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اللغة العربية: التخصص الزهرة بنرحو               011 13

اللغة العربية: التخصص حسناء الحجوجي               021 13
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اللغة االنجليزية: التخصص خديجة ادير               042 14

اللغة االنجليزية: التخصص سماعيل عثمان               054 14
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اللغة االنجليزية: التخصص مليكة جوهار               109 14

اللغة االنجليزية: التخصص نبيل شمسي               110 14

اللغة الفرنسية: التخصص الحسين اشبوق               005 15

اللغة الفرنسية: التخصص بلعيد اريفي               010 15

اللغة الفرنسية: التخصص جمال النجاري               011 15

اللغة الفرنسية: التخصص خديجة البوجرفاوي               021 15

اللغة الفرنسية: التخصص سناء العدلوني               033 15
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التربية البدنية: التخصص صالح ابرقاوي               041 20

التربية البدنية: التخصص لحسين جوان               060 20


