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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االمازيغية التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللادريس ايت وعزان200001 427776

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللامبارك اكيس200002 549780

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللعبد اجلليل محزى200003 512652

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللعزيز قايدي200004 563189

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللمصطفى أزوركي200005 574544

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء ادمران200006 460946

1106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأبعوش حسن300001 539408

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأحالم عيادي300002 488840

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأحالم الناصريي300003 442923

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأحالم أمشرح300004 516518

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد بوخالد300005 497673

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد ايت سعيد300006 512449

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد أوريل300007 491515

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد درويش300008 472163

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد عبييب300009 431274

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد بكري300010 442193

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد شوقي300011 546060

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد بوه300012 615784

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمحد صالح300013 449672

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإدريس إجلي300014 605576

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإدريس صدقي300015 473370

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأسامة شباكة300016 461457

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأسامة ايت العيد300017 437250

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء حاكمي300018 461690

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء أوعيسى300019 465789

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء مروان300020 490172

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء فاصيح300021 585459

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء اعنيبة300022 505240

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء ماللي300023 545316

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء اهلبول300024 618328

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمساء برطالي300025 548701

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإمساعيل أوطوف300026 559150

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإمساعيل العماري300027 475251

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإمساعيل مرابط300028 443596

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإمساعيل محودة300029 508844

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأسية احلسناوي300030 464775

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأشرف ايت اخلف300031 481163

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأشرف خوياعيسى300032 435265

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأشرف الصلحي300033 536539
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإكرام احلسين300034 452413

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإكرام فرشي300035 519294

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإهلام سعدي300036 458691

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإهلام عبدالدائم300037 575639

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإهلام القيادي300038 572448

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإهلام كرومي300039 427421

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإهلام ونيناش300040 454654

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمال دادسي300041 508726

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمال مغراني300042 471653

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمال فرح300043 515034

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأميمة املخروط300044 489658

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأميمة أبوالقاسم300045 443737

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأميمة عباد300046 461993

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأميمة حلريري300047 486984

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأميمة متوشي300048 497063

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمني هلباس300049 502484

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمني ديالل300050 553933

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمني مربوك300051 469739

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمني ارتييب300052 439136

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة ناشط300053 431507

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة برئ300054 594937

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة أوتورابي300055 428365

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة دحو300056 481619

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة بوروس300057 443595

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة النوري300058 573241

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة افقري300059 473490

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة أيت حدو300060 528383

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأمينة بولعتارس300061 535882

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأناس جدوي300062 617354

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأناس مفيد300063 516876

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأناس أبيه300064 511807

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنس قراوي300065 457448

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنس العضراوي300066 452765

3106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنوار الدريسي300067 607576

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنوار لوطفي300068 569480

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنوار زين300069 431657

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنوار أغشوي300070 432052

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأنور بركوش300071 558983

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإيزة ايت الصغري300072 476451

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإميان لطفي300073 482480

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإميان فجري300074 576740

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإميان جرادي300075 572691

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللإيناس مسكيين300076 566814

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب بوكيوض300077 445964

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب أختري300078 526329

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب الزاويت300079 550405

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب العبادي300080 438833

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب ابيهي300081 445794

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب وامسيح300082 491978

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب عاللي300083 473815

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب أطرسى300084 470234

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب جعفر300085 548525

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب جليلي300086 526970

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب السحراوي300087 523130

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب لغزالي300088 455107

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب مستضرف300089 496894

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب حسيمي300090 437116

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب املكاوي300091 581939

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب حلمامي300092 601793

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب موهو300093 606704

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب اوباسو300094 510635

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب بعقلي300095 425529

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللأيوب غنوشي300096 544589

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللفةیمان لوضیإ300097 532558

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام املنصوري300098 605260

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام اليماني300099 475321

4106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام القادري300100 458597

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام سدير300101 517267

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام طنطنة300102 577187

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام الشعيب300103 443973

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام الزاز300104 540598

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام مزيان300105 533242

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابتسام خوماز300106 447428

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم حاسن300107 448890

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اولعروص300108 575969

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم الوكيلي300109 427808

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بوضاض300110 510001

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اكركجي300111 481100

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم رزوقي300112 525492

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم شكري300113 455807

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بوخرواعة300114 587796

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم طلحة300115 549061

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اوخوية300116 539310

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم لعروسي300117 425200

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اسوس300118 457815

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم والضين300119 548976

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم التجاني300120 437683

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم الصرباوي300121 492038

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بوختوم300122 480168

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اوكسوم300123 527874

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم مطيع300124 446675

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم اعياط300125 461000

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم قجي300126 430454

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم نايت علي300127 440264

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم تلموت300128 559695

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بن ميمون300129 490562

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم مقدم300130 609837

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بورحيم300131 631456

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم ازوماك300132 603873
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم رسام300133 532110

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم خوباز300134 532052

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم بليعد300135 469592

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابراهيم أمالل300136 432927

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللابقاس حنان300137 531996

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحرراد خالد300138 549560

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحساين بوقالل300139 541844

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم عبد اللوي300140 564089

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم كزيزي300141 434601

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم ابوالصغرى300142 473132

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم فقريي300143 612089

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم الزيتوني300144 583521

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم مازوز300145 498048

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم صابر300146 577289

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحالم حنين300147 493506

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحاد الصديق300148 447471

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحاد اوعلي300149 592234

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحاد اكعنوى300150 438477

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد البقالي300151 520343

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد عزيز300152 509343

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد خندايف300153 504850

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد فيداوي300154 531416

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد نافيد300155 509109

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد الرشيدي300156 549094

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد اعبدي300157 573704

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد العايدي300158 575938

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد الزرايدي300159 518227

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد حجي300160 631844

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد فورسي300161 476117

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد غريب300162 446579

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد اندي300163 567907

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد امعمي300164 551876

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد بتح300165 482956
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد اهلوري300166 619882

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد جنيب300167 590160

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد حفيظ300168 477880

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد خويض300169 591492

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد زكري300170 560956

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد حسينة300171 455577

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحد حنانة300172 582159

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامحيد بوحيلني300173 552364

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاخواض مراد300174 439219

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس السبيت300175 490830

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس عاللي300176 492476

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس متنايت300177 462298

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس ساقي300178 594579

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس ايتموحند300179 605767

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس ببح300180 436254

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس زاير300181 543661

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس مجال300182 494379

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللادريس ايتلحادج300183 578171

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللازهور ياسني300184 568817

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسامة العاطفي300185 468090

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسامة بوعلي300186 451088

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسامة حلباس300187 448673

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسليمان ايت بن يوسف300188 606470

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء الوكيلي300189 452642

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء العفاني300190 508606

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء حيمي300191 448668

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء سلمي300192 445169

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء ايور300193 543659

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء اكوتي300194 442243

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء اعماري300195 460114

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء سلموني300196 474379

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء االماني300197 594416

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء بنور300198 491759
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء نايت علي300199 580548

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء فغال300200 440951

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساء مامحو300201 555215

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل اهلرش300202 630475

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل حنني300203 427331

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل وامحان300204 455910

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل فتاح300205 458927

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل بولفرا300206 492449

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل ابوح300207 600943

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل اعيوي300208 544901

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل خاشون300209 594602

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل زاوي300210 445614

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل برادي300211 498754

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل مسري300212 539191

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل اعجان300213 434512

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل ويعزان300214 505781

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل ايتباعزة300215 546131

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل بومح300216 488483

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل فائق300217 511168

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل النكار300218 505435

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل عكاش300219 529093

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل اجبيلو300220 547685

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل املوستين300221 523362

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل قاسم300222 555730

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل زنطار300223 434504

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل هرير300224 447770

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل اجوت300225 495796

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل عريبا300226 435276

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل ايت عزيزي300227 564431

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامساعيل حمساس300228 449267

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللامسهان عيموش300229 542035

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسيا لكنافدي300230 537682

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاسية ايت دريس300231 550697
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاشرف مندر300232 465901

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاشريفة خضراوي300233 568696

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاشواق امسري300234 466814

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاقالل عدنان300235 456656

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكبرية اقوش300236 535699

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام حضري300237 555003

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام املعز300238 438846

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام عشريات300239 605386

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام مهلول300240 476501

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام طيابي300241 457218

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاكرام املرضي300242 489143

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب كريت300243 508101

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب بنشريف300244 462417

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب اخلياط300245 629674

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب فضيلي300246 628303

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب العلوة300247 610746

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب ناصف300248 490138

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب العاللي300249 525555

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلبيب راشيدي300250 542077

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسن مكوار300251 564291

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسنية عالبو300252 476524

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني زغار300253 436726

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني امنصكو300254 534684

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني حمفوظ300255 574815

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني امحاني300256 523122

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني عمراوي300257 528618

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني البدوي300258 507841

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني خملوف300259 548648

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني تفروت300260 578479

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني اجلياللي300261 539904

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني وغاض300262 538418

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني مربوك300263 539135

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني حراشي300264 591745
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني الطائع300265 506386

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ايتعنسري300266 523559

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ايت خالي300267 563962

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني اعيسى300268 520353

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني الفالحي300269 564587

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني الوردي300270 508634

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني لوز300271 582009

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني هواني300272 601815

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ايت جا300273 595578

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني خبوش300274 429776

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني نتيفي300275 521132

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني امحاني300276 576592

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني وعيب300277 585839

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني رضاع300278 584968

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني هلوش300279 624775

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني اكوجيل300280 480582

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني اوكري300281 463167

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ايتبنعلي300282 461875

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني شفيقي300283 456265

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني بركات300284 444923

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ايت احلاج300285 481236

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني التقي300286 444317

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني حنتوم300287 491890

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلسني ادريسي300288 614971

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحللومي بوعبيد300289 507263

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحلوضي صاحل300290 501438

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالذهيب بن عمر300291 426052

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزبري مرزوقي300292 571189

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة الفقري300293 471885

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة احلفياني300294 492264

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة عاتق300295 521339

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة صادق300296 514609

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة نوبا300297 610704
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة احلمراوي300298 615890

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة مشهوري300299 487966

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزهرة ازويان300300 426035

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالزوهرة ملرابط300301 514848

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية ايت بري300302 517247

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية يداين300303 517746

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية بزياد300304 428134

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية صربي300305 537054

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية اغران300306 481487

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية فاريد300307 485446

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية بوشبورة300308 506146

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية زاهدي300309 571758

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية متليلت300310 475741

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية خباخ300311 536689

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية احلمري300312 502341

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية والشيخ300313 591112

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية األنفاسي300314 530601

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية مليح300315 458933

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية مشاش300316 516139

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية عزيز300317 489701

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية غاجي300318 434603

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعدية ايت شتاشن300319 618968

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد بوزدو300320 489291

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد بويشوا300321 517938

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد ادمام300322 512549

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد الشياظمي300323 617542

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد ايت منصور300324 569097

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسعيد احلنوني300325 556456

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالسميح مصطفى300326 536203

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي حجالوي300327 540677

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي الصاحلي300328 520046

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي خلطي300329 453821

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي احلنصالي300330 597109
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي خرعاوي300331 577206

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي سليم300332 572006

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقاوي عطية300333 515725

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقي موسي300334 506010

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقي زروال300335 510280

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالشرقي امني300336 592572

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالصادقي هشام300337 557232

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالصاحلة القوري300338 508610

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالصديق مومن300339 630298

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالصديق عمي علي300340 442117

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالطاهر محا300341 623109

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالطيب تيكونسا300342 451609

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالطييب منديل300343 570412

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالعالوي حممد300344 569045

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالغالي جاف300345 427677

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبري بومهدي300346 455040

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبري ابوالدهاج300347 491808

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبري حلمر300348 544907

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبرية ازروري300349 483445

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبرية طالوح300350 575564

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللالكبرية الصديق300351 559270

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحملجوب ازروال300352 564651

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحملفوظ املرضي300353 473367

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاحملفوظ العالمي300354 549360

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى مراس300355 489728

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى الداودي300356 595871

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى خاطر300357 557928

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى وماحي300358 526566

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى عامر300359 527967

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى براضي300360 592967

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى تزوضى300361 508194

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى عالش300362 597548

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى حجي300363 600798
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ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى عتيق300364 448303

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى حوشت300365 444649

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى سهلي300366 453092

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى عاللي300367 536470

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى موجان300368 426610

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى بوكندول300369 470217

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى النوري300370 494538

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى حجي300371 465374

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى دوان300372 606758

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى خياري300373 483761

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى الدياني300374 513022

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى عاللي300375 493213

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى شاكر300376 518830

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى الشائيب300377 574554

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى باسني300378 590949

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى الكندي300379 455796

ثانوية املسرية التأهيلية بأزياللاملصطفى الطاهري300380 493384

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملصطفى اليوسفي300381 454232

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملصطفى شرباوي300382 516803

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملصطفى اقادر300383 538983

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملعطي بلعيدي300384 566641

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملعطي بن الرقيق300385 588201

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملعطي العمري300386 463409

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي اجلبار300387 570491

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي ادريسي300388 566828

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي العلوي300389 544243

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي أرفوش300390 486759

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي خلفاوي300391 619565

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي خوي300392 549430

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي نوري300393 446631

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي عملي300394 615229

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي شكوري300395 486617

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاملهدي الكوتي300396 470274
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ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام لكدح300397 543417

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام سفيان300398 570873

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام احلود300399 484984

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام قيدا300400 456191

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام غرفاوي300401 465136

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام بوبكروي300402 430362

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام خملص300403 451019

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام اكوتي300404 442776

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام اوالتور300405 507632

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام ركاني300406 463161

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام زكرياء300407 440907

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام اكروس300408 512418

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام معني300409 461421

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام السحباني300410 556544

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام اغناين300411 451950

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام ابكريم300412 518896

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام اوبوحى300413 490629

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام ازليك300414 544395

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام املزياني300415 524573

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام زماتي300416 432984

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام الغالي300417 514376

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهلام بوديك300418 456206

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالوركاوي زينب300419 472350

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس جالل300420 575536

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس فوقار300421 560996

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس بداوي300422 597312

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللالياس ملعلمي300423 537663

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال سوقي300424 443991

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال العمراني300425 507520

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال العشابي300426 488260

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال لشهب300427 479907

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال امعال300428 444881

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال اجلهواري300429 464045
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ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال اكرادي300430 619138

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامال امزيل300431 517034

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامان حديدة300432 540350

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامباركة التامي300433 457489

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاحممد لقزابري300434 453746

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاحممد حاضوض300435 521373

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامل بوجدر300436 601767

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامنة ايت تعموت300437 479775

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامنة الدعبوز300438 517640

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة الشعيب300439 497267

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة كونتيت300440 479983

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة لعسريي300441 436296

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميمة اسرى300442 443108

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني نظيف300443 495545

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني محزة300444 427758

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني دمحان300445 522858

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني بندر300446 456572

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني العالمة300447 461110

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامني خزار300448 460724

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينا عزيز300449 537689

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة بدري300450 488925

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة كريم300451 609177

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة املنفلوطي300452 447160

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة الزين300453 483015

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامينة مصباح300454 540389

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانتصار االدريسي300455 503060

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانتصار الكوريد300456 539933

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانتصار لعرييب300457 489991

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس سخي300458 478663

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس بوصريي300459 537874

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس حكيم300460 520025

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس العوان300461 442940

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانس ابورك300462 549138
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 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانصاف رحلة300463 478517

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار حمسن300464 496832

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللانوار احلصار300465 567906

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهنكي حسنية300466 602163

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاهنية مهداوي300467 559343

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاوكين حنان300468 487792

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاولعيد ايداين300469 462457

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايزة لربيكي300470 507380

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايزة ابوالطيب300471 458986

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايطو زوكين300472 540030

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان دحو300473 562748

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان ارسكال300474 433815

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان صربي300475 441754

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان برحوت300476 554008

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان سنيف300477 505493

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان ابسعود300478 444024

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان شاجع300479 628364

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللاميان اهريديل300480 449132

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللامين زوية300481 465930

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب اساف300482 556435

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب ايت اعلي300483 607991

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب لكصري300484 546021

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب العرابي300485 496315

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب ايت سي موح300486 515129

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب اضريوي300487 491625

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب زنرب300488 460591

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب يزيين300489 533303

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب ايت يوسف300490 542732

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب معطاوي300491 570734

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب ايت ابا300492 476712

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب اشنيت300493 534642

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللايوب موجان300494 573817

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللباحرار مريم300495 467742

16106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبادو مجال300496 466080

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللباسو كو300497 568298

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبتى رشيد300498 602125

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحبداوي حنان300499 598795

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدر ربيع300500 558735

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدر اوجداد300501 555291

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدر الدين ناجي300502 426091

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبدر الدين هلنادي300503 551925

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة بليغي300504 430555

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة ايتشطو امحاد300505 442584

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة البكاري300506 486883

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة فكاك300507 479220

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة قدوري300508 479765

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة الشريكي300509 533419

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة اكرام300510 569639

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة العزري300511 506738

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبديعة سكاد300512 491765

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبراء الرامي300513 569340

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبراهيم ابعوش300514 622379

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبراهيم حجاج300515 442349

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبرغيز عزيزة300516 539856

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبسمة كرزوز300517 450064

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى رقييب300518 455870

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى أجمار300519 541827

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى مداني300520 528117

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى هياللي300521 453381

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى وبن عمر300522 543283

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى العسولي300523 530981

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى بلعيدي300524 529529

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى واخلشى300525 427653

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى هرموز300526 546838

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى مجال300527 538463

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبشرى الدهيب300528 545252

17106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبالل احدو300529 508472

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبن املكرود اميان300530 524130

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبناصر بنداود300531 573356

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة برداوي300532 627556

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة بنيوت300533 544269

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة اوسيدي300534 489671

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة جعوان300535 461703

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة ستار300536 576950

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة جباح300537 477387

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة بنعشور300538 539256

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبهيجة رباح300539 557151

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوبكر أموي300540 515974

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوبكر اوعزي300541 454544

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوبكر بونى300542 477425

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة باهوم300543 498209

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة العزيزي300544 467034

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة املطوع300545 563957

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة عزمي300546 511356

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة محي300547 479576

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبومجعة لكيمة300548 550903

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوحاج عادل300549 432311

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبورية مدحية300550 532539

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوستى سعيدة300551 455908

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرة اوعكي300552 513097

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرة العمراني300553 555650

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرة قندوسي300554 481866

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرة بريعيز300555 496462

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى اعتامين300556 619194

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى بنحسو300557 486196

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى الفاسي300558 450441

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى فائز300559 610790

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى الداني300560 449721

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى اوسو300561 435270

18106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى ايت ادريس300562 556018

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوشرى بلحية300563 602970

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوعبيد املتاقي300564 566990

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوعزة أمرعوش300565 438274

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوعزة هرجم300566 552986

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوعزة دردور300567 556183

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبوكيوض حممد300568 462845

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبويضوضان حممد300569 482493

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللبويكوتى عمر300570 467587

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتودة بركي300571 482383

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتودة جموض300572 473530

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتورية الفتح300573 536192

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتورية امزيلن300574 483109

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتوفيق الراضي300575 467869

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتوفيق عكري300576 573489

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللتوفيق ابرورش300577 548598

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللثورية الشتيوي300578 448801

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللثورية مساعد300579 581845

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجالل حمداش300580 441874

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجليلة العرباوي300581 598026

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجليلة حممدي300582 470149

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال ملسلك300583 606674

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال ادمام300584 522564

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بري300585 577874

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بوهناز300586 550509

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال الذهيب300587 523702

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال الوردي300588 568273

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال خبديش300589 449479

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بلعيد300590 469356

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال ايداين300591 462921

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بطال300592 495891

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال غفوري300593 465012

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال احبري300594 497780

19106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال خويا300595 533879

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بوستة300596 459319

ثانوية أوزود التأهيلية بأزيالللالمجال و300597 521622

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بوحسين300598 574721

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال حرمات300599 487104

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال بومزوك300600 487311

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال الدريغي300601 548322

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال كرومي300602 459562

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال ايتعدي300603 573818

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال العطاوي300604 432093

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال ارحى300605 459550

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال الديغوسي300606 593644

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال املري300607 452249

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال حريفي300608 572673

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال هنني300609 441670

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال نسمويا300610 545013

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال وازنت300611 474560

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجال نور300612 531777

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجعة شطيب300613 496803

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة البحري300614 453576

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة البحري300615 502709

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة احلنانة300616 507374

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة الطاهري300617 493615

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة البحراوي300618 514994

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة اليماني300619 455427

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة فضلي300620 529620

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة ايت اخلف300621 530961

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة ايدمحان300622 542490

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة مومين300623 534099

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة الكانوني300624 558371

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة بومكماك300625 461505

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة قصطال300626 572991

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة زكرياء300627 482728

20106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية
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ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة عاتقي300628 465091

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة بوطبيبة300629 535717

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة حافري300630 429755

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة خنوسة300631 623334

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة اغزان300632 586242

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللمجيلة الدوهو300633 476919

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهاد زعيمي300634 460396

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهاد شعطيط300635 495819

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهان خبان300636 496935

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهان افططاح300637 453139

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهان املرجتي300638 445672

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهان بهزاز300639 466591

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجهان واحنني300640 597683

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد اعسكالن300641 517135

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد جدراوي300642 596648

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد أكنيض300643 510407

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد اصيلي300644 548426

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد وعمي300645 580058

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد بطاح300646 475256

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد ملوكي300647 499377

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد شوركة300648 543075

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد رجيج300649 499816

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد الطالب300650 564240

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد زهري300651 500960

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد أيت وقا300652 450171

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد راسخ300653 587015

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد الفقري300654 458347

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد الراقي300655 566584

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد شهيد300656 455007

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد احلدجاوي300657 610635

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد حمروش300658 518644

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد ايت الشيخ علي300659 426228

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد ربيع300660 559365
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ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد البكري300661 538624

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد البوزيدي300662 510318

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد خطابي300663 585018

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد الدماغ300664 468410

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد الواديف300665 487160

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد ايت عدي300666 599505

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجواد بقاس300667 498066

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللجودية تغزوت300668 523210

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحادة اعبار300669 584204

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحادة بوحري300670 497414

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحادة زهوي300671 504585

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحادة شفيق300672 455409

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحادة الكايد300673 464613

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحافظ العزيزي300674 594166

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحافيظ الساحلي300675 581156

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحافيظ بوساق300676 561384

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحاميد بلحيط300677 620017

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحاميد الزاهري300678 536483

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحبيبة شكور300679 448167

ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللحبيبة بنحدو300680 518934

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة اشعو300681 463677

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة حسناوي300682 564722

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة بعنو300683 547120

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة زمرد300684 572494

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة غامن300685 531486

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحبيبة اسهلي300686 458559

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحجيبة امغراس300687 554356

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحدو محدوش300688 491009

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحدو احنصال300689 507264

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسام لكالوي300690 529689

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسام بركات300691 499252

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسام ذاهيب300692 495714

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن اضراب300693 518740
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن الفكاك300694 425304

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن زروال300695 493131

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن القمريي300696 595586

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بن محو300697 526004

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن تغجدامت300698 438440

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بوستاويل300699 540869

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن جماطي300700 610990

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بامقورن300701 607921

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن صابر300702 520272

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن املعطاوي300703 561679

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بن يشو300704 596063

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن اكنماس300705 578228

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن جبار300706 582530

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ايت  احلاج300707 467015

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن عاطفي300708 615602

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن وغرار300709 472439

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ايت كروم300710 448043

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن عاللي300711 577943

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن احلافظي300712 572585

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بل اهلواري300713 444185

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن احنصال300714 487298

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بلعيد300715 467898

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن سعيدي300716 474096

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ناجح300717 486678

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن العسري300718 518844

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن الدياري300719 618318

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن احلدوشي300720 444594

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن رازق300721 596225

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن حلواني300722 605339

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن عالوي300723 613898

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن شعطيط300724 599754

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ايت سري300725 431477

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ارحى300726 459830
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن مداني300727 510768

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن أوعي300728 500234

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن لشكر300729 531645

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن داودي300730 501966

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن بركاشي300731 552661

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن اتقبليت300732 506169

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن راضي300733 505936

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن الشاعل300734 613182

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن مزوغ300735 628696

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ايتوس300736 629956

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن عبدالدايم300737 452037

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن رابح300738 501769

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن تاقي300739 478630

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن الفاحتي300740 616988

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسن ايت مبارك300741 611000

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء حنان300742 464272

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء الطييب300743 587806

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء عارف300744 516813

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء فهم300745 590631

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء بوحسني300746 483040

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء ايت ابزو300747 482942

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء بتكنفوت300748 493217

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء أتلقاضيت300749 465729

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء جبريي300750 619491

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء حلوان300751 537838

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء نصريي300752 476387

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء احلداني300753 453208

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء اتعفوت300754 496802

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء يوسف300755 574669

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء وعملك300756 441447

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء اجلابري300757 470854

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء فرجي300758 441978

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء خالص300759 457324
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء احنصال300760 432807

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء صربي300761 539673

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء القلمي300762 464052

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء عاشر300763 478531

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء الغزواني300764 518817

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء امهيضرة300765 543218

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء الساخي300766 510293

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء ايت محو ابراهيم300767 464384

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء أفروخ300768 560422

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء امريي300769 438828

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء الناجي300770 449733

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء منهيم300771 456255

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء فضيلي300772 490234

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء امزيل300773 490315

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء كريم300774 610996

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء بنلفقيه300775 450303

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء سعيد300776 531980

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء ايت منصور300777 612950

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء البوشتاوي300778 490584

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء أموزيل300779 483452

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء بيتوس300780 483831

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء هامشي300781 489944

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء مستغين300782 485059

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسناء خبا300783 441708

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسنى بن سامل300784 461186

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسنية كروم300785 527946

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسنية امعتب300786 589541

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحسنية جبار300787 548368

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفصاء لطفي300788 500097

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفصة املباريكي300789 473958

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفصة الشريقي300790 460886

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيضة زمهنى300791 547720

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيضة بنداوودي300792 545066
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظ مسلم300793 536982

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة امزيل300794 455767

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة املود300795 486312

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة البتولي300796 574141

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة جلول300797 432215

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة عاللي300798 474712

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة أكرام300799 481276

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة حمداش300800 621737

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة وعائشة300801 480361

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة بوشوال300802 485094

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة مرزوك300803 602188

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة الداعمث300804 565320

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحفيظة ندراوي300805 601286

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيم اكناو300806 542226

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة اهناش300807 531580

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة الزمون300808 425227

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة ايت عدي300809 498861

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة العيدي300810 550121

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة طوبي300811 491459

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة بنحسو300812 616476

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة وبالل300813 463460

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة ملصدق300814 530998

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحكيمة براهمي300815 477754

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة جماهد300816 487356

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة بومتزكني300817 462978

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة رمحون300818 541666

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة حناس300819 542684

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة جعفري300820 471844

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة اعبو300821 572401

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة آيت الطالب300822 495310

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة منون300823 593603

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة أوبوخو300824 445695

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة طركاوي300825 510835
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة احدو300826 451343

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة اوحلسن300827 485166

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة الرباكات300828 529882

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة الوردي300829 562565

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللحليمة وبومروان300830 548203

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحادي فارس300831 572268

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة شوعي300832 476469

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة الناصري300833 550623

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة احلجاجي300834 449207

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة بلمومن300835 436340

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة العروبي300836 436018

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة العلمي300837 498063

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة طاوسي300838 604848

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة وفودي300839 542544

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة ابوسعيد300840 505591

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة زازي300841 438120

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة بططة300842 553575

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة مشراوي300843 571340

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة بوشرى300844 563619

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة عباسي300845 444810

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة اعالم300846 512720

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة تعزا300847 458121

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة محوعلي300848 438746

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة ايت سيد ابراهيم300849 517176

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة غزوان300850 568640

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة مراد300851 548234

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة لعالوني300852 562834

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحزة وضيف300853 529741

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحو ترياوت300854 546547

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحو لعفو300855 600399

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحيد حيضروني300856 505426

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحيد لعفو300857 479870

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحيد الربيب300858 463866
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ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحيد حسي300859 534915

ثانوية حممد السادس التقنية بأزياللمحيد الرباني300860 513066

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد ايتمغارت300861 469226

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد املهداوي300862 442473

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد عريش300863 533238

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد عياد300864 546402

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد امتكريت300865 570389

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد تغزوت300866 448191

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد وهيب300867 528110

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد اشطو300868 566322

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد لكيمة300869 465213

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد ربيع300870 473457

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد حفيضي300871 595476

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد ورخيص300872 574219

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد مشكوري300873 541030

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد ملوان300874 602319

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد حنتوم300875 628884

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد شباح300876 538923

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد أزملاض300877 447665

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد وجكالي300878 514589

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد بنسديرة300879 424773

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللمحيد رسام300880 451807

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان سعيدي300881 484852

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان خوي300882 632810

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ازملاض300883 456990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اكحيش300884 457759

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بنغا300885 513024

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان معروف300886 569428

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان الناصري300887 518020

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بوزرود300888 531085

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ايت علي ويشو300889 539355

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اوهلي300890 431405

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان علوي300891 541092
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ايت عبو300892 555408

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان السمعلي300893 568462

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بنيك300894 440378

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ايتعيب300895 555611

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اعموم300896 477529

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان احلنفي300897 505587

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان جبرية300898 506466

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان سالم300899 566863

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان وزا300900 561174

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان حلول300901 446515

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بططة300902 478440

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان امتكونت300903 498333

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان شتاشني300904 514921

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان لوزي300905 548076

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان العشاك300906 440601

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بوشلي300907 508862

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان حسيين300908 478775

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اكوجيل300909 491530

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان شرفوي300910 509631

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان كوطاس300911 441797

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اعبادة300912 512680

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان حقاوي300913 534640

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان آيت بوحدو300914 468295

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان سعاف300915 427574

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان شراكي300916 540644

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ملشنق300917 498153

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان جمي300918 451239

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان احتاسن300919 456339

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان تغزوت300920 448339

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان الربدي300921 439102

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان حاكمي300922 487537

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ساهل300923 466256

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان مودود300924 490350
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ملخنرت300925 572480

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اسدرم300926 574764

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان درعبو300927 618056

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان معروف300928 464001

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان محييت300929 610031

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان أفسيدن300930 484708

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان ابراي300931 503002

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بوغانيم300932 551892

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان اشقاف300933 432876

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحنان بن حلرش300934 474466

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحورية أمسناو300935 475722

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحورية شوقري300936 484714

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحورية منصوري300937 493732

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحورية الراشدي300938 572766

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحورية مغاري درداك300939 626184

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحوس واسحاق300940 571020

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحوسى محي300941 521064

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة سامل300942 513414

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة محر الشوكة300943 547213

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة ايت امحاني300944 434310

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة مومين300945 586859

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة حقي300946 447887

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة اهلداج300947 543574

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة املاموني300948 477198

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة وعال300949 619123

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة عيب300950 578023

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة اخلف300951 515951

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة عينان300952 530556

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة الشافعي300953 492187

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة ابراغ300954 439644

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة العثمان300955 540027

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة شتاش300956 578127

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة كعدود300957 622602
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة متسنى300958 545698

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة بوكار300959 546993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة محري300960 541294

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة بنحسون300961 426258

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة ايت مبارك300962 460421

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللحياة الربواكي300963 440652

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد أجبلي300964 591815

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد ايتعدي300965 461944

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد العياشي300966 533327

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد لكنافدي300967 481469

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد رضيمي300968 558683

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد أكتاوي300969 562038

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد مجال الدين300970 597540

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد بورزيق300971 549275

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد امزيغ300972 610059

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد اخوي300973 624587

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد بن الصغري300974 481980

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد اعباس300975 507916

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد قجيج300976 496512

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد أيت حدوش300977 610093

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد بهولي300978 467770

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد بنحدو300979 496077

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد الفرساوي300980 522481

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد أورير300981 479335

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد أكوران300982 536813

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد علوي300983 601713

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد امراين300984 497897

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد ايت شتاش300985 484351

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد قاسي300986 449392

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد برادي300987 464866

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد حلبابي300988 550980

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد ايت باعزا300989 493172

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد جواد300990 542213
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد اتكالوت300991 583323

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد الفطواكي300992 602366

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخالد تياماني300993 564805

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخاليد خالطي300994 567102

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخاليد حدوي300995 601442

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخاليد أورزوق300996 436667

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدوج خبري300997 604920

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدوج الذهيب300998 484588

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدوج الشميطي300999 441544

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدوجة امغشي301000 576710

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدىجة الطلبا301001 459469

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اهلامشي301002 602206

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية أوعبود301003 473966

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية املود301004 486681

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية متار301005 463577

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية سفراوي301006 548599

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اوجنمة301007 563229

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية بورفاض301008 538505

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية حلدر301009 530628

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية صدرى301010 500069

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية حساني301011 523630

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية توعطي301012 514860

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ايت سعيد العيد301013 474983

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية البدري301014 474384

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية عروبي301015 477250

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية باسم301016 470401

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية حنني301017 545765

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية الشلح301018 448473

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية الغليب301019 595828

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية بن وعى301020 469558

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية رضات301021 502491

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اخواض301022 554372

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية غازي301023 453700
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية لعريف301024 489889

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية مزياني301025 557209

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية لعشري301026 565436

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية الكرطاوي301027 433680

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية نوعامي301028 564684

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية أكوجيل301029 494460

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية حلجوجي301030 570830

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اتينش301031 546285

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية رشيد301032 469032

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ايت بوحس301033 569318

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اهلبوش301034 567840

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ايت منصور301035 536101

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اولبوش301036 434545

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية براقش301037 443003

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اشقنان301038 483412

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية لغريب301039 529141

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية أيت حسني301040 478800

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية زيتوني301041 445262

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية امروس301042 485076

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية العكدي301043 428138

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية كمري301044 533403

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اوجابر301045 568153

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ايت يوسف301046 543234

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية دادسي301047 489264

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية الذهيب301048 573843

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية صمود301049 548829

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية صاخي301050 519955

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية الكرش301051 534589

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ايتمبارك301052 447021

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية كرسيت301053 440881

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية امش301054 433359

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية ادروش301055 601870

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية عفار301056 495017
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية اقجاعن301057 495951

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية احلداني301058 491975

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية احللوي301059 570774

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية بوزيدي301060 571203

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية بوحرو301061 565415

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية بنماحى301062 542719

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية مريان301063 520989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخدجية مرصاص301064 548240

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللت عمریجه ایخد301065 557109

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخذجية بايو301066 510940

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخليفة الفولي301067 535811

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخليل طرفاوي301068 452126

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخليل اعزام301069 451161

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخليل ناهز301070 561216

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخليل مداني301071 448677

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخولة الرصايف301072 541296

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخولة اعقيق301073 452055

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخولة ايت سيد301074 570805

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخولة ايت املؤدن301075 509907

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللخولة الصحروري301076 590925

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدريس ششاوي301077 459688

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا شوبي301078 554904

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا الزاهري301079 537546

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا الباهي301080 520858

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا سطيف301081 502231

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا ارشيقي301082 466213

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا ذاكر301083 568484

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا خلضر301084 599206

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا حداد301085 467068

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللدنيا بن كروم301086 491906

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراحبة االدريسي301087 486457

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراحبة رزوق301088 613402

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراحبة اعرتيس301089 505011
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراضية الزين301090 476136

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراضية بنزغار301091 444011

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللراضية بنعثو301092 537051

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرامية عبد القيم301093 578361

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرباب الغازي301094 501498

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرباب اعجيبات301095 489275

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرباب العرباوي301096 584753

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرباب الوعدي301097 468393

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللربيع امني301098 590220

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللربيع ادجار301099 609524

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللربيع اقروش301100 502473

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللربيعة مزيري301101 564350

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللربيعة أيت ابراهيم301102 525456

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء ايت اشبو301103 518159

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء فالح301104 524757

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء أقبلي301105 456167

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء أيت عبو301106 429189

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء أجعى301107 527266

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء املاحلي301108 454850

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء دودو301109 515324

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء وعشا301110 479286

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء عاشوري301111 578386

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء راجي301112 539677

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرجاء اجتديعت301113 486450

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرمحة ناصري301114 545536

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد اسرك301115 445016

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد اتربيط301116 491227

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد زهدي301117 506482

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد العمراوي301118 571033

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ريداوي301119 521257

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد بوهريم301120 483788

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد صديقي301121 495082

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد العمراني301122 488433
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد صاحلي301123 587459

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد قديري301124 482106

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد التاقي301125 442102

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد أجبري301126 602990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد بومركود301127 556958

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد العمراني301128 561896

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد باح301129 610924

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد بويسفري301130 549021

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ملان301131 473541

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ايتمالك301132 600423

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد املعتمد301133 496262

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ايت عدوش301134 505615

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد الغاشي301135 576487

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد فهيم301136 498187

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد وكريم301137 474255

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد الركيك301138 518689

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد زوهدي301139 499888

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد البنى301140 600444

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد العطاوي301141 507584

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد منصت301142 606012

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد بروز301143 435214

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد حسناوي301144 554404

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد الناجي301145 452707

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد بوالرشاد301146 504125

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد املري301147 426851

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد خرباش301148 442754

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد الزايدي301149 590376

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ماماد301150 447286

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد ايت ملوك301151 512093

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيد العريشي301152 562806

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة االدريسي احلصيين301153 587713

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة مندر301154 523049

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة ايت احلاج301155 522212
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ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة بادو301156 520958

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة بومكماك301157 461717

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة ايت ابا الرحيل301158 597191

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة حرموش301159 522523

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة وغاض301160 498740

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة ايتعلي301161 509332

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة سليماني301162 442849

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة شوقي301163 482814

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة بوزيد301164 532949

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة مغراس301165 486805

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة موجاني301166 568265

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة فاحتي301167 516790

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة عيداني301168 491607

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرشيدة اهلرار301169 427131

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضا باعدي301170 445404

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان بويزضاض301171 469615

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان بن احلسني301172 483367

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان هناشي301173 454656

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان أوخطار301174 486439

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان الراضي301175 464286

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان شغوغ301176 544852

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان واقروروش301177 510063

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان الناصري301178 532701

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان حب اهلل301179 555075

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان رزاق301180 591411

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان انكيس301181 580505

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان خليل301182 494996

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان حالوي301183 500534

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان املنصوري301184 513323

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان تندوفت301185 540238

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان طاليب301186 570802

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان الراضي301187 486595

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضوان خويا301188 463351

37106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرضى بولدات301189 548694

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية مامو301190 524270

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية أمزيان301191 592097

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية زرهنون301192 531513

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية البدري301193 537279

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية سالم301194 488318

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرقية عوبيدي301195 437477

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللروقية زازول301196 601090

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللرحيانة املعز301197 463138

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللريضى احلطاب301198 517599

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللزاهية زيتوني301199 468918

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية بأزياللزايد هلوش301200 599404

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزبيدة بن العساوية301201 583708

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزبيدة التجاني301202 579292

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزبيدة احليان301203 446263

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء بوكار301204 576897

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء الروندي301205 435185

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء العشاوي301206 438889

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء عماوي301207 550512

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء ابوعنان301208 481480

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء أعراب301209 481992

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزكرياء مروي301210 426512

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة بكري301211 434585

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة شاطيب301212 458240

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة ايتبوتسركال301213 545120

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة باحنيين301214 540631

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة الناصري301215 460792

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة زمريلي301216 546575

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة كوسكري301217 578917

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة خديم301218 449273

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة بكضيض301219 432277

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة مرسلي301220 553727

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة كوعمر301221 457679
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مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة اجلادي301222 483881

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة مسروري301223 526894

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة وحساة301224 531106

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرة اعراب301225 593720

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور اخالي301226 590593

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور مومن301227 563917

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور الوردي301228 538474

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور وتيكوت301229 472101

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور بنعيد301230 536397

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهور رحيمي301231 490264

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري أصيان301232 480456

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري اهلو301233 509482

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري الدرعي301234 503423

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري حرت301235 530344

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري امسدل301236 462503

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري محداوي301237 426754

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهري دادس301238 540735

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرية بالريلة301239 492065

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرية لقرع301240 476638

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرية حافظي301241 443160

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرية بوشتة301242 488573

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزهرية العاصمي301243 496125

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزوبيدة البوابراهيمي301244 508596

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزوبيدة امحماد301245 477781

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزوبيدة الدرقاوي301246 553179

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب احلمودي301247 554057

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب طائع301248 540940

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب وزين301249 518824

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب الصابر301250 534449

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب الغزديس301251 516592

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب حسين301252 453091

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب العطار301253 621456

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب العزوزي301254 573926
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ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب ايت مالك301255 469270

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب بيبوس301256 443839

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب حتاش301257 482496

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب شوبان301258 495610

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب شنة301259 616681

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب احلنكوش301260 504830

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينب هادي علوي301261 490842

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينبة رفيع301262 452625

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينبة لعياطي301263 502405

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللزينة ميس301264 588061

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة هارير301265 482772

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة رشدي301266 498269

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة بوعمر301267 438066

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة أزضوض301268 457292

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة حمضر301269 467253

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة الزين301270 451413

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة منصور301271 451847

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة غازيوي301272 430100

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة ملدون301273 492931

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة خلوقي301274 435311

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة بنشكرة301275 444873

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة بنغاء301276 477585

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة املستقيم301277 466362

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة بارود301278 440624

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسارة دمحاني301279 559707

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسامية الزين301280 541731

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسامية العالمي301281 514435

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد كسري301282 520514

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد فوزي301283 456789

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد شاديفي301284 544726

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد ايت تشتيوين301285 542853

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد فجداوي301286 619741

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد بيغة301287 520516
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ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد عقاوي301288 449673

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد الناظري301289 591353

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد تعريشت301290 548758

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد بكا301291 481360

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد فالحي301292 510604

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد فتيح301293 459335

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد ايتغزان301294 514016

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد اقبلي301295 462058

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد الوزاري301296 600080

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد دالي301297 506113

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد الغنضور301298 449928

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد أحتسيت301299 532551

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد معدوش301300 583835

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد احلنصالي301301 563839

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد كبور301302 530587

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد تفراوت301303 458550

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد الدنياوي301304 494101

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد ابوطفيل301305 566453

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد مرشيد301306 557354

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد تسكا301307 477597

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد ازم301308 494936

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد طويل301309 539518

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعاد كليبة301310 537271

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعدية اعصام301311 473734

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعدية ايتمري301312 456537

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد كرامت301313 537876

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الداودي301314 534408

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ناجح301315 473147

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ساخي301316 484003

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد وخساس301317 455829

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد اجلاكري301318 537870

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد يوسفي301319 433194

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد فاللي301320 524707
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ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد درامي301321 493164

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد تبغيني301322 528728

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي301323 434475

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد رفيق301324 601332

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الغول301325 498831

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ايترباهيم301326 518077

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد درابي301327 438821

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد بوهالل301328 529871

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد أفخار301329 497420

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد منزيلن301330 507218

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد وفال301331 501929

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي301332 459781

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد جعاد301333 442517

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد متيم301334 501464

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد لديين301335 513076

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد العمري301336 481669

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الصاخي301337 623304

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد بوكراض301338 540729

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد يوسفني301339 552107

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد لشكر301340 571077

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة عابد301341 535752

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة العماري301342 521474

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة اشعيب301343 530487

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة بارغي301344 482701

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة ملزوضي301345 524489

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة بوكريم301346 500372

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة طارق301347 568104

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة بهيج301348 545407

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة الشكدالي301349 523397

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة ايت حاجي301350 539366

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة ورمحان301351 426837

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة كركور عال301352 558113

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة بن الفقري301353 540333
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الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة أمريش301354 427843

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة زغوال301355 514514

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة عزيز301356 544239

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسعيدة بياض301357 492923

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان أوجامع301358 542419

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان ايت زينب301359 490993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان بونوار301360 466985

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان عيقابي301361 488027

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان احساين301362 451217

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان معاركي301363 477592

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان اتاضة301364 562922

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان اوحنا301365 487253

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان الراجي301366 529295

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان السدادي301367 426241

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان بوجان301368 432386

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان العوني301369 425637

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان احلامدي301370 550874

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان عريدة301371 576824

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان سنان301372 497640

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسفيان أزايز301373 499256

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة الوزري301374 590224

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة الكاملي301375 447302

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة منضور301376 439278

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة اوقبلي301377 608166

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة ايت قاسم301378 573443

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة أباتراب301379 434616

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة بنخلدون301380 467258

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة الشمراحي301381 475108

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة بوفنان301382 551359

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة مرياني301383 464089

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة وصغري301384 483568

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة خاي301385 576927

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة املريد301386 536260
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الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة لوتان301387 504357

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة باسم301388 545666

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة امكون301389 470873

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة امشاط301390 458104

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة عالم301391 492401

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة العزابي301392 435712

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة جبال301393 441953

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة كرناط301394 533745

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة املكاوي301395 482812

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة حلضاري301396 536252

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة ظهري301397 492592

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة فاحتي301398 478780

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة مسهولي301399 433966

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة اضراس301400 497054

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة لربهمي301401 436252

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة السغداني301402 494002

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة األميشي301403 566906

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسكينة كروي301404 537459

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسالمة راضي301405 533448

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلمى املفرتي301406 585354

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلمى بلعروسي301407 484570

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى بوكطية301408 519328

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى احلسناوي301409 443084

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى اللدمي301410 506252

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى العماري301411 632985

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى ابامحيد301412 545203

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى حضراوي301413 549980

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى ناصريي301414 500475

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى عكونا301415 524721

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسلوى فالت301416 444282

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسليمان تفرنت301417 534961

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسليمان امزوار301418 547020

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسليمان املوقت301419 483436
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الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسليمان العطاوي301420 519426

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسليمة تفروت301421 493496

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمساء هدر301422 545175

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمساح امحيدوش301423 547823

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسية صدقي301424 536481

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسية محراس301425 459204

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسية باخوش301426 545173

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسيحة عثمان301427 434123

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري حبوطي301428 470878

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري بنعلي301429 454875

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري خبوز301430 441599

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري عداس301431 514995

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري بوزيان301432 496433

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري عبداحلي301433 603500

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري نادر301434 574204

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري الباز301435 588338

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري البدراوي301436 500805

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري تغرودن301437 445935

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسري واكريم301438 555347

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية اهلوير301439 488778

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية تغفيست301440 523540

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية أبوريشة301441 466611

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية بارحو301442 446483

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية ايت درى301443 569599

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية رشيد301444 551555

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية بدر301445 475561

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية ياسني301446 475184

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية ايت القرشي301447 510426

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية الرامي301448 558588

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية وكريرش301449 505021

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية مشرحي301450 504058

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية اجلابري301451 542714

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية اهلادي301452 541879
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الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية شارع301453 470348

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية بلهامي301454 494233

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية ناصف301455 495354

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية البصريي301456 446107

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية ياسني301457 493835

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية لطفي301458 539378

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللمسرية كرماز301459 561370

الثانوية اجلديدة اإلعدادية بأزياللسناء بنعيدة301460 499788

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء اخويى301461 447251

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء فضيل301462 565674

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء كرداس301463 444825

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء ايت تعموت301464 480188

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء الساخي301465 530619

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء زنزول301466 489215

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء نوري301467 564228

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء سعدون301468 499663

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء مكاوي301469 567991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء الظريف301470 449484

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بوليل301471 460369

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء البوسعيدي301472 525342

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بو اخلري301473 483337

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بن داود301474 521811

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء املرشيد301475 426858

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء فارسي301476 624167

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بوعواد301477 565841

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء لقديم301478 482941

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء طويل301479 632129

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء محوشي301480 432938

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء حسين301481 633717

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء اسناين301482 528958

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء لنصرى301483 533219

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بن اخلضرة301484 587969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء الراضي301485 445559
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء اليامين301486 426652

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء صوتي301487 443581

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء هاني301488 589698

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء التهمو301489 570189

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء حياة301490 456891

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء مومن301491 541889

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسناء بومهدي301492 521438

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسنة بوميزكان301493 548252

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسندس الفرقاني301494 580378

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام ايت تشتيوين301495 489579

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام عطري301496 507163

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام البوبكري301497 529145

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام النوري301498 440227

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام اهتوتو301499 470721

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام اجبريخ301500 607422

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام مشاش301501 477520

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام الناجي301502 442934

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام عطفاوي301503 546033

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام سلماتي301504 529432

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام عضيضي301505 484271

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام سعودي301506 477493

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام اخلماري301507 574726

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام بشرة301508 595708

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام موجيب301509 467381

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام ناجيب301510 624474

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام بهالوي301511 451636

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام خالطي301512 531491

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهام جبار301513 531640

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهيل ايت ارجدال301514 633181

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهيل اخمنرت301515 455718

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسهيل العرابي301516 616755

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسوسن أوزيوى301517 567810

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسوكينة الصاحلي301518 447174
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية تبخصاصت301519 632157

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية الشميطي301520 517629

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية احواس301521 555639

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية السعدي301522 582296

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية ايت بن حسني301523 501889

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية سعداهلل301524 562473

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية أحسو301525 460685

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية امني301526 529168

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية املختاري301527 583497

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسومية عكوبي301528 458862

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسي حممد عبد الواحد301529 429478

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسيدي حممد موكيل301530 588151

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللسيهام فدجخ301531 487504

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشادية بهوش301532 460345

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشادية فرحان301533 567125

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشاكو فردوس301534 543761

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشرف أوحلاج301535 467001

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشرف مبشور301536 558034

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشرف غيالن301537 540861

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشروق احلمالشي301538 608441

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشطو ايت تكيوط301539 492200

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشفيعة اخلالقي301540 489810

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشفيعة باللي301541 479320

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشفيعة بوغانيم301542 548911

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشكيب حييى301543 547158

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللمشس الدين لطفي301544 489409

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء هلجو301545 512231

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء العشيق301546 487245

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء حيمري301547 497719

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء الراجي301548 445536

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء خلوق301549 501539

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء حليان301550 452879

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء الرقبة301551 449742
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء أطرسى301552 554198

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء مساعد301553 552371

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء سعيدي301554 446278

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء بن تواحيت301555 425657

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء مبديع301556 450084

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء كزيزي301557 434753

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيماء بلمعطي301558 550579

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللشيمة شهيد301559 519486

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل كفاي301560 480795

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل أورو301561 605749

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل مزيان301562 466635

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل صمود301563 445148

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل املاضي301564 602217

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل بوطيب301565 459866

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل درزاوي301566 521667

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل بدري301567 468481

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل كرميم301568 560892

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل معلوم301569 510763

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل الطييب301570 606629

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل نادي301571 565559

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصاحل ازروال301572 523797

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح اخبوز301573 616846

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح اجلليدي301574 557660

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح قسطاني301575 526864

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح ايسوكا301576 491007

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح واحلاج301577 516972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح عيشوني301578 551184

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح كمال301579 536331

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح طهار301580 495209

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح كرباز301581 480959

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصباح منار301582 471022

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصرى فهمان301583 440837

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء سالم301584 559799
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء عنباوي301585 577767

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء حجيب301586 561861

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء بوصباع301587 430518

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء الزواوي301588 440075

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء بن وعا301589 464832

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء طوخي301590 520832

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفاء صرادي301591 595228

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصفية االدريسي301592 440630

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح عبضلي301593 535928

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح العامري301594 428705

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح السكتاوي301595 534087

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الرمحوني301596 547705

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين رضوان301597 556640

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين معوني301598 457892

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين بوقريان301599 571091

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين بوروكبة301600 482016

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين لوزي301601 427770

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين احلساني301602 617004

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين ابن يزة301603 454425

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين موهوب301604 533049

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين وضيف301605 529778

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصليحة عشيقي301606 519013

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصوريا ومحيدن301607 534723

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصوفيا رشدي301608 600119

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصوفيا اورقى301609 459622

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللصوفيا عربي301610 445549

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق زمران301611 556009

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق شوريف301612 615684

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق بوسامل301613 509759

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق احلراث301614 457829

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللطه بطوب301615 429709

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة فرحان301616 456860

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة الشنطوطي301617 603319
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة فاريد301618 431583

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة بادو301619 497702

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة ودوحو301620 446127

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة نعرابن301621 525754

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة اشان301622 532581

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة وخالي301623 456963

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة قرواوي301624 580146

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة أقبيش301625 630900

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة فوزي301626 500780

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة قصيب301627 503075

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة نوري301628 611565

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل بورحيم301629 450838

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل حاسبون301630 601736

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل كلمان301631 456958

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل حلياوي301632 551828

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل السربوتي301633 529138

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل عنالي301634 602336

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل اومحو301635 431488

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل مزيان301636 470337

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل ايت بركا301637 577687

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل كوكين301638 459164

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل مبخوتي301639 545422

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل مكران301640 610748

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل ازايز301641 458920

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل بنوي301642 426567

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل عبد الصمد301643 586291

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل افقري301644 430085

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعاشور الطاليب301645 480427

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعاطفة العثماني301646 530186

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعالي فدجور301647 615114

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اإلله اخلداش301648 511758

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اإلله احلليم301649 508959

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اإلله شاقيق301650 446661
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله امزيل301651 483229

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله الدوهو301652 515757

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله معوني301653 457303

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله العصمي301654 474187

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلبار اشيمي301655 456270

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلبار متليلت301656 530843

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل لبنان301657 461076

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل اكوز301658 529981

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل تشوكت301659 587114

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل فكيكي301660 465894

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل احسو301661 451737

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل خلوق301662 446067

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اجلليل اوراوي301663 570391

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلافيظ بوقشاش301664 503944

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلفيظ الرباي301665 491758

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلفيظ اقروش301666 576284

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلق مزياني301667 484464

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلق شاجع301668 483345

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلق زندحي301669 507037

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم املعطاوي301670 465072

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم حركات301671 593264

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم امسعود301672 513146

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم جعفر301673 440201

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم الربدوز301674 551968

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم أزروال301675 502001

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم ابوالفضل301676 506247

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم اغمر301677 546368

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم احسينة301678 571781

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم رفيع301679 595829

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلكيم مومين301680 608005

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلميد نوصريي301681 567310

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلميد زتوني301682 515763

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد احلميد مؤمتري301683 525714
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان ايت بنموح301684 466576

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان عيشوني301685 530800

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان حجاج301686 458752

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان اجلابري301687 472523

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان هلداوي301688 531753

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان امتدات301689 595620

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان ايت حدو301690 496547

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان اوبن عبو301691 614754

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان وكليلي301692 515312

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان معداني301693 597947

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان العابيد301694 518718

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان عبدي301695 446707

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان امكور301696 515969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان لعيطي301697 530648

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان الكزولي301698 523818

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرمحان اعيب301699 513114

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الكالف301700 507516

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ايت سكدال301701 469252

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بنحسو301702 517119

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم خليفي301703 586299

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم امني301704 547390

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم سكوري301705 440657

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم مسعيد301706 533395

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الباهي301707 479460

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم النصريي301708 567691

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم وبزو301709 463536

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بومهدي301710 531698

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم شليح301711 594887

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ازروال301712 497483

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم اريزي301713 506759

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم زكي301714 620069

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بوحيد301715 595678

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم أبوالصرب301716 464826
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ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بنعمو301717 510652

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الياسع301718 492629

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الدكري301719 522188

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ناجي301720 457254

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بشاري301721 608142

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم وكيلي301722 530658

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم مرزوقي301723 557060

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الكالف301724 487001

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم طارق301725 483601

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم باري301726 494470

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم مبنري301727 495496

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم أوعطا301728 558502

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق اوعدو301729 474665

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق تزرا301730 628673

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق العرابي301731 466035

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق بوشتة301732 434121

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الفراوي301733 476084

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق وامحان301734 461052

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق املختاري301735 625681

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق بوكال301736 470226

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الكاكى301737 509829

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق بن سعيدي301738 469177

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق املوفري301739 446563

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الرفيع ايت بن حسي301740 540629

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد السالم العواري301741 489163

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد السالم الوتول301742 554796

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد السالم ملعلمي301743 531518

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد السالم ايت وعزان301744 473557

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد السميع البحرتي301745 479387

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصادق تلغومة301746 440571

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصادق بورسيم301747 507005

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصادق ايت بامحي301748 462723

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصديق مناصر301749 455290
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصماد بوختوم301750 439331

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصماد حنيين301751 437338

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد بوخامت301752 448317

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد مربوك301753 507229

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد لزهال301754 594907

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد املعطوب301755 502384

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اهديدي301756 490147

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اكين301757 458538

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد شيبوب301758 545837

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد ويبمح301759 553922

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد لطفي301760 477285

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد عاطفي301761 476721

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الصمد الزاهدي301762 617750

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العاطي زناكي301763 454620

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي الصاحلي301764 491017

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي ازروال301765 529736

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي مسعود301766 518362

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي بن حقي301767 490339

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي امالل301768 501734

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي مشاخ301769 552331

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي شريفي301770 549005

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي محدوش301771 543568

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي اقشميح301772 446764

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العالي الربدوز301773 568389

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الطاهري301774 503322

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز ايت بن داود301775 551396

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز اليماني301776 625361

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز زهري301777 505327

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز تيكونسا301778 494210

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز بويزكارن301779 589020

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز البوركي301780 591433

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز حتاش301781 545516

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز عطي301782 579657
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز اهلنيد301783 620009

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز محيدي301784 508807

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز هرود301785 478012

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الزكي301786 532688

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الشعييب301787 509060

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز عال لي301788 538524

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز ايت بن محي301789 499921

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد العزيز هرمان301790 601479

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغاني بن الشاحلة301791 475943

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغاني بن توزا301792 549443

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغاني باموس301793 475140

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغاني العربي301794 507940

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغاني الذهيب301795 548091

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغفور القسومي301796 459979

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين املختاري301797 542508

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين احللواني301798 467424

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين اباشعو301799 491608

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين الكالف301800 512635

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين التابث301801 539457

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين ايت عال301802 442292

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الغين اجنيلي301803 467698

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الفتاح بنسعدون301804 472974

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الفتاح بور301805 515557

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الفتاح املسكاوي301806 537729

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الفتاح متيم301807 541634

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد القادر شكري301808 468017

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد القادر جالم301809 533922

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد القادر أجعموض301810 445151

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد القادر عبيد301811 566752

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكبري برباي301812 554943

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكبري أخزان301813 427791

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكبري معطى اهلل301814 539074

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكبري الدياري301815 562492
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكبري الداسوقي301816 533485

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم معاين301817 502590

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم شومعي301818 463200

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم الزروقي301819 482558

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم قادري301820 571164

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم والون301821 444339

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم ناجيم301822 631886

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم اليمنوي301823 494976

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم البسطاوي301824 481923

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم امحدوش301825 614364

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم الفطواكي301826 531081

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم خويا301827 449454

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم بغدادي301828 442152

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم الربجي301829 511944

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم موسى301830 489080

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم الشرفاوي301831 564449

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم ايتمسري301832 507100

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد الكريم جاتور301833 506197

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف الدراجي301834 572973

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف انسيال301835 454022

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف سالك301836 455745

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف اهلرمي301837 564774

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ملودن301838 527907

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف بوغابة301839 492985

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف حسايف301840 567054

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف أكرام301841 490492

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف بن الدور301842 607962

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف السعداني301843 500575

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف امزورو301844 526773

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ايت لعريف301845 551755

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ميمون301846 613452

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف وشتاشن301847 487231

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف بوالكة301848 533416
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف بلقاضي301849 565837

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف واحي301850 585422

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف جابر301851 623509

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف مظفار301852 463169

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف السهلي301853 483675

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ايت سعيد اعلي301854 531809

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف زيتوني301855 448184

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل ادرة301856 536137

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل حر301857 632471

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل سيمو301858 483265

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل جنوي301859 478239

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل علوي301860 617911

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل شيتاش301861 578320

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل أغروض301862 441476

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل مسيف301863 609983

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل بصري301864 490735

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل أوبها301865 436027

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل اعالم301866 594965

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل ازكاغ301867 622301

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل خلوق301868 611620

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل شريف301869 582309

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل مايو301870 461519

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل ومزوغ301871 568278

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل مربوك301872 473302

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل ابن ديدي301873 570200

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل نازه301874 475501

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل االعرج301875 535797

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل الوكيلي301876 520231

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل البحري301877 513719

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل بن عمي301878 627672

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل الراسي301879 428051

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللعبد اهلل السلماني301880 573713

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد املالك اعراب301881 569148
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ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد املالك زروالي301882 548179

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد املالك الزعيم301883 579281

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد شهراوي301884 474396

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد الباعث301885 525428

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد الطاهري301886 549469

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد هلنيد301887 504063

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد املشروك301888 489914

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اجمليد دمراني301889 505486

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد املنعم مجالي301890 580768

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد املومن بلعيدي301891 601869

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النيب وعزان301892 515295

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النيب سطيف301893 595833

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النيب مومن301894 438478

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النيب بونصر301895 476876

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النجي معني301896 494925

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد النور ايكن301897 496647

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اهلادي احملفوظي301898 625653

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اهلادي وكنوز301899 519990

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد اهلادي ايت قدير301900 531552

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد ايت سعيد301901 539865

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد بوكطية301902 501919

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد اتلموت301903 496039

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد بوعودة301904 585306

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد احلطاب301905 516657

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الواحد موكرميي301906 536298

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الوهاب مربوكي301907 496343

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبد الوهاب البداوي301908 484882

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداإلله محوعلي301909 485029

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداالله موجيب301910 589258

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداالله حبري301911 505749

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداحلق بنيوس301912 571867

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداحلق باعزيز301913 470736

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداخلالق أيت مهدي301914 502203
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ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرجيم املصلوحي301915 594926

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرمحان الطائع301916 532588

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرمحان الداكي301917 587225

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم سرغان301918 501434

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم املوك301919 466142

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم زقور301920 477653

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم احلامتي301921 488299

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم احتمي301922 457871

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم التاجي301923 525248

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم احلديوي301924 449626

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم تبعندوست301925 543335

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللق خملوفlعبدالرز301926 430411

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق بكوش301927 497591

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق ايت مالك301928 499973

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق بنسيدي301929 497755

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق ايت تز301930 608375

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق لعروية301931 446348

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق الفروقي301932 480605

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق سالم301933 525135

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق مخاش301934 499522

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالسالم املفيد301935 451621

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالصمد بوزيدي301936 595706

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالصمد زهواني301937 484002

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالصمد باوحلسن301938 465710

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعاطي خلوق301939 560309

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعالي عتيق301940 548723

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز العالم301941 497931

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز شعالل301942 627923

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز أخراز301943 500910

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز بوعبيدي301944 486853

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالعلي اهلمام301945 461392

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالغين احلسين301946 450743

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالغين الزاكي301947 452112
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ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالفتاح امحاني301948 432681

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالفتاح لسان الدين301949 583288

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالكريم الصحراوي301950 543735

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالكريم نورالدين301951 429938

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداللطيف عربوز301952 580362

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداللطيف العواري301953 442264

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل اشوكان301954 601658

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل تبخصاصت301955 551085

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل تبعندوست301956 542728

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل اوخنفن301957 625879

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل لشيوي301958 584569

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل بورزيق301959 441509

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل خبديش301960 478828

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل خرواش301961 438305

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل حسناوي301962 497799

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل تنضوفت301963 538222

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل الفاطمي301964 561187

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل ماعي301965 559288

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل ظريف301966 621474

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل احلفيان301967 598951

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلل لوطفي301968 587109

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداملالك تلبيت301969 508042

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداملالك صبور301970 493330

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداملالك حمفوظ301971 581802

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداجمليد خداش301972 525878

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداجمليد زكراوي301973 448906

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالناصر ايوب301974 461923

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالنور ملخنطر301975 441328

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلادي الفنريي301976 498194

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبداهلادي املشهوري301977 508532

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالواحد الشبابي301978 472236

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالواحد اوخنفن301979 574501

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالواحد توفيق301980 483768
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ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبدالواحد ابوالقاسم301981 486316

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزيالله إكرزيإلالعبدا301982 427342

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبلة حللو301983 471504

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبوش ايت سعيد اعلي301984 490852

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعبيد السعداني301985 471177

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيق ادريوة301986 492226

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة حساني301987 464717

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة العابدي301988 615788

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة افازر301989 473628

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة جربان301990 506862

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة جميدي301991 602342

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة النسييب301992 511611

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة العلوي301993 598856

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة العم301994 530637

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة طاهري301995 447243

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة رحيوي301996 514008

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة مرزاق301997 567785

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة حاضوض301998 479245

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعتيقة ترابي301999 541476

ثانوية ابن املقفع اإلعدادية بأزياللعثمان بارودي302000 498969

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان عزوز302001 504294

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان الباز302002 573764

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان البنيت302003 590236

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان امليح302004 473786

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان الراشيدي302005 537023

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان خاشون302006 539549

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان مسري302007 523070

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان اعالمن302008 508437

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان خندايف302009 547383

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان النكادي302010 443032

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان هرشاوي302011 530392

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان مسعف302012 573968

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان عالم302013 541697
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مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعثمان قفيح302014 436353

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعز الدين تطروفني302015 449008

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعز الدين التكاني302016 532625

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعز الدين بن أسعد302017 593143

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين أنشالي302018 429291

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين العمراوي302019 445808

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين بوصاع302020 434416

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين ايت مدوش302021 466470

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين حلدر302022 493668

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزالدين نابل302023 517904

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز برباش302024 475835

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز وهارو302025 612554

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز ايت عيب302026 452025

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز زملاض302027 485862

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز احلائط302028 447059

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز نيمريعني302029 436220

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز لعيون302030 546228

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز بنفساحي302031 462689

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز موجاني302032 478203

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز مصمودي302033 510144

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز الذهيب302034 518330

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز تاكدامت302035 510819

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعـــزيــز امــــوتـــي302036 494575

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز الوزاني302037 540405

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز مصادي302038 440519

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز باكاوي302039 430910

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيز الطاهري302040 566674

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة خوي302041 581756

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة بوكمازي302042 513774

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة ملوك302043 513707

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة خرو302044 469719

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة مكور302045 539114

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة الطاهري302046 509492
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مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة كريم302047 518405

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة عليلوش302048 594439

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة السكدالي302049 575808

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة جامي302050 456645

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة بنجهود302051 446469

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة كرماز302052 560329

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة املسكني302053 430147

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة تونسي302054 516954

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة عاصم302055 509095

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة العبوض302056 537041

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة ايتجى302057 563476

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعزيزة جنم الدين302058 575345

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ايت كبيت302059 479492

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام العطاوي302060 467642

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام حرير302061 484334

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام اسوس302062 498281

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الرتيفحات302063 574991

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ايت سي علي302064 501657

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام كريم302065 463305

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام بنشكور302066 624978

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام القريشي302067 484412

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام أسدرم302068 574068

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام هرييرو302069 607920

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الكوثري302070 550750

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام العباس302071 526926

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام عيسي302072 537097

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ايدمحان302073 514942

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام طلحة302074 550920

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الرحيم302075 433681

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الفطواكي302076 507025

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام احلربيلي302077 443092

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام املعرويف302078 451793

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام حيياوي302079 538801
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مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ايت اجو302080 520842

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الصايف302081 617566

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام عابد302082 455812

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ابيهي302083 478555

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام الوالي302084 488741

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعصام ايت كروم302085 534556

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعفاف اجلزولي302086 594897

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعفاف وردي302087 462816

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي بنعبداهلل302088 559581

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي بقاس302089 607650

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي قاسي302090 445850

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي اترب يط302091 562031

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي واشعدي302092 554513

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعلي ادريسي302093 516298

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد الزهواني302094 519514

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد الظاهري302095 579590

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد علوان302096 490648

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد امللكي302097 586572

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد امدار302098 485101

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد هلوير302099 520644

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد اهلاللي302100 555116

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد صفوان302101 498006

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد ايت امحيدوش302102 499193

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد الرخام302103 547840

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد اجلمعاوي302104 554634

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد ايت دريس302105 461935

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد ايتناصر302106 463745

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد احلمزاوي302107 507684

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد حالل302108 601818

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعماد اسيف302109 497838

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمار فضيل302110 509472

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر كورتي302111 524864

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر أكين302112 584999
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مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر سيسوان302113 632855

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر ايت بوشوي302114 569238

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر احملفوضي302115 578257

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر اوصغري302116 507720

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر أبالغ302117 444637

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر الباز302118 571157

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر شيتاش302119 507054

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر بنعيسى302120 527173

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر منور302121 532301

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر اكوناض302122 449506

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر مورو302123 462882

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر أيت امحاد302124 582118

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر اشراف302125 609221

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر احلفيضي302126 513138

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر البوعناني302127 574309

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر عكي302128 485131

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمر عيدي302129 466527

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعمران الباعث302130 508008

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعواطف عفيد302131 438779

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعواطف ايت وادف302132 508089

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعواطف موعو302133 592515

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعواطف اخلليفي302134 530899

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعواطف زوية302135 467323

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعيسى رضوان302136 454838

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعيسى نازه302137 446864

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللعيصام ايت ابدوا302138 507391

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن حناني302139 523750

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن حيداوي302140 456487

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن مقدادير302141 469298

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن اجلناتي302142 432323

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن اوالدعميت302143 433051

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن واشو302144 440023

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن ايت احلاج302145 469496
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مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن امين302146 520375

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن خليل302147 485439

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن الكناوي302148 573097

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن مسضق302149 425046

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن العمراني302150 433031

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن بكاني302151 545721

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن الطوني302152 521046

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن الكدزي302153 493097

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن وصفي302154 550267

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغزالن الدكري302155 432254

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغيتة رضى شايف302156 494556

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللغيثة ابيج302157 537036

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللفؤاد اقدور302158 595351

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللفؤاد الطراف302159 609716

مدرسة الوحدة االبتدائية بأزياللفؤاد وريح302160 557321

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفؤاد عاللي302161 526685

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفؤاد بكا302162 432431

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفؤاد روحي302163 442611

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفؤاد الناصري302164 499006

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاحتة ظهري302165 427858

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاحتة فتيح302166 492677

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاحتة عواد302167 510595

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاحتة بورزما302168 614018

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة شفيق302169 451216

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة الدوهو302170 545461

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة ايت يوس302171 475858

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة رزقي302172 573682

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة بومخيس302173 579045

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة الوشواني302174 564802

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة اسلون302175 576822

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة مجيل302176 491221

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة لقليب302177 473127

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة امليموني302178 465002
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مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاضمة الزاهري302179 544008

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطم الزهراء واوغيغيط302180 516826

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة السعيدي302181 523099

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة احلداد302182 441423

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة يعكوب302183 510179

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اشيتاش302184 490048

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة واعبو302185 436439

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة ايتهمو302186 434586

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الكموني302187 531632

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الصاحلي302188 447316

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة س ابيه302189 491563

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الكفيفة302190 479375

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة مبارك302191 446163

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بوجوانط302192 577763

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الدريوش302193 529020

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة وسعدن302194 469950

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اباش302195 598176

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بوزيد302196 598895

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة القاضي302197 476506

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة صاحلي302198 463735

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة أبوالدوهاج302199 465554

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة ايت اعلي302200 538544

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة ايتعيب302201 446792

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة تاحلرتيت302202 502648

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الدحو302203 521668

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة افضيل302204 457799

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة املعطاوي302205 511840

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة حنني302206 442668

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة نازي302207 457500

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بويضوضان302208 565203

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة مرشيد302209 578789

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة فاظل302210 512310

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اركادي302211 454949
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مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة مغين302212 521262

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بيسك302213 495099

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة جبري302214 490985

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اهلكورت302215 621988

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة البناوي302216 440338

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الراجي302217 616482

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بوعدي302218 493235

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة العاللي302219 531397

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بوستة302220 540493

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة العرفاوي302221 485133

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الربجي302222 508907

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة فدواش302223 446042

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة لبطيمي302224 487308

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة املوسعني302225 485227

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة ايتغزانت302226 567828

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة األجنري302227 522886

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة أعتاب302228 487910

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة أوشكين302229 465852

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة التونسي302230 483163

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة العماري302231 489998

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة قاجور302232 457616

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة أيت بن يوسف302233 591622

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اهلامشي302234 500732

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بايوت302235 566988

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة اميور302236 482944

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزيتوني302237 545228

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة ونعمان302238 618552

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة مصاض302239 477274

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة بوكيوض302240 462219

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة روشدي302241 515605

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة توزو302242 474927

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء امهيضرة302243 516713

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء والراش302244 509273
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مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء صديق302245 594594

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بنشكرى302246 461267

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء أعائشة302247 514288

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الطراح302248 557486

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الرويسي302249 536392

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء هواللي302250 476888

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الساوقي302251 595765

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء هامشي302252 485655

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اشرف302253 441908

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء عنيد302254 552187

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء زياد302255 552235

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مؤمن302256 440042

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ملعنكد302257 622023

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء املكدر302258 527897

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء عرجي302259 469321

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء تلموست302260 461503

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء املتاقي302261 549936

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء احلريري302262 534120

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء التاقي302263 532694

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الربيعي302264 527918

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء منصور302265 533352

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ايت عدي302266 582062

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اخالي302267 545729

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء قبلي302268 516753

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بوهالل302269 438607

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء املعطاوي302270 458098

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مانكرة302271 539877

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بنعلي302272 491057

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء صداقي302273 499665

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بلعريف302274 537952

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء باعمي302275 448745

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مكروش302276 511517

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الفجالوي302277 462586
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مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ازيلي302278 509437

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مريو302279 455721

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء صداق302280 510532

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء عليل302281 520908

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اهلامي302282 448759

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الفقري302283 492786

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اهلامشي302284 578363

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء قوطيط302285 560597

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء املودن302286 433369

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بنادي302287 466537

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء العمراني302288 547991

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مداني302289 463821

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء مضبري302290 557804

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء أيت ناصر302291 480824

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بنعالل302292 464152

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ايت متودا302293 540964

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بوستة302294 578225

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ابوطالب302295 534910

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء حجرية302296 484566

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء املؤذن302297 452564

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اخلياطي302298 561196

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الغوات302299 488158

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء ازملاض302300 580874

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء علول302301 459305

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بوطايب302302 438713

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء عكي302303 563384

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء البوعزاوي302304 504466

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء العمراني302305 477279

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء اقزار302306 452591

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء فرحات302307 609975

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء فتحي302308 438353

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء دشري302309 459119

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بن االخضر302310 471285
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مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء حيياوي302311 524896

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الطويهر302312 481086

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء الصاحلي302313 538458

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء أبورزاق302314 564544

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء لطفي302315 595257

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهراء بوطاهر302316 558313

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطمة الزهرة خملص302317 496074

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاطنة بنجبار302318 583923

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاظمة ابراهيمي302319 540549

مدرسة أزوركي االبتدائية بأزياللفاظمة زهراوي302320 480507

املدرسة املركزية بأزياللفاظمة املنصوري302321 466720

املدرسة املركزية بأزياللفاظمة بوري302322 551896

املدرسة املركزية بأزياللفايزة بريم302323 524485

املدرسة املركزية بأزياللفتاح بايدو302324 621873

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة أيتباعدي302325 473299

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة بن وعى302326 459863

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة تغزوت302327 455524

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة فيكري302328 628682

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة مرزاق302329 440335

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة ورحو302330 552203

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة كمروني302331 435621

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة ياسين302332 435124

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة شرف302333 496195

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة كتار302334 584842

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة هاربوش302335 513464

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة حميدة302336 564691

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة هرامة302337 493936

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة ورزاك302338 517990

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة ايت املغروس302339 441608

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة بعال302340 516179

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة عدي302341 516299

املدرسة املركزية بأزياللفتيحة الدوهو302342 490824

املدرسة املركزية بأزياللفدوى اعالم302343 468111
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املدرسة املركزية بأزياللفدوى أفود302344 425946

املدرسة املركزية بأزياللفدوى سري302345 569857

املدرسة املركزية بأزياللفدوى كبدي302346 495333

املدرسة املركزية بأزياللفدوى ومحيس302347 453898

املدرسة املركزية بأزياللفدوى ايت بنيشو302348 456952

املدرسة املركزية بأزياللفدوى الصديقي302349 498314

املدرسة املركزية بأزياللفدوى اناصر302350 583162

املدرسة املركزية بأزياللفدوى لربيكي302351 561275

املدرسة املركزية بأزياللفدوى امريم302352 522387

املدرسة املركزية بأزياللفدوى بويزمر302353 504758

املدرسة املركزية بأزياللفدوى املورسلي302354 437406

املدرسة املركزية بأزياللفدوى وباس302355 513803

املدرسة املركزية بأزياللفدوى معطية302356 470709

املدرسة املركزية بأزياللفرح بوزفور302357 471565

املدرسة املركزية بأزياللفردوس جزولي302358 469633

املدرسة املركزية بأزياللفردوس احلربيلي302359 446227

املدرسة املركزية بأزياللفريد إزري302360 469396

املدرسة املركزية بأزياللفريد أكدال302361 576920

املدرسة املركزية بأزياللفريد زروال302362 497230

املدرسة املركزية بأزياللفريد مهتدي302363 458783

املدرسة املركزية بأزياللفطيمة حجاجي302364 606128

املدرسة املركزية بأزياللفواد صميم302365 574735

املدرسة املركزية بأزياللفوزية تغزوت302366 448097

املدرسة املركزية بأزياللفوزية العسيلي302367 516731

املدرسة املركزية بأزياللفوزية جماهد302368 590968

املدرسة املركزية بأزياللفوزية اجلرباتي302369 447049

املدرسة املركزية بأزياللفوزية الزاهري302370 547612

املدرسة املركزية بأزياللفوزية احلسين302371 469476

املدرسة املركزية بأزياللفوزية تعدي302372 620488

املدرسة املركزية بأزياللفوزية مزني302373 486866

املدرسة املركزية بأزياللفوزية جعفري302374 551849

املدرسة املركزية بأزياللفريوز الفضالي302375 445091

املدرسة املركزية بأزياللفريوز ايت احلاج امحاد302376 425022
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املدرسة املركزية بأزياللفيصل امليلودي302377 425121

املدرسة املركزية بأزياللفيصل امزيان302378 482754

املدرسة املركزية بأزياللفيصل ظاهر302379 494593

املدرسة املركزية بأزياللفيصل احلريري302380 614328

املدرسة املركزية بأزياللفيصل حقي302381 448100

املدرسة املركزية بأزياللقدور بطاش302382 552365

املدرسة املركزية بأزياللكامل حنتوم302383 454034

املدرسة املركزية بأزياللكتو أماحي302384 600368

املدرسة املركزية بأزياللكريم جتوي302385 566358

املدرسة املركزية بأزياللكريم الفطواكي302386 590673

املدرسة املركزية بأزياللكريم امعيط302387 567948

املدرسة املركزية بأزياللكرمية مفتاح302388 541605

املدرسة املركزية بأزياللكرمية بورنيك302389 528411

املدرسة املركزية بأزياللكرمية لبعاك302390 530454

املدرسة املركزية بأزياللكرمية جميدي302391 475419

املدرسة املركزية بأزياللكرمية ليحضار302392 544219

املدرسة املركزية بأزياللكرمية محزاوي302393 536272

املدرسة املركزية بأزياللكرمية ياسني302394 542547

املدرسة املركزية بأزياللكرمية فارس302395 487348

املدرسة املركزية بأزياللكرمية العاللي302396 442336

املدرسة املركزية بأزياللكرمية عزيز302397 538251

املدرسة املركزية بأزياللكرمية ايت عبو302398 538770

املدرسة املركزية بأزياللكرمية الفاسي302399 553270

املدرسة املركزية بأزياللكرمية أعمو302400 494843

املدرسة املركزية بأزياللكرمية الوهامي302401 486429

املدرسة املركزية بأزياللكرمية ايت بوتسركال302402 517836

املدرسة املركزية بأزياللكرمية عوان302403 572271

املدرسة املركزية بأزياللكرمية سباوي302404 624118

املدرسة املركزية بأزياللكرمية أيت بوتروايت302405 458224

املدرسة املركزية بأزياللكرمية القندسي302406 508284

املدرسة املركزية بأزياللكرمية حيدر302407 508156

املدرسة املركزية بأزياللكرمية أيت خويا حلسن302408 433560

املدرسة املركزية بأزياللكرمية التابت302409 585164
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املدرسة املركزية بأزياللكرمية كعطيش302410 454535

املدرسة املركزية بأزياللكرمية ارشيد302411 481570

املدرسة املركزية بأزياللكرمية علوان302412 505148

املدرسة املركزية بأزياللكلثوم اكريش302413 564139

املدرسة املركزية بأزياللكلثومة محدي302414 599615

املدرسة املركزية بأزياللكمال ازايز302415 498435

املدرسة املركزية بأزياللكمال السائل302416 543096

املدرسة املركزية بأزياللكمال مركزي302417 623655

املدرسة املركزية بأزياللكمال وهيب302418 616486

املدرسة املركزية بأزياللكمال أوعكي302419 535209

املدرسة املركزية بأزياللكمال محاني302420 611334

املدرسة املركزية بأزياللكمال فزو302421 576434

املدرسة املركزية بأزياللكمال مجراني302422 451366

املدرسة املركزية بأزياللكمال العنزي302423 472111

املدرسة املركزية بأزياللكمال الزيتوني302424 485771

املدرسة املركزية بأزياللكمال احتاش302425 520106

املدرسة املركزية بأزياللكمال ارعدي302426 508777

املدرسة املركزية بأزياللكمال امناي302427 486010

املدرسة املركزية بأزياللكمال زروق302428 468511

املدرسة املركزية بأزياللكمال العياشي302429 570150

املدرسة املركزية بأزياللكمال ناخود302430 574919

املدرسة املركزية بأزياللكمال إسرى302431 489233

املدرسة املركزية بأزياللكمال تلحيق302432 434162

املدرسة املركزية بأزياللكمال امحاني302433 456718

املدرسة املركزية بأزياللكمال الفاطمي302434 567325

املدرسة املركزية بأزياللكمال امنصور302435 615357

املدرسة املركزية بأزياللكنزة ايت عاشور302436 536946

املدرسة املركزية بأزياللكنزة الوايف302437 500658

املدرسة املركزية بأزياللكنزة العريفي302438 469509

املدرسة املركزية بأزياللكنزة جبار302439 522755

املدرسة املركزية بأزياللكوتر مهراوي302440 483321

املدرسة املركزية بأزياللكوتر الصاحلي302441 476714

املدرسة املركزية بأزياللكوتر اخواجة302442 569722
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املدرسة املركزية بأزياللكوثر امينتزي302443 449443

املدرسة املركزية بأزياللكوثر بوعابد302444 450486

املدرسة املركزية بأزياللكوثر دحا الركييب302445 587913

املدرسة املركزية بأزياللكوثر حجار302446 485483

املدرسة املركزية بأزياللكوثر مججام302447 441449

املدرسة املركزية بأزياللكوثر مزمي302448 538483

املدرسة املركزية بأزياللكوثر نعيم302449 493044

املدرسة املركزية بأزياللكوثر احلاجب302450 436372

املدرسة املركزية بأزياللكوثر تويزي302451 460495

املدرسة املركزية بأزياللكوثر محيم302452 455055

املدرسة املركزية بأزياللكوثر اعروش302453 447370

املدرسة املركزية بأزياللكوثر زوبري302454 480283

املدرسة املركزية بأزيالللبنة ازوران302455 512877

املدرسة املركزية بأزيالللبنى اضريوي302456 596177

املدرسة املركزية بأزيالللبنى ابو الشيخ302457 512452

املدرسة املركزية بأزيالللبنى تدلي302458 487232

املدرسة املركزية بأزيالللبنى النامجي302459 445440

املدرسة املركزية بأزيالللبنى قميحة302460 487295

املدرسة املركزية بأزيالللبنى الصاحلي302461 457821

املدرسة املركزية بأزيالللبنى جعفاري302462 477351

املدرسة املركزية بأزيالللبنى امكدول302463 462901

املدرسة املركزية بأزيالللبنى رضوان302464 479550

املدرسة املركزية بأزيالللبيض جناة302465 493401

املدرسة املركزية بأزياللحلبيب جارموني302466 454521

املدرسة املركزية بأزياللحلسن ايت شكال302467 514987

املدرسة املركزية بأزياللحلسن زيدان302468 441244

املدرسة املركزية بأزياللحلسن ابركزى302469 458241

املدرسة املركزية بأزياللحلسن جنيم302470 530117

املدرسة املركزية بأزياللحلسن رحو302471 502298

املدرسة املركزية بأزياللحلسن فرحان302472 439242

املدرسة املركزية بأزياللحلسن شويشوي302473 517853

املدرسة املركزية بأزياللحلسن مودين302474 524053

املدرسة املركزية بأزياللحلسن نعيم302475 434308
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املدرسة املركزية بأزياللحلسن واغزاز302476 545062

املدرسة املركزية بأزياللحلسن رافع302477 455258

املدرسة املركزية بأزياللحلسن اصاليح302478 504608

املدرسة املركزية بأزياللحلسن بالونص302479 478088

املدرسة املركزية بأزياللحلسن أفكال302480 550619

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن بازهرة302481 459487

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن شهيد302482 434348

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن بتفلوست302483 457108

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن الزيرك302484 459874

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن الشريف302485 471486

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحلسن مليح302486 503324

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة املعناوي302487 470198

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة ايت املوك302488 504642

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة أيت الطالب302489 497152

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة اليامين302490 499615

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة وطلحة302491 496217

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة ايت يدير302492 544476

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة اسبهة302493 457392

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة البكاري302494 484425

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة ابسكيض302495 541453

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة اقصيب302496 493241

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة الغالي302497 493745

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة اوشن302498 596079

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة اكوشام302499 516587

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة ملواني302500 615375

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة بوشكريى302501 566334

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة زغرات302502 531848

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة مرزوك302503 446506

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة توفيق302504 627028

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة املنصوري302505 432123

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة سرغان302506 478031

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة فحيمي302507 596109

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللطيفة ِْإضرابن302508 443304
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مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللعروسي السعدية302509 455610

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللعوان انوار302510 515668

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللكبرية كركابة302511 535465

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللالامينة البوعيشي302512 430751

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء زكي302513 616919

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء ايت طرحى302514 488527

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء بوغنو302515 499772

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء بوهاللي302516 531364

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء حيدود302517 602089

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء بروك302518 550710

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء عثماني302519 632329

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء بايفلت302520 434444

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللملياء السراج302521 584489

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنة حامت302522 526149

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنة اوالدعميت302523 434590

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنة الصلحي302524 489719

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنى املكوني302525 566228

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنى عبد القيم302526 578607

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللوبنى اكلي302527 531741

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلة زاهري302528 564913

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلة جهاري302529 573799

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى قديري302530 511624

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى رمحون302531 437290

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى خبوش302532 574295

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى ازملاض302533 532568

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى انوري302534 544114

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى اعتيق302535 459537

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى حجابي302536 535173

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى بوعمر302537 516840

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى عاشور302538 538346

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى قشاش302539 571240

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى نايت حمداش302540 579290

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى بن ملوي302541 469763
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى قرقوري302542 550943

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى عديبو302543 598780

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى ناجي302544 462108

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى نايت ملقدم302545 478516

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى املعطاوي302546 491405

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى أوعياض302547 481215

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى لعكيد302548 475003

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى موسى302549 485267

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى أبطار302550 501259

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللليلى بوكريم302551 441478

مدرسة القدس االبتدائية بأزيالللينة بوميكلوين302552 496866

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللماجدة ديان302553 463657

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللماجدة امللوع302554 484774

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللماجدة بوجروف302555 472403

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللماجدة الدزاز302556 504039

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللماجدة شوقي302557 465196

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللمارية مبشور302558 490299

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللمارية حنيين302559 504713

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللمباركة مؤدن302560 503174

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللجمدة اخلياط302561 498189

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللجمدة كندي302562 473391

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللجميدة حرشيش302563 438761

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحماسن فوداد302564 460800

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحماسن وعا302565 490342

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحماسني اكوتي302566 443119

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمجوبة مرار302567 514348

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمجوبة حفيظي302568 539239

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن الركيك302569 459612

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن فرجي302570 436795

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن صادق302571 469231

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن بن عبيد302572 443378

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن غربو302573 631427

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن إبن احلافظ302574 459618
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن فوزي302575 426198

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن أهرموض302576 483032

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن حوسين302577 533105

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن العسري302578 439989

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن اجمار302579 431858

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن أمسد302580 472557

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن سيمو302581 456614

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن بوغروم302582 610919

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن املدهوني302583 462846

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن اعضضا302584 505035

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن ايت مسعود302585 509059

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسن عبد القدوس احلفضي302586 450115

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسني آيت مسعود302587 472688

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمسني تاحلرتيت302588 527911

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمفوظ بن بيبودة302589 541671

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمفوظ الوايف302590 549093

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد عيقيب302591 480701

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد لقداري302592 627668

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد اليزيدي302593 629538

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد عصام302594 587746

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد والبكري302595 508886

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد خمربش302596 494681

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد اجلعفري302597 615718

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحمماد اسوالغ302598 465116

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممحد ايت عزيز302599 602014

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد صويف302600 616633

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عدي302601 515359

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بناوي302602 497834

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ورباط302603 514523

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد صاطفي302604 478318

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد صبار302605 493873

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد حتزام302606 448735

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد كروش302607 496371
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مزوز302608 493798

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد خبوتي302609 460297

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مستور302610 545695

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد البدري302611 557571

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد افيالل302612 557838

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد قسريي302613 435421

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عريض302614 558561

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد وربيع302615 598437

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد تشرباعت302616 559300

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ميزادن302617 496946

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عشاق302618 441547

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مطيع302619 543872

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اهلامي302620 544639

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد طيب302621 545362

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد منها302622 602026

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد املوفري302623 460197

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد لبالغي302624 431848

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايتعبو302625 428836

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد زابور302626 498810

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عياط302627 441755

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اميزيلن302628 621391

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد امرتوس302629 462281

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مشكور302630 607747

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فؤاد302631 461435

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد دريسو302632 601802

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مقدار302633 448444

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ابرام302634 448537

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فوزي302635 445629

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ملوك302636 556205

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت كورامت302637 446602

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اعمر302638 555828

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد وراشي302639 434688

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد خويا إبراهيم302640 461804
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بوحو302641 498258

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بورفاد302642 547969

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الضبيع302643 591638

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد أزكاغ302644 446875

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد نايت علي302645 552968

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الزغواني302646 553104

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بوحسني302647 555559

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اطاغت302648 463779

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بوحمندي302649 565255

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد شريف302650 485524

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العادلي302651 576049

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الزويت302652 433362

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العابد302653 455286

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد معروف302654 455486

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الومحاني302655 455578

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد رزقي302656 583425

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مستور302657 426457

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الربتالي302658 431003

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد لغريب302659 490600

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد منصور302660 610482

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اجلامعي302661 594651

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد احلكيمي302662 484350

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ورية302663 575386

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد امللوكي302664 484183

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد غزار302665 455998

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد يوسف302666 489308

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد كين302667 489358

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اغبالو302668 615864

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بومحيدي302669 461585

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد انكر302670 456550

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الزري302671 440603

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بيقتى302672 444901

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العلمي302673 488522
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عمار302674 614284

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد واقجا302675 451790

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فائز302676 460643

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اورير302677 591289

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العمري302678 432411

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايتعلي302679 444351

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد محاني302680 492188

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الشيكر302681 610911

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد نشاط302682 459624

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد طاليب302683 490026

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد جفى302684 454223

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اعجيك302685 584897

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد دابش302686 490416

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عدي302687 454970

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بويزكارن302688 589743

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد رياض302689 477944

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت احممد اعيسى302690 492966

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت تفغالني302691 567368

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت اكتري302692 567153

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد خوجة302693 482855

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بوحو302694 566693

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بويكزارن302695 494502

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد حاردي302696 427708

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الفاركو302697 504788

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد أيت مبارك302698 435742

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت وقا302699 493928

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فرود302700 608198

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد طاهري302701 564546

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد شرادي302702 480208

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اهلاللي302703 459304

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مباكر302704 563484

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بن عيادة302705 562957

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد رزوقي302706 560278
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اودمحان302707 565081

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد املنصوري302708 433701

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد دهباني302709 456701

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ابن امحاد302710 492538

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد مهرير302711 571381

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اجلاكري302712 493008

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فاضل302713 433526

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بنيطو302714 491108

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد هالل302715 440566

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بورحيم302716 457832

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد يونس302717 427122

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد منعام302718 561404

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ايت خافو302719 473550

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد موجاني302720 491584

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد نعسكالن302721 456830

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد عسفوري302722 568764

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بوحلروف302723 457888

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد أعيسي302724 457980

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد الوركي302725 499836

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد خليل302726 473175

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اكين302727 630228

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العدلفي302728 533964

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد ازطوطي302729 584324

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد افرك302730 499515

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد برج302731 513058

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد فنني302732 436900

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد السحباني302733 508978

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد احلماموشي302734 499451

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد بارودي302735 499281

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد زيان302736 623847

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد اغراس302737 531679

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد العبوض302738 516419

مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد امليك302739 584201
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مدرسة القدس االبتدائية بأزياللحممد املراحي302740 624320

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مقدمي302741 613963

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد رشاد302742 532730

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد هاشم302743 426026

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الورشاني302744 510915

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد املنصوري302745 533357

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد امعيط302746 508803

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بنكروم302747 534003

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بنعمر302748 440890

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد وردي302749 532856

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اوخلو302750 468152

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد احبو302751 533224

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد قشاش302752 473471

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد شهبون302753 467423

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد عتيق302754 439786

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مسري302755 427918

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد هياضي302756 446064

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد حاجي302757 509324

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ملول302758 520542

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مناصف302759 429906

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اضبيب302760 507487

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد أغوليد302761 475642

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد زيواني302762 470120

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد حمدن302763 525881

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد عالش302764 446200

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ابسكيض302765 455113

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ساهل302766 476320

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد لغليض302767 522299

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايتخويا302768 523024

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ضابيش302769 504380

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد العلمي302770 437986

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ازناكن302771 470772

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايت سعيد302772 442185
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مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الفكاك302773 428440

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اجملداوي302774 530374

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد سعيد302775 530190

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد أحنصال302776 513199

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مطيع302777 527936

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد سناني302778 440345

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بنشريف302779 632870

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايت متودة302780 520440

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الطاهري302781 494300

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد عاصم302782 469175

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد شانعة302783 602350

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايت ازروال302784 527712

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اكناو302785 527378

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اهليسويف302786 540944

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد قيدا302787 428833

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ملباركي302788 528124

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد احلداوي302789 447992

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايت حادة302790 430390

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بلمودن302791 445806

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد حلول302792 474004

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بوامهيم302793 513273

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد أيت املنصر302794 542127

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد حرشي302795 506066

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد فارس302796 625234

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد خلفاوي302797 465654

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد جنحي302798 535212

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد اكلي302799 474631

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مزروب302800 442453

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بالغازي302801 543329

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد كميل302802 505321

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بن الصغري302803 425963

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الداوودي302804 486650

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مسلم302805 464607
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مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد رشيد302806 465768

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد لوديين302807 620111

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مفيد302808 515494

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد أيوسف302809 439624

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد إمزيلن302810 473871

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الورضي302811 540341

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد زكري302812 507514

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد دحو302813 440699

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الطاهري302814 504286

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد سليم302815 512476

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الرصايف302816 578390

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد أمغران302817 511921

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد بوزار302818 566070

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الكفاني302819 535008

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد مسعود302820 565698

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد معالم302821 473829

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد ايت احساين302822 615668

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد الداودي302823 539335

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد االمني الشباني302824 552868

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد املختار زيدان302825 472860

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد املدني ادريسي302826 567415

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحممد رضا نوري302827 544452

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللحمند الوردي302828 572588

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمدحية خبوش302829 529264

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمدحية البكار302830 441607

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمدحية واحي302831 510881

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد زروال302832 465430

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد قربيس302833 488467

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد بوقدير302834 583181

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد سهلي302835 609399

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد بنعو302836 468562

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد بوعزاوي302837 535773

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد عبيد302838 494446
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مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد قريشي302839 585683

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمراد امليك302840 584620

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان مخريش302841 489300

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان محوشي302842 429825

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان سنوسي302843 459802

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان جراري302844 584880

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان بنتعرابت302845 568361

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان ايت عمران302846 439088

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان بركاك302847 571623

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان قوطيط302848 588577

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان سقراط302849 489171

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمروان احليداري302850 559754

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمرية بونى302851 538348

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمرية غزيوي302852 484592

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمرية بكوري302853 497862

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمرية ملسلك302854 497884

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمرية ملوك302855 615856

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم اخطرية302856 518411

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوجعراوي302857 581979

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم قامسي302858 456414

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم مسعودي302859 432873

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم عسولي302860 585261

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم احلسين302861 484089

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ايت الطالب302862 431541

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بالوك302863 445126

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بلمعطي302864 610776

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم السعودي302865 510857

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بريم302866 612730

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم لكريشة302867 447038

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ديان302868 512845

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ابراهيمي302869 506020

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم عسري302870 451937

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم مجيل302871 427012
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مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم متوش302872 520187

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم السوداري302873 596585

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم فالكي302874 519646

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم جيرب302875 430783

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم غراف302876 496441

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم شهيب302877 430923

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم خويا ابراهيم302878 600401

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم حرير302879 489627

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بناجي302880 633208

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم زوهري302881 475609

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوامهيم302882 515059

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ازروال302883 592782

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم اقنيان302884 454996

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم مفيد302885 503328

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم حنني302886 452261

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ايكن302887 522428

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الرياني302888 584470

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم حقابي302889 578276

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الغليب302890 485449

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم محال302891 501348

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم امحامة302892 561024

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم القاضي302893 477225

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ايت علي احدو302894 559403

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوعبيد302895 582996

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم خليدي302896 459763

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ونري302897 505809

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم املنور302898 509974

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم أسقال302899 528721

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الدومي302900 480023

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم درع302901 570149

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم العسري302902 426777

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوكريشة302903 536299

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم غزياني302904 531156
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مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ايتلعريف302905 447483

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم اوكدوا302906 548571

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم ابو البسباس302907 552109

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم وودار302908 445870

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم شعو302909 498126

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم جابا302910 465726

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم املاموني302911 549246

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الشقراوي302912 548985

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بورزمة302913 543040

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم القلمي302914 463903

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الوشواني302915 543453

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوداود302916 552039

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم العامري302917 610940

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم اكداش302918 497603

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم بوتقبوت302919 483276

مدرسة بئر انزران االبتدائية بأزياللمريم الضاوي302920 483233

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم ابراهيم302921 449785

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم حاضر302922 443824

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم واري302923 525122

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم الصوري302924 457442

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم سبو302925 433795

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم الطاهري302926 456838

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم بنيوسف302927 568958

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم رزقي302928 526691

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم اقراشاو302929 476690

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمريم ببوشي302930 427414

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمرمية جناح302931 438649

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمرمية األزودي302932 597861

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمرمية بانوار302933 505183

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمرمية نهين302934 521305

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمرمية بلفقيه302935 451921

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمسغاري فاطمة302936 507767

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى النوري302937 621732
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى ارجدال302938 447786

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى القاضي302939 477860

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى احلبييب302940 548343

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بوخرطا302941 620378

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى شفيق302942 431172

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى أمريى302943 546857

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى العمري302944 448425

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى اغري302945 456217

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى ايت اجلمعة302946 524251

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى قبوش302947 488753

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى فتاح302948 490717

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى وجانا302949 486907

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى ارسالن302950 434748

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى اخلادير302951 444542

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى ايت شكور302952 539215

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى ايت الطاهر302953 580445

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بوستى302954 487288

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بنزهارت302955 433812

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى وبنهادي302956 514968

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بومنصور302957 540408

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بوزكور302958 526622

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى اشبو302959 475449

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى واعال302960 449092

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى الصبان302961 499008

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى فاريد302962 480485

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى عليلو302963 511340

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى امحاد302964 450111

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى مومن302965 469435

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى اجملودي302966 480068

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى الرصايف302967 464032

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى عزيزي302968 494409

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى احمضار302969 497069

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى بوزيان302970 584906
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصطفى سعيدي302971 553417

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمصعب ملومين302972 613547

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاد بومركود302973 485788

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاد ناجي302974 539688

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاد مسكور302975 569673

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاد ازروري302976 504745

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاد االنواري302977 436186

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعاذ بوعزاوي302978 525309

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمعتصم بداوي302979 437527

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللملعيد التقي302980 437056

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة خشينة302981 543646

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة أيت جا302982 492639

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة عبدون302983 602691

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة حمسن302984 593285

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة وردي302985 494402

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة امسويا302986 446898

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة بريم302987 612653

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة صفحة302988 587254

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة حافظي302989 518777

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة متوكل302990 566506

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة اشقري302991 459470

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة معسو302992 496031

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمليكة والزاويت302993 492205

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنار حضراوي302994 486158

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنال خوي302995 455916

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنى دحاني302996 538987

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنى أمكور302997 497477

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنري حسين302998 462517

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمنري حداوي302999 569623

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمهدي بوسلهام303000 614071

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمهدي عرفة303001 435674

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمهدي بلمودن303002 559105

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمهدية اعنيبة303003 505524
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموحى اليعقوبي303004 490470

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموحى البومالي303005 483741

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمـــوحــى عــقــيـت303006 494191

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموحى العربي ملحين303007 570914

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموسى حلمي303008 599796

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموالي امحد شجاع303009 433234

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموالي احملجوب حامي303010 450206

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموالي حفيظ أوبا303011 487278

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموالي يوسف صابر303012 541490

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولود الزماني303013 461432

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولود الفاريسي303014 560736

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولود بنحدة303015 538937

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولود علواني303016 543983

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولودة حموشت303017 588989

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولودة لسمر303018 450332

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولودة مزكان303019 446357

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمولودة رضواني303020 468872

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمونة اداد303021 589031

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمونة بوداود303022 552582

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمونية لشكر303023 454504

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمونية لعريش303024 431984

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمونري الداودي303025 511974

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللموهيمان بدرالدين303026 512659

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللميلودة نايت أغريس303027 509963

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللميمون اعطار303028 542413

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللميمون حافضي303029 530423

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللميمون اسدرام303030 530736

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة فاتح303031 442222

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة الوعزاني303032 484709

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة احلنساوي303033 482653

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة مزيان303034 634003

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة ايت امحاد303035 580701

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة الطراح303036 594730
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة النصري303037 495453

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة الزاكي303038 543881

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة مكوار303039 565619

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة عالوي303040 521526

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة ملرابط303041 542954

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللمينة تغية303042 526380

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنا دية اعبو303043 542261

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللناجي فوزية303044 490668

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادى عادل303045 517322

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية خشيع303046 544756

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية ليونسي303047 615862

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية جيدان303048 582804

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية بوبكراوي303049 490626

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية بن جده303050 468952

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية حبدة303051 567651

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية محدون303052 567400

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية عزام303053 605880

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية مرزاق303054 484446

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية زعضار303055 478845

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية العسافر303056 472317

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية الزاعري303057 614705

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية بوقبو303058 472358

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية ايت كورو303059 550513

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية اجلزولي303060 474212

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية منتصر303061 605050

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية ايت الطالب303062 472013

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية عادلي303063 526513

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية وحسو303064 452742

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية شاكر303065 454719

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية املودن303066 512590

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية تقدرين303067 530304

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية مريتون303068 517867

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية الزملاطي303069 512491
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية جعفر303070 510397

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية وردي303071 462527

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية نبيه303072 458161

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية ايت مازيغ303073 508144

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية أتكوميت303074 565182

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية شافعي303075 629773

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية جبالوي303076 509136

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية حدوش303077 500239

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية العمري303078 499254

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية زكرياء303079 443601

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنادية كروي303080 537713

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللناصر الضعضوري303081 616000

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنافع اليوسفي303082 512384

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل لوزي303083 521864

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل أكرضان303084 473558

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل فراح303085 493926

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل بنتكا303086 507622

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل محيدوش303087 449406

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل احلوش303088 603499

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل لعريفي303089 467721

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيل ابواملكارم303090 427730

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيلة وهيب303091 461728

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيلة السعودي303092 507652

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنبيهة بدوش303093 584645

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة فاللي303094 483474

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة بوقسيم303095 615417

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة افسحي303096 541160

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة برير303097 494250

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة بولعزيري303098 631837

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة بوفكري303099 430452

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة مرزوق303100 469448

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة هرمان303101 610330

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة بالل303102 500653
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة كندر303103 506761

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة ليونسي303104 477242

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة العماري303105 481818

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة اوربا303106 565508

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة تغفيست303107 523087

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة بوشكرية303108 453941

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجناة اوقديم303109 436822

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنات لعفو303110 476330

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنوى الرامي303111 534266

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنوى قسو303112 443123

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنيبة عبد الكامل303113 442235

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنيد نورالدين303114 450558

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللجنيم عطوشي303115 461941

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللندى كراب303116 565084

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللندى نامق303117 517698

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللندية ايت عال303118 622981

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة الناصري303119 432313

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة بوكتاف303120 474125

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة شوقي303121 557528

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة دوهو303122 577162

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة ايتحركيت303123 534718

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة اوعكي303124 513411

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة اغرام303125 461300

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة املريوح303126 466869

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة تغزوت303127 455696

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة ايت واحي303128 518783

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة نواري303129 455875

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة انس303130 507457

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة روبان303131 457050

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة نذير303132 462459

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة بو الراس303133 473632

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزهة ازليم303134 481319

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنزيهة أقبلي303135 527536
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مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنسرين حقاوي303136 440835

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنسرين اهلداوي303137 425178

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنسرين الزيتوني303138 455557

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنسيمة النجي303139 621181

مدرسة ازالفن االبتدائية بأزياللنسيمة باب اهلل303140 524935

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنسيمة سراب303141 472940

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنسيمة بكري303142 430965

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنضال وعزان303143 441848

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنظرية احلانني303144 567146

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعمة ايت زايد303145 429839

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة حلنيين303146 482813

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة مجال303147 551998

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة طاليب303148 448711

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة منزيه303149 538036

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة فاحتي303150 514658

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة بولة303151 520445

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة فاريد303152 431244

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة الزين303153 441300

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة الباز303154 515698

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة سافني303155 578305

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة عمران303156 510254

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة عشور303157 546280

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة امالل303158 501353

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة اوليضاض303159 477463

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة زيوي303160 494166

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة فراح303161 462114

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة احلميدي303162 470507

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة سليمان303163 598970

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة بوخريس303164 442693

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة ايت ملوك303165 543711

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة أعتاب303166 427689

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة الساعيد303167 614843

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة بباوي303168 525126
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة رشيق303169 474627

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة العراك303170 434358

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة رضواني303171 467000

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة وغزمان303172 595596

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة اماعي303173 455367

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة املعطاوي303174 489819

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة أوشكين303175 465713

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة اهدى303176 491356

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة نايتخويا حلسن303177 491581

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة ايتعلي اموح303178 427267

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة تقبيبت303179 599683

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة املركوا303180 476127

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنعيمة راضي303181 444101

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنهيلة شكراني303182 430705

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنهيلة املاك303183 503427

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنهيلة عيشوني303184 501886

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال عاصيف303185 436762

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال محدوش303186 547138

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال عفان303187 452491

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال هلبوب303188 586856

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال مجولي303189 444646

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال نصريي303190 484780

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال حمفوظ303191 510190

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال إفارض303192 470418

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوال االمحر303193 494312

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوالدين جبار303194 629665

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوح الدويسي303195 602258

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين صادقي303196 594661

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين جماهد303197 565059

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين املعطاوي303198 511820

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين اهلامشي303199 478033

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين احتاسن303200 485780

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين شطيب303201 583676
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين محوش303202 624707

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين حمفوظ303203 564048

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور الدين اجبالي303204 582101

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنور اهلدى اوالطالب303205 471076

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين صابر303206 488952

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين شوقي303207 607417

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين فائق303208 513974

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين دمناتي303209 607675

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين عالم303210 478586

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين بوخامت303211 521685

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين الشرقاوي303212 509051

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين امروس303213 465865

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين بلمودن303214 440923

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين حرور303215 627167

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين عوني303216 440909

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين متساون303217 486870

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين احلقيقي303218 450504

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورالدين مزهور303219 531388

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة الزهراوي303220 475861

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة مشسي303221 545159

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة مششام303222 492208

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة رياح303223 518388

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة اعالم303224 601739

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة قادري303225 622203

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة حملمدي303226 528025

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة عاللي303227 474612

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة ناجي303228 469938

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة جتميعات303229 433571

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة زاكي303230 467110

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة الطاوسي303231 527396

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة الدليمي303232 473892

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة احليان303233 609489

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة األصبحى303234 475178

99106يعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة النجاري303235 441007

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة اماعي303236 530960

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة القالل303237 460741

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة احلمري303238 470320

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة بوزرو303239 482803

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة اخلداش303240 580576

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة الديين303241 505302

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة ضاوي303242 503667

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة ايت امغارن303243 473342

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة تدارت303244 460261

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة ايت اعزيز303245 510211

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة جباري303246 461835

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة شعطيط303247 476337

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة حثيت303248 534862

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة قطيب303249 546221

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة اهلروش303250 465537

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة كوسكري303251 462415

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنورة فتاح303252 533576

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوفل بوطالع303253 495613

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللنوهة مربان303254 556469

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر فياللي303255 586652

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر وجعو303256 498557

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر التوميي303257 497288

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر خملص303258 496797

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر اخالي303259 518137

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجر التامري303260 468005

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهاجرة املسكي303261 457743

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهالة مزراق303262 481295

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهجر أفخار303263 498190

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهجر بن شقرون303264 460287

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهجر املول303265 524371

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهدى السبيت303266 484076

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهدى مركزي303267 486445
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهدى عجم303268 521077

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهدى أخويا303269 493205

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام موهلم303270 484968

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام رزوق303271 486065

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام اتغيغيت303272 489281

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام اخلطابي303273 427040

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام كرادي303274 543701

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام منصت303275 550331

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام توفيق303276 573416

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام ايطو303277 609268

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام الناصريي303278 622024

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام تنضوفت303279 447116

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام رحو303280 447432

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام مترة303281 464817

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام العداوي303282 463141

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام العفري303283 460710

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام امزيل303284 502332

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام بوسالمة303285 452892

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام كرو303286 572788

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام كوكا303287 535769

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام ايت بركة303288 581191

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام التاجي303289 506387

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام وجوظن303290 487229

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام داوغري303291 606862

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام خوش303292 497551

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام ايت نبارك303293 592501

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام واحي303294 531253

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام اغبال303295 498114

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام سليم303296 528428

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام الرفاعي303297 523600

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام زروالي303298 527820

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام جماهد303299 592352

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام الطالب303300 600258
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام غالب303301 490202

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهشام مرباق303302 568650

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهناء مغراوي303303 496804

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند العسلي303304 475106

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند امحدوش303305 434844

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند صميم303306 568973

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند جرموني303307 568831

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند خالص303308 457933

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند العبوبي303309 441217

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند معرافت303310 462841

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند صبري303311 504297

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند احلريف303312 557860

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند اجلباري303313 510155

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند خلدوني303314 502673

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند وغامن303315 499823

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند دادى303316 613097

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند بدال303317 444996

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند الطاهري303318 531071

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند احملفوظي303319 491122

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند لوزة303320 610956

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللهند خاطب303321 569802

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللواحدة لكريدي303322 519631

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوالعيد اوخبان303323 492379

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوالعيد وفلوس303324 603899

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوجدان داني303325 543765

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوجدان الكراب303326 553191

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد نصريي303327 495922

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد اجلوهري303328 578358

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد فوزي303329 486646

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد حنشي303330 432109

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد ايت حيي303331 580375

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد نصري303332 570936

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد فطومي303333 518017
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد باعبدون303334 489679

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوداد أقديدير303335 437789

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوديع الزغودي303336 515297

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوردة التاقي303337 434599

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوردية ابنيين303338 442764

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوسيلة األشهب303339 520368

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوصال فانيش303340 446000

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء عدالي303341 615757

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء منصف303342 528736

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء فتوحي303343 496033

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء عالم303344 446510

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء داتسي303345 439264

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء القاضي303346 425598

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوفاء منوالي303347 505935

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد زالف303348 438250

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد اعجيبات303349 489049

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد خباز303350 497386

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد جالل303351 466926

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد لعكاد303352 455898

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد بشكري303353 465645

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد تغراوي303354 599522

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد زروال303355 433302

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد ليحضار303356 547717

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوليد زكريري303357 487574

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللوهيبة جناح303358 491312

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني فهمي303359 446803

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني تريزتني303360 498357

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني املزدادي303361 493361

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني بوالقمان303362 461232

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني السحري303363 493598

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني محيدي303364 611840

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليامسني ازهر303365 459636

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بامو303366 500490
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بوزاك303367 441028

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني طاهر303368 615807

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني سقري303369 507492

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني ستار303370 506037

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني الرحالي303371 567978

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني الزييت303372 446981

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني باالمني303373 625793

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بوكيوض303374 428917

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني سعداني303375 477949

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني ثابت303376 600523

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني أوحين303377 487378

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني العشابي303378 492425

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني أخيطوش303379 539303

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بوليف303380 567820

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني اعرابن303381 566741

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني غناوي303382 562405

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني هبسي303383 570768

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بن كرو303384 550372

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني واملختار303385 543134

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني عماوي303386 542424

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بوحجرية303387 540985

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني علوش303388 433033

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني خويا303389 576568

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني فارس303390 532662

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني ايت بالل303391 516663

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني بدري303392 512421

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللياسني تاحلرتيت303393 441575

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللحييا الغجرامي303394 435844

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللحييى بودهرا303395 460331

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللحييى العسولي303396 606099

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللحييى مسحان303397 481636

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليسرى عناوي303398 482547

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليسرى زغبور303399 489756
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مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليسرى افقري303400 493889

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليسرى اتغزوت303401 465531

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليعقوب حبيب اهلل303402 465413

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف بنزيان303403 579549

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف زينون303404 478419

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف بوحتروست303405 445605

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف جماد303406 607774

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف السهلي303407 426363

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف حيلو303408 445124

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف احلاجي303409 583394

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف بوحبال303410 506323

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف الشميطي303411 430372

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف اماحي303412 467152

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف وغزمان303413 467054

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف املدليوي303414 615845

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف ادريوش303415 569916

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف خلوطي303416 432036

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف الزيتوني303417 548791

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف اشريف303418 433790

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف شتاشن303419 569544

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف الشخمون303420 499791

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف عجيك303421 456841

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف ايت بوعبيد303422 473906

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف عيدوك303423 597334

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف معقول303424 440360

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف قريروش303425 494793

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف مصلح303426 444124

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف محا303427 497262

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف رازق303428 526596

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف جعفري303429 551343

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف الربغوت303430 585243

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف اكضيض303431 488695

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف بلحسن303432 495164
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

""الئحة أمساء  املترشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية "" 

 -2018 دجنرب 22دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

مزدوج التعليم االبتدائي :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف شدلي303433 490520

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف متوشي303434 600309

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف بنعقا303435 533048

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف ايتبابا محاد303436 495661

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف رازقي303437 534034

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليوسف رزوق303438 584158

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس اسليماني303439 454651

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس البصري303440 438067

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس ايت الطالب303441 513284

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس باروش303442 448909

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس امتوك303443 510817

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس زاوي303444 508641

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس زين303445 490477

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس ويعزان303446 490936

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس جبدة303447 595671

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس لعتابي303448 533013

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس لعياطي303449 429057

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس اعبوش303450 527193

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس ساحة303451 530284

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس بوقرون303452 487494

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس رزقي303453 508276

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس ايت بونو303454 611619

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس غاملي303455 546306

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس عابد303456 472396

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس خطييب303457 510864

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس هاني303458 597247

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزيالليونس بويسي303459 570861

مدرسة وادي الذهب االبتدائية بأزياللحممد فتاح303460 484699
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