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12588محزة حلنيكعلوم احلياة وال رض32

12615الهام هبمويتعلوم احلياة وال رض33

15510ايوب بوزداياكالتكنولوجيا1

15509ايرس  كردوسالتكنولوجيا2

15508سارة منسوالتكنولوجيا3

15502الياس القصيبالتكنولوجيا4

15512فاطمة ادعديالتكنولوجيا5

15506محزة هيالةلالتكنولوجيا6

16005عائشة  محديعلوم الاقتصاد والتدبري1

16003محمد زايديعلوم الاقتصاد والتدبري2

11583خدجية ايت دوودالفزيايء والكميياء1

11740زينب  بوحسوالفزيايء والكميياء2

11784حلسن  رايمالفزيايء والكميياء3

د امبرييالفزيايء والكميياء4 11656سومية ا 

11703عيل ازاكنالفزيايء والكميياء5

11648محمد نيشانالفزيايء والكميياء6

11646أ مينة دايينالفزيايء والكميياء7

11786مرمي لهويرالفزيايء والكميياء8

11584وردة العفاينالفزيايء والكميياء9

11721اسامء العودالفزيايء والكميياء10

11709الهام القصريالفزيايء والكميياء11

19 من 11الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

11788مسية بلهاضالفزيايء والكميياء12

11536سعاد العوادالفزيايء والكميياء13

11604اجة احلجايمالفزيايء والكميياء14

11650فاطمة لكدمالفزيايء والكميياء15

11816سكينة  عروفالفزيايء والكميياء16

11587خدجية بوسنيالفزيايء والكميياء17

11680حنان ابولعنبالفزيايء والكميياء18

11684بومجعة بنافنالفزيايء والكميياء19

11769فاطمة بوخشنيالفزيايء والكميياء20

11787هشام بوفوسالفزيايء والكميياء21

11527عبد امحليد  قايضالفزيايء والكميياء22

11669أ يوب عاليلالفزيايء والكميياء23

11815سعيدة ابوبيهالفزيايء والكميياء24

11776مليكة الطواهريالفزيايء والكميياء25

11823كامل فريتحالفزيايء والكميياء26

11643مجيةل احلبيشالفزيايء والكميياء27

11626ابوبكر القايضالفزيايء والكميياء28

11567محمد أ كنضالفزيايء والكميياء29

11588برشى احلجامالفزيايء والكميياء30

11597هاجر بزنكريالفزيايء والكميياء31

11725فاطمة ادلوديالفزيايء والكميياء32

11616سعيد اخرشالفزيايء والكميياء33

11610احلسني  فصيلالفزيايء والكميياء34

11722خادل ايت يسالفزيايء والكميياء35

11539عامد اللكيويالفزيايء والكميياء36

11516موعد حركوكالفزيايء والكميياء37

11580محمد بويسدلايالفزيايء والكميياء38

19 من 12الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

11814فاطمة الزهراء بوخليقالفزيايء والكميياء39

11613عبد الواحد اكزارالفزيايء والكميياء40

11647خادل كحموالفزيايء والكميياء41

11687امحد بن بالالفزيايء والكميياء42

11780مبارك بياالفزيايء والكميياء43

11652ايوب اابنواسالفزيايء والكميياء44

11686مرية  السكوريالفزيايء والكميياء45

11596هشام صادقالفزيايء والكميياء46

13023عبد السالم حيداملعلوميات1

13013عبد الكرمي  اوضاشتاملعلوميات2

13034س ناء البازاملعلوميات3

13033ماجدولني ايت عبد العايلاملعلوميات4

13031يونس لكبورياملعلوميات5

13036وفاء وهرةاملعلوميات6

13003فوزي البكرياملعلوميات7

13060احلسني ابواحلسناملعلوميات8

13024حلمية بوهاشاملعلوميات9

13014سعدية  ابطاناملعلوميات10

13042سكينة  خودراملعلوميات11

13012سارة صبيالاملعلوميات12

13002أ ممية العايدياملعلوميات13

13010ندى الزراعياملعلوميات14

13064مصطفى اهقاياملعلوميات15

13505بوبكر ايت معياللغة العربية1

13732ادريس العلمياللغة العربية2

13659كامل ابواجلرياللغة العربية3

13512خادل املعرويفاللغة العربية4

19 من 13الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

13770سعيد الوعرايباللغة العربية5

13587الياس وليلاللغة العربية6

دكروماللغة العربية7 13579سارة  ا 

13697عبد الهادي اوسعيداللغة العربية8

13560فاطمة ملسافراللغة العربية9

13601عبد احلفيض تنغرياللغة العربية10

13653رحيانة موانحاللغة العربية11

13527سامح لشهباللغة العربية12

13715عبد العايل ابيياللغة العربية13

13667حسن  أ يت حيدةاللغة العربية14

13766لطيفة أ محيشاللغة العربية15

13745اجموض احلسناللغة العربية16

13559وصال بنقارةاللغة العربية17

13632يوسف كوزاغاراللغة العربية18

13793محمد طلباللغة العربية19

13792سعاد أ ومتراغتاللغة العربية20

13725أ يوب ايت املقدماللغة العربية21

13609سعاد ابنايناللغة العربية22

13730حس ناء ماليكاللغة العربية23

13626محمد ادلواجياللغة العربية24

13682محمد ببانامياللغة العربية25

13537احصريواي  رش يدةاللغة العربية26

13554اممية النساميياللغة العربية27

13581مصطفى بناكواللغة العربية28

13782حس ناء ازانكاللغة العربية29

13759كرمية شكرياللغة العربية30

13740عبد الرحمي بالاللغة العربية31

19 من 14الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

13753يوسف الغجدايماللغة العربية32

13621نورادلين  النويناللغة العربية33

13701نعمية بوقنوفاللغة العربية34

13763سكينة دحامناللغة العربية35

13548مرمي أ كوماراللغة العربية36

13771ابتسام كرواللغة العربية37

13750ابتسام زكرايء العلوياللغة العربية38

13704أ سامء النايناللغة العربية39

13516مسية هباشاللغة العربية40

13784اسامء اوعيلاللغة العربية41

13748حنان بسعداللغة العربية42

13801زهرية غزيلاللغة العربية43

13564احلسن اومباراللغة العربية44

13575مرمي  اضكوكاللغة العربية45

13798حياة أ يت لكصرياللغة العربية46

13646هند  امخلريياللغة العربية47

13538مينة ابرايكاللغة العربية48

13755سكينة  متيلاللغة العربية49

13723جهر املودناللغة العربية50

11121حس ناء بنطاروساللغة الفرنس ية1

11171عواطف احلويرضياللغة الفرنس ية2

11173ليىل حرمياللغة الفرنس ية3

11336جامل بلعياطاللغة الفرنس ية4

11170سعدية أ نواراللغة الفرنس ية5

11330املهدي  حييايناللغة الفرنس ية6

11347جناة بنعيلاللغة الفرنس ية7

11152عبد العزيز  افقرياللغة الفرنس ية8

19 من 15الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

11081لبىن نعمياللغة الفرنس ية9

11340زينب  املهداوياللغة الفرنس ية10

11003احلسن حيىياللغة الفرنس ية11

11125لطيفة البلويشاللغة الفرنس ية12

11119سلمى بنايناللغة الفرنس ية13

11345فاطمة الزهراء بوالزيتاللغة الفرنس ية14

11127س ناء الشايكاللغة الفرنس ية15

11179نورة بن احلسناللغة الفرنس ية16

11183عبدالصمد بباعيلاللغة الفرنس ية17

11165عيىس هبولاللغة الفرنس ية18

11380حنان كرايساللغة الفرنس ية19

11084محمد ابرويناللغة الفرنس ية20

11137زينب القطيباللغة الفرنس ية21

11268امينة درابلاللغة الفرنس ية22

11267فدوى الطاليباللغة الفرنس ية23

11175سكينة ماللاللغة الفرنس ية24

11212عبد امحليد احلسييناللغة الفرنس ية25

11378زكرايء مواشاللغة الفرنس ية26

11043حلمية واكاللغة الفرنس ية27

11248زينب اوفقرياللغة الفرنس ية28

11025سعيد الزبورياللغة الفرنس ية29

11035سهام نصييباللغة الفرنس ية30

11064مرمي ايت مولي عبد الكرمياللغة الفرنس ية31

11352مسري احويصاللغة الفرنس ية32

11164جامل  دشيشاللغة الفرنس ية33

11351حلسن ادلجاجاللغة الفرنس ية34

11174هند أ وملودناللغة الفرنس ية35

19 من 16الصفحة 
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التعلمي الثانوي بسلكيه: السكل

11190هاجر حييايناللغة الفرنس ية36

11348حسام اكناواللغة الفرنس ية37

11017سكينة احلرشاللغة الفرنس ية38

11124هند غربةاللغة الفرنس ية39

11310زينب الراعياللغة الفرنس ية40

11235مرمي الركييباللغة الفرنس ية41

11140ميلود أ يت الكصرياللغة الفرنس ية42

حسان بومزوغاللغة الفرنس ية43 11046ا 

11145سكينة حايجاللغة الفرنس ية44

11129فاطمة الزهراء  بوسطيةلاللغة الفرنس ية45

11012حلمية خبجاناللغة الفرنس ية46

11321مليكة  الوخنارياللغة الفرنس ية47

11358حسن امزيلاللغة الفرنس ية48

11028فاطمة حشاشاللغة الفرنس ية49

11261مرمي غيديراللغة الفرنس ية50

11142نزهة فندياللغة الفرنس ية51

11024زينب املنش يداللغة الفرنس ية52

11149طه العمرايناللغة الفرنس ية53

11116رش يدة جاعةاللغة الفرنس ية54

11328أ يوب الكرميياللغة الفرنس ية55

11346أ س ية  وعزاناللغة الفرنس ية56

11331لكثوم  احلطاباللغة الفرنس ية57

11042مرمي  ادلايحاللغة الفرنس ية58

11168اندية ال شكراللغة الفرنس ية59

11244رقية  الكراناللغة الفرنس ية60

11319رقية  العواداللغة الفرنس ية61

11262زينب  الرويكاللغة الفرنس ية62

19 من 17الصفحة 
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11185ارشف  ابوموىساللغة الفرنس ية63

11005عبد العزيز طاليباللغة الفرنس ية64

11044حنان  بولزباراللغة الفرنس ية65

11337ليىل الكروشاللغة الفرنس ية66

11285رش يد ادنرصاللغة الفرنس ية67

11117زكية بوس تةاللغة الفرنس ية68

11273أ سامء أ بشوشاللغة الفرنس ية69

11038فاطمة كواترياللغة الفرنس ية70

11066زينبة ابالاللغة الفرنس ية71

11342خدجية  اموشاللغة الفرنس ية72

ميان العامثيناللغة الفرنس ية73 11213ا 

11187غزلن العربيدياللغة الفرنس ية74

11148أ مني  املغراوياللغة الفرنس ية75

11095عبد السالم أ هلواللغة الفرنس ية76

11297صوراي ال بيضاللغة الفرنس ية77

ياللغة الفرنس ية78 11376عائشة ادلاود

11341يوسف  انفلوساللغة الفرنس ية79

11154امينة ايت عيلاللغة الفرنس ية80

11144معر اداراللغة الفرنس ية81

11139حلمية بنكراماللغة الفرنس ية82

11123مينة كربيشاللغة الفرنس ية83

11120هنيةل عونيتاللغة الفرنس ية84

11061عبد الرحامن ايت يعزىاللغة الفرنس ية85

11011فاطمة جربياللغة الفرنس ية86

11155مرمي بلاميماللغة الفرنس ية87

11374ملياء حس يناللغة الفرنس ية88

11184حمسن بوتسنتاللغة الفرنس ية89

19 من 18الصفحة 
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11029أ ممية ازعيطراللغة الفرنس ية90

11047بورشة بوساملاللغة الفرنس ية91

11370فدوى أ يت املعملاللغة الفرنس ية92

11247امني العاريباللغة الفرنس ية93

11379عامثن خبنوشاللغة الفرنس ية94

11091نعمية جدياللغة الفرنس ية95

11178فاطمة الزهراء ماينداللغة الفرنس ية96

11157ربيعة أ وموساللغة الفرنس ية97

11073هنيةل شطرياللغة الفرنس ية98

11295محمد فريجاللغة الفرنس ية99

11130مروى جراياللغة الفرنس ية100

11253حورية الصباراللغة الفرنس ية101

11264عبد العايل  احلس ناوياللغة الفرنس ية102

11381رقية ابودكيكاللغة الفرنس ية103

11067ميلود الصباراللغة الفرنس ية104

11180فاطمة الزهراء اللكاميناللغة الفرنس ية105

11166عبد اجمليد بوثواللغة الفرنس ية106

19 من 19الصفحة 


