
ن إلجراء املسابقة (املقابلة) ليوم ٔالاحد 08 أكتوبر 2017 رشح    القائمة ٕالاسمية للم

ي ٕالاسم و اللقبالرقم التسلس
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دليمي عزيزة 54
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داود حسناء 56



ة 57 عبد املؤمن ك

الطورش محمد الهادي 58
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بوروناش محمد الصالح 77
مراد خلود 78

عياد خديجة 79

حماني مها 80
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بن مرالوي لويزة 82
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قرندي سارة 85



مرياح أسماء 86

بولزرق أمينة 87
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