
  
  الئحة الحاالت الخاصة

  
  االسم العائلي  االسم الشخصي   
رجيا  فاطمة الزهراء  1   ا

  ادشريي  سني  2

ن  3   اسامعييل  ٔبو مد

  اشليح  املهدي  4

شاب  سعاد  5   اش

  اطبييل  عصام  6

  امعرش  ٔمين  7

  افقرين  اسامء  8

رش  غزالن  9   ا

راهميي  املصطفى  10   إال

نة  11   إالدريس  ٔم

رام  12 ٔزهري  ٕا   ا

رام  13 ٔشقر  ٕا   ا

  البوزطوطي  سني  14

  البوطهري  مصطفى  15

  البيضاء  هند  16

  البيضوري  حفصة  17

ا  نعمية  18   التو

يت  فاطمة الزهراء  19   الثو

ية  20 صور  ٓس   احلاج م

  احلامدي  ٔمحد  21

ب  22   احلسين  زي



ين  عبد العزز  23   احلس

س  24   احلرض  ٔ

  احللميي  محزة  25

  امحلاين  عبد السالم  26

  امحلداين  محزة  27

  امحلويش  دنيا  28

نة  29   احلنكور  ٔم

  احلمير  ٕالهام   30

  اخلرطي  زهة  31

ازي  عبد العايل  32   ا

امي هللا  عبد هللا  33   ا

راكين  عبد الرحمي  34   ا

رهيمي  فاطمة  35   ا

هيب  السعدية  36   ا

  الرايض  زينة  37

  الرايق  محمد  38

  الر  ٔسامء  39

  الرمال  امحد  40

ن  41   الروحية  ع

ين  رشى  42   الر

لطيف   43   الزاهري  عبد ا

  الزموري  رضا  44

  الزهر إالدريس  مرمي  45

  الزيتوين  زهة  46

  الساملي  زهري  47

يت  لمية  48   الس



  السبع  محمد  49

  السعيد  سهام  50

  الساميم  سارة  51

  السماليل  مجي ال   52

  السويس  محمد  53

سام  54   الشواديل  اب

ري  ٔسامة  55   الصا

  الصغريي  معر  56

  الضية  محمد  57

ى  58 يس  هن   الطم

سام  59 و  اب   الف

  الفطوايك  محمد  60

اكمل  ٔيوب  61   ا

  الكرور  فاطمة  62

ب   63   الكزار  زي

دي  جامل  64   الك

  احملمدي  دية  65

  املرجيي  سلمية  66

  املزروي  سمية  67

  املعطي  ليل  68

  املعزيي  هشام  69

  املهني  مراد  70

  املودن  دجية  71

  النجمي  محمد  72

نة  73 يل  سك   الن

  النيكر  هدى  74



ريي  ٕاميان  75   الود

  الياس  ور  76

ارش  جنالء  77   ام

  انفاوي  سلمى  78

  ايت اوفقري  مراد  79

نة  80 يل  م راهمي و   ايت ٕا

ار  سهي  81   ٕاخ

  ٕادخسان  دجية  82

شة  83   ٕالياس  ا

ء  84   ٔبوهالل  زر

س  85 و  ٔ   ٔب

سام  86   ٔمسيح  اب

  ٔجماد  وهيبة  87

ار  رشيد  88   ٔمد

رام  89 وار  ٕا ٔ  

  ٔوحمند  العريب  90

  ٔومعندي  سعاد  91

  ٔيت بال  فاطمة الزهراء  92

وفرى  محزة  93   ٔيت 

  حسني  هشام  94

اء  95   رز  ر

نة  96   لقايض  سك

  مه  هاجر  97

ن  98   رة  ع

  بالوي  الزهرة  99

ة  يوسف  100   بلقطي



اكدة  فاطمة الزهراء  101   ب

  مبعروف  هند  102

اكمون  هند  103   ن ا

ن  ادرس  104   بزنو

  بنلحمير  عبد إال  105

  منوىس  عبد العزز  106

س  يوسف  107   بودا

س  108   بودومة  ٔ

  بودي  مسعود  109

  بورزاق  محمود  110

  بوساوي  الزهرة  111

نة  112   بوسطي  سك

  بوصريي  محزة  113

  بوراع  الغالية  114

طة  فوزية  115   بو

  بويو  حسن  116

كر  117   بويوض  ٔبو 

ب  118   بويوض  زي

يد  119 دي  عبد ا   بو

وش  دية  120   بويق

  بيوض  مليكة  121

  متميي  اسامعيل  122

  تويك  فاطمة  123

ر  نظرية  124   ا

  ادي  ٔسامء  125

  مجيل  مرمي  126



ت  عبد الغين  127 ا   ج

دي  طارق  128   ج

  جوهر  هاجر  129

اش  املصطفى  130   ح

  جحي  ٔمال  131

  داد  عبد الصمد  132

  حسناوي  زبيدة  133

ب  جناة  134   حس

  حرضي  ور  135

ني  ٔسية  136   ح

  حوزمايل  ٔمني  137

  يس  مرمي  138

  ا  عبد الرحامن  139

ة  140 ي   ن  ف

  خامين  هشام  141

  دمهي  زهرة  142

  راشدي  دية  143

  رايب  مسرية  144

  رحامين  ليدة  145

  رشيد  سعاد  146

ري  ٔسامء  147   زا

  زعمي  فاطمة  148

  زري  حسناء  149

ء  ٔسامء  150   زر

  سبوىس  محمد  151

  سطوك  عبد الكرمي  152



ري 153   سالل  عبد الك

  شاديل  محمد  154

  رشيبة  ٔسامء  155

  شهاب  هدى  156

وب  ثورية  157   ش

ب  158   صديق  زي

  صدوق  رضوان  159

  رصف  عبد الصمد  160

ب  161   طالب  زي

  طريك  عبد الصمد  162

  طروس  لبىن  163

ر  هناء  164   ا

  ادل  لكثوم  165

دان  166   امدي  و

  ديل  مجي  167

  عطار  يوسف  168

  لواين  سعيد  169

  عامري  عززة  170

  معور  حكمية  171

  معور  جناة  172

  عيدي  دجية  173

  غراض  عبد اخلالق  174

  فاضل  ٔممية  175

اش  ٔيوب  176   ف

سام  177 حي  اب   ف

  حفيل  بدر  178



اوي  خو  179   فر

  فريدي  ا  180

ل  عبد إال  181   قر

  قروي  مرمي  182

نة  183   قري  م

  كتون  ربيعة  184

  الوي  حسناء  185

  كام  ٕالياس  186

ن  187   كريمو  نور ا

ب  188   حلبايب  زي

  لعرش  مرمي  189

  لعصم  زهة  190

  لعيايل  حفصة  191

  لغجييب  سعاد  192

ل  محمد  193   لك

ان  194   ملاوي  سف

  هلاميم  سني  195

  جميد  ٔيوب  196

  جميد  لطيفة  197

  حمفويض  نوال  198

  خملص  مىن  199

اة  200   خملوف  ح

  مرابط  عبد النور  201

  مزيك  محزة  202

  مزون  فاطمة  203

ين  ا  204   مز



  مستوري  رضوان  205

  مسك  ٕاميان  206

  مطيع  رشى  207

  معروف  ور  208

ء   209   معطوي  زر

  ماكوي  مرمي  210

  مكرم  ٕالهام  211

ة  ٔسية  212   ملي

  موساوي  زيد  213

  موود  ور  214

ء  215 ساوي  ش   م

    حسن  216

    عبد اجلليل  217

  رص  مرمي  218

  ندامحد  السعدية  219

  نرصي  عبد الرزاق  220

  نييل  دجية  221

نة  222   هاشميي  ام

  جهري  مرمي  223

يبة  224   هحري  ح

ن  رىض  225   هنا

نة  226   وارزامن  ٔم

ء  227   واقف  ش

  وهب  مرمي  228

  سار  فاطمة الزهراء  229

ن  230   يعقوت  صالح ا



  ينحرصون  رشيد  231

  مايض  رشيد  232

  اعبدو  مصطفى  233

ان  234 س  ح   يت الرا

  اخلطايب  ٔسامء  235

ري  ليىل   236 ا   ج

ان  237   لوفات  سف

ٔوفقري  مراد  238   ٔيت 

رام  239   بلقايض  ٕا

  زهار  خو  240

  غرس  مروان  241

ة   242   بورن   رق

  بوحلو   عبد القادر  243
ى  244 يس  هن   الطم
  الر  عبد الغين  245
  الزايه  عبد هللا  246
يب  ٕالهام  247   ب
  ديدي  ٔيوب  248
  رصحي  هناء  249
دة  250 ر  ما   ا
  فاحت  سلمي  251
  فاكر  محمد  252
يبة  253   لوزة  ح
رقاين  ة ري مس 254   ا
لطيف  255 ري  عبد ا   ابصا

    



  
  طلبات االنتقال 

  
  االسم العائلي  االسم الشخصي  

  امعوم  احلسني  1

ان  2   امجلاعي  ح

ايم  الزهرة  3   احل

  اخليايل  دي  4

ب  5   السعيدي  زي

  الرشاييب  سلمى  6

  القران  لمية  7

  ايت لشكر  دي  8

  ٔشق  فاطمة  9

  ٔوغزيف  سلمى  10

  يت سعيد ٓ  نعمية  11

  ري ن   ٔممية  12

  بنجواد  حسناء  13

  بندرس  محمد  14

  متوليك  مروة  15

ييل  مروة  16   ج

  جراري  ٕاميان  17

  دنوين  بورشة  18

  دنوين  دية  19

ع  ٕادرس  20   رف



  شهيد  الضاوية  21

  عنيب  سني  22

  لموين  محمد  23

  كنفود  زهة  24

  لقامن  فاطمة  25

  معاد  عبد الكرمي  26

  مالح  ليىل  27

صور  عبد إالاله  28   م

س  29   نيرب ٔ

  ردود   فاطمة   30

  
    



  
  

  بطلبات إلغاء السح 
  

  االسم العائلي  االسم الشخصي  
ن  1 ريي  ع   الز

ل  2   السكرايت  ن

  الرشاد  يوس  3

  الرشيف  املهدي  4

  الطويس  احلسني  5

  املرشيقي  عبد الغفور  7

ب  8   ٔوفقري  زي

اكس  الل  9   ب

  بلوزة  لطيفة  10

ر  فاطمة  11   بوقد

نة  12   رايض  ٔم

  سديل  ٕالياس  13

  صاحلي  جنيب   14

  طاويس  مرمي  15

  عبدالوي  ٕادرس  16

  دال  ٔمال  17

ء  18   معوري  ش

  الطائع   عبد الباسط  19

  



  

  


