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مزدوجاالبتدائيفاطمة  النامي14

مزدوجاالبتدائيهدى   اإلدريس ي البوزيدي15

مزدوجاالبتدائيسهام الشحیمي16

مزدوجاالبتدائيإلهام حميد17

مزدوجاالبتدائيسمير السماللي18

مزدوجاالبتدائيغريبة بنشراق19

مزدوجاالبتدائيزينب بن مسعود20

مزدوجاالبتدائيفاطمة امزيل21

مزدوجاالبتدائيابتسام  الغزالي22

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراء  صباني23

مزدوجاالبتدائياحسان التويجر24

مزدوجاالبتدائيخديجة الطيبي25

مزدوجاالبتدائيأشرف كليز26

مزدوجاالبتدائياملهدي العيبود27

مزدوجاالبتدائيابراهيم السايحي28

مزدوجاالبتدائيحفيظة الكرعي29

مزدوجاالبتدائيسفيان قدري30
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