842083

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبولزروك سارة46942262

ي انس47043765 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحاج 

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجباعزيز عبدالرزاق47141039

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوعلي خديجة47241581

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجصابر عبد الرحيم47342823

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوججوهري سناء47440712

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجوطاهر سمية47542620

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالصالحي خديجة47643002

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحنيفة اسماء47743201

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبابا حمزة47842111

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوعفر فضيلة47940473

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعالي هدى48040576

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجتاوشيخت الزهرة48142669

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاعويش كوثر48242161

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجبرزوكي عبد الرحيم48341699
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(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالديدي نورالدين48443430

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجأيت قاسي اسماعيل48540883

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجباقال ايوب48642656

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجابحيحي عمر48741195

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوججداوي رجاء48841090

ة ناعيم48940222 ن (ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجكتن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجمكوري نهيلة49040427

ة49143373 ي سمت  (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحاج 

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجامجكار مليكة49242198

ي سفيان49341934
ر
(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجعراف

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوججمو حادة49440048

ي سكينة49541052
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالمومنن

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجازلماط فاطمة الزهراء49640905

ي فاطمة49743261
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجتطاون

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبشنة حياة49842228

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلكريك أميمة49942921

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجواراوا سعيد50041769

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجامغيط تودة50143172

ة50242622 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجايت به سمت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالعزاوي فاطمة50342842

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجبوشفر مصطفن50441171

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجخنونوش محمد50541834

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاوحاحو يرسى50640037

ف50741228 ي أش 
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجاعسينن

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجيعيش نادية50842201

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالفاضلي صفاء50943662

ي مصطفن51041241
ن
(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجالبعمران

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجايت عمر نهيلة51141761

(ة)ناجحتنغت : إقليممزدوجعبد الكريمي عبد الحكيم51240413

يحي غيثة51342274 (ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجش 

ن51443260 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجهداش أمي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجحنيفة خديجة51543368

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجزكراوي ابراهيم51640812

ن51743245 ي الحسي  (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجلغفت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوعالي نهاد51842454

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالرائىسي حفيضة51942280

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبنة فرح52042873

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجاتليلي فاطمة الزهراء52140440

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجأطرطور نزهة52240396

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجالبوعبيدي محمد52341723
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ن52440312 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجايت قاسي الحسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجأيت ابراهيم نادية52543259

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجأيت علي سامية52640767

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوحودا زهرة52743092

(ة)ناجحميدلت: إقليممزدوجقاسمي سكينة52841702

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجايت احمد زهور52943100

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجكريم المحجوب53041113

ي شادية53143096 (ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالنصت 

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجالقبوري راضية53243398

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوغاز خديجة53343251

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجغزالي عمر53441017

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبوشنوج سمت 53541464

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاوالحاج الصوفية53641940

ي ادريس53743546
(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاليوسفن

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجبويحي سكينة53843289

(ة)ناجحزاكورة: إقليممزدوجاعراب زينب53941303
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(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتأمشايض مراد120127

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتفاسىك زكرياء220169

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتاوشنو عزيز320118

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتأمكار عبد الباسط420198

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتايد بوزا فاطمة520209

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتلمحرزي محمد620035

ي حنان720142 (ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتقج 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتايت المقدم محمد820260

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتاوحدو اسماعيل920323

ى عواطف1020170 ن (ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتبين

ي فاطمة الزهراء1120006 (ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتحبيب 

ي مريم1220247 (ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالقباب 

ن1320370 (ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتأيت موىح الحسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالنارصي فاطمة1420375

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتعزى ايوب1520259

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتالعبد حسناء1620070

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالسباعي مروان1720367

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالتومي سعيد1820355

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتورحمون لحسن1920155

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتاكندو زينب2020376

ي عثمان2120086 (ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتخب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالزوين اسماعيل2220249

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتسامر نبيلة2320051

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتالفقي  اعبد الرحمان2420117

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالباب يوسف2520244

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتابراهيم تابعزات2620111

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتحموت نورالدين2720137

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتبوركعة لحسن2820373

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتايت لمعلم خولة2920313

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتعلوي عثمان3020046

ن3120377 (ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالوقاسي ياسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالبحري عبد الكريم3220333

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتوالخابو عزيز3320116

ي علي3420013
ن
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتاللحياب

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتصبي  محمد3520154

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتحالمي يونس3620055

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتأسمالل محمد3720325

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتالحبالوي المهدي3820146
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(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتمفيد مريم3920331

(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياترمضان ايوب4020348

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتامزيل فاطمة4120105

ي عثمان4220362
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتالمنياب

ي حسنة4320366
(ة)ناجحزاكورة: إقليماالجتماعياتخالفن

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتأبهاوي عبد الصماد4420358

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتبن عتو محمد4520015

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالزويبعة حمزة4620299

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتالعماري عبد الجبار4720087

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتبوستوي عبد الخالق4820283

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتباختوش لحسن4920135

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتوسي  هاجر5020150

ن5120273 (ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتأكليد ياسي 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتاوعشا يوسف5220004

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتأبومدان خالد5320074

ي5420317
ي عبد الغبن

ن
(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالفروب

ي وليد5520217
(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالحوسيبن

ي هشام5620352
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتالعمراب

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتالفاطمي مصطفن5720363

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتأيت همو لحسن5820344

(ة)ناجحميدلت: إقليماالجتماعياتجبور حسن5920149

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالغولب الزهرة6020372

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتايت قاسي بوبكر6120365

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتأدي الحسن6220189

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتالدويسي يونس6320350

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتولحسان محمد6420047

ي عماد6520107
(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتالمومبن

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتاوسيك بدر6620140

(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتمكدا عائشة6720224

ي رضوان6820306
(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالنكس 

ي عادل6920307
(ة)ناجحورزازات: إقليماالجتماعياتالحروس 

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتبوركعة خديجة7020322

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتأيت بن علي عبد الحفيظ7120374

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتقباب ليل7220332

(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتايت منديل رشيد7320210

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتالخوة عبد العالي7420115

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتاالدريسي مصطفن7520311

ي حسن7620178
 
(ة)ناجحتنغي : إقليماالجتماعياتبعوب
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(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتحداوي محمد7720314

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماالجتماعياتابصغي  ابراهيم7820192

بية االسالميةطعنو مساعف120503 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةبابا عبدالواحد220528 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية االسالميةبولحسن عمر320635 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةأيت خشوش حسن420424 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةأيت الحسن محمد520609 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةعبد الصادق فدوى620677 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي ايوب720566 بية االسالميةراىح  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةالشافعي عبد العزيز820557 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةالبومسىكي هشام920544 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةالرافعي يوسف1020599 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةعزي محمد1120384 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

يفة1220411 بية االسالميةمجيد ش  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةالحبيب عبدالوهاب1320570 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ن1420586 بية االسالميةاوبرقا ياسي  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةاجمري    ح الحسن1520406 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي عبدهللا1620597
بية االسالميةحسيبن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةادرحو محمد1720534 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي1820519
بية االسالميةالبوسعيدي عبد الغبن (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةالحميوي مليكة1920643 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةقصباوي محمد2020500 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةنارص موىح2120415 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةعبد اللوي حفصة2220664 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةمعلي احساين2320399 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةالمتولي حسناء2420461 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةالهاوس محمد2520498 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةطويل عبد اللطيف2620531 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةزين الدين عمر2720426 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةأرسالن لببن2820640 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي مصطفن2920567
بية االسالميةالصديف  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي فيصل3020397
بية االسالميةالمس  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي محمد3120434
بية االسالميةحسيبن (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةبرغازي حنان3220608 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةالزين مريم3320549 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةدحاوي غيتة3420445 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةقسمي عبد الصمد3520508 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةجناح زينب3620545 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 
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بية االسالميةعقا خديجة3720504 (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةالسعيدي عبد الصمد3820533 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي عبد الحميد3920502
ن
بية االسالميةوشاب (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية االسالميةرضوان زهرة4020547 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةاموش محمد4120495 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةبوعياد يوسف4220511 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي4320551
بية االسالميةفندو عبد الغبن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةبن لحبيب لحسن4420478 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية االسالميةقاسي حمزة4520598 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةبونوا لببن4620574 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية االسالميةبلغالية الزهرة4720661 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي محمد4820606
 
بية االسالميةصدق (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي علوي أميمة4920617
يفن بية االسالميةش  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي تيفاوت120999 بية البدنيةوالعرب  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةأتسكت رشيد220705 (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

بية البدنيةسبعاوي محمد321033 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةمحفوظ خالد420754 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي أميمة520714
ن
بية البدنيةالعثماب (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

بية البدنيةخالي زكرياء620696 (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

بية البدنيةايوب الهام720992 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ن820785 بية البدنيةرزوق امي  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةأوليلي ابراهيم920749 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةقاسي عبد الخالق1020842 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةاسماعيلي سفيان1120695 (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

بية البدنيةبويزو اكرام1220826 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةايت حدو عمر1320903 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةمحمد بوعمر1420786 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي عبد االله1520809
ن
بية البدنيةميموب (ة)ناجحميدلت: إقليمالي 

بية البدنيةعماري أمل1621028 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةمريوس امحمد1720870 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةمساوي محمد1820772 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي أيوب1921036
ن
بية البدنيةحداب (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةايت مزون رمزي2020727 (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

بية البدنيةمنصف عبدالمنعم2120902 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي اسامة2220720
ن
بية البدنيةالزواب (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالي 

ن2320721 بية البدنيةحمامي ياسي  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي أسامة2420796
ن
بية البدنيةحمداب (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةركوش يوسف2520700 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 
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بية البدنيةايت احميد لحسن2620883 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةموزي حسن2720794 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةاقديم هجر2820803 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةحسناوي صابر2921022 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةايت ابراهيم لببن3020865 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةودحمان خالد3120752 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ى3220802 بية البدنيةبادو بش  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةزمور مصطفن3321007 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي نهيلة3421035 بية البدنيةايت فراىح  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي عبدالرحيم3520856 بية البدنيةالرتب  (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةقاسمي رضوان3620692 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ن3720844 بية البدنيةعبد الجبار ياسي  (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةبعلي فؤاد3820753 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةلكراكي الصالح3920879 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةفائدة سكينة4020852 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةأوعال محمد4120710 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةاكومي فاطمة الزهراء4220724 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةبن عبد هللا سعد4320834 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةكلمىكي طه4420863 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةأفدير إلهام4520798 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةبوجنوي يونس4620840 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

ي اسماعيل4720691
بية البدنيةاحسايبن (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةبايدر اسماعيل4821002 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةشاكر فاطمة الزهراء4920683 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةعمري ادريس5020950 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةقاسمي فاطمة الزهراء5120709 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي محمد5220792
بية البدنيةقرس  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

ي عبد الرحيم5321014 بية البدنيةالطيب  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ن5420800 ي امي  بية البدنيةحجاىح  (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةموعبن هشام5520795 (ة)ناجحتنغي : إقليمالي 

بية البدنيةبن منصور اسماء5620849 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةحدوشان عمر5720689 (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

بية البدنيةالكبي  ابراهيم5820880 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةبردعي هند5921005 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةواللي عمر6021021 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

إلدريسي أسامة6120769
 
ُ
ٌ
بية البدنيةا (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

وز شيماء6220861 بية البدنيةفي  (ة)ناجحورزازات: إقليمالي 

ي عبدالمجيد6320821 بية البدنيةاخب  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 
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بية البدنيةعرفاوي ابراهيم6420756 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةزعنيك خالد6520737 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةبوعزى ابراهيم6620937 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةعزيز عبد الجواد6720764 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةزلماط سعد الدين6820684 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةبن عزيز عبد الحكيم6920767 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةالعلوي زينب7020829 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةاحشمي ايوب7120813 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي عبد النارص7220742
ن
بية البدنيةالوسعدب (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةاوخويا بنارص7320808 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ة سعيد7420881 بية البدنيةالبش  (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ي محمد7520955
ن
بية البدنيةالزياب (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةبوزين اسامة7620859 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةسيوطي عبد الوهاب7720991 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

ايس رشيد7820825 بية البدنيةبين (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

بية البدنيةشنيار هند7920722 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالي 

(ة)ناجحورزازات: إقليمالتكنولوجيابنعمرو محمد121053

(ة)ناجحتنغي : إقليمالتكنولوجياادريس سهام221052

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالتكنولوجيالعندور مصطفن321055

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتلبصي  عصام121101

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتيعقوب حسن221307

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتكرارسي هاجر321185

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتروجان عبد الواحد421136

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتاوغرير نورة521208

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتلكحل علي621189

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتالمي  كريمة721171

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتايت عمي هاجر821255

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتابعاز يوسف921152

ي يوسف1021103
(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتمومبن

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتايت احماد فاتحة1121246

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالسباع سفيان1221318

ي عبد العزيز1321265 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتلغفي 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتبن حدو حسناء1421089

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتتناصحت خديجة1521173

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتالشاح مجيد1621197

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتبن ودي إسماعيل1721206

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتبدي هشام1821203

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتنبوي هشام1921073
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(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتبقدير عبد العزيز2021110

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتشاكر الحبيب2121190

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتايت لحسن رشيدة2221243

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاكفن فاطمة2321287

ي كوثر2421271 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالخزراىح 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبحدو عبد النارص2521288

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتحميدي سكينة2621124

ي اميمة2721245
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتعواب

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتبومنادي عبد العزيز2821129

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتايت عمي حفصة2921230

ي عيس3021169 (ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتاعرب 

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتكامل رشيد3121241

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمالرياضياتقاديري عمر3221070

ي هاجر3321118
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتمداب

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتامزيل مريم3421252

ي مصطفن3521148
(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتهمشيس 

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتجوعو محمد3621108

(ة)ناجحميدلت: إقليمالرياضياتابوبكر مروان3721098

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتاومبارك عبدالواحد3821187

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتقبوري سعيد3921122

ي محمد4021196
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتاموب

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتشاكر نارص4121100

ن4221160 (ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتعرباوي امي 

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتايوب كمال4321174

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتموساوي محمد4421092

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتبالحسن عفاف4521225

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتالزمزامي نوال4621231

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتلكفيف يوسف4721242

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتاهميش محمد4821198

اوي ادريس4921137 (ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتالخضن

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتهناش صفاء5021170

ي الباتول5121279
(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالشقفن

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتطاروق عبدالعالي5221207

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتاخويا جمال5321217

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتاقبور محمد5421142

(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتطاهري زكرياء5521099

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتقاسمي هشام5621068

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتالويش محمد5721166
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(ة)ناجحورزازات: إقليمالرياضياتأيت وحمان زينب5821213

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتبوطوب نورالدين5921083

ي محمد6021097
ن

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتدباع

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتبهدي محمد6121115

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتبعلي هشام6221202

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالعمري نزهة6321316

ن6421165 (ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتعلوط الحسي 

ي اسماعيل6521105
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتحداب

(ة)ناجحتنغي : إقليمالرياضياتالحالوي محمد6621178

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالمتوكل سفيان6721072

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتايت الطالب نزهة6821330

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاربيب عسو6921109

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالطرمون سعاد7021121

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياترفيق أمال7121176

ي زيان محمد7221199 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتمساوي لطيفة7321123

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالربعي عائشة7421308

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبركي يوسف7521104

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاعدو حميد7621333

ي حسناء7721295 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالعريب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالطرمون هشام7821114

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالنحكامي فاطمة7921331

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتصمصام عبد الكريم8021226

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتايت خوبي يوسف8121120

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتسعدي لحسن8221074

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبامح رشيد8321082

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتايت باسو سهام8421314

ن8521229 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتتخري ياسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياترابو مريم8621240

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالصالجي كوثر8721336

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبارزوق مليكة8821155

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتلغزيل حسناء8921180

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتأيت باحدو ابراهيم9021084

ي يونس9121157
(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاببن

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتجسو محمد9221298

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاوحج  احساين9321184

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتايت زنو عبد الرحمان9421147

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتعسو يوسف9521080
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(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتعبدي صفاء9621205

ي فاطنة9721278
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالزغداب

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتباعي سعاد9821204

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتوزول محمد9921237

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتامحمدي علوي معاد10021200

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالقصباوي أيوب10121096

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتحميوي خديجة10221086

ى10321334 (ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتاعراب بش 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتعزاوي حسن10421183

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبوزيان عبدالحكيم10521273

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتبنغاشم وليد10621313

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتمساوي نبيل10721113

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتكورك محمود10821212

ي سعاد10921326
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليمالرياضياتالصوق

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالرازي فؤاد121350

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةساهل امال221351

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةباعزي حميدة321363

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةمرابط عبد الحفيظ421405

ي محمد521356
(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةببن

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةباحمو عبد الفتاح621410

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةخرو سكينة721342

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةانارص عزيز821338

ي إيمان921409
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةالمنياب

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةاجديري عمر1021386

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةاالدريسي حفيظة1121357

ن1221430 (ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةادعز الحسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةلقضن عبد المغيث1321358

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلم النفس/علم اإلجتماع/الفلسفةهنهو ايوب1421346

ياء والكيمياءطاولي نورة121573 ن (ة)ناجحميدلت: إقليمالفي 

ياء والكيمياءالمنصور يونس221491 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءايت علي ايشو فتيحة321548 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءاوسليمان حياة421561 ن (ة)ناجحميدلت: إقليمالفي 

ياء والكيمياءبوستة نضالدين521592 ن (ة)ناجحورزازات: إقليمالفي 

ياء والكيمياءبوسحيب نزهة621606 ن (ة)ناجحورزازات: إقليمالفي 

ياء والكيمياءاولهبوز إكرام721547 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءبطمي ايوب821510 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ي مريم921501
 
ياء والكيمياءوارزازب ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءرحمون سناء1021672 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 
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ي زينب1121545
ياء والكيمياءالواطبن ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ي خديجة1221471 ياء والكيمياءطاهي  ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءجميلي خالد1321482 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءابيه محمد1421639 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءموفليح ابراهيم1521438 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءاغدير بدر1621518 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءالعباسي اسماعيل1721452 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليمالفي 

ياء والكيمياءحضار صالح الدين1821679 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءشمرىحي نادية1921633 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءدندان مريم2021499 ن (ة)ناجحميدلت: إقليمالفي 

ياء والكيمياءالبهجاوي صالح الدين2121580 ن (ة)ناجحورزازات: إقليمالفي 

ياء والكيمياءابوعمران االدريسي خديجة2221607 ن (ة)ناجحورزازات: إقليمالفي 

ي نورالدين2321539
ن
ياء والكيمياءايماب ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءبنعدو شيماء2421567 ن (ة)ناجحميدلت: إقليمالفي 

ياء والكيمياءكاسمي كلثوم2521674 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءعيا مبارك2621464 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءويشو عبد الحكيم2721655 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءايت يشو محمد2821649 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءايت عال ابراهيم2921621 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءالفاتجي عبد الصمد3021673 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءاوعدو محماد3121654 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءايت احماد ايمان3221638 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ي عبد اللطيف3321670 ياء والكيمياءالصلب  ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءبومليك محمد3421623 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءامرير حنان3521676 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءطياع ربيعة3621461 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليمالفي 

ياء والكيمياءيوموري محمد3721554 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءندلحسن محمد3821477 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءالخموي محمد3921523 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءامحمدي فاطمة الزهراء4021487 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

ياء والكيمياءبومسهول احماد4121497 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمالفي 

يةأيت ويعشة فاطمة122002 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةالطرح عبداالله221713 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةايتعلي اسماعيل321847 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةهاشمي شيماء421718 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

ي عبد االله521722
ن
يةاحمداب ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

ن صفاء621848 يةمسكي  ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةمرتو احمد721774 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 
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يةاطالب عبد السالم821744 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

ي محمد921796 يةالعراب  ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةايت باكبي  الهاشمي1022014 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةأبعلي محمد1121868 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةايت الحبيب هشام1221981 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

ي حمزة1321811
يةبن الراضن ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

ي فاطمة الزهراء1421697 يةبشي  ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةبنودي رشيد1521730 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةحاجيوي عبد الحق1621867 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةساسيوي احمد1721802 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةمونصيف هبة1821898 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةأزروف عتيقة1921857 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةايت بورشيم مروان2021965 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةايت سعيد ابتسام2122004 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةشفيق فاطمة الزهراء2221746 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةاوغادي المهدي2321859 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةافليليس نوال2422017 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةتامر اسماء2522008 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةالصالجي التهامي2621761 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

ن المهدي2721960 يةايت لمي  ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةالرحيمي منال2821891 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةجديدي امال2921941 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةمادوش محمد3021846 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةالنواري عبد العالي3121780 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

ا صالح الدين3221951 يةاخي  ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةبن سالم عبد الواحد3321943 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةزغيغ خالد3421948 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

ي سلم3521686
يةالحسبن ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةالغياط ابتسام3621728 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةالغزالي هجر3722015 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةاوبرهو مريم3821885 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةقاسي عبد الحق3921922 ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةبوصباع مليكة4021719 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةجغدان مريم4121736 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

ي عزالدين4221977 ن يةأيت تي  ن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة االنجلي 

يةبوهدو إيمان4321939 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةشفيق نعمة4421914 ن (ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة االنجلي 

يةباحو زينب4521792 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 
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يةويخلف ابراهيم4621986 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةوينخي  لببن4721747 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يطي هشام4822018 ن يةالكين ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

ي عائشة4921918 يةحبيب  ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةعتيق لطيفة5021787 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةارسمي حميد5121801 ن (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة االنجلي 

يةالعماري اسماعيل5221992 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةالعماري مريم5321995 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

يةالغرباوي خديجة5421798 ن (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة االنجلي 

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةسوهال مريم122339

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةلمرابطي امينة222204

ي سهام322200
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةالدعنوب

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةسفو حمزة422220

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالطايع احمد522522

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةبلمهيدي محمد622267

ي وفاء722292
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةالتخيمب 

ي اسماعيل822137
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةيداب

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةاجبلي ترية922289

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةعلمي أسماء1022193

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةقرطيط سحر1122182

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةبن الصغي  فاطمة1222042

ي خديجة1322116
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةاللحياب

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةبوىح زهي 1422229

ي علوي نهيلة1522069 (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةادريب 

ي علوي اسماعيل1622420
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةلمراب

ي محمد1722365 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالزبي 

ن1822333 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةسوهال امي 

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةداويدي وسيمة1922068

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةعماري سعاد2022557

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةباحمو سعاد2122265

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةبادو حسناء2222286

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبوفتات عبد الهادي2322379

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةعمار حمزة2422486

ن فاطمة2522179 (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةتقدسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالميلودي اسماء2622589

ي ليل2722554
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالصديف 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالعلمي مريم2822501

وح صفاء2922275 (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةمش 
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ن3022481 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةأوعال أمي 

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةعلمي عبد الخالق3122243

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةمنصور حميد3222492

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةصباح فاطمة الزهراء3322487

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةواىحي سفيان3422141

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةاحدوان إبراهيم3522260

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةايت عمر ابتسام3622187

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةحمداوي صباح3722084

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالهدوي نور الدين3822397

ي أسامة3922587 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةكبي 

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةمنصوري نجاة4022273

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالهاللي رشيدة4122562

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةزمري زينب4222531

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبنة كمال4322341

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبوجمعة زينب4422480

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةايت جبور محمد4522555

شدكي عبد العالي4622251
 
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةُ

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةالروىحي زينب4722218

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةعبد الجليل حمزة4822162

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبن علي حفيظة4922438

ي فاطمة5022270 (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةالطالب 

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةتميح هاجر5122087

ي فاطمة5222572
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالدحاب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبن صالح وفاء5322368

ي محمد5422208
ن
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةالحفياب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالعلمي فاتحة5522499

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةمرغادي محمد5622072

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةاحدادي خالد5722334

ي علوي فاطمة الزهراء5822580
يفن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالش 

ي لطيفة5922381
نكيبن (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةسماللي رجاء6022468

ن6122342 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةامالل الحسي 

ي عبد هللا6222378
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةمحب 

وك لببن6322324 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةمي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةقدوري هند6422419

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةاشعاب فاطمة الزهراء6522491

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبوركة مصطفن6622437

ي محمد6722145
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةحماموس 
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(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةبوقاطنة عبد الصمد6822186

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةخديجة خيدا6922404

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةكادي عبداالله7022131

ي سفيان7122406
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالصديف 

ي وفاء7222321
 
(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةبرق

ن7322401 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبوسب  الحسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةعالمي ايوب7422377

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةبوست مريم7522203

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةايكو هدى7622285

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةالحمداوي لحسن7722575

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةبوحفص زكية7822503

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة العربيةبوطوب فاطمة7922212

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة العربيةعميس عبد الرزاق8022060

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةعبادي أمينة8122221

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةالزلماطي سمية8222153

ي زاهية8322024 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالعرب 

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة العربيةاوبامو فاطمة8422197

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةاقوشاح يوسف8522477

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالعالوي راضية8622441

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةسيمون علي8722052

قاوي سلم8822202 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالش 

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةلمعلمي حمزة8922366

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالشعراوي يوسف9022380

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةاوزرور اكرام9122551

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةكرومي حليمة9222185

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالعشاري محمد9322446

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةالصالح خديجة9422156

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةأمرابع سعاد9522077

ي سكينة9622277 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةايوب 

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة العربيةبن سعيد احمد9722584

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت ايشو حميد122677

ي222814
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبن عبو عبد الغبن

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاوني  سعيد322796

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالحران زكية422650

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاوحيسو حميد522644

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت حدو اسماء622680

ن سعيدة722803 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةأيت الحسي 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةبوخاري مريم822603
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(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت لحسن محمد922744

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالفياللي إكرام1022743

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةبلمان خولة1122661

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةباعلي جواد1222642

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةجوي أمنية1322660

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةباعوش رشيدة1422654

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالعزوزي فاطمة الزهراء1522662

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةمحروش فاطمة1622649

ي هاجر1722605
ن
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةبيصاب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةقديري أميمة1822821

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةلمطرب سليمة1922800

ي شيماء2022600
ن
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةميموب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةخويا مصطفن2122820

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةحكيمي حسام2222765

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةالصابري حسن2322624

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالنسوي سلوى2422815

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاسيدي اكرام2522657

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبعسو رابحة2622633

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت الخو مصطفن2722797

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةحراش فاطمة الزهراء2822602

ي سفيان2922818 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالفراىح 

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةاوزو صالحة3022634

ي سعيدة3122816 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاليعقوب 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةالقيمة إلهام3222596

ن3322653 ي ياسي 
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةلغزواب

ي نعيمة3422655 (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاوعب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت بعزى نارصة3522693

ف3622753 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالشاب اش 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةالشيري رجاء3722591

ي مليكة3822795
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالدحاب

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةقاديري احسان3922647

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةابزيز فاطمة الزهراء4022732

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالفق زينب4122790

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالمنصوري مريم4222799

ي احمد4322688 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةصي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةكمي  هاجر4422728

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبوفرة يوسف4522736

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت علي امحمد فاطمة4622813
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(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالمسعودي فاطمة4722783

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةأبرهو خديجة4822651

ي بثينة4922804
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاسواب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةأيت يعقوب مامة5022718

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاإلدريسي اسماعيل5122720

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةتغالوي عائشة5222808

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبواشليف داود5322738

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةحمادي عبد اللطيف5422724

ي صفاء5522615 (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبن عبد النب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةوهرو موس5622692

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةجناىحي فاطمة5722809

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةكونت صفية5822822

ي محمد5922776
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالبلغيب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةحدبابا سكينة6022681

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبريك عبد الصادق6122746

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةغفران عبد الرحمان6222792

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةصي  وصال6322812

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةبرقاوي علي6422643

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةقزيزي محمد6522730

ي سعاد6622696
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةوداب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةعمراوي فاطمة6722772

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةحامة الحسن6822611

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبن عبو عبد النارص6922750

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةورهو محمد7022763

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالنارصي فضيلة7122679

ي عبد الكريم7222823
 
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالصادق

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالسبع فاطمة الزهراء7322659

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةتومان يونس7422768

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةصالجي زكية7522641

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالجبوري ماجدة7622703

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالعالي رشيد7722739

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبداح جالل7822619

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةعالو ليل7922798

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةطعلي اسماء8022618

ي فاطمة8122687
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةحسبن

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةسكاوي فاطمة8222627

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالعالوي تريا8322742

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةلعبيدي عبدهللا8422695
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(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةأكمي عبد الرحيم8522640

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةمعزوز غزالن8622636

ي علوي سكينة8722597
ن
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةامراب

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةلفرخ عبد اللطيف8822726

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةخويا سفيان8922698

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةنجار سعاد9022723

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبارا طارق9122609

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةبويزكارن إلهام9222658

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةحاليش زكية9322595

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبناي وردية9422717

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةويشان عمر9522705

ف9622817 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالفاطمي اش 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةواعتو محمد9722721

ن9822779 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةصادق الحسي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالسمغولي وسيلة9922719

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةاعزة محمد10022614

ي عصام10122671
 
ق (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالش 

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبووماي محمد10222623

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةابراهمي خديجة10322752

ي مريم10422613
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةحماموس 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةويطو امحمد10522694

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةأيت ابا إيمان10622635

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةشدكي كوثر10722598

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةخويا سهام10822751

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاوموش ايوب10922656

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبلحسن فاطمة11022630

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالعضي صفاء11122819

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةتسدراوت محمد11222735

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةابجاو اسماعيل11322711

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةوسوس جمال11422608

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةعباسي سارة11522686

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةافال مارية11622774

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالفوك احساين11722741

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةواىحي عبد الهادي11822786

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةخافو عبد الغفور11922646

ن12022761 ي أمي 
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالغاس 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالصالجي الصالح12122770

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةايت موالي الصديق سلم12222637
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ي يوسف12322759 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاصغي 

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةصالجي محمد12422620

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت الحاج سفيان12522773

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةطماعي خالد12622626

ي وفاء12722599
 
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةالمبخوب

ي رشيد12822710
 
(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالزق

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاهبال يوسف12922706

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةمنصور أمينة13022787

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةابن ابراهيم حسن13122764

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةومطو يوسف13222702

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاونجار عبد اللطيف13322731

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةالطالب سكينة13422622

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةحدوي محمد13522767

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالغنبو هشام13622685

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةبويغف فاطمة13722652

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاني  يوسف13822755

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةفزى خديجة13922713

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةمومن عبد الحميد14022675

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةأوراس فدوى14122734

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةفزاز محمد14222621

ي اسماعيل14322673
(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالكاس 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت الجاللي محسن14422684

ن14522747 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاوعدجو موحسي 

ي عبد الرحيم14622791 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةوعب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبورخة خديجة14722824

ي مصطفن14822669 (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالفراىح 

ن14922802 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةاوب  ها أمي 

ي صفاء15022810 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالراقب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت نارص محمد15122782

ي فتيحة15222682 (ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةطلب 

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالسعدي رشيد15322697

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةالنارصي اسماء15422707

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةايت ازكاغ مصطفن15522712

(ة)ناجحزاكورة: إقليماللغة الفرنسيةبداللي اسية15622771

ي سعيدة15722606
(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةمومبن

15822733FATIMA EZAHRA (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء االدريسي

(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةباسو سليمان15922788

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت ابراهيم لحسن16022727
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(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةبن عمرو ابراهيم لحسن16122704

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةالفقي  نزهة16222769

ي16322740
(ة)ناجحالرشيدية: إقليماللغة الفرنسيةبالأعلي عبد الغبن

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةأيت زايد غيثة16422780

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت بن سليمان يونس16522683

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةعبيد خديجة16622628

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةاوباري ايوب16722700

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاعليبوط حسن16822638

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالنيل اكرام16922639

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالموبر خديجة17022676

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةاكنسو فاطمة17122805

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةافقي  اكرام17222785

ي نزهة17322729
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالزياب

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبوطاهري رشيدة17422617

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةبن سعيد كريمة17522665

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةفرست اسماء17622667

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةسعيدي عبد الرحمان17722668

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت تغاط زينب17822781

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةسهام الدراوي17922807

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةاورحو حسناء18022674

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةعطا عصمان18122699

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةبن موىح مريم18222631

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةابونض عبد الحكيم18322760

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةازيكوك ايمان18422715

(ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةالعيساوي سلوى18522616

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةايت موس زهراء18622709

ي أمينة18722645
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةراضن

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالقرطاوي فاطمة18822757

ة18922737 ن (ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةاحميدى كين

ن19022778 (ة)ناجحتنغي : إقليماللغة الفرنسيةلخميس أمي 

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةالشطر عبد المجيد19122663

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةباموال حفيظة19222775

ي فاطمة19322766
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاللحياب

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةايت تدرارت سعيدة19422672

(ة)ناجحورزازات: إقليماللغة الفرنسيةبن إيشو وفاء19522670

(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةبلخزين خديجة19622756

ي علوي سكينة19722594
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةاالمراب

ن19822794 (ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةايت تمغريت امي 
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(ة)ناجحميدلت: إقليماللغة الفرنسيةالصالجي سعاد19922777

(ة)ناجحميدلت: إقليمالمعلومياتقبوري اوسامة122846

(ة)ناجحتنغي : إقليمالمعلومياتالداوودي الهام222825

(ة)ناجحتنغي : إقليمالمعلومياتبهيدا يوسف322849

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالمعلومياتبادو رشيد422858

(ة)ناجحزاكورة: إقليمالمعلومياتامحرزي خديجة522826

ي أميمة622864
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليمالمعلومياتالعمراب

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضامشد سعيدة123010

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضالبصوري ايمان223092

ة322942 ن (ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضدادا كين

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضاشار محمد423015

ن523052 (ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضمسعودي امي 

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضارهي عمر622935

(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضعمراوي عبدهللا722980

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضخايشو محمد823087

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضوسيدي عائشة923079

ي هند1022976
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضحرق

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضهراف هاجر1122960

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضالمهراوي عواطف1223028

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضعيساوي سعاد1322917

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضايت المدن مريم1423067

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضفهيم مريم1523008

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضبوىح عائشة1622930

(ة)ناجحالرشيدية: إقليمعلوم الحياة واالرضبكاري أيوب1722877

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضأيت عيس حميد1823089

ي رشيدة1923085 (ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضالصلب 

ي اسماعيل2023050
(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضأومبن

(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضالسعيدي هاشم2122890

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضاوراس يشى2223022

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضبوجنوي مصطفن2323024

(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضاشيخ يشى2422984

ي فاطمة2522989 (ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضاوعب 

ى2622991 ن بش  (ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضاخشي 

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضمزوار جمال2723077

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضالشدعي سالمة2823084

ي مصطفن2922970
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضاحميداب

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضاداس عبد السالم3023036

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضايت ابرائم مصطفن3123026
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(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضاحدجام اسماعيل3222915

(ة)ناجحميدلت: إقليمعلوم الحياة واالرضأومهنان نورة3322973

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضباعديش لمياء3422983

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضبوطاهري حليمة3522891

(ة)ناجحورزازات: إقليمعلوم الحياة واالرضنبوي حليمة3623025

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضالنوىحي ايوب3723059

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضازكيط جمال3822945

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضاشتيت مراد3922907

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضبوقطيب منال4022951

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضأيت بها بوبكر4123013

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضامربعي نادية4223004

ن4322888 (ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضمرزوك أمي 

(ة)ناجحتنغي : إقليمعلوم الحياة واالرضبودريق رضا4422950

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضبوفارس صفاء4522893

ي باسو4622896
(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضوىحن

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضاجويدي حفيظة4723070

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضموهو صباح4822914

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضالعمراوي فراح4922982

(ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضحسناوي فاطمة الزهراء5022913

ي هجر5122949 (ة)ناجحزاكورة: إقليمعلوم الحياة واالرضشعيب 
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(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون عكي إيمان130146

ي مريم230065
(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون اليمنن

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون خية البشي 330124

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون مسعودي عبد اللطيف430001

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون منيع فاطمة الزهراء530071

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بوتنفعيت يوسف630059

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون العالمي فاطمة730141

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون اعريم رشيد830045

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون قصورو وئام930005

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون جمعاوي نادية1030050

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون مجوطي يوسف1130007

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بن دايك خديجة1230067

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون ايت ازناك خديجة1330097

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون اكوزول ليىل1430095

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون برحو خولة1530061

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بلعهد أيوب1630131

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون مرباح عبد المغيث1730120

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون جماع مريم1830009

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون ايت خايوسف نسيمة1930144

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون الصابري حسناء2030041

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون الحسناوي يوسف2130066

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بربحي فاطمة2230070

2330063JAWAD (ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون جواد محروشة

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم االجتماعي)الملحقون االجتماعيون بن براهيم مريم2430034

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي اوزايد لحسن130293 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

ي علوي عىلي230169
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي يوسفن (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي اومالك يوسف330314 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

ن430447 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الدفالي ياسي  (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي مشواض محمد530238 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي عبدون سناء630362 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي وعمر فايزة730303 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الدباغ اسماعيل830152 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي حسيدو شهيدة930355 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الغماري سكينة1030148 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي السبيطي خدجو1130427 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بوخساس قمر1230334 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ادراكومي ليىل1330339 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي محمودي محمد1430155 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أبشى أميمة1530297 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ايت امحمد مريم1630444 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الحوش سعاد1730243 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بوكريم عبد اللطيف1830211 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي صبي  محمد1930189 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الحداوي عبدالحكيم2030432 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ايت الهاشمي سناء2130331 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

ن2230285 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي احادي محمد امي  (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

ي فاطمة2330468
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بلقرشى (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بوط سكينة2430338 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي برغوز صباح2530257 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

النتائج النهائية ملباراة توظيف األطر النظامية لالكادميية

أطر الدعم الرتبوي واإلداري واالجتماعي- 2022 دورة نونرب 
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بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ايتبهو فاطمة الزهراء2630335 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

ي هيبة2730382
ن
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي عمران (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي البهلول موش2830386 (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

ة2930356 ي سمي  بوية والتوثيق  )ملحق تربوي البشى (ة)ناجحورزازات: إقليم(الحراسة الير

ي محمد3030422
ن
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي المغران (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بوريكة يوسف3130461 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ايت بها محمد3230218 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي إيد عبدهللا يوسف3330242 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الحمدوي هجر3430460 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

ي رشيدة3530295 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي اخح  (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أوبركة فاطمة3630437 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

ي يوسف3730230 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي غن  (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الشاح مصطفن3830277 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي المزروي نورة3930439 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي المساعف المصطفن4030300 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

ي لبنن4130423
ر
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي الدمنان (ة)ناجحزاكورة: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ارحو سعاد4230201 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي العامىلي مروة4330150 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي بويمطغن هاجر4430193 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي امغار حمزة4530318 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي قاشي مريم4630456 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي أرحو فاطمة الزهراء4730187 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي شفيق حورية4830157 (ة)ناجحميدلت: إقليم(الحراسة الير

ي خديجة4930231
بوية والتوثيق  )ملحق تربوي المسكينن (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي عطاري فاطمة5030405 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي اهادي آمال5130323 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

ي عبد العزيز5230424 بوية والتوثيق  )ملحق تربوي ابرج  (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

بوية والتوثيق  )ملحق تربوي عقاوي فايزة5330196 (ة)ناجحتنغي : إقليم(الحراسة الير

ات المدرسية )ملحق تربوي مسكور زيد130500 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ريزوي زكرياء230474 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي كيلمي عبدالفتاح330577 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي واسميح أيوب430545 (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي المكي النارصي اميمة530570 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ي أحمد630571
ات المدرسية )ملحق تربوي نهنن (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي بن احسوا عبد الحكيم730596 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي موسو سليمان830510 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي رضوان صفاء930530 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ارهوش امينة1030535 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي وتمرت فاطمة1130534 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ي ابراهيم1230551
ات المدرسية )ملحق تربوي صديفر (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي المستحىلي جليلة1330482 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(تحضي  المختي 

ن1430567 ات المدرسية )ملحق تربوي الصغي  ياسي  (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي باكبي  محسن1530613 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي هوزاد خليل1630583 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي أيت محمد أحمد سلم1730599 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ة1830517 ات المدرسية )ملحق تربوي أوحنان نصي  (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي قاشي عبداللطيف1930610 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ازكي عبدالرحمان2030597 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

Page 2 de 4



نالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحانرت القرارمديرية التعيي 

النتائج النهائية ملباراة توظيف األطر النظامية لالكادميية

أطر الدعم الرتبوي واإلداري واالجتماعي- 2022 دورة نونرب 

ات المدرسية )ملحق تربوي تبوخت مصطفن2130575 (ة)ناجحورزازات: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي اقادير خديجة2230568 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ايت أحمد عىلي زهرة2330563 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي بنعيشي صفاء2430558 (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ي سعيد2530622
ات المدرسية )ملحق تربوي وجن (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي بنعمر عىلي2630491 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي اقباب امحمد2730618 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ازتور عبد الرحيم2830578 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي اسماعيىلي علوي سارة2930552 (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي كوباش سفيان3030548 (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي المو حمزة3130503 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي صابري حسناء3230495 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي موفيد محسن3330521 (ة)ناجحتنغي : إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي أهادي عبد هللا3430475 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(تحضي  المختي 

ي عبدالعالي3530526
ات المدرسية )ملحق تربوي ميمنر (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي مولودي فاطمة الزهراء3630486 (ة)ناجحالرشيدية: إقليم(تحضي  المختي 

ي3730546
ن
ات المدرسية )ملحق تربوي عبد اللطيف فيان (ة)ناجحميدلت: إقليم(تحضي  المختي 

ي يونس3830612
ات المدرسية )ملحق تربوي اومنن (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي ايت عبد السالم احمد3930489 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي اطمع عبدهللا4030559 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

ات المدرسية )ملحق تربوي كوكو وليد4130560 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(تحضي  المختي 

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة سعدي منية130734

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أملواغ خالد230751

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الحيىلي هدى330723

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ايت عىلي محمد الصديق430783

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة دويب محمد530965

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بنعيش رجاء630684

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة احشاش الزهرة730867

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اكماز حسن830767

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ديدي سعاد930779

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بوكايس سهام1030805

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة المحبوب مريم1130943

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بوركالن خديجة1230766

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اجنن حمزة1330705

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة نبوي عبد الكريم1430833

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة سعادة سلم1530711

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة متوكل مصطفن1630670

ن1730963 ي أمي 
(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الصديفر

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اعدى اكرام1830813

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الديب يوسف1930730

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة مسطاش كريمة2030759

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بن حمو محمد2130762

ن2230873 (ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بموح الحسي 

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة قال إبراهيم2330765

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة آيت عبو قائد أميمة2430874

ي ايوب2530875
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة مزون

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة امهمول فاطمة الزهراء2630846

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بربوش محمد2730657
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(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بومسهول فاطمة2830679

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بورخيصي خديجة2930927

ة حسن3030944 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة البقي 

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة فاطمة االدريشي البوزيدي3130638

ي عبد الفتاح3230645
ن
(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ميمون

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بن عىلي اميمة3330845

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة منارصن فايزة3430891

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الصوصي العلوي نورالدين3530971

(ة)ناجحالرشيدية: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة مستقيم يونس3630718

ي شيماء3730726
ن
(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة عون

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الهواري يوسف3830640

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بومزوغ مريم3930832

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اقشور محمد4030773

ي هدى4130912
ن
(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة العمران

(ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اوريدا الزهرة4230728

ن عبد الكبي 4330673 (ة)ناجحميدلت: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة يسي 

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الفاضل فاطمة4430860

(ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة اكيش محمد4530756

ن4630633 (ة)ناجحتنغي : إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة عبد المالك ياسي 

ي غزالن4730958
ن
(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة الميمون

(ة)ناجحورزازات: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة محمدي ايوب4830827

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ايت عىلي وعىلي زكرياء4930777

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة أيت بالل زينب5030800

ف5130708 (ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة لسهب أشى

ي رشيد5230689
(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة بلغينر

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة باكبي  محمد5330968

(ة)ناجحزاكورة: إقليم(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة ايشن فاطمة5430811
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