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 C141004609 هدي  البشري 
03/07 02/06 03/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D130447298 العلوي امساعيل 
03/07 03/06 04/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D130747688 بصري اشرف 
00/07 02/06 04/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم مكثف

 D130750864 اوبال كوثر 
01/07 02/06 01/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D130750910 جنان خالد 
03/07 03/06 05/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D130703567 ابرغاز نوراهلدى 
01/07 03/06 01/07 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف

 D131770998 ايت ابراهيم اميان    

   

 D132813289 بوهتى ياسر    
   

 D133747724 مرزوقي شيماء 
02/07 03/06 03/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D134260200 ابن الرايس حسناء 
01/07 02/06 02/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D136557503 العلوي ايناس 
01/07 04/06 02/07 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف

 D136701250 سلماتي امني 
03/07 01/06 02/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم خمفف

 D136735949 بويف مريم 
03/07 02/06 05/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D133508988 بوكمة مريم 
01/07 04/06 01/07 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف

 D136755726 لسالمي أمني    

   



 D136771116 لعوينة فدوى    

   

 D132830628 املعدر هجر 
04/07 04/06 07/07 

 متمكن دعم خمفف دعم خمفف

 D138139572 بريدعة فاتن 
01/07 03/06 04/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D138308703 احلرايف حسن    

   

 D134701720 باكريم كوثر 
02/07 04/06 02/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D139140684 شنبيط عبد اهلل 
03/07 01/06 03/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D139747658 احلسناوي عائشة 
01/07 01/06 03/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم مكثف

 D134701210 علوش عبد الصمد 
04/07 02/06 03/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D139747663 محو محزة 
02/07 02/06 02/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D136510243 الروح خولة 
01/07 01/06 02/07 

 دعم مكثف دعم مكثف دعم مكثف

 D139771256 الفاطمي فاطمة 
02/07 04/06 04/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم مكثف

 D142068213 عنجور نعيمة 
01/07 03/06 02/07 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم مكثف

 D145013922 اشباح محزة 
03/07 02/06 03/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D149041738 داكوزي مروان 
03/07 03/06 02/07 

 دعم مكثف دعم خمفف دعم خمفف

 D136140712 ابودرار هجر 
03/07 01/06 04/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

 D138913545 بوتكجات امين    

   

 D139724268 ملراكي اميان 
03/07 03/06 03/07 

 دعم خمفف دعم خمفف دعم خمفف

 D140004224 أيت علي جنوى    

   

 R169052182 كيم شني 
04/07 02/06 05/07 

 دعم خمفف دعم مكثف دعم خمفف

35 D130701363 مصري عبد الرزاق    

   

    منصوري فاطمة  36
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  07 05  06 06  07 06 متمكن

  05 03  04 03  05 03 دعم خمفف
  02 00  02 00  02 00 دعم مكثف

 

 
 




