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 قسم اللغة واألدب العربي
 قائمة السنة األولى جذع مشترك

2016-2017 
 الفوج األول

 الرقم االسم اللقب
  .1 عمارية عبابدي
  .2 خديجة عبو

  .3 سهام عبد القادر عبيد
  .4 وئام عبد اهلل

  .5 سعاد عبد المومن
  .6 فاطيمة الزهراء عبد المومن

  .7 سارة هجيرة عبدو
  .8 كريمة عبدوس
  .9 خيرة عبيبسي
  .10 رشيدة عابد

  .11 أشواق عبصاري
  .12 أمال عشباوي
  .13 نور الهدى عديدو
  .14 أسامة عجاج
  .15 حمزة أحمد

  .16 شيماء أحمد عمار
  .17 خيرة أحمد شريف

  .18 أخالق عيشاتة
  .19 ميمونة عينة

  .20 فاطمة الزهراء عيساني
  .21 أحالم عيساوي

  .22 نعيمة عمي شايب الدراع
  .23 عائشة عميوي
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  .24 رجاء أعمر بن صابر
  .25 خميدة عامر

  .26 عبد الرحمان اعميمش
  .27 راضية عميمر
  .28 صابرينة عميمر
  .29 بومدين عميرات
  .30 محمد عبد البديع عماني
  .31 موسى عنيتر
  .32 وفاء عرابن

  .33 فريدة عصماوي
  .34 جميمة وفاء عتيق
  .35 خضرة عثماني
  .36 محمد عطاري
  .37 محمد عتيقي
  .38 شهرزاد عتو
  .39 سناء عياد
  .40 بشرى إيمان عياد
  .41 بن مالك   حياة
  .42 رزوق   حنان

  .43 بن زغادي   ضياء الدين
  .44 بن عياد   نسيمة

  .45 خميفة   عبد الحميد
مروة    .46 دار فيالل  

نسمة أسماء  بمقاسم    47.  
 الفوج األول
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج الثاني

  .1 شيماء عياد زدام
  .2 زينب عزوز

  .3 إكرام باب العياط
  .4 وداد باشا
  .5 أسامة باشا
  .6 ايمان بشير
  .7 يمينة بشيري
  .8 مراد بداوي
  .9 نور الهدى بغدادي
  .10 وسام بغمي

  .11 بهية بن عايدة
  .12 بهية بن عمارة
  .13 زكرياء باسعيد

  .14 آمنة بايع راسو
  .15 نصرالدين بشالغم
  .16 صميحة بغدادي
  .17 حميمة بحار
  .18 هاجر بحار
  .19 محمد بختي
  .20 أسماء بكاي
  .21 محمد أمين بكوش
  .22 محمد بمعباس
  .23 زهيرة بمعيد
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 الفوج الثاني

  .24 مريم بمعيمش
  .25 أمنة بمخضر
  .26 وسيمة بالل
  .27 عمران عالء الدين غرزي
  .28 محمد االمين بمعربي
  .29 مروى بمعربي

  .30 شيماء بمعروسي
  .31 نور الهدى بمعروسي
  .32 رحمة بمعباس
  .33 هند بمفضل
  .34 أسماء بمغيت

  .35 سارة بمهاشمي
  .36 صورية بمحاج يوسفي

  .37 أمين بمحسين
  .38 فاطمة الزهراء بمقادة

  .39 أمينة بمقاضي زوبير
  .40 محمد مكي بمختير
  .41 كوثر بمختير
  .42 صابرينة أمال بمخالدي
  .43 إكرام بمزرق
  .44 غربي   نوال
  .45 عامر سعيد  أمينة
  .46 وراد  اكرام

نور الهدى  بوعناني    47.  
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قسم المغة واألدب العربي 
قائمة السنة األولى جذع مشترك 

2016-2017 
الفوج الثالث 

 
  .1 أحالم بمخير
  .2 ايمان بمحسن
  .3 فاطمة الزهراء بمومي
  .4 فايزة بممختار
  .5 أحمد بمواتق

  .6 فراح بن فريحة
  .7 سمية بن حدو
  .8 أنس بن معمر
  .9 يوسف بن مجاهد
  .10 منال بن مزيان

  .11 أمينة فلاير بن موالي شريف
  .12 اسمهان بن عبو
  .13 عائشة بن عبو

  .14 ياسين بن عبد اهلل
  .15 سارة بن عبد اهلل
  .16 عبد االله بن عبد اهلل
  .17 لمياء بن عبد اهلل
  .18 إيمان بن عبد اهلل
  .19 هاجر بن عبد اهلل

  .20 هجيرة بن عبد الواحد
  .21 أسماء بن عابد
  .22 أمينة بن أحمد
  .23 عبد الخالق بن عيني
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  .24 وفاء بن عيسى
  .25 سارة بن عيسى

  .26 نسرين بن عيسى رحال
  .27 نجوى بن عامر
  .28 شيماء بن عولة
  .29 أنيسة بن عراج
  .30 أمال بن عزيزة
  .31 اسمهان بن عزة

  .32 اكرام بن عزوز
  .33 إكرام بن عزوز
  .34 صورية بن عزوز
  .35 زينب بن عزوز

  .36 بشرى بن بوطريف
  .37 مريم بن شعبان
  .38 هاجر بن شريف
  .39 شيماء بن شيبان
  .40 عبد اإلله بن شيخ
  .41 دقيق  صورية
  .42 بوكميخة  اسامة

  .43 بميعقوبي   فاطمة الزهراء
  .44 تراري  محمد
  .45 سوسي  لبنى
  .46 عبد المالك   منال

  .47 قدور   عبد الكريم
  .48 بوخاتم  زكرياء

الفوج الثالث 
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 قسم اللغة واألدب العربي
 قائمة السنة األولى جذع مشترك

2016-2017 
 الفوج الرابع

  .1 سميحة بن شرفي
  .2 ساجية بن جعفر

  .3 أحالم شيماء بن جريو سجراري
  .4 سكينة بن جريو سجراري

  .5 سفيان بن جياللي
  .6 سمية بن الدراء
  .7 خيرة بن فيسة
  .8 خيرة بن فريحة
  .9 عز الدين بن جرميخ
  .10 بالل بن جرميخ
  .11 زهيرة بن حسيمة
  .12 محمد أمين بن حدة
  .13 سمر جيهان بن حدو
  .14 سارة بن هادي
  .15 اكرام بن حجبة
  .16 سممى بن حاجي
  .17 الهام بن حمادي
  .18 خديجة بن حميدة
  .19 زكرياء بن حمو
  .20 حنان بن حمو
  .21 الحبيب بن حمو
  .22 حميدة بن قموش
  .23 بومدين بن خموف
  .24 سماح بن قو



 

2 

 

  .25 حنان بن لزرق
  .26 شهيناز بن معمر
  .27 شيماء بن معمر
  .28 هاجر بن مداح
  .29 شيماء بن مهدي
  .30 حنان بن ممياني
  .31 نور الهدى بن مزيان
  .32 أبوبكر بن مختاري
  .33 سارة بن مصطفى
  .34 مريم بن مصطفى

  .35 أحمد بن مونة
  .36 سميرة بن موسى
  .37 ايمان سمية بن موسى
  .38 حنان بن موسى
  .39 صبرين بن ناصر

  .40 فريدة بنور
  .41 تونكوب  فوزية
  .42 خالدي   هجيرة
  .43 فاطمي  وسيمة
  .44 مغراوي   سميرة
  .45 بوداود   لبنى

صبيحة    .46 نوار  
لحسن    .47 غونان  

 الفوج الرابع
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج الخامس
 

  .1 فاطنة بن رابح
  .2 بشرى بن رمضان
  .3 نور الهدى بن سعد
  .4 منى بن ساحة
  .5 محمد ياسين بن سالمة
  .6 شيماء بن سنوسي
  .7 نور الهدى بن سنوسي
  .8 عماد الدين بن سنوسي
  .9 دراوية بن سنوسي
  .10 هاجر بن طالب
  .11 كريمة بن طمحة
  .12 محمد بن تناح
  .13 أمينة بن طوط
  .14 فطيمة زهرة بن طوط
  .15 نسرين بن زاير
  .16 سفيان برسيس
  .17 سفيان برابح
  .18 تاج الدين براحي
  .19 وليد برحمة
  .20 دليمة برحو
  .21 عائشة برايس
  .22 إيمان براك
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  .23 إيمان برمضان
  .24 فتح الزهور برحايل
  .25 سارة برياح
  .26 زكرياء بطاهر
  .27 شهيناز بطيب
  .28 أمينة بطيوي

  .29 بومدين عبد الكريم بو عبد اهلل
  .30 مريم بوعالمات
  .31 نور الهدى بوعالية
  .32 طارق بوعرفة
  .33 إيمان بوعرفة
  .34 عبد الغني بوبشير
  .35 أمين بوسطمة
  .36 زينب بوشاشية
  .37 وفاء بوشنافة
  .38 دليمة بوشنافة
  .39 صبرينة بوشيخي
  .40 سماح بودحري
  .41 إيناس بودالي
  .42 مفتاح   سناء
  .43 شعيب   شعبان

  .44 قهواجي   فاطمة الزهراء ابتسام
  .45 مفتاح   سناء
زهرة    .46 زريقات  

سالف    .47 حميش  
 الفوج الخامس
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج السادس
 

  .1 سمية بوداود
  .2 عبدالفتاح بوداود
  .3 شهيرة بوداود
  .4 مريم شهرزاد بوداود
  .5 يوسف بوغازي
  .6 عبد العزيز بوقممونة
  .7 نسرين بوقصة
  .8 سيدي محمد إيدير بوهادي
  .9 نسيمة بوحاجب
  .10 إسمهان بوحاجب
  .11 خديجة بوحفص
  .12 محمد بوحمامة
  .13 أسماء عائشة بوهراوة

  .14 نورة بو حسون
  .15 مونية بوحسون
  .16 حنان بويدة

  .17 إكرام بوكنودة
  .18 جهيدة بوقنطار
  .19 عمي عز الدين بوخالفة
  .20 محمد ياسين حسام الدين بوخاري
  .21 جميمة بولوفة
  .22 أمينة بولويز
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  .23 شوميشة بومدان
  .24 إيمان بومدين
  .25 مباركة بومناد
  .26 بشرى بونغمة
  .27 بشرى بونخالة
  .28 نور الهدى بوراس
  .29 عائشة بورجي
  .30 اسماء بورياح
  .31 ريان بوريش
  .32 سممة بورورو
  .33 حميمة بورورو
  .34 دعاء بوسمهام
  .35 أسماء بوسماحة
  .36 عبد المجيد بوسير
  .37 أحالم بوسكاية
  .38 زهيرة بوترفاس
  .39 خديجة بوتميتاش
  .40 الهام بو طوبة
  .41 نورية بوزاكي
  .42 بن كرمة   رحيمة
  .43 رحمي   رضا
  .44 بختاوي   عمر

  .45 بن حدوش   مصطفى
عبد القادر    .46 عفيف  

فتيحة    .47 زطال  
 الفوج السادس
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج السابع
  .1 وداد بوزبيبة
  .2 نصرالدين بوزدر

  .3 خثير بوزرواطة
  .4 وسام بوزيان
  .5 محمد الفاتح بوزيزة
  .6 دنيا بوزوينة
  .7 منال براهيمي
  .8 أمينة براهيمي
  .9 ليمي براهمي
  .10 بشرى شاعة
  .11 هناء شعبان
  .12 يونس شعبان
  .13 سمية شعبان
  .14 فاطمة الزهراء فايزة شادلي
  .15 منار شافي
  .16 سارة شايف
  .17 نورية شالبي

  .18 عويشة سالف شاوش رمضان
  .19 نورية شاوي
  .20 مباركة شاطر
  .21 سميحة شاطر
  .22 سفيان شمدة
  .23 أسماء شاللي
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  .24 عبد الحفيظ شمالل
  .25 سهيمة شريفي
  .26 مريم وئام شريفي
  .27 كنزة شيخ
  .28 منال شيخ
  .29 سهيمة شيخ

  .30 حنان الشيخ براشد
  .31 ايمان شيخ ميمود
  .32 مريم شميحي
  .33 حنان شواري
  .34 صبرين منال دحماني
  .35 صباح دحماني
  .36 خيرة دحماني
  .37 أحالم دحو

  .38 مريم ريان دالي يوسف
  .39 وفاء داود
  .40 نبيمة داودي
  .41 بومدين نادية
  .42 كبير نسرين
  .43 شعبان نسرين
  .44 عدة أمينة

  .45 لزعر رضوان
احمد    .46 بطيوي 
حنان    .47 بالل  

 الفوج السابع
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج الثامن
  .1 ساجية دردق
  .2 شهرة دباب
  .3 سهام ددوش
  .4 إيمان ددوش
  .5 صباح دقيق
  .6 نسرين دالل
  .7 شهيناز خولة دربال
  .8 سوالف درفوف
  .9 سعاد درفوف
  .10 عايدة درقاوي
  .11 الياس طه عبد الرحمان درار
  .12 شاهناز ديب
  .13 حنان ديش
  .14 أنيسة جليل
  .15 عقيلة جراوي
  .16 فاطمة زهرة جباري
  .17 رقية جباري
  .18 أسماء جباري
  .19 حياة جديد
  .20 هاجر جلولي
  .21 فاطيمة الزهراء جلطي
  .22 خديجة جلطي
  .23 رحمة جزيري
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  .24 يمينة جيلي
  .25 إبتسام ظريف
  .26 وهيبة ضريف
  .27 يمينة البحري
  .28 سارة حنان المزوار
  .29 منال الواد

  .30 فاطمة الزهراء السامحي
  .31 عبدالقادر فاتحي
  .32 بشرى فقير

  .33 نجاة فرواني
  .34 اميرة نبيلة فليتي
  .35 فؤاد غزوان
  .36 سهام قزولي
  .37 لبنى غالم
  .38 حنان غالي
  .39 بشرى غزال
  .40 هاجر غربي
  .41 محمد غرمول
  .42 صباغ   يونس
  .43 عبدولي  بشرى
  .44 عرباوي   نضيرة
  .45 زناتي   وسام

أسماء  بوزيان    46.  
نور الدين  عطار    47.  

 الفوج الثامن



1 

 

 
 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 عالفوج التاس
 

  .1 ايناس غزري
  .2 نزيهة ايمان غيري
  .3 نصر الدين غيتري
  .4 إلياس غماري
  .5 أسماء غمري
  .6 محمد ياسين غرفاتي
  .7 إكرام غماري
  .8 محمد ايمن قوري
  .9 أحالم قدودو
  .10 صباح قنشي
  .11 عبد الوهاب قندوزي

  .12 رحمة قن
  .13 فتيحة سناء قنفود
  .14 أمينة قرارية
  .15 نور الهدى قرموش
  .16 عبد الصمد قريش
  .17 عادل احمد قريش
  .18 فتيحة حبري
  .19 أمال هاشمي
  .20 محمد الشريف حدبون
  .21 الهام حداني
  .22 رميساء حدو
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  .23 فاطمة الزهراء حدو
  .24 إلهام حدو

  .25 شريفة حدوشي
  .26 لينة الحاج اعمر
  .27 إكرام حاج ميمون
  .28 خميدة حاج ميمون
  .29 شمس الدين حاج محمد

  .30 بشرى حاجي
  .31 إكرام حاجي
  .32 عبد اهلل حمادو
  .33 بشرى حمداني
  .34 سميم حمداوي
  .35 إيمان حامدي
  .36 منى هامل
  .37 هشام حميدي
  .38 حسيبة حمودي
  .39 يمينة حمو
  .40 حورية حمودة
  .41 ليمى حولية
  .42 مدان  هشام
  .43 بن عامر  وفاء
  .44 زاوي  فضيل

  .45 هديمي   عبد الفتاح
  .46 يوسفي   حنان

هجيرة  بن عيسى    47.  
 عالفوج التاس
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج العاشر
 

  .1 سارة حارث
  .2 كنزة حرياطي
  .3 عفراء حساين
  .4 فاطمة الزهراء حساين
  .5 محمد أمين حساني
  .6 حطاب فتيحة
  .7 محمد هني
  .8 عطيفة حسين
  .9 سارة هواري

  .10 فاطيمة زهرة إكاب ماليزي
  .11 نور الهدى اكني

  .12 إيناس سي محمد
  .13 شهرزاد قبمي
  .14 فايزة قادة
  .15 مريم قدور
  .16 سارة قدوري
  .17 حياة قاضي
  .18 ايمان قادري
  .19 شيماء قمعي
  .20 فوزية كامني
  .21 دليمة قندوسي
  .22 إيمان كباس
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  .23 نسيمة كبير
  .24 سارة كبير
  .25 رانيا قيسية
  .26 شهيناز كدان
  .27 غوتي قموش
  .28 أحمد كرومي
  .29 حياة كرزازي
  .30 ايمان خالد

  .31 عبد الناصر خالدي
  .32 حنان خرافي
  .33 فتيحة خيار
  .34 إيمان خياط
  .35 فاطمة زهرة خياط
  .36 هواري خوالف
  .37 رشيدة كيفاني
  .38 زينب كريب
  .39 سفيان قريشي
  .40 سعاد كريف
  .41 آسية قوديد
  .42 بن حدو   نجاة

  .43 ناصري   نور الهدى
  .44 قنينش   أحمد
  .45 طهراوي   ابتسام
محمد    .46 بن حاج أحمد 
محمد    .47 هامل  

 الفوج العاشر
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 قسم اللغة واألدب العربي

 قائمة السنة األولى جذع مشترك
2016-2017 

 الفوج الحادي عشر
 

  .1 ايمن كوكب
  .2 فراح كريم
  .3 سامية لعجال
  .4 وليدعمر العبدلي
  .5 وسام العبيد
  .6 شكري الغة
  .7 إيمان لحمو
  .8 عبد اهلل لحمر

  .9 أمينة العيسوف
  .10 هاجر لعمى
  .11 فاطمة الزهراء العرابي
  .12 نصر الدين العربي
  .13 فاطمة الزهراء العربي
  .14 أمال العرقوب
  .15 نور الهدى العسري
  .16 سارة لطفاوي
  .17 إلياس لمعسل
  .18 سعاد مقدر
  .19 محمد رضا مدني
  .20 وفاء مجيد
  .21 محمد مدوري
  .22 حنان ماحي
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  .23 محمد ماحي
  .24 إسمهان مهياوي
  .25 عايدة محروز
  .26 مريم معالش
  .27 بشرى فرح منصري
  .28 صبرينة معصيم
  .29 هاجر معط اهلل
  .30 فاطمة الزهراء مزاري
  .31 وردة مباركي
  .32 نسرين مبخوتي
  .33 اميرة مبرك
  .34 شهيناز مشرنن

  .35 شيماء مجاهداوي
  .36 سومية مجاهدي
  .37 حفصة مجدوب
  .38 أمينة مجدوب
  .39 شهيناز فاطمة مجدوب
  .40 حمدون  خضرة
  .41 برايس   سماح
  .42 حامد   صبرينة
  .43 زباير   محمد
  .44 بن حميدة  نبيمة
  .45 بوشيخي   هوارية
إكرام  لقاط   46.  
إكرام    .47 قيداري 
سامية    .48 تبحريتي  

 الفوج الحادي عشر
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  .1 زواوية مفتاح
  .2 زينب مفتاحي
  .3 منور مغير
  .4 عبد الفتاح مقامي
  .5 فايزة مقمش

  .6 مديحة مكاوي زوجة طالب بن دياب
  .7 مريم مكني
  .8 حياة مموك
  .9 صارة مموكي
  .10 شهيناز بربارة
  .11 سعاد ممو
  .12 عبد القادر ممو
  .13 رويضة مناد
  .14 فاطمة الزهراء مرابط
  .15 أميرة مرابط
  .16 فاطمة مرابط
  .17 خديجة مراد

  .18 رشيد عيماد مراد بودية
  .19 دنيا مراخة
  .20 اسماء مرياح
  .21 عمارية مسعد

  .22 رحمونة مسعودي
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  .23 شروق مسعودي
  .24 بمعيد مستاري
  .25 سهام مزيان
  .26 إيمان ميدون
  .27 نورالدين ميمودي
  .28 دنية ميمودي
  .29 بشرى ميمون
  .30 غزالن يمينة مرابنت
  .31 إحسان ميري
  .32 ابتسام مقدم
  .33 زوبيدة مقدم
  .34 سهام مخفي
  .35 نهاد مختاري
  .36 فاطمة مصباح

  .37 حنان مصطفاي
  .38 نادية مستغانمي

  .39 صارة موالك
  .40 مسعودي  وليد

  .41 بودواية   سيف الدين
  .42 بمحاجين  سناء
  .43 محمدي  أسماء
  .44 مدني  فمة

منير    .45 بونوة  
اسالم    .46 بمواتي 
حبيبة    .47 بوعيشي  
صبرينة    .48 بن يوسفي 
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 الفوج الثالث عشر
 

  .1 شيماء مواليد
  .2 يسرى ايمان موجيت
  .3 رقية مهاجر
  .4 نادية مهاجر
  .5 حنان مومن
  .6 عبير رميساء موسي
  .7 غزالن موسوني
  .8 نعيمة نعيمي
  .9 ياسمين ناصري
  .10 رفيدة نقادي
  .11 عائشة نهاري
  .12 شيماء نقاز
  .13 اسمهان نورين
  .14 حميمة عماري
  .15 فوزية عثماني
  .16 سمية عثماني
  .17 إيمان وهراني
  .18 إكرام أوهيب

  .19 إبتسام ولد قدور
  .20 حكيمة أوناجمة
  .21 المية ورياشي

  .22 مريم أوصدرات
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  .23 سمية رابح
  .24 سيد أحمد رحالي
  .25 سعاد رحمان
  .26 مريم رحمي
  .27 فتيحة رحمي
  .28 ابتسام رحموني
  .29 صبيحة رحوي
  .30 زينب رحوي

  .31 زهرة رمضاني
  .32 رونق رايح
  .33 ابتسام رازي

  .34 شهرزاد رشيدي
  .35 رزيقة رقاب
  .36 موسى رصفة
  .37 يسرى رزني
  .38 إيمان سعادي
  .39 حميمة سعدون
  .40 منية سعداوي
  .41 وهيبة صفو
  .42 وحود نورة

  .43 مهنان حنان

  .44 حولية محمد األمين

  .45 ثابتي سميحة

  .46 عجرود عمارة

  .47 شميحي هجيرة
 الفوج الثالث عشر
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 الفوج الرابع عشر
 

  .1 حياة ساحي
  .2 عبير سعيداني
  .3 أسية سعيدي
  .4 محمد سعيدي
  .5 بالل فتح اهلل صايل
  .6 مريم صايم

  .7 زينب صالحي
  .8 سهام صاري
  .9 أمينة شيماء سايح
  .10 أمينة سايح

  .11 امينة صباحي
  .12 دعاء صباحي
  .13 حورية صباحي
  .14 مريم صبار

  .15 أيمن صباطي
  .16 خديجة سبيح

  .17 نورية جيهان صخري
  .18 فطيمة زهرة صمحاوي
  .19 عبدالكريم سنوساوي
  .20 أسماء سردون
  .21 فاطمة سرحان
  .22 فتيحة ستاوي
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  .23 فاطيمة صيبا
  .24 سيد أحمد عبد النور زيتوني
  .25 إيمان سميماني
  .26 فتيحة سماحي
  .27 يوسف سوسي
  .28 دنيا سوسي
  .29 شيماء خولة تابتي
  .30 بن ثابت تابتي

  .31 سهيمة تاجوري
  .32 نجاة طهراوي
  .33 فاطمة الزهراء طهراوي
  .34 كمال طاهري
  .35 فاطمة الزهراء طاهري
  .36 فاطمة الزهراء طيبي
  .37 سامية طالح

  .38 نوال طمحاوي
  .39 عقيمة طيب درمل

  .40 هجيرة طبال
  .41 نسرين طبال
  .42 بمعبدلي رفيقة
  .43 مباركي إكرام
  .44 لعرج عبمة
  .45 بن بشير مروى

عبد الحق    .46 رابح  
 الفوج الرابع عشر
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 الفوج الخامس عشر
 

  .1 امال سميرة طبال
  .2 فايزة تبر هواري
  .3 رانية طفيمي
  .4 بثينة دنيا زاد تقار

  .5 يوسف تهامي
  .6 منال تمفوفة
  .7 الزهور تركي
  .8 حمزة العرابي تيزاوي
  .9 نور الهدى تونكوب
  .10 أمينة يحياوي
  .11 خيرة يزيد
  .12 ايمان يبدري
  .13 رانية يخمف
  .14 محمد يوبي
  .15 أسماء يوبي
  .16 مريم يوسفي
  .17 نعيمة زهواني
  .18 سومية زحزوح
  .19 بالل زاير
  .20 حنان زاير

  .21 فرح زعنون
  .22 أمنة زاوي
  .23 فتيحة زاوي
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  .24 رفيق زغودي
  .25 مريم زغودي
  .26 فاطمة زلبوني
  .27 فلاير زمري
  .28 كنزة زناقي
  .29 رجاء زياني
  .30 عبد الصمد زيناي
  .31 أوحساين   آسية
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  .33 سعيداني  زينب
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  .35 بن عزوز  بشيرة
  .36 متيوي   محمد

  .37 جياللي   وليد بوزيان
  .38 مجاهدي   ياسر
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  .41 ددوش  حنان

  .42 داود   حكيمة رجاء
  .43 بن عيسى  فادية
  .44 زدام   كريمة
  .45 زيدوري   سمية
ريم  بوسعيدي    46.  

عائشة    .47 بمحبيب  
عبد البر    .48 حكيم  
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