
123
1اإلعدادية األطلس ثانويةالفرنسية اللغة07/09/2017407/09/2017407/09/2017816الفرنسية اللغة1992096التأهيلية الخوارزمي ثانويةخراز سلمى1

1التأهيلية الرازي ثانويةالفرنسية اللغة06/09/2017404/09/2019204/09/2019410الفرنسية اللغة1992068اإلعدادية القادري بكر أبو ثانويةهجر احنيني2

1اإلعدادية الرافعية ثانويةالفرنسية اللغة23/01/2017423/01/2017401/09/202108الفرنسية اللغة1960193اإلعدادية الجبيل ثانويةالسعدي حمزة3

1اإلعدادية يعقوب أوالد ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2018304/09/2019204/09/202027الفرنسية اللغة2045937اإلعدادية عمر بويا ثانويةةالقدوري محمد4

1اإلعدادية اصبيح أوالد ثانويةالفرنسية اللغة06/09/2017404/09/2019202/09/202106الفرنسية اللغة1992070التأهيلية اسماعيل موالي ثانويةاتويسي مهى5

1التأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةالفرنسية اللغة06/09/2017402/09/2021002/09/202104الفرنسية اللغة1992501اإلعدادية القدس ثانويةزهراوي غزالن6

2التأهيلية زراد أوالد ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2019202/09/2019220/09/20190417/03/1995الفرنسية اللغة2109431اإلعدادية الزيتون ثانويةطالبي سهام7

1التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2020102/09/2020102/09/20210215/12/1982الفرنسية اللغة2159741اإلعدادية المربوح ثانويةالريحاني بدر8

2التأهيلية زراد أوالد ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2020102/09/2020102/09/20210230/09/1995الفرنسية اللغة2159422اإلعدادية الجوالة ثانويةالزاوية حياة9

1التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2020102/09/2021002/09/202101الفرنسية اللغة2158974التأهيلية تاماللت ثانويةلمتيتي دنيا10

1التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210012/11/1997الفرنسية اللغةبدوناإلعدادية الشطيبة ثانويةبولعالم هللا عبد11

1التأهيلية رحال سيدي ثانويةالفرنسية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210008/07/1998الفرنسية اللغةبدونالتأهيلية العثامنة ثانويةالبوهالي كريمة12

1التأهيلية رحال سيدي ثانويةاإلجتماعيات06/09/2017404/09/2019204/09/201941011/09/1993اإلجتماعيات1991790اإلعدادية يعقوب أوالد ثانويةالحمراء حنان13

1التأهيلية الخواريزمي ثانويةاإلجتماعيات04/09/2018304/09/2018302/09/20210613/12/1992اإلجتماعيات2045710اإلعدادية تاماللت ثانويةمنواري نادية14

1اإلعدادية الرافعية ثانويةاإلجتماعيات04/09/2019202/09/2021002/09/20210210/10/1995اإلجتماعيات2109073التأهيلية الرازي ثانويةالصبار الناجي15

4اإلعدادية الحجاج ابن ثانويةاإلجتماعيات02/09/2020102/09/2021002/09/20210110/11/1985اإلجتماعيات2158924 الثاني الحسن ثانويةالعمراني أحمد16

2اإلعدادية الحجاج ابن ثانويةاإلجتماعيات02/09/2020103/09/2021003/09/20210130/01/1987اإلجتماعيات2158942التأهيلية زراد أوالد ثانويةحافظ محمد17

5اإلعدادية المزم ثانويةاإلجتماعيات02/09/2020102/09/2021002/09/20210127/12/1990اإلجتماعيات2158940اإلعدادية الشرقية زمران ثانويةالبيد أيت اإلله عبد18

3اإلعدادية امسبل أوالد ثانويةاإلجتماعيات02/09/2020102/09/2021002/09/20210111/11/1992اإلجتماعيات2159703اإلعدادية اعمر أوالد ثانويةسالمة الرزاق عبد19

1التأهيلية الرازي ثانويةالرياضيات03/09/2016503/09/2019203/09/2019411الرياضيات1907258التأهيلية العربي المغرب ثانويةالراشيدي محمد20

1اإلعدادية يعقوب أوالد ثانويةالرياضيات01/01/2017502/09/2018302/09/202108الرياضيات1909451اإلعدادية المربوح ثانويةقعقاع محمد21

2التأهيلية الرازي ثانويةالرياضيات02/09/2014702/09/2021002/09/202107الرياضيات1723316التأهيلية تساوت ثانويةكاينو طه22

3اإلعدادية سليمان بن عيسى سيدي ثانويةالرياضيات04/09/2018304/09/2018302/09/202106الرياضيات2045736 اإلعدادية صبيح أوالد ثانويةالبرطيلة محسن23

1اإلعدادية الشرقية زمران ثانويةالرياضيات04/09/2018302/09/2021002/09/202103الرياضيات2045862التأهيلية تاماللت ثانويةلوداوي ماسين24

3اإلعدادية عمر بويا ثانويةالرياضيات04/09/2019202/09/2021002/09/202102الرياضيات2109252التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةعبو أيت أيوب25

1اإلعدادية األطلس ثانويةالرياضيات02/09/2020102/09/2020120/09/20210220/05/1994الرياضيات2139430التأهيلية تاماللت ثانويةالسابق الدين عماد26

1اإلعدادية المزم ثانويةالرياضيات02/09/2020102/09/2020102/09/20210205/12/1994الرياضيات2159426اإلعدادية الهيثم ابن ثانويةإكرام الدشري27

4اإلعدادية الصهريج ثانويةالرياضيات02/09/2020102/09/2021002/09/202101الرياضيات2158280التأهيلية العثامنة ثانويةشراضة صالح28

الجماعة داخلالتأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالبدنية التربية04/09/2016502/09/2018302/09/2018614البدنية التربية1908610اإلعدادية الهيثم ابن ثانويةالكريم عبد الفاضلي29

1التأهيلية العثامنة ثانويةالبدنية التربية06/09/2017406/09/2017402/09/202108البدنية التربية1992194التأهيلية زراد أوالد ثانويةاشو بن الحسن30

1اإلعدادية األطلس ثانويةالبدنية التربية04/09/2019202/09/2021002/09/202102البدنية التربية2109569اإلعدادية الرحمان عبد سيدي ثانويةالعالي عبد القائدي31

1التأهيلية الهيادنة ثانويةالبدنية التربية02/09/2020102/09/2021002/09/202101البدنية التربية2158722التأهيلية زراد أوالد ثانويةالسماللي محمد32

2اإلعدادية الشطيبة ثانويةالبدنية التربية02/09/2021002/09/2021002/09/202100البدنية التربيةبدونالتأهيلية الدشرة ثانويةمزي الحسن33
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1اإلعدادية سليمان بن عيسى سيدي ثانويةالفلسفة03/09/2013802/09/2016502/09/20161023الفلسفة1690233التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالطاهري خالد34

1التأهيلية العثامنة ثانويةالفلسفة03/09/2013802/09/2021002/09/202108الفلسفة1689401اإلعدادية الجوالة ثانويةالزاوي أشرف35

1اإلعدادية الشطيبة ثانويةالفلسفة04/09/2018304/09/2018302/09/202106الفلسفة2045896التأهيلية لوناسدة ثانويةالشايب الزهراء فاطمة36

4التأهيلية الدشرة ثانويةالفلسفة06/09/2017402/09/2021002/09/202104الفلسفة1991998التأهيلية تاماللت ثانوية وعزيز جمال37

1 اإلعدادية القدس ثانويةاإلنجليزية اللغة02/09/2020102/09/2020103/09/202102اإلنجليزية اللغة2159325التأهيلية العامرية ثانويةفوزي أمال38

1التأهيلية الخطابي الكريم عبد ثانويةاإلنجليزية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/202100اإلنجليزية اللغةبدوناإلعدادية سليمان بن عيسى سيدي ثانويةبوطيب لبنى39

1اإلعدادية واركي ثانويةالمعلوميات02/09/2021002/09/2021002/09/202100المعلومياتبدوناإلعدادية الشرقي اوالد ثانوية ورديغي لمياء40

1التأهيلية الرازي ثانويةاألرض و الحياة علوم04/09/2019202/02/2020102/02/202103األرض و الحياة علوم2109802التأهيلية الفاروق الرحالي ثانويةالرحيم عبد لمعيليف41

2اإلعدادية األطلس ثانويةاألرض و الحياة علوم02/09/2021002/09/2021002/09/202100األرض و الحياة علومبدوناإلعدادية خلوف أوالد ثانويةلغداش إلهام42

الجماعة داخلالتأهيلية العربي المغرب ثانويةاإلسالمية التربية04/09/20021904/09/20021906/09/20102260اإلسالمية التربية1281872اإلعدادية القادري بكر أبو ثانويةالراوي الحفيظ عبد43

2التأهيلية الرازي ثانويةاإلسالمية التربية02/09/2014702/09/2014702/09/2021014اإلسالمية التربية1751198اإلعدادية الزيتون ثانويةبوعبيد هللا عبد44

3اإلعدادية سليمان بن عيسى سيدي ثانويةاإلسالمية التربية02/09/2015602/09/2015602/09/2021012اإلسالمية التربية1756063اإلعدادية الرحمان عبد سيدي ثانويةربه طالب عزيز45

الجماعة داخلاإلعدادية الشرقية زمران ثانويةاإلسالمية التربية01/01/2017401/01/2017402/09/20210825/03/1992اإلسالمية التربية1904812التأهيلية الخوارزمي ثانويةكنتاوي يوسف46

1اإلعدادية سليمان بن عيسى سيدي ثانويةاإلسالمية التربية06/09/2017406/09/2017402/09/20210812/01/1994اإلسالمية التربية1992178اإلعدادية الهيثم ابن ثانويةشكري الباري عبد47

4التأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةالعربية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210028/09/1991اإلسالمية التربيةبدونالتأهيلية الدشرة ثانويةمبارك أيت لحسن48

6التأهيلية الوناسدة ثانويةالعربية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210028/03/1997اإلسالمية التربيةبدونالتأهيلية الدشرة ثانويةبوعاللة فاطمة49

غائبالتأهيلية الخطابي الكريم عبد ثانويةالعربية اللغة04/09/2019202/09/2021002/09/202102اإلسالمية التربية2109518اإلعدادية الشعراء ثانويةالنجاري أسامة50

1اإلعدادية الشرقي أوالد ثانويةالعربية اللغة19/01/2017419/01/2017406/09/2017816العربية اللغة1961121 اإلعدادية صبيح أوالد ثانويةمبروك المالك عبد51

1اإلعدادية األطلس ثانويةالعربية اللغة13/09/2013802/09/2021002/09/202108العربية اللغة1692775اإلعدادية بطوطة ابن ثانويةالشحيتي العربي52

1التأهيلية الرازي ثانويةالعربية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210001/08/1996العربية اللغةبدوناإلعدادية الشطيبة ثانويةالدين بحر حليمة53

1التأهيلية الرازي ثانويةالعربية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210003/02/1997العربية اللغةبدوناإلعدادية الشطيبة ثانوية ناصر أيت فتيحة54

2التأهيلية العثامنة ثانويةالعربية اللغة02/09/2021002/09/2021002/09/20210007/06/1997العربية اللغةبدونالتأهيلية الدشرة ثانويةاليوسفي محمد55

1التأهيلية الهيادنة ثانويةالكيمياء و الفيزياء04/09/2018304/09/2018302/09/202106الكيمياء و الفيزياء2046160التأهيلية تساوت ثانويةالشرار نبيل56

1اإلعدادية الجوالة ثانويةالكيمياء و الفيزياء04/09/2018302/09/2020102/09/202026الكيمياء و الفيزياء2046173التأهيلية رحال سيدي ثانويةعماد أولعيدي57

1اإلعدادية عراض أوالد ثانويةالرياضيات04/09/2019204/09/2019202/09/20210412/01/1994الكيمياء و الفيزياء2109674اإلعدادية الهيثم ابن ثانويةسرسيف سفيان58

1التأهيلية الدشرة ثانويةالرياضيات04/09/2019204/09/2019202/09/20210431/05/1995الكيمياء و الفيزياء2109597اإلعدادية المربوح ثانويةالمالقي الهودى نور59

3التأهيلية الدشرة ثانويةالرياضيات04/09/2019202/09/2020102/09/202103الكيمياء و الفيزياء2109591التأهيلية زراد أوالد ثانويةهياللي محمد60

2اإلعدادية عراض أوالد ثانويةالرياضيات02/09/2020102/09/2020102/09/202102الكيمياء و الفيزياء2159474التأهيلية الخطابي الكريم عبد ثانوية العفيفي جواد61

5التأهيلية موسى سيدي ثانويةالكيمياء و الفيزياء02/09/2020102/09/2021002/09/202101الكيمياء و الفيزياء2158907التأهيلية تاماللت ثانوية الحكيم عبد لكحل62

غائباإلعدادية المزم ثانويةالكيمياء و الفيزياء04/09/2020104/09/2020104/09/20202406/02/1996الكيمياء و الفيزياء2159472اإلعدادية يعقوب أوالد ثانويةعفيف إسماعيل63

غائباإلعدادية المزم ثانويةالرياضيات04/09/2020202/09/2021002/09/20210212/10/1996الكيمياء و الفيزياء2159798 اإلعدادية صبيح أوالد ثانويةتنضوفت زهير64


