
القرارالتخصصالسلكالاسمالنسبرقم  الامتحانر ث

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهاممبروك15872245

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالكرٌم عبدعزوزي25871892

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمبوعزة35872036

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحٌم عبدالخضري45871393

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةمعزو55870801

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدوهراء65870881

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبدزٌان75870830ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالسالم85870492ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعادلاالنصاري95870819

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهشامجمال105870898

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالهدى نورلغزاوي115871078

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبداالدرٌس125870857ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةاوزٌد135870861

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفوزٌةمعزو145870583

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالسعدٌةبااحم155871381ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهندالكحل165870849

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزكرٌاءبحافظ175871157

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدوعب185870768ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌدبوجوجو195871789

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحق عبد القائداٌت205871183

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمصطفىاالدرٌس215872080ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًأنسجزول225870829ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌسراعبدالصادق235870288

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمصبان245871064

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةمزا255870568

(ة)ناجحمزدوجابتدائًإسماعٌلعباس265871861ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًإٌمانلهروم275870504ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةٌاسٌن285872179

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌداخراز295870411

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبشرىاألنصاري305870567

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمزةالدربال315871937ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعصامباه325872195ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزبزناك335870481

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسف تبنوتاٌت345870846

ابتدائي -جائج النهائيت للناجحين في مباراة التوظيف بموجب عقود الن

2017دورة يوهيو 
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2017دورة يوهيو 

(ة)ناجحمزدوجابتدائًوسامعالوي355871104

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسنكنكو365871090

(ة)ناجحمزدوجابتدائًصفاءندٌر375870419

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدبكور385870430

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةموساوي395870748

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدةٌاسٌن405872232

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمزةدادا415870867

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفٌصلالعدنان425870300ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهللا عبدفتاح435871780

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌم موالياالدرٌس445870570ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسنوسنس455870490ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمالحمزاوي465870479

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌد هرةبن475872106

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمسعود بنٌاسٌن485870289

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابومجٌدخالد495870878

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحمان عبدالكبٌري505871439

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةفاتٌح515870718ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًصفاءاألنصاري525871766

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسنالفٌالل535870786ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةشفٌق545870545ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبداالطراش555870854

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمالبردون565870848ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهرةباحمو575870839

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمالعلوي585871112

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدوعبوت595870167

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالواحد عبدبوبكري605870189

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمةوالغازي615870886

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاللطٌف عبدالصالح625871554ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمداوحدو635870935

اٌت645870554

 العالً عبد

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدة

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌم بهااٌت655871081

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنجابر665872117

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌونسرٌزٌد675870407

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسارةادراوي685870144
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحمان عبدالمتوكٌل695870529

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعصام البهالًاٌت705871323

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنهرموش715870833

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسف وحمٌدناٌت725871721

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبدلٌعٌش735870853ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدةخلوق745871168ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمصطفىبطوب755870227

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدهللاسفٌنت765870328

(ة)ناجحمزدوجابتدائًغٌتةالسباع775870860ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمروالطالب785870092

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسكٌنةسكٌن795871422

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةالعلوي805871816

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفاالنصاري815870258

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالغنً عبدالقصٌر825870704

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلبنىوقاس835870700ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمةلملك845870296ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌونسامبارك855871198ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًصباح الطالباٌت865870962

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمٌمونامجكال875871866

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسنجرٌد885871071

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبدالعبدالوي895870124

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمكًلٌعٌش905871075ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكلتوماجهبل915870135ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالدلٌك925871425ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدبصدوق935870923

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفرٌدةبختار945871026

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاللطٌف عبدمساعف955870366

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرفٌقإملٌل965870320

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعادجالل975872153ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكلثوم أمالجبوري985870162

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفوزٌةاوموسى995870314

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسنٌةحق1005870594ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌملٌعٌش1015870558ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاحمدالوحالن1025870754ً
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًزكٌةالحمزاوي1035870850

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاتحة ناصراٌت1045871190

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌسمٌنالمزواري1055871877

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرضوانعطوش1065871235

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمالقاض1075871660ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحنانالحمزاوي1085871223

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسارة لحساٌناٌت1095872096

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدٌن نوربنبوٌا1105870813

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنصٌرةالبودان1115872244ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفشجاع1125870391

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةبوجلٌل1135870783

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابتسامالجعداوي1145870395

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمقاسم1155870286ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدةالتهام1165872120ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالٌاسوعدٌدو1175871066

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفٌصلالقندر1185871378

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالبر1195870561

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالداوشٌب1205870863ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةشكري1215870294

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةالدحان1225870713ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعالً عبدالمغران1235870888ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًأحمدكم1245870304ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرضوانضٌف1255870194ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدبنعامر1265872092

اٌت1275870790

 اعلً ابراهٌم

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌد

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسندبوز1285871434

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسنالعبدي1295870551

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحق عبدبركاز1305871204

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزكٌةاالنصاري1315870823

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابتسامالدربال1325870874ً

سلف1335871803ً

 عبد موالي

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالقاسم1345870938ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماءسٌمو1355870564

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدهللاالبوزٌدي1365870208
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًكرٌمةاالدرٌس1375870196ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفاوبان1385870253ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاللطٌف عبدبلمغراوي1395870805

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسن ادرٌسبن1405870681

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسالمة باريبن1415872008

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالعباس1425870818ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةحج1435870385ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسفٌانصدٌق1445870192ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبدمغٌث1455871684

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدةوقاس1465871106ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدوهزٌزي1475870116

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدهللاالحمان1485872116ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمارٌضوض1495871226

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحسنالبون1505870555ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحناناوزاٌد1515871905

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد سٌدياٌت1525871245

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةالغان1535871802ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدمونا1545870870

(ة)ناجحمزدوجابتدائًجوادامجاهد1555870770

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةرزاق1565870622

(ة)ناجحمزدوجابتدائًجهادناعٌم1575870859

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجة عالاٌت1585871356

اٌت1595871619

 مسعود مباركة

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسناء

(ة)ناجحمزدوجابتدائًأحمدالبرقاوي1605870697

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالبشٌرباعل1615870546ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌةحمدان1625870117ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهامبوفروال1635871996

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنوجعا1645870840

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهشامالحمزاوي1655870706

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحسنالٌعقوب1665870150ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعادلبرعوز1675870735

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماعٌلسلف1685870869ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌد المدانًبن1695871445

(ة)ناجحمزدوجابتدائًوردةالعثمان1705870611ً
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًالغنً عبدالزٌان1715871668ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌدبورخٌس1725871387

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدرٌسٌةمرزاق1735870252

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمالعباس1745870772ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسنتٌتاو1755870139

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةأحد1765871911

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدٌن نورالطرى1775870273

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌدأطرار1785870243

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاٌمانبوتدغارت1795871102

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحنانالعمران1805871632ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبداللطٌفبلكاسم1815871685ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسفٌانالعمودي1825871121

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفباكبٌر1835870879

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعتٌقةالكبٌري1845870298

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزٌنبسرت1855871217ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالكبٌري1865871072

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمةبالل1875870660

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكمال باحمداٌت1885871099

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرضوانالعضٌم1895871063ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالخالفةحجاج1905870126ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدهرموش1915871528

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمورادفاضل1925870787

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسالم محمدصلب1935870566ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالنواٌت1945870248ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهرةالحارت1955871680ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةلمغاري1965870087

(ة)ناجحمزدوجابتدائًتورٌةالوالت1975870190ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدةالهكٌوي1985871623

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعائشة اهمشاٌت1995870862

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناءبوستة2005870497

(ة)ناجحمزدوجابتدائًداللعباس2015871255ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالتائك2025870045

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنبودادن2035870509

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدبوطلحة2045870875
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًطارقالعطاشى2055870460

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماعٌلجمال2065871402

(ة)ناجحمزدوجابتدائًصباحالفسوي2075870465

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزكرٌاءسهٌل2085870425

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماعٌلالنكش2095870894ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعصامالجوهري2105871033

(ة)ناجحمزدوجابتدائًطاهرةلمعادر2115870933

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعادبوسنٌن2125870299

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدابوجمع2135870476

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد تغاطأٌت2145870543

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرضواناحضان2155870486

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلسحنlوعٌسى2165871438

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبوشرىقاسم2175870176ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهامأسكور2185870335

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفرحعباس2195872011ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةحمداوي2205870097

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدٌن عمادزائد2215870417

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسكٌنةالمحجوب2225870316ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفؤادابزي2235870311

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌداألخضر2245870960

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالناصرالبدوي2255870981

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالرحٌم موحىاٌت2265870883

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزاٌدالهكٌوي2275871382

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمٌحس2285870354

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسنالبوعزاوي2295870677

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةامضاع2305872173

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةالقالبة2315871752

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحنانبنعٌس2325870209ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًغزالنالكبش2335870707

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةاللود2345870295

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىلمرابط2355870260

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمزةبوحمٌد2365871342

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهدىالغنام2375871985ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌمبشنة2385870618
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًبشرى عال سًاٌت2395870654

(ة)ناجحمزدوجابتدائًوفاءزعاري2405870224

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدمومن2415870098ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزٌنب الكوارولد2425871934

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعدنانالسهب2435870019ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعالً عبدالبلبال2445872054ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالسالم عبدتمغرٌن2455871859

(ة)ناجحمزدوجابتدائًجمٌلةزعم2465871893ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعادصحٌب2475870675

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالٌاسالعمران2485871647ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمرالكاسم2495870865ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحكٌم عبداالدرٌس2505872068ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمونٌةالعبدي2515870355

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد علويسلٌمان2525870256ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًشرٌفةاالدرٌس2535870197ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌناقراو2545870733

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدتٌوتٌو2555870408

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحكٌماعوان2565872242

(ة)ناجحمزدوجابتدائًوفاءالٌمان2575871165ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحكٌم عبد حدةبن2585870353

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكرٌمةاقداد2595870670

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكلثومةاسماعٌل2605871117ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعلًفؤاد2615872079

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماعٌلاقدار2625870701

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفتٌحةبل2635871313ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحاجًسعٌدة2645870207

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمجٌد عبدبسالم2655871042

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌمٌعقوب2665870088ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدصلب2675870541ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدالبونسرٌف2685870480ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمةمعفر2695871846

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبوشرىالعلم2705870574ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمةعباس2715872200ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌموٌنخٌر2725870344
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًبراهٌمالغزي2735870695

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسكٌنةالعلوي2745870835

(ة)ناجحمزدوجابتدائًطارقالطٌب2755870272ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزةاوحدو2765870945

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالخباش2775871385ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًامباركامحل2785870306ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبوشرةالرتب2795870240ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنبولمان2805871634

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسناءبوحسٌن2815870290

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفوزٌةالقالبة2825871477

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةبنعٌس2835870161ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكرٌمةباق2845870215ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعديالهاكم2855870236

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزاٌد اشواٌت2865870452

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناالدرٌس2875871971ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرحمةاالدرٌس2885870517ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعائشةعمٌري2895872071

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالغنًالصالح2905871074ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسالمالحمزاوي2915870598

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسنالفٌالل2925872013ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرضوانالبون2935871360ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًامباركوعب2945870635ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكمالبنجٌري2955870405

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالغالٌةلغفٌري2965871077

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالعمران2975871646ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكرٌمةزعبل2985870090ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالعلوي2995871250

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدالبركاوي3005871278

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماعٌل بالخالٌلاٌت3015870559

(ة)ناجحمزدوجابتدائًملٌكةبصدوق3025870610

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعادل عبواٌت3035870544

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدبمدوز3045870692

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةالبون3055871283ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهراء فاطمةالحطاب3065870433
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفى أفقٌرأٌت3075871057

(ة)ناجحمزدوجابتدائًغٌثة تٌزياٌت3085871764

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىالغازي3095870352

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالرحمانالورك3105870383ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنجاة عٌسى بناٌت3115870815

(ة)ناجحمزدوجابتدائًدنٌا ٌداراٌت3125871024

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناءاالفصالت3135870510

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالعباس3145870796ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنالركٌب3155871475ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌاسٌنسلطان3165871837

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدلغفٌري3175871768

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابهاويفتٌحة3185871874

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلعزٌزة علويلمترج3195870049ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدعم3205872133ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةلحٌك3215871943ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌدمدون3225870106ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالسالم عبدالنجار3235871682

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبادرافرارٌج3245871429

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنادٌةالصالح3255870749ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًراضٌةبمادي3265870683

(ة)ناجحمزدوجابتدائًجواد الكواروالد3275870777

(ة)ناجحمزدوجابتدائًغٌثةتعزٌط3285871113

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفالرج3295870872ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمرزاهٌد3305871924

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسف بابانٌمااٌت3315871408

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعزٌز عبدالمتوكل3325872074

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسن ٌريبن3335870451

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحمان عبدجماع3345870337

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرزاق عبدالبون3355871898ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاحمدالٌعقوب3365872025ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًادرٌسالجراري3375871769

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمة اعٌشبن3385870245

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالغنً علٌلًبن3395872014

(ة)ناجحمزدوجابتدائًثورٌاالسدراوي3405871615
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًالقادر عبدالدحان3415871160ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدعزى3425870891

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالماجٌد عبداطوف3435870265

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىالعلوي3445870694

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبداالله المكًاٌت3455871237

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسن وعقااٌت3465871139

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحٌاةسطاري3475871431

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمولى عبدالعلم3485870214ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفة باباعروباٌت3495871855

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌمعمري3505870782

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد كزياٌت3515870442

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالفتاح عبدباحو3525870121

(ة)ناجحمزدوجابتدائًامحمدورزوق3535870762

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنعٌمة محمودبن3545871503

(ة)ناجحمزدوجابتدائًصباحخلوق3555870838ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاٌوبلوشاح3565870674ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًإلهامالبلعٌدي3575871289

(ة)ناجحمزدوجابتدائًابراهٌماحنصال3585871844

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌزنةدحو3595871862

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزٌنببنهدي3605871353

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمادفاتح3615871777

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعربًالبهجاء3625871087

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحٌم عبدملك3635872108ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًداود موهواٌت3645871851

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالشكرٌدة3655871184

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدالنواج3665870057ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاحمدالعبدي3675872145

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفةشافٌق3685870769

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمرالنجار3695871132

(ة)ناجحمزدوجابتدائًإلٌاسالمزواري3705870827

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنزهةالسالم3715871059ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهراء فاطمةالجالل3725870340ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدبرار3735872241

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنورالدٌنالصلب3745871761ً
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًعلًناج3755871692ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌرةوقاس3765872027

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنابى3775871261

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌرةالحسناوي3785871343

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسن هللاحبٌب3795870454

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفارس محمدالجنان3805870520ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدالكاسم3815871264ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعالً عبدشفٌق3825870538ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحفٌظ عبدمحاش3835870263

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالبون3845872234ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنورالدٌنمسو3855870720

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىالخراز3865870669

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلبنىفال3875872155

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسنحسٌن3885870897

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌددركة3895871848

(ة)ناجحمزدوجابتدائًوفاءالكبش3905870705

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرزاق عبدالتعقٌل3915870709ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفى سعٌداٌت3925870123

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالدربال3935871068ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنبولعٌاط3945871454

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجة Kالوهاب3955871700ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالصمد عبدالسمالل3965870615ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًولٌداباحمو3975870515

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌدلحٌك3985871745ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًأمٌنجكٌم3995871852

(ة)ناجحمزدوجابتدائًكمالوالكٌرح4005870876

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفةالمنصوري4015871124

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسن لمقدماٌت4025872033

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفةبواح4035871389ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاحمدالحداوي4045870871

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمباركةتالحوت4055871858

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدةالصدي4065870307

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنورالدٌنازمام4075870575ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحمٌد ملوكأٌت4085870832
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالٌعقوب4095871691ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌد اسماعٌلًعلوي4105870110

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفتٌحةالخٌاط4115871527ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًبراهٌم ٌعقوبناٌت4125871391

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمصطفىبناكو4135870784

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعصامالبغدادي4145871736

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفةالقباب4155871194ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌرةاقشباب4165870942

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌد ناصرطالب4175872015

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدبامو4185870438

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعزٌزبربوش4195871032

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسن مواليزرهون4205870974ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدبمودود4215870621

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعبدالويحسناء4225870548

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحكٌم عبدالوادي4235870379

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدوالعرٌف4245870722

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفتٌحةالشفق4255872199ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنادٌةقمر4265872109

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالٌازديلالحسناء4275870247

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمة باسواٌت4285871944

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمار مواليالمصلوح4295870858ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًامحمدعلوان4305870798

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهللا عبدالفقٌر4315871595

(ة)ناجحمزدوجابتدائًداودالتابون4325871788ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌرةالناج4335871103ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسناءرزاق4345870597

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدالعلوي4355870921

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناءحدف4365870447ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاالله عبد الفقٌراٌت4375870478

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالجلٌل عبدلوشاح4385870756ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدٌن صالحاسومري4395871778

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزهراء بامومنأٌت4405870820

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسكٌنةاألنصاري4415870856

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهرةبوملٌك4425871201
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًشرٌهانقاس4435872076ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالضاوٌةالبودان4445870825ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةلبٌه4455871012ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالعمران4465872154

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفؤادحمدي4475871774

(ة)ناجحمزدوجابتدائًإسماعٌللٌعٌش4485870494ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحكٌم عبدالغال4495871814ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىالٌمان4505872047ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفتٌحةمدٌن4515870179ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالعالم4525871221ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحق عبدبوستة4535871428

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهامالغزاوي4545870745

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌونسالسارت4555871891ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلٌلىالغنام4565870727ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدحاج4575872030ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعائشةالمرابط4585870565

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالمركاوي4595870571

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماءالعلوي4605871810

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدلمقدم4615870864ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمروةزاك4625872115ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًملٌكةغزال4635870278ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعٌادالركراك4645871818ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنورالدٌنبوشروٌط4655870821

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسنالبغدادي4665871964

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنزهةاحمامو4675871175

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسف أحساٌنأٌت4685871218

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالغفور عبد محمدبن4695870018

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالصمد عبدبوقراب4705870025

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدبورخة4715871236

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاٌوبتكٌن4725870791ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرزاق عبدفالح4735870031ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد الحسٌناٌت4745870457

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاسماءالمك4755872093ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدموبسٌط4765871419
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًكلثومالعالوي4775870810

(ة)ناجحمزدوجابتدائًهللا عبدلحباالت4785871171

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالقادر عبدعطا4795871144

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌةالمانع4805870631

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىباعل4815871929ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌدٌر بهاأٌت4825870542

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعتٌقةالبسباس4835871776ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًفاطمةبورتا4845870323

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحلٌمةالزٌوا4855871806

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفاجلباب4865871968

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالٌدالمسف4875871120ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد خوٌااٌت4885870469

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعائشة بحااٌت4895871779

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسنالزٌتون4905872159ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌونسمحداش4915872165

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعٌدنعٌم4925870483

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعادالطاهري4935870612

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناء القائدأٌت4945870765

(ة)ناجحمزدوجابتدائًزٌنبالدحان4955870785ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًنزٌهة عال سًاٌت4965870589

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدسالم4975870816ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌناقراو4985870732

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسفٌانالصبار4995870771

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلٌلىسٌفوري5005870699

اٌت5015871655

 عبد قاسً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحمان

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخدٌجةبالمقدم5025870350

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحٌم عبدالزٌان5035871926ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعاطً عبددٌنان5045870698ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرقٌةجبري5055870453

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالرحٌم عبدملوك5065870217ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمبارك محمدالدربال5075871815ً

اٌت5085870929

 عبد حمو عال

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحق

(ة)ناجحمزدوجابتدائًاللطٌف عبدباكبٌر5095870882

(ة)ناجحمزدوجابتدائًخالدالعمران5105872032ً
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًمهدٌةمنصوري5115870613

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدمداٌن5125872070

(ة)ناجحمزدوجابتدائًطارقالشهب5135870230ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحفٌظةالخوٌعل5145870828ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسمٌةدرٌس5155871821ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌنباحمو5165870163

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدأفقٌر5175870873

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالعالً عبدالبقاس5185871864ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفىاكنو5195870394

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالمالك عبدالحناوي5205870788

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحلٌمةالزٌتون5215871416ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالركراك5225872110ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناء باباهل5235870277

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالزهرةقاس5245871919ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌمصالح5255870826ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالجلٌل عبدعم5265871863ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحلٌمةبعالوي5275870204

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالضحى سمشتعقٌل5285871035ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالودغٌري5295870292

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌناجا5305871170

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعمرالوقاس5315870508ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفالعلوي5325871383

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسن باسواٌت5335871375

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبداللطٌفالصالح5345871098ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمدالمسف5355872220ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسف ٌشواٌت5365870540

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلطٌفةنباش5375870642

(ة)ناجحمزدوجابتدائًأمٌنةرزقو5385870537

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسعادعبدالموجود5395870418

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالدٌن صالحبندٌدي5405871598

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌناسفار5415870806

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمصطفى الكبٌراٌت5425872075

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفبٌال5435870746

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلحسن باسوأٌت5445871130
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(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهاممٌمون5455870434ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًٌوسفقٌدي5465871430

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناخجام5475870606

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحناناوالطاغ5485872046ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحنانفراج5495870067ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمرٌممرابط5505871920ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمحمد خاٌوسفاٌت5515870556

(ة)ناجحمزدوجابتدائًسهامالدربال5525871093ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحسناءوٌتخٌر5535870322

(ة)ناجحمزدوجابتدائًعبدالحكٌمحنضور5545871471

(ة)ناجحمزدوجابتدائًلٌلىسكلو5555871969

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسٌناجاء5565871631

(ة)ناجحمزدوجابتدائًالحسبنالدرع5575870488ً

(ة)ناجحمزدوجابتدائًرشٌدالعبٌوي5585871101

(ة)ناجحمزدوجابتدائًمولودةعالل5595870736

(ة)ناجحمزدوجابتدائًحنانالنكادي5605871010
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