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 D138536449 صدقي يعقوب 
04/10 02/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D134615782 لصيلي امساء 
08/10 03/05 04/05 

 متمكن دعم مكثف متمكن

 D135467207 احلسانـي عبد الرمحن 
04/10 01/05 03/05 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D135614586 بوركعة مريم 
00/10 03/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D136693742 حليان سلمى 
02/10 03/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D137367164 شالدي كوثر 
02/10 03/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D138242358 بيبيين سلمى 
02/10 00/05 01/05 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D138243695 شهاب نهيلة 
02/10 03/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D138437106 ليموني زينب 
04/10 02/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D138526540 بالعبادل سكينة 
04/10 01/05 00/05 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم خمفف

 D138595555 سقال خالد 
04/10 00/05 02/05 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D138841058 شنطوب مجيلة 
00/10 01/05 02/05 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم مكثف

 D139280888 جودي شيماء 
06/10 02/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D139526547 املـومن وصال 
06/10 02/05 01/05 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم خمفف

 D142007999 باني  حممد خليل    

   

 D142008007 هرادي  مصطفى 
00/10 01/05 01/05 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف



 D143024520 ابوالعقول كوثر 
02/10 02/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D144052785 دكوك اكرام 
02/10 03/05 05/05 

 متمكن دعم خمفف دعم مكثف

 D144052914 بن جلون التوميي يسمني 
02/10 02/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D145007916 دربال  انس 
06/10 01/05 03/05 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D145008011 وامحان   حسام 
04/10 02/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D145008859 املتوكل محزة 
00/10 03/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D145026940 السعيدي سلمى 
02/10 03/05 01/05 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف

 D146025128 أحنني أميمة 
04/10 01/05 02/05 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D146063853 اهلرادي فردوس    

   

 D147023556 ابو اهلدي رحيانة 
06/10 02/05 03/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D147048127 عواد ياسني 
06/10 02/05 01/05 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم خمفف

 D148008002 شكور مالك    

   

 D148038983 شاعري هجر 
06/10 03/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D149047410 مساوي فاطمة الزهراء 
00/10 02/05 02/05 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 R178063827 توباني مرمية 
02/10 02/05 01/05 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف
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  10 04  05 04  05 07 متمكن

  06 02  03 02  03 03 دعم خمفف
  02 00  01 00  01 00 دعم مكثف

 




