
 

 ألاصخاذ دردوخ هلاط ملياش مصادر اللؼت

 1الفوج  1الضىت 

 الامخحان عالمت الخطبيم عالمت الللب الاصم

 11 غ مضعودي اصامت

 10 11 دوكارم يضرى 

 11 11 بوزيني مروى

 1.21 11 بوشىاب كنزة

 .1 .1 داودي ابدضام

 غ 11 زروقي الهام

 11 11 رومان اصماء

 11 غ بومسيبرة يضرى 

 ؟؟؟ 11 10 لفضل تليدي

 11 11 صارة بوعلي

 1121 11 حمدي روميضاء

 1021 10 جركي جوهرة

 10 11 بلحمدي ديرة

 10 .1 شرفي ػىيت

 1021 11 عبد الالوي  شيماء

 11 10 بلحمدي اصماء

 غ 10 زوافي لبنى

 1121 11 رحيم فلت

 10 11 هاشف كوثر

    

    

 

 

 



 

 ألاصخاذ دردوخ هلاط ملياش مصادر اللؼت

 .الفوج  1الضىت 

 الامخحان عالمت الخطبيم عالمت الللب الاصم

 1021 10 عطوي  فاطمت

 11 11 جوهري  دولت

 11 11 زواغي يديال

 11 .1 ربيع هورة

 11 11 ضربان ياصمين

 10 11 صاحي اميرة

 غ 11 مداث اميرة

 1121 11 بوجمعت وصام

 1021 10 بللاصم هجاة

 11 11 بؼدالي ايمان

 1021 غ جديد اصيا

 10 10 بهلول  كميليت

 1021 11 عباش فيروزة

 1121 11 كاصمي ثيزيري 

 1021 10 العيش اصماء

 غ غ حمداوي اصماء

ا
ّ
 11 10 كرجوج أه

 غ غ كرومي حىان

 .1 غ حضيب حدة راهيا

 11  عاصم زهير

 

 

 

 



 

 ألاصخاذ دردوخ هلاط ملياش مصادر اللؼت

 1الفوج  1الضىت 

 الامخحان عالمت الخطبيم عالمت الللب الاصم

 غ 10 مازووي بشرى 

 11 10 زركان فاجح

 11 10 رحيم دهيا

 11 10 كرعي ايت

 10 10 ملالوي صوميت

 1021 10 بوداود السهرة

 1121 11 عليوان هاديت

 10 11 وس يبح لويسة

 11 10 بذخت فخيحت

 11 11 حضابن ياكوث

 1121 10 حماهت وصام

 11 .1 بلطرش الدينصعد 

 10 10 صمعاوي  السهرة

 1021 11 يدبللا هاجر

 1121 10 داود الميت

 11 10 كخاب مروة

 1021 11 صالوي  دهيا

 1121 11 صالي اميرة

 

 

 

 

 



 

 ألاصخاذ دردوخ هلاط ملياش مصادر اللؼت

 1الفوج  1الضىت 

 الامخحان عالمت الخطبيم عالمت الللب الاصم

 غ 11 وشفد صاميت

 10 10 بورهان صوهيت

 10 10 صتي تباهي

 1121 11 هىطوط اكرام

 1121 .1 روميطت دهيت

 1021 11 صرداوي مريم

 10 11 صايؽ عخيلت

 1121 .1 فالح رميضت

 11 .1 كربوع حياة

 11 11 عمارة الويسة

 10 11 كضوم حياة

 1021 11 بوديىت دديجت

 11 .1 فرهي ايىاش

 غ 11 مضعد دولت

 10 10 بوشىاق بضمت

 10 11 لعالوي  زيىت

 11 .1 بلحديد عادص

 11 .1 دمدوم صباح

 11 10 عموري زهرة

 10 11 وشعر  صاميت

 1021 11 بوبحيرة كاجيت

 1121 غ جمحجوبذ دالد

 

 



 

 ألاصخاذ دردوخ هلاط ملياش مصادر اللؼت

 1الفوج  1الضىت 

 الامخحان عالمت الخطبيم عالمت الللب الاصم

 11 غ بوشراعين صارة

 10 10 مراد وضرين

 غ 11 كىون  صوهيلت

 11 11 صماحي شيماء

 غ 10 بلحوة مريم

 1021 11 بلعيد زةنك

 غ 11 لعلووي شيماء

 10 11 دالد امال

 1121 غ بوحجار هسهت

 1121 10 حرحار لبنى

 1.21 11 ىافيح شيماء

 1021 10 برجوج رشيد

 1121 11 صىاعي احمد

 10 11 كاصم صاميت 

 غ غ كىون  صهيلت

    

    

    

    

 


