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 إيمان صوفي 7

 ياسمينة شكري  8

 كوثر جدوي  9

 فدوى العمراوي 10

 حسناء لوكرتي 11
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 مريم بوجعراوي 28
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 حمزة البهاوي 1

 كمال صالح 2
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 رشيدة بوعدي 4

 صالح الطوسي 5

 خولة الهاشمي 6

 يوسف بولشغال  7

 شاقيق عبداإلله  8
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 غزالن الوطاس 14

 أميمة فيالل  15
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 اسماء اعقى 2
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 وزيزي مريم 24
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 وداد اسكوم 26

 وصال بيان  27

 بشرى باشوا 28
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 عشور هبة 33
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