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1ثانوية سيدي رحال التأهيليةاإلجتماعيات06/09/2017504/09/2019304/09/2019614اإلجتماعيات1991790ثانوية أوالد يعقوب اإلعداديةحنان الحمراء1

ثانوية ابن بطوطة اإلعداديةاإلجتماعيات04/09/2018404/09/2018402/09/2021210اإلجتماعيات2045710ثانوية تاماللت التأهيليةنادية منواري2
داخل 

الجماعة

ي الصبار3 1ثانوية أوالد اصبيح اإلعدادية+ ثانوية القدس اإلعدادية اإلجتماعيات04/09/2019302/09/2021102/09/202126اإلجتماعيات2109073ثانوية الرازي التأهيليةالناج 

ي4
ي اإلعدادية أحمد العمران 

2ثانوية ابن الحجاج اإلعداديةاإلجتماعيات02/09/2020202/09/2021102/09/202125اإلجتماعيات2158924ثانوية الحسن الثان 

ي5
 
3ثانوية سيدي موىس التأهيليةاإلجتماعيات04/09/2019302/09/2021102/09/202204اإلجتماعيات2109089ثانوية لوناسدة التاهيليةمريم شوق

3ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةاإلجتماعيات02/09/2020202/09/2020202/09/20220408/30/1989اإلجتماعيات2159481ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةسعيد المعطاوي6

ي7
2ثانوية سيدي رحال التأهيليةاإلجتماعيات02/09/2020202/09/2022002/09/202202اإلجتماعيات2157564ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةنورالدين الحبان 

قية اإلعداديةارويبعة جميلة8 ثانوية الخوارزمي التأهيليةاإلجتماعيات02/09/2021102/09/2022002/09/202201اإلجتماعيات2228777ثانوية زمران الشر
 داخل 

الجماعة

1ثانوية أوالد يعقوب اإلعداديةالفرنسية24/01/2017624/01/2017602/09/2021214الفرنسية1960193ثانوية اجبيل اإلعداديةحمزة السعدي9

ي 10
1ثانوية الرازي التاهيليةالفرنسية06/09/2017504/09/2019304/09/2019614الفرنسية1992068ثانوية أبو بكر القادري اإلعداديةهجر احنين 

ي التأهيليةبنونة حسن 11 1ثانوية لوناسدة التأهيليةالفرنسية06/09/2017506/09/2017502/09/2022010الفرنسية1992090ثانوية المغرب العرن 

1ثانوية اجوالة اإلعداديةالفرنسية06/09/2017502/09/2020202/09/202129الفرنسية1992540ثانوية محمد عابد الجابري اإلعداديةسعيدة مستسلم12

2ثانوية العثامنة التأهيليةالفرنسية06/09/1017502/09/2021102/09/202128الفرنسية1992501ثانوية القدس اإلعداديةغزالن زهراوي13

ي14 ي اإلعداديةالفرنسية04/09/2018404/09/2018402/09/202208الفرنسية2045969ثانوية محمد عابد الجابري اإلعداديةأمال بن ان 
 
ق 5ثانوية أوالد الشر

ي 15 2ثانوية الرافعية اإلعداديةالفرنسية02/09/2019302/09/2019302/09/202128الفرنسية2109431ثانوية الزيتون اإلعداديةسهام طالن 

ي16 7ثانوية الرافعية اإلعداديةالفرنسية06/09/2017502/09/2022002/09/202205الفرنسية2012317ثانوية سيدي عبد الرحمان اإلعداديةخليفة العسي 

 أبو علي17
4ثانوية الشعراء اإلعداديةالفرنسية02/09/2020202/09/2022002/09/202202الفرنسية2158964ثانوية سيدي رحال التاهيليةأمي  

5ثانوية بويا عمر اإلعداديةالفرنسية02/09/2021102/09/2021102/09/202202الفرنسية2230006ثانوية سيدي رحال التاهيليةكريمة البوهالي 18
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ي19
ي اإلعدادية حمزة الفرسان 

ثانوية الرحالي الفاروقالفرنسية02/09/2021102/09/2022002/09/202201الفرنسية2228401ثانوية الحسن الثان 
 داخل 

الجماعة

ي20 ي اإلعدادية سفيان النون 
11ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةالفرنسية02/09/2021102/09/2022002/09/202201الفرنسية2229207ثانوية الحسن الثان 

1يانوية سيدي عيىس بن اسليمان اإلعداديةالفلسفة02/09/2016602/09/2016602/09/2020214الفلسفة1907255ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةليلة أعراب 21

1ثانوية سيدي موىس التأهيليةالفلسفة04/09/2018504/09/2018502/09/2021212الفلسفة2045896ثانوية لوناسدة التاهيليةفاطمة الزهراء الشايب22

ة التأهيليةالفلسفة02/09/2021102/09/2021102/09/202202الفلسفة2229962ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةعبد الرحيم بوشحمة23 1ثانوية الدشر

ي التأهيليةيوسف ةكريم24 ية1724033ثانوية المغرب العرن  ية02/09/2014802/09/2022002/09/202208اللغة اإلنجلي   1ثانوية الهيادنة التأهيليةاللغة اإلنجلي  

ي25
 
ية2230167ثانوية أوالد خلوف االإلعداديةهند معروق ية02/09/2021102/09/2021102/09/202124اللغة اإلنجلي   ي اإلعداديةاللغة اإلنجلي  

تبادلثانوية الحسن التان 

ية2230166ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةعبد الفتاج الصالحي26 ية02/09/2021102/09/2021102/09/202202اللغة اإلنجلي   تبادلثانوية أوالد زراد التاهيليةاللغة اإلنجلي  

ية2230164ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةعبد العزيز خدى27 ية02/09/2021102/09/2021102/09/202202اللغة اإلنجلي   1ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةاللغة اإلنجلي  

ي28
ية2157557ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةمينة بيشيىسر ية02/09/2020202/09/2022002/09/202202اللغة اإلنجلي   ثانوية ابن الهيثم اإلعداديةاللغة اإلنجلي  

 داخل 

الجماعة

1ثانوية الهيادنة التأهيليةالرياضيات06/09/2017506/09/2017502/09/2021212الرياضيات1992749ثانوية القدس اإلعداديةالخياري سارة29

2ثانوية لوناسدة التأهيليةالرياضيات02/09/2014802/09/2021102/09/2021211الرياضيات1723316ثانوية تساوت التاهيليةطه كاينو30

ي اإلعداديةالرياضيات06/09/2017506/09/2017501/09/2022010الرياضيات1992751ثانوية أبو بكر القادري اإلعداديةيوسف منياري31
 
ق 1ثانوية أوالد الشر

ي التأهيليةمريم العبيدي32 1ثانوية لوناسدة التأهيليةالرياضيات06/09/2017506/09/2017502/09/2022010الرياضيات1992610ثانوية المغرب العرن 

طيلة33 ي اإلعداديةالرياضيات04/09/2018404/09/2018402/09/2021210الرياضيات2045736ثانوية أوالد اصبيح اإلعداديةمحسن الي 
 
ق 2ثانوية أوالد الشر

ي اإلعداديةالرياضيات04/09/2019302/09/2021102/09/202126الرياضيات2109252ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةأيوب أيت عبو34
ثانوية الحسن التان 

 داخل 

الجماعة

1ثانوية الخوارزمي التأهيليةالرياضيات04/09/2019302/09/2020202/09/202205الرياضيات2109137ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةخمال زهي  35

3ثانوية الرافعية اإلعداديةالرياضيات04/09/2018402/09/2022002/09/202204الرياضيات2045817ثانوية المربوح اإلعداديةعائشة بونرص36

3ثانوية الشعراء اإلعداديةالرياضيات02/09/2020202/09/2020202/09/202204الرياضيات2159439ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةرشيد زروال37

ي أيمن38
2ثانوية الهيادنة التأهيليةالرياضيات02/09/2020202/09/2020202/09/202204الرياضيات2159429ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةحق 

4ثانوية بويا عمر اإلعداديةالرياضيات02/09/2021102/09/2021102/09/202124الرياضيات2299969ثانوية ابن سينا التأهيليةدنيا المرادي39

3ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةالرياضيات02/09/2020202/09/2022002/09/202202الرياضيات2158273ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةلكناوي صالح 40

12/4ثانوية االطلس اإلعداديةالرياضيات02/09/2021102/09/2021102/09/202202الرياضيات2229983ثانوية اجوالة اإلعداديةحفصة ايت حرير41
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5ثانوية أوالد عراض اإلعداديةالرياضيات02/09/2021102/09/2022002/09/202201الرياضيات2229749ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةجميلة بدري42

2ثانوية بويا عمر اإلعداديةالرياضيات02/09/2021102/09/2022002/09/202201الرياضيات2228353ثانوية واركي التاهيليةعبد الرحيم لشكر43

1ثانوية األطلس اإلعداديةالرياضيات02/09/2022002/09/2022002/09/202200الرياضياتبدونثانوية لمزم اإلعداديةرضوان الطاهري44

بية البدنية2109569ثانوية سيدي عبد الرحمان اإلعداديةالقائدي عبد العالي45 بية البدنية04/09/2019302/09/2021102/09/202126الي  1ثانوية ابن الحجاج اإلعداديةالي 

ي محسن46
بية البدنية2159311ثانوية أوالد يعقوب اإلعداديةالسعدون  بية البدنية02/09/2020202/09/2020202/09/202204الي  1ثانوية أوالد عمرو اإلعداديةالي 

بية البدنية2230065ثانوية الجوالة اإلعداديةكروم إسماعيل47 بية البدنية02/09/2021102/09/2021102/09/202202الي  1ثانوية أوالد عمرو اإلعداديةالي 

بية البدنية2230071ثانوية أوالد زراد التاهيليةالحسي   مزي48 بية البدنية02/09/2021102/09/2021102/09/202202الي  1ثانوية اشطيبة اإلعداديةالي 

بية البدنية2230079ثانوية الهيادنة التأهيليةرضوان رشيد49 بية البدنية02/09/2021102/09/2021102/09/202202الي  1ثانوية سيدي عيىس بن سليمان اإلعداديةالي 

بية البدنية2230076ثانوية سيدي الرحالي الفاروق التاهيليةخبيبا محمد50 بية البدنية02/09/2021102/09/2021102/09/202202الي  5ثانوية األطلس اإلعداديةالي 

بية البدنية2227876ثانوية يوسف بن تاشفي   التأهيليةعبد المنعم احسينة51 بية البدنية02/09/2021102/09/2022102/09/202202الي  3ثانوية بويا عمر اإلعداديةالي 

بية البدنية2227874ثانوية لوناسدة التأهيليةأيوب لمعاطي52 بية البدنية02/09/2021102/09/2022002/09/202201الي  ي اإلعداديةالي 
 
ق 3ثانوية أوالد الشر

1ثانوية أوالد يعقوب اإلعداديةاللغة العربية16/09/19972516/09/19972502/09/2021252اللغة العربية1115858ثانوية أوالد اصبيح اإلعداديةالمصطق  عب53

1ثانوية المربوح اإلعداديةاللغة العربية06/04/20091304/09/20121004/09/20122043اللغة العربية1542760ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةخليفة مني 54

وك55 2ثانوية لوناسدة التأهيليةاللغة العربية19/01/1017619/01/2017606/09/20171022اللغة العربية1961121ثانوية أوالد اصبيح اإلعداديةعبد المالك مي 

1ثانوية لوناسدة التأهيليةاللغة العربية27/01/2017701/09/2019402/09/2022213اللغة العربية1960055ثانوية سيدي عبد الرحمان اإلعداديةالحسن البوبكراوي56

ي57
3ثانوية العثامنة التأهيليةاللغة العربية04/09/2019304/09/2019302/09/202128اللغة العربية2109767ثانوية الزيتون اإلعداديةمحمد العيدون 

ي58
ي اإلعداديةاللغة العربية06/09/2019306/09/2019302/09/20220614/111997اللغة العربية2109685ثانوية القدس اإلعداديةأميمة بوعنان 

 
ق 1ثانوية أوالد الشر

6ثانوية الصهري    ج اإلعداديةاللغة العربية04/09/2019302/09/2020202/09/202205اللغة العربية2109734ثانوية محمد عابد الجابري اإلعداديةعصام جمال تابث59

1ثانوية الصهري    ج اإلعداديةاللغة العربية02/09/2021102/09/2021102/09/202124اللغة العربية2230125ثانوية ابن سينا التأهيليةخولة عتيق60

7ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةاللغة العربية02/09/2020202/09/2022002/09/202202اللغة العربية2158332ثانوية محمد عابد الجابري اإلعداديةمحمد اوشكاري61

ي62
ة التأهيليةحياة النخاض  8ثانوية أوالد عراض اإلعداديةاللغة العربية02/09/2022002/09/2022002/09/202200اللغة العربيةبدونثانوية الدشر

بية اإلسالمية1724180ثانوية تساوت التاهيليةلكتوت دليلة63 بية اإلسالمية02/09/2014802/09/2014804/09/20141632الي  ي اإلعداديةالي 
1ثانوية الحسن التان 

بية اإلسالمية1756063ثانوية سيدي عبد الرحمان اإلعداديةعزيز طالب ربه64 بية اإلسالمية02/09/2015702/09/2015702/09/2022216الي  13/4ثانوية ابن بطوطة اإلعداديةالي 
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بية اإلسالمية1904812ثانوية الخاورزمي التأهيليةيوسف كنتاوي65 بية اإلسالمية01/01/2017601/01/2017603/09/2021214الي  1ثانوية ابن الهيثم اإلعداديةالي 

بية اإلسالمية1751231ثانوية الزيتون اإلعداديةخديجة محفوظ66 بية اإلسالمية02/09/2014802/09/2022002/09/202208الي  ي اإلعداديةالي 
2ثانوية الحسن التان 

بية اإلسالمية2109518ثانوية الشعراء اإلعداديةأسامة النجاري67 بية اإلسالمية04/09/2019302/09/2021102/09/202126الي  6ثانوية بويا عمر اإلعداديةالي 

بية اإلسالمية2230059ثانوية العامرية التأهيليةعبد اللطيف العريىسي68 بية اإلسالمية02/09/2021102/09/2021102/09/202124الي  1ثانوية ابن الحجاج اإلعداديةالي 

ي مريم69
3ثانوية أبو بكر القادري اإلعداديةالمعلوميات06/09/2017506/09/2017502/09/2021212المعلوميات1992173ثانوية أوالد اصبيح اإلعداديةالعدالن 

ثانوية ابن الحجاج اإلعداديةالمعلوميات02/09/2020202/09/2020202/09/202048المعلوميات2159465ثانوية سيدي رحال التاهيليةأسفار سعيدة70
داخل 

الجماعة

ثانوية الققدس اإلعداديةالمعلوميات02/09/2020202/09/2020202/09/202048المعلوميات2159463ثانوية انس بن مالكمحمد التوفيق 71
داخل 

الجماعة

ي اإلعداديةالمعلوميات02/09/2021102/09/2021102/09/2021242701/1995المعلوميات2230003ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةمحمد البهلولي72
3ثانوية الحسن التان 

1ثانوية تماللت التاهيليةالمعلوميات02/09/2021102/09/2021102/09/202124المعلوميات2230001ثانوية سيدي موىس التاهيليةحسناء طايف73

6ثانوية أوالد خلوف اإلعداديةالمعلوميات02/09/2021102/09/2022002/09/202201المعلوميات2228379ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةحاطوش محمد أمي  74

ي75 1ثانوية الرازي التاهيليةعلوم الحياة واألرض02/09/2020202/09/2020202/09/202204علوم الحياة واألرض2159379ثانوية يوسف ابن تاشفي   التاهيليةهشام جدين 

2ثانوية الرازي التاهيليةعلوم الحياة واألرض02/09/2021102/09/2021102/09/202202علوم الحياة واألرض2230151ثانوية العثامنة التاهيليةفاروق فاطمة الزهراء76

3ثانوية األطلس اإلعداديةعلوم الحياة واألرض02/09/2021102/09/2021102/09/202202علوم الحياة واألرض2230140ثانوية ابن سينا التأهيليةسالمة مريم77

ي اإلعداديةعلوم الحياة واألرض02/09/2021102/09/2022002/09/202201علوم الحياة واألرض2229030ثانوية الرحالي الفاروق التاهيليةعبد الحفيظ المنصوري78
 
ق 4ثانوية أوالد الشر

ي79
ي اإلعداديةعلوم الحياة واألرض02/09/2021102/09/2022002/09/202201علوم الحياة واألرض2228492ثانوية سيدي عيىس بن سليمانعبد الهادي الرحان 

 
ق 3ثانوية أوالد الشر

2ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةعلوم الحياة واألرض02/09/2021102/09/2022002/09/202201علوم الحياة واألرض2228494ثانوية الصهري    ج اإلعداديةاكرام بنكرباش80

ي81
ون  ياء والكيمياء2109655ثانوية تماللت التاهيليةعبد الرحيم الكي   قيةالرياضيات04/09/2019302/09/2021102/09/202126الفي   1ثانوية زمران الشر

ي 82
ي التاهيليةجواد العفيق  ياء والكيمياء2159474ثانوية عبد الكريم الخطان  قيةالرياضيات02/09/2020202/09/2020202/09/202126الفي   1ثانوية زمران الشر

ياء والكيمياء2159798ثانوية أوالد اصبيح اإلعداديةتنضوفت زهي  83 ياء والكيمياء02/09/2020202/09/2021102/09/202125الفي   1ثانوية العامرية التاهيليةالفي  

ة التأهيليةحمزة صكاك 84 ياء والكيمياء2230083ثانوية الدشر ياء والكيمياء02/09/2021102/09/2021102/09/202224الفي   1ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةالفي  

ي85
ياء والكيمياء2229255ثانوية سيدي عيىس بن سليمانمحمد الحوطان  ياء والكيمياء02/09/2021102/09/2022002/09/202201الفي   2ثانوية الصهري    ج اإلعداديةالفي  

ياء والكيمياءبدونثانوية اشطيبة اإلعداديةالعمري محسن86 4ملحقة أوالد بوعلي اإلعداديةالرياضيات02/09/2022002/09/2022002/09/202200الفي  
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