
االسم والنسبت.ر

عبد الرحمان  العمراوي1

عبد الكريم باكو2

ماجدة  حواص3

هشام بركاوي4

عثمان بالفقيه5

فاطمة الزهراء العسالي6

معاد هدانة7

رضوان ربيعي8

ى السويدي9 بشر

سعيد بن غازي10

زكرياء كودار11

كوثر تشيوشة12

عبد السالم العروصي13

عبد العالي  الجاري14

سعيد بلكحل15

أمال عقرة16

عبد الهادي  موادي17

سناء القاسمي18

حليمة الكرويطي19

سمية الفزازي20

فاوي21 سمية الشر

خديجة صيار22

منعم القادمي23

صفاء العولي24
ي25

ليىل  الكعبوشر
عبد العزيز خالدي26
حجيبة عكراد27
ي28

أيوب جوهن 
سفيان الضاوي29
سارة شكداد30
شيماء بوغانم31
ة أيت هشام32 صبر
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االسم والنسبت.ر

دمحم الصغبر  بوطيب1

اسية زنيدي2

ي3 لحسن اشر

سامية  بلمقروت4

ي5
 
عبد الصادق الهيلوف

سلم  الشبىلي6

ي7
يشا الزكران 

فا طمة كطاي8

كوثر ديهم9

من  بركات10

شهرزاد جواد11

عبد الصماد بالل12

زينب شكري13

منال انطوان14

كي15
صفاء الشر

ي16
ليىل  المالق 

ي17
بوشن  الراص 

مها سوحة18

نعيمة  حدوش19

جهان المرابط20

حمزة قويدر21

ي22
نبيل بن العياشر

سمية حسناوي23

شيماء الهاشمي24

محسن المنوار25

ي26 لمياء القتنر

هند ابكو27

نادية القرصي28

فاطمة الزهراء الهاشمي29

زهبر بنتهامي30

ايمن فاضل31

رضوان  محوشان32

كوثر عبيدي33
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االسم والنسبت.ر

سارة بوروص1

دمحم التبر2

ي3 الحسير  بلخبر

ف كنوش4 أشر

سكينة العسالي5

نجوى بنتالية6

رشيد القرعة7

يوسف ايت عيىس8

سامي الراعي9

محسن اليمالحي10

حمو معروف11

رجاء خراس12

مصطق  مهوري13

يونس احممض14

رضا الطويل15

أحالم اإلدريىسي16

ش17 عبدالحكيم اعقبر

خديجة  باحمو18

عبد الرحمان  المرابط19

دمحم بودخيىلي20

ي21
ادمحم  لعيون 

اسماعيل ساسيوي22

ي23 عبد المجيد الشقبر
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االسم والنسبت.ر

ابراهىم العلمي1

ي2
سناء اليوسق 

دمحم أوزببر3

أنوار مهوير4

رجاء الطالحي5

سكينة مقدم6

عمار البدوي7

أحمد الرفاعي8

ي9
 
احمد العراف

ي10
زينب دحمان 

عبد الجليل أيت خالي11

سارة االدريىسي الزكاري12

دمحم بندحمان13

ي14
حليمة مشيىسر

حسناء  الجبوري15

ي16
اميمة ركون 

عبد الرحيم كريمي17

يونس حيمود18

ي19 أحمد الرحينر

عبد المنعم بنسبان20

خالد عزوز21

ي22
سليمان الكروان 
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االسم والنسبت.ر

سلوى بجكنة1

عبدالبر  الصولدي2

فؤاد الساهل3

ي4 فوزية كطانر

المهدي الفحول5

ي6
عمران  الوطان 

الهام عطار7

شيماء  البوركي8

سمبر اللوادي9

وري10 عبد هللا الغلبر 

ي11
 
دمحم الكوف

دمحم السبيطري12

أأيوب بعلول13

زكرياء هادي14

صهيب باري15

ف بويحنر16 أأشر

دمحم الوردي17

زكرياء البوخاري18

شادية جعطيط19
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االسم والنسبت.ر

أمير   بن حدو1

خالد بودن2

حسناء اهدي3

ابتسام  اوديز4

ف ركي5
أشر

كوثر  بوزيت6

كوثر بروحو7

المهدي كالل8

أميمة فضيىلي9

ي10
 

خليل ورع

هناء الشواي11

سلمة خرشوفة12

الحبيب السعيدي13

عصماء دحمان14

سمية قويصح15

ي16 الصديق  الوهنر

دمحم حموش17

ايمان االنصاري18

نعمة مانع19

حكيم بغو20

دمحم الجامعي21

ي22
الحسنية الحنق 

غزالن الحداد23

ي24
 
مريم  معيوف

عبد الهادي ازنيبر25

الحسير  الكوخ26

ي27
سارة بلخليق 

سهام لغماري28

ي29
 

ع نشين البر 
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االسم والنسبت.ر

حمزة  كرمة1

أمير  ارميميش2

أميمة علواوي3

ى4 بوسلهام العب  

مريم علمي5

أسامة برائم6

عبد هللا  الهمص7

يونس وشت8

رشيدة الباهي9

ابتسام كردالس10

ياسير  قدي11

هاجر حكوش12

سكينة البدالي13

خديجة بزيز14

احمد حباش15

رضوان اخبازة16

لمياء زنيبل17

همي18 دمحم البر

توفيق خليل19

حمزة تواهر20

حسن قب  ع21

سعيد بلعشي22

نوفل بنشليح23

فاطمة الزهراء بكري24

ايوب الشدلي25

ي26
منعيم الحاص 

عبدالصمد ابراهيمي27

ي28 رشيد شعينر
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االسم والنسبت.ر

ي1
وفاء الوادنون 

رضوان حموش2

هدى الركي3

حسن الماية4

رانيا  الوردي5

مروة الحّمار6

أسامة الكنور7

وجدان عايش8

نادية زاعم9

سكينة ناصف10

نورة زبياخ11

عماد الكريمي12

مريم عنون االصىلي13

سعاد بلمودن14

سكينة ابن أمغار15
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االسم والنسبت.ر

مريم أيت مسعود1

عبدالواحد خنفرى2

نجية زريوح3

كوثر القاسمي4

عىلي عال5

لطيفة ايت عيىس6

ي7
 
هند الزروف

مروان سقيم8

فاتن سالمي9

سلم غياط10

دمحم كنكا11

ي12
طامو الحسون 

مريم اصيفيض13

عمر بنسمعيل14

فاطمة الزهراء المساوي15

كوثر الزعري16

مريم اوغريس17

يوسف بطالب18

عمر مغراوي19

الهام العايدي20

دهيا ألطالب21

شيماء فريتح22

غزالن التور23

مريم مراس24

عبدالخالق تواهر25

عزالدين حفيظ26

سعيد  زكروم27

حميد بابا28

مريم حبالق29
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