
 

 املركز الجهوي ملنظومة اإلعالم

 . شارع القدس  بني مالل، التكوين لجهة بني مالل خنيفرةاألكاديمية الجهوية للتربية  و 

 48-23-05-96-51الفاكس :   05-23-48-38-22/ 05-23-48-24-01الهاتف: 

 

 
 

 "2019مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية " دورة نونبر 

اقيت إجراء االختبارات  مو
 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 االبتدائي  التعليم

 )التخصص املزدوج(

 

 2 ة ونصفساع العلوم والرياضيات

 السبت 

 2019 نونبر 16 

  10د إلى الساعة  30و 8من الساعة 

 د 45و 11د إلى الساعة  15و 10من الساعة  2 ة ونصفساع اللغة العربية 

 د 30و 15إلى الساعة  14من الساعة  2 ة ونصفساع مستجدات نظام التربية والتكوين

 د 15و 17د إلى الساعة  45و 15من الساعة  2 ة ونصفساع اللغة الفرنسية

 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 االبتدائي التعليم

 تخصص االمازيغية 

 السبت  3 ساعات 3 اللغة األمازيغية

 2019 نونبر 16 

 د30و 11إلى الساعة   د30و 8من الساعة 

 د 30و 15إلى الساعة   14من الساعة  2 ة ونصفساع مستجدات نظام التربية والتكوين

 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 الثانوي  التعليم

 )جميع التخصصات( 

 مادة التخصص و ديداكتيك 

 مادة التخصص
 السبت  3 ساعات 3

 2019 نونبر 16 

 د  30و 8من الساعة 

 د 30و 11إلى الساعة 

 17إلى الساعة   14من الساعة  2 ساعات 3 والتكوينمستجدات نظام التربية 
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ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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 بأزياللالمصطفى الداودي60001 104952

ى اسماعيلي60002
مدرسة وادي الذهب بأزياللبشر 148446

ي60003
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان محفوظى 86541

ي60004
يفى مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد العالي  شر 209269

مدرسة وادي الذهب بأزياللعبد اللطيف ناشط60005 42059

ي60006 مدرسة وادي الذهب بأزياللعبدالواحد الشباب  58836

مدرسة وادي الذهب بأزياللفتيحة الهواري60007 107371

ي60008 مدرسة وادي الذهب بأزياللمحمد ختير 97138

مدرسة وادي الذهب بأزياللنورالدين عالم60009 186717

مدرسة وادي الذهب بأزياللنورالدين  صابر60010 68969

240من 1الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 
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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 

المدرسة المركزية بأزياللإبراهيم الزاهري50001 140168

المدرسة المركزية بأزياللإبراهيم عكاش50002 102588

المدرسة المركزية بأزياللأحمد ملوك50003 174164

المدرسة المركزية بأزياللأحمد أعبدي50004 126047

المدرسة المركزية بأزياللأحمد بتح50005 53667

المدرسة المركزية بأزياللأحمد العدنان50006 185262

المدرسة المركزية بأزياللأحمد الكحيلي50007 82166

ي50008
 
المدرسة المركزية بأزياللأحمد شوق 124166

المدرسة المركزية بأزياللأحمد ادوش50009 107322

ي50010
ى
المدرسة المركزية بأزياللأحمد اوزب 151665

المدرسة المركزية بأزياللآدم اجليليم50011 21792

المدرسة المركزية بأزياللأسامة مشعال50012 64247

المدرسة المركزية بأزياللأسامة باحماد50013 73790

المدرسة المركزية بأزياللأسامة أكيمي50014 132917

المدرسة المركزية بأزياللأسماء أكوجيل50015 129618

ي50016
ى
المدرسة المركزية بأزياللأسماء العمراب 151174

المدرسة المركزية بأزياللأسماء حمص50017 152480

المدرسة المركزية بأزياللأسماء  ماللي 50018 161827

ي50019
ى
المدرسة المركزية بأزياللأسماء  االماب 96980

المدرسة المركزية بأزياللأسماء باحدو50020 175112

المدرسة المركزية بأزياللأسماء لحروري50021 211180

ي50022
ى
المدرسة المركزية بأزياللأسماء سلموب 65986

المدرسة المركزية بأزياللأسماء الكرش50023 171311

المدرسة المركزية بأزياللأسماء أميدوش50024 229775

المدرسة المركزية بأزياللأسماء باعزيز50025 140227

ي50026
ى
المدرسة المركزية بأزياللأسماء الرحماب 38490

المدرسة المركزية بأزياللأسماء کریم50027 182195

المدرسة المركزية بأزياللأسماء  ابالغ 50028 18841

المدرسة المركزية بأزياللإسماعيل فتاح50029 71289

المدرسة المركزية بأزياللإسماعيل عريبا 50030 23571

المدرسة المركزية بأزياللإسماعيل مرابط50031 88602

ي50032 المدرسة المركزية بأزياللإسماعيل  شوقير 133244

المدرسة المركزية بأزياللأسية صابر50033 131891

240من 2الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 
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ف سعدالدين50034 المدرسة المركزية بأزياللأشر 29959

ف قبيط50035 المدرسة المركزية بأزياللأشر 140604

ف  حرت50036 المدرسة المركزية بأزياللأشر 34402

ف راكب50037 المدرسة المركزية بأزياللأشر 183951

المدرسة المركزية بأزياللإكرام عياط50038 141318

المدرسة المركزية بأزياللإكرام حنتوم50039 96794

ي50040
المدرسة المركزية بأزياللإكرام فرشر 25671

المدرسة المركزية بأزياللإكرام فائز50041 111177

المدرسة المركزية بأزياللإكرام دوهو50042 115992

المدرسة المركزية بأزياللإكرام جلولي50043 80599

المدرسة المركزية بأزياللألعيد  مجضيض50044 118548

المدرسة المركزية بأزياللإلهام أوالتور50045 229033

المدرسة المركزية بأزياللإلهام  عبدالدائم50046 77280

ي50047
المدرسة المركزية بأزياللإلهام الماجطنى 78879

بوب50048 المدرسة المركزية بأزياللإلهام شر 86441

المدرسة المركزية بأزياللإلهام الشكري50049 113872

ي 50050 المدرسة المركزية بأزياللإلهام  ناج  118322

المدرسة المركزية بأزياللإلهام افضيل50051 83810

ي50052 المدرسة المركزية بأزياللإلهام الغياب  55578

المدرسة المركزية بأزياللإلهام كرومي50053 35319

ي50054
ى
المدرسة المركزية بأزياللإلهام السحباب 178981

المدرسة المركزية بأزياللإلهام باعدي50055 100732

المدرسة المركزية بأزياللأمال  دادشي50056 92739

المدرسة المركزية بأزياللأمال  رشيد 50057 185769

المدرسة المركزية بأزياللأمال أيت إكن50058 89372

المدرسة المركزية بأزياللأمال الزعفراوي50059 98098

المدرسة المركزية بأزياللأميمة أبوالقاسم50060 11220

ي50061
المدرسة المركزية بأزياللأميمة متوشر 126342

المدرسة المركزية بأزياللأميمة  بركات 50062 70516

المدرسة المركزية بأزياللأميمة امامي50063 58853

المدرسة المركزية بأزياللأميمة هواري50064 22185

المدرسة المركزية بأزياللأميمة أسقزي50065 112046

ى50066 المدرسة المركزية بأزياللأميمة شاهير 123492
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المدرسة المركزية بأزياللأميمة متوكيل50067 118006

المدرسة المركزية بأزياللأميمة اشى50068 64023

المدرسة المركزية بأزياللأميمة لمسيكد50069 165202

المدرسة المركزية بأزياللأميمة  الحداد50070 45524

ي50071
المدرسة المركزية بأزياللأميمة  فنى 15822

المدرسة المركزية بأزياللأميمة  إمزيلن50072 173672

وك50073 ى مي  المدرسة المركزية بأزياللأمير 27282

ي50074  ارتين 
ى المدرسة المركزية بأزياللأمير 193776

ى لهباس50075 المدرسة المركزية بأزياللأمير 144684

ى لكحل50076 المدرسة المركزية بأزياللأمير 150766

المدرسة المركزية بأزياللأمينة  بيسبيس50077 171052

المدرسة المركزية بأزياللأمينة النوري50078 202693

المدرسة المركزية بأزياللأمينة مورابط50079 10375

المدرسة المركزية بأزياللأمينة بورزيق50080 135111

ي50081
المدرسة المركزية بأزياللأمينة كوردينى 226306

المدرسة المركزية بأزياللأمينة سيمور50082 97151

المدرسة المركزية بأزياللأمينة ناشط50083 106295

المدرسة المركزية بأزياللأناس زوية 50084 102735

المدرسة المركزية بأزياللإناس جالل50085 146153

المدرسة المركزية بأزياللإناس بادا50086 99749

المدرسة المركزية بأزياللأنس  أعتيق 50087 20229

المدرسة المركزية بأزياللأنس قراوي50088 58253

ي50089
المدرسة المركزية بأزياللأنس  يوسفى 178081

المدرسة المركزية بأزياللإنصاف  رحلة50090 103698

المدرسة المركزية بأزياللأنوار بوبكريوي50091 13573

المدرسة المركزية بأزياللأنور البنان50092 186143

المدرسة المركزية بأزياللأنور  بركوش50093 112499

المدرسة المركزية بأزياللأوطوف رضوان50094 117297

ي50095
ى
المدرسة المركزية بأزياللأوميمة الحداب 211474

المدرسة المركزية بأزياللأيت ملوك رشيد 50096 169298

المدرسة المركزية بأزياللإيمان دحو50097 43508

المدرسة المركزية بأزياللإيمان السكتاوي50098 121059

المدرسة المركزية بأزياللإيمان  قيدي50099 115057
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المدرسة المركزية بأزياللإيمان كود50100 132198

المدرسة المركزية بأزياللإيمان جالل50101 183409

المدرسة المركزية بأزياللإيمان فجري50102 108329

ي50103
المدرسة المركزية بأزياللإيمان المحفوظى 175993

ي50104 المدرسة المركزية بأزياللإيمان الدياب  48819

المدرسة المركزية بأزياللإيمان جرادي50105 114504

المدرسة المركزية بأزياللإيمان الخياري50106 152940

ي  50107
ى
المدرسة المركزية بأزياللأيمن عبدوب 213869

المدرسة المركزية بأزياللأيوب ابسكيض50108 93557

المدرسة المركزية بأزياللأيوب ايت خويا لحسن50109 105573

المدرسة المركزية بأزياللأيوب بومسيس50110 126450

المدرسة المركزية بأزياللأيوب فريخة50111 189595

المدرسة المركزية بأزياللأيوب  هياللي50112 159592

المدرسة المركزية بأزياللأيوب خالف50113 48480

المدرسة المركزية بأزياللأيوب نورالدين50114 10802

المدرسة المركزية بأزياللأيوب طراجي50115 28595

المدرسة المركزية بأزياللأيوب  الراوي50116 217356

المدرسة المركزية بأزياللأيوب مقور50117 102188

ى50118 المدرسة المركزية بأزياللأيوب أمير 188650

المدرسة المركزية بأزياللأيوب  المكاوي50119 136024

المدرسة المركزية بأزياللأيوب نزيه50120 125805

مدرسة أزوركي بازياللأيوب بعقلي50121 77688

مدرسة أزوركي بازياللأيوب أبيهي50122 48343

مدرسة أزوركي بازياللأيوب  أيت يدير50123 46575

مدرسة أزوركي بازياللأيوب العبدي50124 101164

مدرسة أزوركي بازياللأيوب  واسميح50125 106764

ي50126 مدرسة أزوركي بازياللأيوب بلخير 203509

مدرسة أزوركي بازياللأيوب الخليل50127 167300

مدرسة أزوركي بازياللأيوب أساف50128 162581

مدرسة أزوركي بازياللأيوب وجوظن50129 176056

مدرسة أزوركي بازياللأيوب دبوغ50130 164402

مدرسة أزوركي بازياللأيوب  بوكيوض50131 28572

مدرسة أزوركي بازياللأيوب أختير50132 154027
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مدرسة أزوركي بازياللابتسام الزاز50133 65781

مدرسة أزوركي بازياللابتسام بنعابد50134 90283

مدرسة أزوركي بازياللابتسام اوتغزوت50135 90884

ي50136
مدرسة أزوركي بازياللابتسام الراضى 24831

ي50137
 
مدرسة أزوركي بازياللابتسام الزواق 186952

مدرسة أزوركي بازياللابتسام  طنطنة 50138 202689

مدرسة أزوركي بازياللابتسام زوهير50139 13187

مدرسة أزوركي بازياللابتسام صور50140 66442

مدرسة أزوركي بازياللابتسام بوهاللي50141 199657

مدرسة أزوركي بازياللابتسام عالمي50142 13767

مدرسة أزوركي بازياللابتسام  رامي50143 223984

مدرسة أزوركي بازياللابتسام القادري50144 16077

مدرسة أزوركي بازياللابتسام هردوش50145 171028

مدرسة أزوركي بازياللابتسام بوعالم 50146 21615

مدرسة أزوركي بازياللابتسام  امحيجير 50147 162238

مدرسة أزوركي بازياللابتسام خوماز50148 77159

ي50149
ى
مدرسة أزوركي بازياللابتسام اليماب 49081

مدرسة أزوركي بازياللابتسام حديدوا50150 117139

ي50151 مدرسة أزوركي بازياللابتسام وهاب  48797

مدرسة أزوركي بازياللابتسام  عدو50152 125949

مدرسة أزوركي بازياللابتسام ببيح50153 82867

مدرسة أزوركي بازياللابتسام    بن التابت50154 116118

مدرسة أزوركي بازياللابتسام حلمي50155 90157

مدرسة أزوركي بازياللابتسام حسو50156 114145

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم ورغوص50157 175723

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم  ابوالطيب50158 95072

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم   بوتخوم  50159 27254

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم بوضاض50160 50184

ي50161
مدرسة أزوركي بازياللابراهيم التف  69091

ي50162 مدرسة أزوركي بازياللابراهيم قج  50027

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم أمالل50163 58484

ي50164 مدرسة أزوركي بازياللابراهيم حبين  107241

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم لعروشي50165 45628
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مدرسة أزوركي بازياللابراهيم  امراي50166 145995

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم بلعيد50167 113253

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم بورحيم50168 232953

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم بن ميمون50169 31569

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم اولعروص50170 224448

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم بوخرواعة50171 140802

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم حاسن50172 64461

اوي50173 مدرسة أزوركي بازياللابراهيم الصي  141613

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم نايت علي50174 23102

ي50175
 
مدرسة أزوركي بازياللابراهيم رزوق 201196

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم امزيل50176 101342

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم برداش50177 166902

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم اقرينا50178 193795

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم الطاهري50179 89228

مدرسة أزوركي بازياللابراهيم تلموت50180 163406

ي50181
مدرسة أزوركي بازياللاحسان الحماموشر 108614

ي50182
ى
مدرسة أزوركي بازياللاحسان الشحاب 122832

مدرسة أزوركي بازياللاحساين بوقالل50183 167312

مدرسة أزوركي بازياللاحالم السوداري50184 98642

ي50185
ى
مدرسة أزوركي بازياللاحالم الصبياب 167550

مدرسة أزوركي بازياللاحالم ساخير 50186 35734

ي50187
مدرسة أزوركي بازياللاحالم حننى 178613

مدرسة أزوركي بازياللاحالم مودنيب50188 145943

مدرسة أزوركي بازياللاحالم برص50189 166105

مدرسة أزوركي بازياللاحالم رمزي50190 170975

مدرسة أزوركي بازياللاحماد اوعلي50191 171740

مدرسة أزوركي بازياللاحماد نايت شي علي50192 169531

مدرسة أزوركي بازياللاحماد نازه50193 63961

مدرسة أزوركي بازياللاحماد عزيم50194 225111

مدرسة أزوركي بازياللاحماد اكعنوى50195 34491

مدرسة أزوركي بازياللاحمد ونص50196 48197

مدرسة أزوركي بازياللاحمد فارس50197 57851

مدرسة أزوركي بازياللاحمد البوبكري50198 157397
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ي50199
مدرسة أزوركي بازياللاحمد  ساجى 144425

مدرسة أزوركي بازياللاحمد نافيد50200 133697

مدرسة أزوركي بازياللاحمد اليسوري50201 79942

مدرسة أزوركي بازياللاحمد عزيز50202 85186

مدرسة أزوركي بازياللاحمد الصغراوي50203 170035

مدرسة أزوركي بازياللاحمد اعلي لطرش50204 123012

ي50205
ى
مدرسة أزوركي بازياللاحمد خنداق 158233

مدرسة أزوركي بازياللاحمد  الدائز50206 69190

مدرسة أزوركي بازياللاحمد شعيب50207 100475

مدرسة أزوركي بازياللاحمد  احودي50208 161699

ي50209
 
مدرسة أزوركي بازياللاحمد الحراب 222962

مدرسة أزوركي بازياللاحمد بوخالد50210 207281

ي 50211
يفى مدرسة أزوركي بازياللاحمد الشر 112812

مدرسة أزوركي بازياللاحمد حسينة50212 92014

مدرسة أزوركي بازياللاحمد صالح50213 72074

مدرسة أزوركي بازياللاحمد العشي50214 104396

ي50215
 
مدرسة أزوركي بازياللاحمد بخوب 195896

مدرسة أزوركي بازياللاحمد ايت صالح50216 221650

مدرسة أزوركي بازياللاحمد حفيظ50217 178442

ى50218 مدرسة أزوركي بازياللاحميد بويحلير 115114

مدرسة أزوركي بازياللاخليفة امرغاظ50219 93206

مدرسة أزوركي بازياللادرباز مراد 50220 177748

مدرسة أزوركي بازياللادريس عاللي 50221 29465

ي50222
مدرسة أزوركي بازياللادريس السبن  105524

مدرسة أزوركي بازياللادريس اباكنت50223 209800

مدرسة أزوركي بازياللادريس زاير50224 50780

مدرسة أزوركي بازياللادريس  اجلي50225 192224

مدرسة أزوركي بازياللادريس ايتموحند50226 179412

مدرسة أزوركي بازياللادريس  تمنايت50227 144558

مدرسة أزوركي بازياللادريس ببح50228 88901

مدرسة أزوركي بازياللارسالن الحداد50229 81694

ى50230 مدرسة أزوركي بازياللازهور ياسير 81199

مدرسة أزوركي بازياللازهور معروف50231 120071
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مدرسة أزوركي بازياللازهور المتوكل50232 140487

مدرسة أزوركي بازياللاسامة لحباس50233 55770

مدرسة أزوركي بازياللاسامة اخروب50234 54870

مدرسة أزوركي بازياللاسامة فري    ح50235 50069

ي 50236
مدرسة أزوركي بازياللاسامة  المازينى 217717

مدرسة أزوركي بازياللاسامة بلحسن50237 157091

مدرسة أزوركي بازياللاسامة  بوعلي50238 40904

مدرسة أزوركي بازياللاسماء العماري50239 142327

ي50240
ى
مدرسة أزوركي بازياللاسماء العفاب 168531

مدرسة أزوركي بازياللاسماء فغال50241 161694

مدرسة أزوركي بازياللاسماء برطالي50242 159431

مدرسة أزوركي بازياللاسماء با محمد50243 168322

مدرسة أزوركي بازياللاسماء اعنيبة50244 140818

مدرسة أزوركي بازياللاسماء وموش50245 83100

مدرسة أزوركي بازياللاسماء كروش50246 175982

مدرسة أزوركي بازياللاسماء نجاح50247 68961

مدرسة أزوركي بازياللاسماء جوهرة50248 90097

مدرسة أزوركي بازياللاسماء حيمي50249 42777

مدرسة أزوركي بازياللاسماء الوكيلي50250 96060

ي50251
ى
مدرسة أزوركي بازياللاسماء حراق 60249

مدرسة أزوركي بازياللاسماء المالشي50252 66584

مدرسة أزوركي بازياللاسماء اوجام50253 47004

مدرسة أزوركي بازياللاسماء غزو50254 120369

ي50255
ى
مدرسة أزوركي بازياللاسماء اتلمساب 124691

مدرسة أزوركي بازياللاسماعيل  ايتدارت 50256 162079

مدرسة أزوركي بازياللاسماعيل برادي50257 76304

مدرسة أزوركي بازياللاسماعيل النكار50258 17367

ي 50259
مدرسة أزوركي بازياللاسماعيل  اليقطينى 174400

مدرسة أزوركي بازياللاسماعيل ويعزان50260 147062

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل بنخوية50261 111858

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل ازريف50262 178448

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل قاسم50263 102143

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل محساس50264 43958
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مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل زاوي50265 108386

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل حادق50266 221738

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل اجبيلو50267 126935

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل بنوري50268 129815

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل اعجان50269 70823

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل  فائق 50270 162057

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل ايتباعزة50271 210466

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل اجوت50272 130663

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل زنطار50273 76665

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل  ايت عزيزي50274 82011

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل  واحمان50275 26198

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل بولفرا50276 97422

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل الكزولي50277 27156

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل ارباعن50278 109294

مدرسة الوحدة بأزياللاسماعيل بومح50279 39282

مدرسة الوحدة بأزياللاسمهان عيموش50280 188674

مدرسة الوحدة بأزياللاسمهان حافيظ50281 46197

مدرسة الوحدة بأزياللاسمون لحسن50282 197983

مدرسة الوحدة بأزياللاسية سليم50283 160801

مدرسة الوحدة بأزياللاسية عارف50284 16030

مدرسة الوحدة بأزياللاسية مداق50285 187729

ف المكاوي50286 مدرسة الوحدة بأزياللاشر 112727

ي50287 ف الدهن 
مدرسة الوحدة بأزياللاشر 26081

ف مندر50288 مدرسة الوحدة بأزياللاشر 132830

ف ايت اخلف50289 مدرسة الوحدة بأزياللاشر 93787

ف فياللي50290
مدرسة الوحدة بأزياللاشر 230155

مدرسة الوحدة بأزياللاشواق اسمري50291 163462

مدرسة الوحدة بأزياللاشوى حليمة50292 104222

50293
 
مدرسة الوحدة بأزياللاعثمان وبوب 169466

مدرسة الوحدة بأزياللاعجيك محمد50294 169610

مدرسة الوحدة بأزياللاغزالة عبيد50295 63221

مدرسة الوحدة بأزياللاقبال  ايت احميدة50296 143443

مدرسة الوحدة بأزياللاقروش ربيع50297 189168
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ي50298 مدرسة الوحدة بأزياللاكرام حضى 54150

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام طلحة50299 202126

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام المعز50300 25538

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام بومزبرة50301 67838

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام  القادري50302 14560

ي50303 مدرسة الوحدة بأزياللاكرام طياب  107489

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام موساوي50304 18065

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام اعالل50305 156791

ي50306
مدرسة الوحدة بأزياللاكرام المرضى 85465

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام مهلول50307 76769

مدرسة الوحدة بأزياللاكرام خليل50308 137058

مدرسة الوحدة بأزياللاكرضان نبيل50309 150420

ي50310
ي عبد الغنى مدرسة الوحدة بأزياللالباج  101197

ي 50311 مدرسة الوحدة بأزياللالبتول الصاحين  228197

مدرسة الوحدة بأزياللالبشير ايت بنعبد السالم50312 20759

ي عثمان50313
مدرسة الوحدة بأزياللالبنن  161396

مدرسة الوحدة بأزياللالتهامي اإلدريسي 50314 213225

ي50315 مدرسة الوحدة بأزياللالحاج خير 68917

مدرسة الوحدة بأزياللالحاج اغدو50316 94502

مدرسة الوحدة بأزياللالحاجة المخروط 50317 56968

مدرسة الوحدة بأزياللالحبيب كريت50318 77454

ي 50319
ى
ق مدرسة الوحدة بأزياللالحبيب بنشر 175333

50320
مدرسة الوحدة بأزياللالحسن زعي  215289

مدرسة الوحدة بأزياللالحسن أفاسكة50321 32777

مدرسة الوحدة بأزياللالحسن مكوار50322 131161

مدرسة الوحدة بأزياللالحسن ساليم50323 171108

ي50324
مدرسة الوحدة بأزياللالحسن احف  94233

ي محمد50325
مدرسة الوحدة بأزياللالحسنى 80193

مدرسة الوحدة بأزياللالحسنية فري    ح50326 20275

مدرسة الوحدة بأزياللالحسنية مومن50327 75610

ى أيت الحاج50328 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 115776

ى المحضار50329 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 164156

ة50330 ى أعشر مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 61711
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ى أمزوز50331 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 166901

ى خبوش50332 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 142708

ي50333
ى
ى فروب مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 133445

ي50334
ى
ى  احماب مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 179468

ى  عمراوي50335 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 80276

ي50336
ى شفيف  مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 26953

ى الصالجي50337 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 160578

ى اعيس50338 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 64292

ى تزروالت50339 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 109360

ى ايت أمر 50340 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 10226

ى لوز50341 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 59245

ى    اكوجيل50342 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 153890

ى مخلوف50343 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 19550

ى وغاض50344 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 80698

ى  بركات 50345 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 95159

ى طاهر50346 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 170828

ي50347
ى التف  مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 52195

ى البدوي50348 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 55845

ى أيتعنسير50349 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 176844

 ايتبنعلي50350
ى مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 58726

ى بومهدي50351 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 122821

وك50352 ى مي  مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 111136

ى اودي50353 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 113328

ى الطائع50354 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 177607

ى وخاوش50355 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 75915

ى  اوكير50356 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 61351

ى مزوز50357 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 62052

ى  حديدو50358 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 91848

ى جان50359 مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 93644

ي50360
ى
ى احماب مدرسة الوحدة بأزياللالحسير 130143

مدرسة الوحدة بأزياللالخيدار  مريم 50361 158387

ي بن عمر50362 مدرسة الوحدة بأزياللالدهن  146566

ي ايت اوخيدي50363 مدرسة الوحدة بأزياللالدهن  36445
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مدرسة الوحدة بأزياللالرافة وركة50364 142490

مدرسة الوحدة بأزياللالرامي يوسف50365 224224

مدرسة الوحدة بأزياللالزاهية بورزة50366 104646

ي50367
 
مدرسة الوحدة بأزياللالزبير مرزوق 199069

مدرسة الوحدة بأزياللالزبير عدان50368 100537

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة  فوزي50369 178454

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة  ازويان50370 59389

ي50371
ى
مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة  الحفياب 53923

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة عاتق50372 142816

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة دادشي50373 75996

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة وحود50374 60588

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة الحمراوي50375 149804

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة  صادق 50376 79075

مدرسة الوحدة بأزياللالزهرة بوحافة50377 192697

مدرسة الوحدة بأزياللالزوهرة لمرابط50378 69421

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية لعروشي50379 13021

ي50380
ى
مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية اومزياب 78594

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية الطالب50381 77648

ي50382 مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية غاج  117232

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية مشاش50383 184060

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية ناشيط50384 166413

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية المعز50385 222564

ي50386 مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية  الحجوج  178030

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية الحمري50387 190206

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية تمليلت50388 158486

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية والشيخ50389 209788

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية بوشبورة50390 99266

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية ايت بري50391 186831

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية  وعزيز50392 113529

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية خشان50393 63360

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية ادىع50394 149468

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية بن عوامة50395 89962

مدرسة الوحدة بأزياللالسعدية بزياد50396 49593
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مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد واقجا50397 31610

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد المخروط50398 93380

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد امالل50399 152718

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد ايت منصور50400 122847

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد  حافض50401 39674

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد مكريون50402 158768

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد زهير50403 105530

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد  مخلوف 50404 117475

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد لمساعدي50405 141793

مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد تمرة50406 72052

دوز50407 مدرسة الوحدة بأزياللالسعيد الي  103859

وك50408 مدرسة الوحدة بأزياللالسالمي مي  83976

فاوي الصالجي50409 مدرسة الوحدة بأزياللالشر 126363

قاوية زواك50410 مدرسة الوحدة بأزياللالشر 144984

قاوية الشتوي50411 مدرسة الوحدة بأزياللالشر 88985

مدرسة الوحدة بأزياللالصديق عبد المونه 50412 177933

ي50413 مدرسة الوحدة بأزياللالضاوية الحجاج  64874

ي50414 مدرسة الوحدة بأزياللالضاوية الشطين  18320

مدرسة الوحدة بأزياللالطاهر  حما 50415 163163

مدرسة الوحدة بأزياللالطيب  تيكونسا50416 58916

ي منديل50417 مدرسة الوحدة بأزياللالطين  80213

مدرسة الوحدة بأزياللالعالية بومعزة50418 179845

ي50419
ى
ي كيالب مدرسة الوحدة بأزياللالعرب  144630

ي 50420 مدرسة الوحدة بأزياللالغازي والطين  120583

مدرسة الوحدة بأزياللالقاسم  طها50421 156805

ة  طالوح50422 مدرسة الوحدة بأزياللالكبير 194363

ة الصديق50423 مدرسة الوحدة بأزياللالكبير 166664

مدرسة الوحدة بأزياللالكرافص اكرام50424 99149

مدرسة الوحدة بأزياللالمحجوب لفقيهي50425 12090

مدرسة الوحدة بأزياللالمحفوظ فاتح50426 225257

مدرسة الوحدة بأزياللالمختار  الوراق50427 224057

مدرسة الوحدة بأزياللالمختار اقدور50428 146820

ى 50429  باسير
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى 212117
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ي50430
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى براضى 54848

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى خاطر50431 116601

  عاللي 50432
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى 148503

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى اوكباب50433 35999

ي50434
ى
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى الدياب 43172

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى  تزوضى 50435 18563

ي50436  وهن 
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى 63797

ي50437
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى اليوسفى 52076

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى حوشت50438 53541

مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى موجان50439 25929

 فاضلي 50440
مدرسة الوحدة بأزياللالمصطفى 135511

ي50441
مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى الخباشر 195559

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى عالش50442 170176

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى  الطاهري50443 105097

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى بنيلحسن50444 130948

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى امرضا50445 232963

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى مراس50446 130113

  الصغير 50447
مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى 227817

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى  رشيق50448 38161

مدرسة بير انزران بأزياللالمصطفى  عامر 50449 177272

مدرسة بير انزران بأزياللالمعطي ابو السعود50451 138968

مدرسة بير انزران بأزياللالمعطي بن الرقيق50452 109377

مدرسة بير انزران بأزياللالمعطي العمري50453 95641

مدرسة بير انزران بأزياللالمعطي بلعيدي50454 148541

مدرسة بير انزران بأزياللالمعطي خيداوي50455 29992

مدرسة بير انزران بأزياللالمكاوي ربيعة50456 83844

مدرسة بير انزران بأزياللالمنصوري رضوان50457 125431

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي  دليل الخير50458 126442

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي شكوري50459 108826

ي50460
 
مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي الكوب 127579

ي50461
ى
مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي الحمياب 147767

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي خوي50462 179155

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي مزان50463 70434
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مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي شهيد50464 138282

يف50465 مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي  شر 175147

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي عالوي50466 164668

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي فردوس50467 45322

مدرسة بير انزران بأزياللالمهدي البير50468 26489

مدرسة بير انزران بأزياللالمودن جواد50469 122826

ي  العرساوي 50470 مدرسة بير انزران بأزياللالناج  140984

ي50471
مدرسة بير انزران بأزياللالهام العثمنى 47678

ي50472
 
مدرسة بير انزران بأزياللالهام الهوب 23275

ي50473
 
مدرسة بير انزران بأزياللالهام زماب 47806

مدرسة بير انزران بأزياللالهام خزار50474 123816

مدرسة بير انزران بأزياللالهام السعدي50475 143173

مدرسة بير انزران بأزياللالهام   المجادي50476 179833

مدرسة بير انزران بأزياللالهام الزاهري50477 115048

مدرسة بير انزران بأزياللالهام اغناين50478 86346

ي50479
ى
مدرسة بير انزران بأزياللالهام المزياب 144201

مدرسة بير انزران بأزياللالهام زكرياء50480 85223

مدرسة بير انزران بأزياللالهام السعيدي50481 28640

مدرسة بير انزران بأزياللالهام شاكير50482 175659

مدرسة بير انزران بأزياللالهام اكروس50483 105841

مدرسة بير انزران بأزياللالهام مستور50484 67951

مدرسة بير انزران بأزياللالهام الحايكي50485 109731

مدرسة بير انزران بأزياللالهام اوبرايم50486 64182

مدرسة بير انزران بأزياللالهام بوبكروي50487 43907

مدرسة بير انزران بأزياللالهام مظلوم50488 143788

مدرسة بير انزران بأزياللالهام الغالي50489 149663

ي50490
 
مدرسة بير انزران بأزياللالهام اكوب 37401

مدرسة بير انزران بأزياللالهام العالم50491 38962

مدرسة بير انزران بأزياللالهام بوتخساست50492 220897

مدرسة بير انزران بأزياللالهام القمراوي50493 98882

مدرسة بير انزران بأزياللالهام أبكريم50494 101341

مدرسة بير انزران بأزياللالهام اشمالل50495 221402

مدرسة بير انزران بأزياللالهام الكاس50496 98455
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مدرسة بير انزران بأزياللالياس جالل50497 230175

مدرسة بير انزران بأزياللالياس الداودي50498 154530

مدرسة بير انزران بأزياللالياس أكزوم50499 49173

مدرسة بير انزران بأزياللالياس بنعبد هللا50500 126054

يد بنوري50501 ى مدرسة بير انزران بأزياللالير 117563

يد منصف50502 ى مدرسة بير انزران بأزياللالير 143526

مدرسة بير انزران بأزياللام العيد وخميس50503 143561

مدرسة بير انزران بأزياللامال بل الحيمر50504 129369

مدرسة بير انزران بأزياللامال بلحسن50505 78498

مدرسة بير انزران بأزياللامال اكعدي50506 66379

مدرسة بير انزران بأزياللامال  عالوي50507 128063

ي50508
 
مدرسة بير انزران بأزياللامال الراق 91066

مدرسة بير انزران بأزياللامال وردان50509 119264

مدرسة بير انزران بأزياللامال العساشي50510 124124

ي50511
ى
مدرسة بير انزران بأزياللامال مغراب 46916

ي50512
مدرسة بير انزران بأزياللامال الحفيطى 191942

ي50513
 
مدرسة بير انزران بأزياللامال سوق 17005

مدرسة بير انزران بأزياللامال الجهواري50514 67084

ي50515 مدرسة بير انزران بأزياللامال العشاب  90771

مدرسة بير انزران بأزياللامال باحمو50516 167696

ي50517
ى
مدرسة بير انزران بأزياللامال العمراب 65185

مدرسة بير انزران بأزياللامال الرابو50518 76482

مدرسة بير انزران بأزياللامال امعال50519 38167

ي50520 مدرسة بير انزران بأزياللامباركة لغبير 169178

مدرسة بير انزران بأزياللامباركة التامي50521 105735

مدرسة بير انزران بأزياللامباركة منصوري50522 38541

ي50523
ى
مدرسة بير انزران بأزياللامجاد فرب 162298

مدرسة بير انزران بأزياللامحمد لقزابري50524 51106

مدرسة بير انزران بأزياللامل الزريكي50525 202840

مدرسة بير انزران بأزياللامنة  ايت تعموت50526 129435

مدرسة بير انزران بأزياللامنة الدعبوز50527 128641

مدرسة بير انزران بأزياللامنية بوزكراوي50528 132273

مدرسة بير انزران بأزياللامنية وراق50529 131635
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مدرسة بير انزران بأزياللامنية  الدعدي50530 118329

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة ابوالعالء50531 41260

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة بشكري50532 62406

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة بنشكرة50533 107991

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة هيسو50534 50774

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة الزكاري50535 75284

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة اهرام50536 32347

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة زوطان 50537 90864

ي50538
مدرسة بير انزران بأزياللاميمة الحنفى 137488

مدرسة بير انزران بأزياللاميمة  منصوري50539 156988

ى بندر50540 مدرسة بير انزران بأزياللامير 160984

ى  اصبان 50541 مدرسة بير انزران بأزياللامير 38495

ى ديالل50542 مدرسة بير انزران بأزياللامير 15679

ى دحمان50543 مدرسة بير انزران بأزياللامير 170171

ى اوبال50544 مدرسة بير انزران بأزياللامير 74774

ي50545
ى
ى زهواب مدرسة بير انزران بأزياللامير 58708

ى وعيس50546 مدرسة بير انزران بأزياللامير 109033

ى احيجي50547 مدرسة بير انزران بأزياللامير 56942

اح50548 مدرسة بير انزران بأزياللامينة اشر 183719

مدرسة بير انزران بأزياللامينة بوروس50549 76719

اق50550 مدرسة بير انزران بأزياللامينة شر 132157

مدرسة بير انزران بأزياللامينة بولعتارس50551 124099

مدرسة بير انزران بأزياللامينة  الولعيدي 50552 20106

مدرسة بير انزران بأزياللامينة بجدة50553 171863

مدرسة بير انزران بأزياللامينة بدري50554 160291

ي50555
ى
مدرسة بير انزران بأزياللامينة المعطوق 152445

ي50556 مدرسة بير انزران بأزياللاناس ايت العرب  77988

مدرسة بير انزران بأزياللاناس  مفيد50557 116851

مدرسة بير انزران بأزياللانتصار االدريسي50558 222539

مدرسة بير انزران بأزياللانس حمزى50559 132293

مدرسة بير انزران بأزياللانس  ابورك50560 164374

مدرسة بير انزران بأزياللانس الصابر50561 32233

مدرسة بير انزران بأزياللانوار غزاز50562 62129
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مدرسة بير انزران بأزياللانوار زين50563 134643

مدرسة بير انزران بأزياللانوار الحصار50564 183952

مدرسة بير انزران بأزياللانوار لعوان50565 97336

50566
مدرسة بير انزران بأزياللايت الطاهر مصطفى 198629

مدرسة بير انزران بأزياللايت بن عزي عبد القادر50567 150160

مدرسة بير انزران بأزياللايت رحوا منال50568 82624

مدرسة بير انزران بأزياللايزة ايت الصغير50569 172986

يكي50570 مدرسة بير انزران بأزياللايزة لي  106300

مدرسة بير انزران بأزياللايزة ابوالطيب50571 134307

ي50572
مدرسة بير انزران بأزياللايطو زوكنى 131610

ي50573 مدرسة بير انزران بأزياللايمان  الناتج  100752

مدرسة بير انزران بأزياللايمان شاجع50574 210789

مدرسة بير انزران بأزياللايمان ارسكال50575 27914

مدرسة بير انزران بأزياللايمان  ايت بنعبد السالم50576 165511

مدرسة بير انزران بأزياللايمان بور50577 83743

مدرسة بير انزران بأزياللايمان تقوي 50578 90868

مدرسة بير انزران بأزياللايمان واعراب50579 155429

مدرسة بير انزران بأزياللايمان الغربوي50580 62120

مدرسة بير انزران بأزياللايمان برحوث50581 239576

ي50582
مدرسة بير انزران بأزياللايمان اخويوضى 178914

مدرسة بير انزران بأزياللايمان وفاق50583 105992

مدرسة بير انزران بأزياللايمان بووقرو50584 18365

ي50585
مدرسة بير انزران بأزياللايمان فاطنى 89512

مدرسة بير انزران بأزياللايمان السعداوي50586 150644

ي50587 مدرسة بير انزران بأزياللايمان ولعرب  23425

مدرسة بير انزران بأزياللايمان مزناوي50588 88722

ي50589
مدرسة بير انزران بأزياللايمان الصاديفى 49052

مدرسة بير انزران بأزياللايمان مرتضى 50590 49250

مدرسة بير انزران بأزياللايمان الكتاوي50591 116140

ي50592
مدرسة بير انزران بأزياللايناس العطفى 48441

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ترقاست50593 127932

مدرسة بير انزران بأزياللايوب مخليص50594 42757

مدرسة بير انزران بأزياللايوب الطلعي50595 32727
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مدرسة بير انزران بأزياللايوب السحراوي 50596 163800

ي50597
مدرسة بير انزران بأزياللايوب اشنن  139086

مدرسة بير انزران بأزياللايوب جعفر50598 186558

مدرسة بير انزران بأزياللايوب وعزيز50599 231379

مدرسة بير انزران بأزياللايوب  المعزوز50600 194823

مدرسة بير انزران بأزياللايوب اكزال50601 55032

مدرسة بير انزران بأزياللايوب موجان50602 116363

مدرسة بير انزران بأزياللايوب الصالجي50603 111368

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ايت تمودا50604 27189

مدرسة بير انزران بأزياللايوب تغفيست50605 122249

مدرسة بير انزران بأزياللايوب العبادي50606 101667

مدرسة بير انزران بأزياللايوب كرام50607 205966

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ايت علي50608 99597

مدرسة بير انزران بأزياللايوب خربوش50609 48333

مدرسة بير انزران بأزياللايوب حمداوي50610 65051

مدرسة بير انزران بأزياللايوب عبد الصماد50611 186294

مدرسة بير انزران بأزياللايوب اخالق50612 39947

مدرسة بير انزران بأزياللايوب الحبلي50613 119272

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ايت ابادوا50614 97805

مدرسة بير انزران بأزياللايوب  السبعاوي 50615 143925

مدرسة بير انزران بأزياللايوب وحط50616 68031

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ايت ابا50617 43701

مدرسة بير انزران بأزياللايوب ناجم50618 233726

مدرسة بير انزران بأزياللايوب سقالن50619 106608

مدرسة بير انزران بأزياللايوب الوالي50620 43841

مدرسة أزالف  ن بأزياللايوب  وجوظن50621 35821

مدرسة أزالف  ن بأزياللايوب خوي50622 181241

مدرسة أزالف  ن بأزياللباسو كو50623 176711

ي رضوان50624
مدرسة أزالف  ن بأزياللبجغين  135630

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر النوري50625 83893

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر العرشاوي50626 194616

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر محمدي50627 197038

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر ربيع50628 17359
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مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر الحسناوي50629 162184

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر القادري50630 144073

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر الدين لهنادي50631 182021

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدر الدين لرزا50632 109077

مدرسة أزالف  ن بأزياللبدرالدين موهيمان50633 65173

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديع بكوش50634 170173

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة العزري50635 38284

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة  فكاك50636 29879

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة لحريش50637 169954

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة قدوري50638 41861

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة شتوي50639 207857

مدرسة أزالف  ن بأزياللبديعة اكرام 50640 83318

مدرسة أزالف  ن بأزياللبسمة  تناوي50641 214273

مدرسة أزالف  ن بأزياللبسمة نايتعلي امصاد50642 169389

ى مجاهد50643 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 86639

ى بلعيدي50644 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 83192

ى  ايت رحو50645 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 166461

ي50646
العى ى ى بيى مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 81474

ى محداش50647 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 123111

ى اعمود50648 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 96527

ي50649
 
ى العراق مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 71544

ي50650 ى الدهن 
مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 83870

ى حمص50651 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 190601

ى بيغة50652 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 171278

ى لغالم50653 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 127628

ى بن ا براهيم50654 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 83561

ى ابن عمي50655 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 214298

ى أمجار50656 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 144920

ي50657
ى
ى مداب مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 150609

ى الهادي50658 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 95998

50659
ى
ى البدب مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 216992

ى رامي50660
مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 115901

ي50661
ى
ى العمراب مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 61477
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ى والخسر50662 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 46689

ى هياللي50663
مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 121073

ى هرموز50664 مدرسة أزالف  ن بأزياللبشر 184228

ي عبد االله50666 مدرسة أزالف  ن بأزياللبلعرب  98380

مدرسة أزالف  ن بأزياللبلكاسم وهيم50667 101681

مدرسة أزالف  ن بأزياللبنارص  بنداود 50668 104746

ون 50669 ى مدرسة أزالف  ن بأزياللبنارص أحير 42069

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة  بوركبة50670 13971

ي50671 مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة التاج  152482

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة جعوان50672 104977

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة رباح50673 77331

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة حدادي50674 34392

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة جباح50675 178558

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة عبال50676 111993

مدرسة أزالف  ن بأزياللبهيجة  ستار 50677 204333

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوالداج  محمد50678 51087

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوبكر اوعزي50679 89054

50680
ى
مدرسة أزالف  ن بأزياللبوبكر  بوب 44860

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوجمعة بادو50681 53176

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوجمعة حمي50682 82907

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوجمعة مديد50683 11614

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوجمعة عزمي50684 15318

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوجمعه  العزيزي50685 63972

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوحاج عادل50686 187943

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوزكري السعيدي50687 53037

 الدومي50688
مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشن  60546

اء احمدوش50689 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 204235

ة حجيوي50690 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 157959

ة قندوشي50691 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 123187

ة انفاوي50692 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 128088

ي50693
ى
ة العمراب مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 42341

50694
ى ة بريعير مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 98727

ة غافير50695 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 15146

240من 22الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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 

ة اوعكي50696
مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 118037

ى العباشي50697 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 129779

ى الفاشي50698 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 107600

ى بورباح50699 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 160972

ى بلحية50700 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 177457

ي50701
ى أعتامنى مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 168022

ى فائز50702 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 165868

ى  بوفوس50703 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 48177

ى عزاب50704 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 34649

ى ناور50705 مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشر 110967

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوشعيب الباللي50706 185753

ي50707
ى
مدرسة أزالف  ن بأزياللبوعزة الهناب 119279

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوعزة  اديشو 50708 90299

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوعزة امرعوش50709 22573

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوعزة يوكاوي50710 84620

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوكار حياة50711 144148

مدرسة أزالف  ن بأزياللبوهاللي لمياء50712 115528

مدرسة أزالف  ن بأزياللتزهة النارصي50713 229191

مدرسة أزالف  ن بأزياللتغزوت جودية 50714 174967

مدرسة أزالف  ن بأزياللتنضوفت  عبدهللا50715 35252

مدرسة أزالف  ن بأزياللتودة  مجوض50716 42430

مدرسة أزالف  ن بأزياللتودة احنحاو50717 117031

مدرسة أزالف  ن بأزياللتودة بركي50718 158993

ي 50719
مدرسة أزالف  ن بأزياللتوفيق عفيفى 105331

ي50720 مدرسة أزالف  ن بأزياللتوفيق الطاهير 122527

مدرسة أزالف  ن بأزياللتوفيق تكنة50721 132690

ي50722
مدرسة أزالف  ن بأزياللتوفيق الراضى 40175

مدرسة أزالف  ن بأزياللتوفيق بادو50723 99845

مدرسة أزالف  ن بأزياللثورية  جديد50724 106107

ي 50725 مدرسة أزالف  ن بأزياللثورية الحجاج  93724

مدرسة أزالف  ن بأزياللثورية مساعد50726 200946

ان عصام50727 مدرسة أزالف  ن بأزياللجي  108799

مدرسة أزالف  ن بأزياللجعاد سعيد50728 76590
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مدرسة أزالف  ن بأزياللجالل  محداش50729 44165

مدرسة أزالف  ن بأزياللجليلة حنوشة50730 58622

مدرسة أزالف  ن بأزياللجليلة العرباوي50731 127445

ي50732
مدرسة أزالف  ن بأزياللجليلة حنينى 175523

مدرسة أزالف  ن بأزياللجليلة محمدي50733 131349

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  حسان50734 120965

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال الديغوشي50735 180428

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ايتعدي50736 159256

ي50737
ى
مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال الفلماب 52751

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال كرومي50738 40102

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال أحنصال50739 110871

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال اعبو50740 211347

ي50741
مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال المحفوظى 172879

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال غفوري50742 33089

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  العطاوي50743 109559

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ارج50744 62838

ي50745 مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  الدهن  134649

ي50746 مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ناج  134716

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  مسافر50747 160618

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ايداين50748 18499

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال توفيق50749 10221

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال الوردي50750 167208

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال وازنت50751 13042

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ابحير50752 227581

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال مناش50753 94919

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ايت نبارك50754 97376

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  نسمويا 50755 94649

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بوستة50756 106502

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بن خلوف50757 178938

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال ادمام50758 179173

ي50759
مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال حريفى 115485

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال لقالش50760 221791

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بخديش50761 83556
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مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال فرحات50762 191537

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بطال50763 170387

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بلعيد50764 111797

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال فرحات50765 169827

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  حرمات50766 96954

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  بوظيهر50767 14857

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال  بادو50768 135255

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بومزوك50769 127707

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال طحروش50770 138405

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بري50771 140625

ي50772
مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال بوحسنى 81602

ي50773 مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال زهير 126579

ى50774 مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال هنير 106393

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال لمسلك50775 223548

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال نور50776 114165

مدرسة أزالف  ن بأزياللجمال الدين خالد50777 232991

ي50778 مدرسة أزالف  ن بأزياللجمعة  شطن  146326

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة اغزان50779 193506

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة اهديدي50780 166309

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة افرشي50781 111443

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة امزيل50782 86882

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة البحراوي50783 97957

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  ايدحمان50784 109807

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة السعيد50785 209155

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  كورو50786 174484

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة أعضيا50787 59175

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  البحري50788 115168

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة حافير 50789 80685

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة ايت فاتح50790 119285

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  نارصي50791 117891

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة البحري50792 87890

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  بومكماك50793 90403

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة صمود50794 180132
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مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  موالوي50795 141979

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة فتوح50796 89944

ي50797
ى
مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة الكانوب 211112

ي50798
مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة عاتف  143334

مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة خالبو50799 123601

ي50800
مدرسة أزالف  ن بأزياللجميلة  مومنى 161261

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهاد زعيمي50801 97292

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهاد بن عوامة50802 90061

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان بهزاز50803 54218

ي50804 مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان  المرتج  203868

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان ماجي50805 24872

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان  ارزو50806 161647

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان فوزي50807 213388

مدرسة أزالف  ن بأزياللجهان الشكدالي50808 152328

ي50809 مدرسة أزالف  ن بأزياللجهيدة الغروب  143786

ي50810 مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد حجاج  143098

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد اصيلي50811 82958

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد ايت الشيخ علي50812 166620

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد اعسكالن50813 141754

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد األسد50814 204763

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد رجيج50815 88790

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد بحباح50816 200221

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد أكساس50817 137957

ي50818
ى
مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الوادق 157612

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد اويشو50819 53757

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الكابوس 50820 104203

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد مسعودي50821 194572

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد المقتدير50822 107612

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد  الطالب50823 53558

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد العمالي50824 116688

ي50825
مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الطرشر 44584

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد محروش50826 69429

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الفقير50827 199371
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مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الدماغ50828 88925

ت50829 مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد حجير 75183

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد ملوكي50830 152497

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الحجاوي50831 106264

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد الجريدي50832 210632

مدرسة أزالف  ن بأزياللجواد قاسمي50833 60596

جواد بطاح50834
 
مدرسة أزالف  ن بأزياللٌ 119718

مدرسة أزالف  ن بأزياللجيهان عالمي50835 17980

مدرسة أزالف  ن بأزياللحاتم نور50836 32977

ي50837
مدرسة أزالف  ن بأزياللحاتم اكضى 205717

مدرسة أزالف  ن بأزياللحادة  اجليل50838 169585

مدرسة أزالف  ن بأزياللحادة شفيق50839 65787

مدرسة أزالف  ن بأزياللحادة الكايد50840 168370

مدرسة القدس بأزياللحادة بادو50841 60088

مدرسة القدس بأزياللحادة اوشعو50842 177822

مدرسة القدس بأزياللحادة ايت سعيد50843 109994

مدرسة القدس بأزياللحافظ العزيزي50844 139853

ي50845
ى
اق مدرسة القدس بأزياللحافظ شر 47508

مدرسة القدس بأزياللحافيظ الساحلي50846 206812

مدرسة القدس بأزياللحاميد الزاهير50847 117798

مدرسة القدس بأزياللحاميد الربوش50848 230889

مدرسة القدس بأزياللحاميد بلحيط50849 231791

مدرسة القدس بأزياللحبيبة  اغزاف 50850 105776

مدرسة القدس بأزياللحبيبة اشعو50851 210289

مدرسة القدس بأزياللحبيبة  غانم 50852 108979

مدرسة القدس بأزياللحبيبة بعنو50853 188008

مدرسة القدس بأزياللحبيبة بنحدو50854 81636

مدرسة القدس بأزياللحبيبة الوزكيطي50855 27385

مدرسة القدس بأزياللحبيبة حسناوي 50856 156018

مدرسة القدس بأزياللحجيبة رشيد50857 160391

مدرسة القدس بأزياللحجيبة أمغراس50858 213168

مدرسة القدس بأزياللحجيبة ابن ادريس50859 171618

مدرسة القدس بأزياللحدو حمدوش50860 200334
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مدرسة القدس بأزياللحدو  معنان50861 111375

ي50862 مدرسة القدس بأزياللحرية اقصن  31501

ي50863 مدرسة القدس بأزياللحسام ذاهن  170663

مدرسة القدس بأزياللحسن جبار50864 229525

مدرسة القدس بأزياللحسن صالح الدين50865 114822

مدرسة القدس بأزياللحسن العزيزي50866 153678

مدرسة القدس بأزياللحسن عبدالدايم50867 42607

مدرسة القدس بأزياللحسن خرواش50868 82343

مدرسة القدس بأزياللحسن بن حمو50869 105390

مدرسة القدس بأزياللحسن اوفات 50870 88577

مدرسة القدس بأزياللحسن الفاتجي50871 183996

مدرسة القدس بأزياللحسن  ايت سعيد اعلي50872 201371

مدرسة القدس بأزياللحسن درقاوي50873 108443

مدرسة القدس بأزياللحسن ايت شي50874 128340

مدرسة القدس بأزياللحسن الفكاك50875 117177

مدرسة القدس بأزياللحسن بلقاس50876 79673

مدرسة القدس بأزياللحسن ناجح50877 99262

مدرسة القدس بأزياللحسن وشكو50878 151875

مدرسة القدس بأزياللحسن تميشا50879 166924

ي50880
مدرسة القدس بأزياللحسن بركاشر 166335

ي50881
ى
مدرسة القدس بأزياللحسن حلواب 144340

مدرسة القدس بأزياللحسن  احنصال50882 85695

مدرسة القدس بأزياللحسن ايتوس50883 166215

مدرسة القدس بأزياللحسن العشي50884 54820

مدرسة القدس بأزياللحسن اتقبليت50885 195216

مدرسة القدس بأزياللحسن بارودي50886 138788

مدرسة القدس بأزياللحسن سعيدي50887 163894

مدرسة القدس بأزياللحسن صابر50888 137208

مدرسة القدس بأزياللحسن لشكر50889 184064

مدرسة القدس بأزياللحسن  أحرشان50890 129539

مدرسة القدس بأزياللحسن ايت لهوش50891 156938

مدرسة القدس بأزياللحسن اقديم50892 112119

مدرسة القدس بأزياللحسن  بوستاويل50893 118640
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مدرسة القدس بأزياللحسن ارج50894 63144

مدرسة القدس بأزياللحسن داودي50895 102454

مدرسة القدس بأزياللحسن حجاج50896 104573

مدرسة القدس بأزياللحسن  بن يشو50897 78120

اهيم50898 مدرسة القدس بأزياللحسن بني  165091

مدرسة القدس بأزياللحسن بلعيد50899 69037

مدرسة القدس بأزياللحسن محفوظ50900 84063

مدرسة القدس بأزياللحسن  ايت كروم50901 215598

ي50902
 
مدرسة القدس بأزياللحسن تاق 77544

مدرسة القدس بأزياللحسناء اوبرايم50903 212951

ى50904 مدرسة القدس بأزياللحسناء بوحسير 61078

مدرسة القدس بأزياللحسناء ديدي50905 167986

مدرسة القدس بأزياللحسناء دكي50906 95302

مدرسة القدس بأزياللحسناء دمو50907 143146

مدرسة القدس بأزياللحسناء بونا50908 159702

مدرسة القدس بأزياللحسناء  بيتوس50909 50875

مدرسة القدس بأزياللحسناء سدراوي 50910 50725

مدرسة القدس بأزياللحسناء ازالم50911 38118

مدرسة القدس بأزياللحسناء رحيمي50912 230769

مدرسة القدس بأزياللحسناء ايت الحاج50913 170907

مدرسة القدس بأزياللحسناء بولمان 50914 231621

مدرسة القدس بأزياللحسناء فضيلي50915 167851

مدرسة القدس بأزياللحسناء عاشر50916 31055

ي50917 مدرسة القدس بأزياللحسناء أيتعن  113190

مدرسة القدس بأزياللحسناء بوحميا50918 130686

مدرسة القدس بأزياللحسناء بتكنفوت50919 225906

ي50920
مدرسة القدس بأزياللحسناء  مستغنى 33672

ي50921
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء العمراب 56966

مدرسة القدس بأزياللحسناء ايت حمو ابراهيم50922 33255

مدرسة القدس بأزياللحسناء احطيشة50923 141382

مدرسة القدس بأزياللحسناء دندان50924 163689

مدرسة القدس بأزياللحسناء  نصيف50925 91115

مدرسة القدس بأزياللحسناء بحمد50926 14474
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مدرسة القدس بأزياللحسناء امساعد50927 136640

مدرسة القدس بأزياللحسناء القدار50928 116051

مدرسة القدس بأزياللحسناء خمريش50929 32301

مدرسة القدس بأزياللحسناء بنعيس50930 82505

مدرسة القدس بأزياللحسناء أزمير50931 117219

ي50932
مدرسة القدس بأزياللحسناء حف  222847

مدرسة القدس بأزياللحسناء  بن ودة50933 229977

مدرسة القدس بأزياللحسناء  حسناوي 50934 92222

مدرسة القدس بأزياللحسناء ويدار50935 174915

ي 50936 مدرسة القدس بأزياللحسناء  فرج  49869

مدرسة القدس بأزياللحسناء زهير50937 93570

مدرسة القدس بأزياللحسناء بازهرة50938 154952

ي50939
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء فنوب 61696

مدرسة القدس بأزياللحسناء اقريض50940 126288

مدرسة القدس بأزياللحسناء الزائري50941 87033

مدرسة القدس بأزياللحسناء الشلحاوي50942 100769

مدرسة القدس بأزياللحسناء خالص50943 144911

مدرسة القدس بأزياللحسناء زواد50944 43739

مدرسة القدس بأزياللحسناء سعيد50945 144520

مدرسة القدس بأزياللحسناء الخل50946 14881

مدرسة القدس بأزياللحسناء القضي50947 31167

ي 50948
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء  الغزواب 99048

ي50949
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء عطفاب 158418

مدرسة القدس بأزياللحسناء خشيع50950 65332

مدرسة القدس بأزياللحسناء حلوان50951 180859

مدرسة القدس بأزياللحسناء افروخ50952 85976

مدرسة القدس بأزياللحسناء السعيدي50953 168204

مدرسة القدس بأزياللحسناء سارو50954 86059

مدرسة القدس بأزياللحسناء بطل الخروبة50955 45830

مدرسة القدس بأزياللحسناء ناصف50956 165546

ي50957
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء  االماب 97286

مدرسة القدس بأزياللحسناء بوهالل50958 167160

مدرسة القدس بأزياللحسناء الهويري50959 47020
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ي50960 مدرسة القدس بأزياللحسناء الناج  40113

مدرسة القدس بأزياللحسناء ايت ابزو50961 69531

ي50962 مدرسة القدس بأزياللحسناء حضى 89444

مدرسة القدس بأزياللحسناء غدوين50963 163164

ي 50964
مدرسة القدس بأزياللحسناء ايت غنى 23757

مدرسة القدس بأزياللحسناء اسكور50965 40703

مدرسة القدس بأزياللحسناء بومنصور50966 41077

مدرسة القدس بأزياللحسناء بوعدل50967 33645

مدرسة القدس بأزياللحسناء  اتلقاضيت50968 200324

مدرسة القدس بأزياللحسناء عمار50969 123554

مدرسة القدس بأزياللحسناء احنصال50970 11268

مدرسة القدس بأزياللحسناء الكرطاوي50971 154322

مدرسة القدس بأزياللحسناء حدادو50972 124263

ي50973
 
مدرسة القدس بأزياللحسناء بلوق 200834

ي50974
ى
مدرسة القدس بأزياللحسناء الدحاب 151881

مدرسة القدس بأزياللحسناء لحلو50975 47506

ي50976 مدرسة القدس بأزياللحسناء نصير 150240

مدرسة القدس بأزياللحسنة اوفاطنة50977 234854

مدرسة القدس بأزياللحسنى بن الطيب50978 49669

مدرسة القدس بأزياللحسنية أكرض50979 44189

مدرسة القدس بأزياللحسنية بوتشيش50980 190048

مدرسة القدس بأزياللحسنية امعتب 50981 214290

مدرسة القدس بأزياللحسنية سارو50982 83205

مدرسة القدس بأزياللحسنية جبار50983 48101

مدرسة القدس بأزياللحفصاء بوجعفر50984 77306

مدرسة القدس بأزياللحفصة يارود50985 99499

مدرسة القدس بأزياللحفصة المباريكي50986 33517

مدرسة القدس بأزياللحفصة غباوي50987 94013

ي50988
يفى مدرسة القدس بأزياللحفصة الشر 98107

مدرسة القدس بأزياللحفيضة السماللي50989 205780

مدرسة القدس بأزياللحفيضة برباش50990 224040

مدرسة القدس بأزياللحفيظ مسلم50991 77740

مدرسة القدس بأزياللحفيظ كاك50992 24046
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ي50993
مدرسة القدس بأزياللحفيظ البكسر 145777

مدرسة القدس بأزياللحفيظ رحاوي50994 73636

ي50995
ى
مدرسة القدس بأزياللحفيظة حساب 168555

ي50996
ى
مدرسة القدس بأزياللحفيظة  الماموب 162197

مدرسة القدس بأزياللحفيظة بوشوال50997 165664

مدرسة القدس بأزياللحفيظة  غبوس50998 173810

مدرسة القدس بأزياللحفيظة  مرزوك 50999 50592

مدرسة القدس بأزياللحفيظة امزيل51000 45121

مدرسة القدس بأزياللحفيظة غيغو51001 162063

مدرسة القدس بأزياللحفيظة محداش51002 60495

مدرسة القدس بأزياللحفيظة عاللي51003 113840

مدرسة القدس بأزياللحفيظة  بنداوودي51004 93084

ي51005
ى
مدرسة القدس بأزياللحفيظة المخلوق 161531

مدرسة القدس بأزياللحفيظة الداعمت51006 140840

مدرسة القدس بأزياللحفيظة ايت يدير51007 189772

مدرسة القدس بأزياللحفيظة حفيظ51008 131078

مدرسة القدس بأزياللحفيظة موجان51009 175423

مدرسة القدس بأزياللحفيظة يعال51010 147726

مدرسة القدس بأزياللحفيظة أكرام51011 73476

مدرسة القدس بأزياللحفيظة وعائشة51012 166233

ي51013
مدرسة القدس بأزياللحفيظة الساجى 71648

ي51014
مدرسة القدس بأزياللحكيم الكرشينى 110923

مدرسة القدس بأزياللحكيم  ازعنر51015 153139

ي51016 مدرسة القدس بأزياللحكيمة طوب  75692

مدرسة القدس بأزياللحكيمة الزمون51017 97496

ي51018
مدرسة القدس بأزياللحكيمة مهاوشر 55996

مدرسة القدس بأزياللحكيمة ايت عدي51019 132612

مدرسة القدس بأزياللحكيمة ابالل51020 104989

ي 51021
ى
مدرسة القدس بأزياللحكيمة  السعدوب 78853

مدرسة القدس بأزياللحكيمة  الرامي51022 108711

مدرسة القدس بأزياللحكيمة العيدي51023 206350

ي51024 مدرسة القدس بأزياللحليمة نارصى 139849

مدرسة القدس بأزياللحليمة  ادريوش51025 78604
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مدرسة القدس بأزياللحليمة أوبوخو51026 33814

مدرسة القدس بأزياللحليمة  السعدي 51027 25453

مدرسة القدس بأزياللحليمة عبدالرم51028 141323

مدرسة القدس بأزياللحليمة الهباري51029 164600

مدرسة القدس بأزياللحليمة اعبو51030 129772

مدرسة القدس بأزياللحليمة الحدومي51031 185270

مدرسة القدس بأزياللحليمة موجان51032 113978

مدرسة القدس بأزياللحليمة وبومروان51033 189519

مدرسة القدس بأزياللحليمة ابخباخ51034 47219

مدرسة القدس بأزياللحليمة ازولي51035 121861

ى51036 مدرسة القدس بأزياللحليمة بوتمزكير 169682

مدرسة القدس بأزياللحمادي جلول51037 144571

مدرسة القدس بأزياللحمزة اوغولد51038 84277

وك51039 مدرسة القدس بأزياللحمزة المي  135926

مدرسة القدس بأزياللحمزة ايت سيد ابراهيم51040 63218

ي51041 مدرسة القدس بأزياللحمزة ناج  60544

مدرسة القدس بأزياللحمزة افجاعن51042 101243

مدرسة القدس بأزياللحمزة عاللة51043 48421

ي51044 مدرسة القدس بأزياللحمزة العروب  90844

مدرسة القدس بأزياللحمزة شوىعي51045 11967

ي51046
ى
مدرسة القدس بأزياللحمزة السكتاب 65585

مدرسة القدس بأزياللحمزة محتفظ51047 192945

مدرسة القدس بأزياللحمزة زازي51048 25566

مدرسة القدس بأزياللحمزة شباكي51049 227183

مدرسة القدس بأزياللحمزة لمروح51050 67342

مدرسة القدس بأزياللحمزة والطالب51051 51425

مدرسة القدس بأزياللحمزة العلمي51052 108535

مدرسة القدس بأزياللحمزة بططة 51053 121506

مدرسة القدس بأزياللحمزة مركدان51054 87859

مدرسة القدس بأزياللحمزة ابروكي51055 109415

ى51056 مدرسة القدس بأزياللحمزة  حنير 168304

مدرسة القدس بأزياللحمزة  اعالم51057 196853

مدرسة القدس بأزياللحمزة نوالي51058 143080
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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 القدس بأزياللحمزة ايت باحسو51059 73479

مدرسة القدس بأزياللحمزة عباشي51060 97099

مدرسة القدس بأزياللحمزة العلمي51061 50759

مدرسة القدس بأزياللحمزة  الصبان51062 214334

ي51063 مدرسة القدس بأزياللحمزة شكوب  132270

مدرسة القدس بأزياللحمزة بهالوي51064 31512

ى51065 مدرسة القدس بأزياللحمزة أمير 193689

مدرسة القدس بأزياللحمزة حداوي51066 64658

مدرسة القدس بأزياللحمزة معاهيد51067 82596

مدرسة القدس بأزياللحمزة  ابو السعيد51068 131823

مدرسة القدس بأزياللحمزة جعفري51069 130503

مدرسة القدس بأزياللحمزة بوكمازي51070 97406

مدرسة القدس بأزياللحمزة بلمون51071 19599

ي51072 مدرسة القدس بأزياللحمزة  ضمير 181274

مدرسة القدس بأزياللحمو لعفو51073 213714

مدرسة القدس بأزياللحميد  زروال51074 29545

مدرسة القدس بأزياللحميد كريكح51075 65305

مدرسة القدس بأزياللحميد قاج 51076 107099

مدرسة القدس بأزياللحميد احربيل51077 209262

مدرسة القدس بأزياللحميد شباح51078 94580

مدرسة القدس بأزياللحميد بن عزوز51079 36706

مدرسة القدس بأزياللحميد تغزوت51080 98674

مدرسة القدس بأزياللحميد العابدي51081 132676

مدرسة القدس بأزياللحميد الربيب51082 30975

مدرسة القدس بأزياللحميد وعزيز51083 48583

ي51084
ى
اب مدرسة القدس بأزياللحميد الي  83258

مدرسة القدس بأزياللحميد حسي51085 213590

مدرسة القدس بأزياللحميد ازلماض51086 61274

مدرسة القدس بأزياللحميد ورخيص51087 188004

مدرسة القدس بأزياللحميد ايت بن حمو51088 27407

مدرسة القدس بأزياللحميد  ربيع 51089 147296

ى51090 مدرسة القدس بأزياللحميد مسكير 11893

مدرسة القدس بأزياللحميد مشكوري51091 85536
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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 القدس بأزياللحميد صديق51092 106255

مدرسة القدس بأزياللحميد ارحو51093 106358

ي51094
ى
وب مدرسة القدس بأزياللحميد حيضى 26486

مدرسة القدس بأزياللحميد رسام51095 137046

مدرسة القدس بأزياللحميد وهراد51096 109774

مدرسة القدس بأزياللحميد تمنايت51097 187762

مدرسة القدس بأزياللحميد احتاسن51098 122863

مدرسة القدس بأزياللحميد ايت كاوزكيت51099 26975

مدرسة القدس بأزياللحميد عمار51100 119976

مدرسة وادي الذهب بأزياللحميد رشيق51101 139936

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان موزون51102 96186

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بولجي 51103 147632

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ساهل51104 39650

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اسدرم51105 44479

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بامي51106 222943

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان فوزي51107 46583

ي51108 مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الحالج  227696

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اكوجيل51109 142581

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان زراوي51110 178658

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  أججيك 51111 161528

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ايت عبو51112 216340

ي51113 مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان المحجوب  168462

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان حكوش51114 124138

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان لغمام51115 180341

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اوشطو51116 61834

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان كركوي51117 91600

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان زي51118 168178

ي51119
ى
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان زغالق 97068

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان تغزوت51120 53270

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الزاهي51121 110087

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  اولهي51122 53510

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الغالي51123 90924

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان افرشي51124 59356
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اوعمي51125 16032

ي51126
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان عاتف  109369

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  بنقاسم51127 141960

ي51128
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اوكنى 47630

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان حيسي51129 161050

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان أحرشان51130 129773

فوي 51131 مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان شر 105232

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان معروف51132 84482

ي51133 مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان مج  40894

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  الدرقوي51134 204622

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان وهاب51135 118973

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بنيك51136 222714

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان أعموم51137 125589

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بواألعياض51138 193451

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان اكريت 51139 109722

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان مودود51140 54819

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان العسولي51141 45338

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان عبيد51142 33184

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ابوالوفاء51143 92977

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان افقير51144 83667

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الزكوم51145 151882

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بوفرمة51146 92903

ي51147
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان حمين  19120

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان العكاوي51148 63975

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  أغزاف51149 87299

51150
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان لمخني  205921

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان رشيدي51151 67448

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان القضي51152 59343

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان سعاف51153 76310

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ايت علي ويشو51154 122590

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان رشيدي51155 113585

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان جماىعي 51156 206860

ي 51157
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان عياشر 29159
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الخياظي51158 49204

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان الحدومي51159 15365

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  بنور51160 64005

ى51161 مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ايت حسير 48683

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان أعظيم51162 17586

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان سعيدي51163 53106

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  لمشنق 51164 169307

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان لمسيح51165 49288

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان بنغا51166 144487

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان ابقاس 51167 123509

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان أتمكونت51168 123550

ي 51169
مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان  الواثف  93824

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان مليح51170 78504

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان افسيدن51171 33230

مدرسة وادي الذهب بأزياللحنان حقاوي51172 77592

مدرسة وادي الذهب بأزياللحورية  خروا51174 55501

مدرسة وادي الذهب بأزياللحورية  منصوري51175 24414

مدرسة وادي الذهب بأزياللحورية  شوقير51176 42990

مدرسة وادي الذهب بأزياللحورية  احبابو51177 76123

مدرسة وادي الذهب بأزياللحورية أمسناو51178 83604

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة داوديم 51179 106431

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة كعدود51180 155249

ي51181
مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة مومنى 34239

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة أبراغ51182 25922

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة بنحسون51183 117851

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة الشافعي51184 141495

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة سيبوب51185 31697

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة  فاضل51186 185048

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة بوعزاوي51187 32137

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة الفراع51188 177997

يوي51189 ى مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة بلي  212364

يش 51190 مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة احي  208431

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة تمسنى51191 33529
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مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة قزنون 51192 126999

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة  سالم51193 31470

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة الكوش51194 164427

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة فهداد51195 148646

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة اغغاي51196 231052

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة الهادي51197 60792

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة اباري51198 144882

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة الزاوي51199 74421

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة عزوزي51200 28118

مدرسة وادي الذهب بأزياللحيات عبدالخالد51201 11955

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة سقام51202 105655

مدرسة وادي الذهب بأزياللحياة سحيت51203 145492

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد قجيج51204 140857

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد امزي    غ51205 80608

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  أيت حدوش 51206 228879

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد الزين51207 46425

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد بنحدو51208 171585

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد أكتاوي51209 164227

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد شهاب51210 69291

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد الغول51211 84602

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد البطاح51212 35229

كة 51213 مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد ايتي  112289

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد الرامش51214 110809

ي51215
مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  يوسفى 209655

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد بقاس51216 81150

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  ايوسف51217 104205

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  اخوي51218 184775

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد ايت عدي51219 199765

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد اورير51220 136785

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد اصويلح51221 145270

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد حمومي51222 16545

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد جعفري51223 224820

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد عادل51224 193695
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مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد الفرساوي51225 134872

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد قاشي51226 34616

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد قسيمي51227 146173

ي51228
ى
مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد تياماب 201369

ي51229
مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد راضى 38213

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد  أزلماض51230 109353

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد برادي51231 76147

مدرسة وادي الذهب بأزياللخالد ايتصحا51232 97996

مدرسة وادي الذهب بأزياللخاليد اورزوق51233 77167

مدرسة وادي الذهب بأزياللخاليد حدوي51234 26388

مدرسة وادي الذهب بأزياللخدوج  تونة51235 135908

ي51236
مدرسة وادي الذهب بأزياللخدوج  غاشر 93410

مدرسة وادي الذهب بأزياللخدوج والزهرو51237 108646

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة واسو51238 168964

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة المرابط51239 144093

ى51240 مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة عوبير 31060

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اتينش 51241 58868

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة أكوجيل51242 105015

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اخواض51243 53658

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة العكدي51244 239858

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة أيت أرحو51245 175398

ي51246 مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الذهن  93655

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة توعطي51247 92820

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة البدري51248 205411

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة أورينيش51249 49427

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة بغداد51250 68952

ان51251 مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة مير 201739

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  النارصي51252 79961

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  بايو51253 217709

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة خالد51254 34841

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة توري51255 231735

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة وبوح51256 186957

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  عدالن 51257 72792
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مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الحرشاوي51258 141870

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة وفاق51259 64989

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اشقنان51260 91467

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الحسناوي51261 110855

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة خراف51262 187893

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة حجار51263 202849

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة جيجان51264 90558

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الوردي51265 236729

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة بورفاض51266 112491

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة البوعبيدي51267 70124

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة مومان51268 69619

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اليور51269 172638

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة سليكي51270 66124

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اسكو51271 27043

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة العماري51272 96937

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الصكاك51273 167246

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة عفار51274 144691

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة الشلح51275 124207

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة بنماج51276 32793

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة العاصمي51277 124408

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اسباىعي51278 97259

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة بوعدي51279 135487

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة عزيزي51280 29145

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة حبيب هللا51281 21706

51282
ى مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اكلير 113117

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة ايتمبارك51283 190355

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة لهوير51284 65832

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  بن وىع51285 24011

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة أمش51286 46586

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة ابونض51287 27054

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة قشاش51288 190218

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اوجابر51289 230096

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة براقش51290 107086
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مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة حوت51291 177838

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة اقجاعن51292 150683

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة واوزي51293 82236

ى51294 مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة حنير 75969

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة أونجمة51295 161379

مدرسة وادي الذهب بأزياللخديجة  لحلو51296 216877

مدرسة وادي الذهب بأزياللخطار غزالن51297 25915

مدرسة وادي الذهب بأزياللخليفة الفولي51298 225165

ي51299
ى
مدرسة وادي الذهب بأزياللخليل وداب 198301

مدرسة وادي الذهب بأزياللخليل بنكي51300 62280

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة الهدام51301 15654

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة  األزهاري51302 87004

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة  بوفنان51303 66564

ي51304 مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة عقن  32138

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة العرش51305 62663

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة  غزاف 51306 84106

مدرسة وادي الذهب بأزياللخولة اعراب51307 64629

مدرسة وادي الذهب بأزياللخيتام بوحافة51308 127531

مدرسة وادي الذهب بأزياللدالل صابر51309 120919

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا نارصي51310 125995

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا  عبو 51311 127184

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا خليل51312 37521

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا كريضة51313 214832

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا سالمي51314 102890

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا فاضل51315 144539

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا الركراكي51316 80433

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا الهرام51317 46519

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا الزاهري51318 182320

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا منير51319 55266

مدرسة وادي الذهب بأزياللدنيا نورالدين51320 13580

مدرسة وادي الذهب بأزياللدونية طاهير51321 83768

يس51322 مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة اعي  150629

مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة  طويل51323 69256
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مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة تغزيت51324 81674

مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة مزوز51325 78904

مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة عبدي51326 30517

مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة اوبلحسن51327 132672

مدرسة وادي الذهب بأزياللرابحة  احديدو51328 122968

ي51329
مدرسة وادي الذهب بأزياللراضية بركاشر 174173

مدرسة وادي الذهب بأزياللراضية اوعمي51330 155267

مدرسة وادي الذهب بأزياللراكب المهدي51331 194099

مدرسة وادي الذهب بأزياللرامية أربعطي51332 28347

مدرسة وادي الذهب بأزياللرانيا سماع51333 138075

مدرسة وادي الذهب بأزياللراوية نجح51334 79326

مدرسة وادي الذهب بأزياللراوية كريم51335 188972

ي51336
مدرسة وادي الذهب بأزياللرباب مسكينى 43330

مدرسة وادي الذهب بأزياللرباب يقاجعان51337 72366

مدرسة وادي الذهب بأزياللرباب أمعزي51338 113302

ى51339 مدرسة وادي الذهب بأزياللربيع امير 117306

مدرسة وادي الذهب بأزياللربيع ابيه        51340 58073

مدرسة وادي الذهب بأزياللربيعة تويا51341 206953

ة 51342 مدرسة وادي الذهب بأزياللربيعة بن الخضى 174478

مدرسة وادي الذهب بأزياللربيعة أميان51343 35274

مدرسة وادي الذهب بأزياللربيعة ايت براهيم51344 82204

مدرسة وادي الذهب بأزياللربيعة بركوش51345 84324

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء الورزازي51346 99998

ى51347 مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء بوشر 63179

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء الهادي51348 65105

ي51349 مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء حبين  76864

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء الغازي51350 165230

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء فؤاد51351 49882

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء دودو51352 117218

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء نجوي51353 141174

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء حجاج51354 47477

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء دغو51355 23750

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء اجع51356 189144
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مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء النارصي51357 83656

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء لخديم51358 105950

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء أقبلي51359 50957

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء عليلت51360 170379

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء الرحالي51361 83237

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء ايت اشبو 51362 151304

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء رامي51363 78189

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء فالح51364 164543

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء سالمة51365 77115

مدرسة وادي الذهب بأزياللرجاء اتجديعت51366 62187

مدرسة وادي الذهب بأزياللرحال النارصي51367 212133

ي51368
مدرسة وادي الذهب بأزياللرحان حرشر 173061

مدرسة وادي الذهب بأزياللرحمة  ناصير51369 200743

مدرسة وادي الذهب بأزياللرحمة المنصوري51370 191759

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد العشي51371 72658

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  بويسفير51372 93251

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد إحضارن51373 182514

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد باح51374 49886

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد احمدوش51375 217200

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد اشاوي51376 100924

ي51377
مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد شفى 202606

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد اهناش51378 141108

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد زوهدي51379 232233

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد يشو51380 122586

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  الركيك51381 169087

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد أمحدوك51382 185768

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد أجبير51383 187960

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد العمري51384 213961

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد ايتمالك51385 234005

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  جبور51386 224263

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد المير51387 24452

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد عبدي51388 176857

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد دروشي51389 179581
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مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد فاتح51390 98050

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد ايت ابراهيم 51391 24548

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد صالجي51392 215366

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد العامري51393 24952

ي51394
 
مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد التاق 154782

ي51395
مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  الغاشر 222294

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد اجوب51396 222070

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد الحيان51397 35815

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد العطاوي51398 47937

ي51399 مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد تشن  114146

مدرسة وادي الذهب بأزياللرشيد  الدومي 51400 118200

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد بومركود51401 168917

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد ماماد51402 123069

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد عابيد51403 22237

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد  وكريم51404 179373

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد البضي51405 124022

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد حسناوي51406 216693

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد بهيج51407 170314

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد سالمي51408 60680

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد  ايت امبارك51409 219574

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد اتفان51410 164408

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد بنياسو51411 108889

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد  المدكوري51412 199963

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد فهيم51413 104043

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد  المعتمد51414 134172

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد مزكوري51415 63343

يش51416 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد الحير 183128

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيد بخان51417 222967

ي51418
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة ورضى 177917

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة المغاري51419 20870

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة غودان51420 205390

ي51421
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة موجاب 139624

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة مغراس51422 164563
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الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة مسعودي51423 93660

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة وغاض51424 184355

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة مندر51425 136167

ي51426
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة عيداب 144717

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة سالم51427 179261

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة  حليم51428 62107

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة بادو51429 93279

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة  العوان 51430 150978

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة غفور51431 134045

ي51432
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة سليماب 72971

ي51433 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرشيدة ذكير 115241

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضا اوريحة51434 132202

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضا القاسمي51435 10955

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان أصواب51436 125380

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان  الدرقاوي51437 41104

ي51438
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان الراضى 181146

ي51439 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان طالن  96799

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان أوصالح51440 104030

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان امنصور51441 75790

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان مريس51442 184548

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان واقروروش51443 41613

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان أوخطار51444 232906

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان توجطي51445 224385

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان حالوي51446 87953

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان اعراب51447 168551

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان عدي51448 33178

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان عزي51449 165441

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان  امكرود51450 109188

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان انكيس51451 229539

ي51452
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان التينى 53473

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان النارصي51453 76292

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان خويا51454 95563

ي51455
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان المكوب 228301
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الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان  نظيف 51456 60892

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان خليل51457 170941

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان شهبون51458 185786

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان  الغازي 51459 11968

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان الكحيلي 51460 197581

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان بويزضاض51461 228476

ي51462
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان هناشر 73212

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان عيس51463 96719

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضوان نايت عيدة51464 21157

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضى طالع51465 90274

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرضى ابنينت51466 92290

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرقية  زرهنون51467 161127

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرقية البدري51468 112218

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللرمضان شناوي51469 210958

51470
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللروعة  اكضى 14113

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللريضى الحطاب51471 69791

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزاهرة العمراوي51472 170433

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزايد لهوش51473 130488

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزايد الجديري51474 97732

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزايد أيت أهبا51475 65800

ي51476
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزبيدة التجاب 69971

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزبيدة الحيان51477 20323

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزبيدة امزوار51478 22915

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء  الحطاب 51479 164622

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء العشاوي51480 11553

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء شافعي51481 160454

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء عماوي51482 156951

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء دودوش51483 183488

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء  السعيدي51484 65095

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء مروي51485 236820

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء اكالوو51486 149448

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء يخلف51487 155270

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء خالد51488 163323
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الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء تغانمت51489 104596

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء أعراب51490 133054

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء بيقا51491 82207

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء بوكار51492 160758

ي51493
ى
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكرياء العثماب 51237

زكرياء الروندي51494
 
ٌ
 
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللٌ 173165

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكية ابونض51495 27252

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكية الهاشمي51496 233736

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزكية الرايس51497 96833

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزنبة عالل51498 199676

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهراء بن سالم51499 76785

ي51500 الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة شاطن  110039

ي51501
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة لحسينى 110128

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة  اعراب51502 123779

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة واوالى51503 16207

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة  ايتبوتشكال51504 102163

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة النارصي51505 81221

ي51506
الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة باحنينى 225769

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة مرسلي51507 25868

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة  كوسكير51508 106318

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة حدادو51509 35368

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة زاهدي51510 219665

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة بكضيض51511 135522

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة مانو51512 37906

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهرة مضي51513 113822

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهور  الوردي 51514 190252

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهور هرداوي51515 207512

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهير الفطواكي51516 11723

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهير  بنيوسف 51517 79553

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهير آيت البشير51518 76535

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهير حمداوي51519 63860

الثانوية الجديدة اإلعدادية بأزياللزهير الهو51520 134381

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير ازيرار51521 10946

240من 47الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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 ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير الدخيسي51522 179130

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير وجدي  51523 143141

ي 51524
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير  اشن  59363

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير اصيان51525 196611

ة  لقرع 51526 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 169339

ة رضوان51527 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 30933

ة العاصمي51528 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 124163

ة ايور 51529 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 234838

ة بوزركان51530 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 57953

ة  ابيبة51531 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزهير 125647

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزوبيدة  الدرقاوي51532 115431

ي51533
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزوهير الوحماب 124852

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزوهير سقراط51534 170706

ي51535
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزوهير كرماب 111033

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزوهير عواج51536 223617

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزين أيوب51537 124433

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب ايت مالك51538 147615

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب شهير51539 201271

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب  حاتم51540 77309

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب  شانة51541 187925

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب مشاوري51542 181029

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب الغزديس51543 76380

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب  رشيجي 51544 97499

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب  دكير51545 58691

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب ايت بولمنازيل51546 36856

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب وزين51547 124487

ي51548
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب الوكضى 117951

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب األرجاوي51549 202375

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب الحنݣوش51550 198858

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب الوركاوي51551 54709

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب شوبان51552 84997

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب الرامي51553 66671

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب كريش51554 100175
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ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينب وجوظن 51555 22391

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينبة  لعياظي  51556 81301

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللزينبة رفيع51557 178265

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة  اوعلي51558 157075

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة عضي51559 48507

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة النوري51560 187447

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة البوهالي51561 70371

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة بنغاء51562 64057

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة نعمان51563 184895

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة لمدون51564 105050

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة السعيدي51565 64700

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة الرحالي51566 47214

ي51567
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة الحناب 137896

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة  بوفرنان51568 113801

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة الغنير51569 111519

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة رشدي51570 34222

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة العرفاوي51571 166341

ي51572
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة الواق 87384

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسارة فكاهي51573 156392

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللساعد  حميد51574 70003

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسالمة علوان51575 139690

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسامي همسي51576 119408

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسامي الدين رصي    ح51577 205060

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسامية اورير51578 34662

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسسفيان مروان51579 192496

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد دالي51580 136682

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد  تسكا51581 139357

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ايت بها51582 92357

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد الدنياوي51583 144405

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد بن عمر51584 159483

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد شعيب51585 19372

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ريداوي51586 98157

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد حمزاوي51587 97603
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ي51588
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد الدمراب 123397

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد بن مريم51589 61883

ي51590
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد أخسر 22591

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد  عماوي51591 73260

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد الحنصالي51592 46784

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد مكوار51593 140979

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد  مرجان 51594 209549

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد فنان51595 95824

يض51596 ى ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد عي  31910

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد سيمور51597 218755

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد تفراوت51598 17660

51599
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد لمخني  181828

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد عقاوي51600 84121

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ايت تشتيوين51601 229413

ي51602 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ضمير 21129

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد نايت زري51603 158786

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد اقبلي51604 185502

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد بكا51605 170098

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد نايت صالح51606 98945

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد  ايتغزان51607 95113

ى51608 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد عوبير 90002

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ايت وغاض51609 222328

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد ابو طفيل51610 148266

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد غفير51611 56603

ي51612 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد الناج  152325

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعاد فالجي51613 145208

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعدية  المرتادي51614 142282

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعدية اعصام51615 128758

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعدية  يداين51616 143186

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعدية ايتمري51617 131350

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي51618 83499

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد وخساس51619 20147

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد لشكر51620 159354
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ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد إمدجعب51621 56023

ي51622
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد ماضى 149627

ى51623 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد يوسفير 106913

ي51624
ى
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد جناب 179229

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد كريطيط51625 181289

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد نمزيلن51626 146823

ي 51627
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد يوسفى 51461

يدي51628 ى ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد الير 79808

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد أيت عبد هللا51629 33533

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد ازنكد51630 37743

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد قاصد51631 90173

ي51632 ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد احضى 235589

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد احدو51633 154036

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد القاسمي51634 105152

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد  الغول51635 115578

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد بومهدي51636 133358

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد ايت حدوش51637 91253

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد نايتعلي امصاد51638 166943

ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد أفخار51639 162828

ي51640
 
ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللسعيد الساق 12886

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد لغمام51641 126939

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الداودي51642 179312

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد العالم51643 30259

اهيم51644 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ايتي  115986

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد المدكور51645 98251

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ايكن51646 137431

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد تميم51647 158962

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد وفال51648 138451

ي51649
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الكولماب 119487

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد رفيق51650 238866

ي51651
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد  بداب 128700

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد العلوي51652 46673

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد تسلت51653 183812
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ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد فاللي51654 41883

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد زباي51655 187465

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد بوكراض51656 212739

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد ناجح51657 171436

ي51658
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد  ساجى 64124

ى51659 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد تبغيير 104950

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد  لوزي 51660 213740

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الجاكير51661 224421

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد عمراوي51662 26473

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الداش51663 173578

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد  واووجا51664 224339

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد الصادق51665 135864

ي51666
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيد السموب 103898

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة حمداوي51667 157130

ي51668
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة الحارب 132462

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة  ابوالباقيع51669 138289

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة بوستاويل51670 67378

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة  اعدلون51671 152394

ي51672 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة الحبين  193684

51673
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة وعف  13462

ي51674
ى

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة بارىع 91843

ي51675 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة الشعين  160995

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة الرويسي51676 194251

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة طارق51677 229250

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة  بوكريم 51678 101670

ي51679
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة المزوضى 97756

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة زعطم51680 119243

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة  الطاهري51681 111127

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة زغوال51682 134547

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة امريش51683 85996

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة بوسن 51684 98222

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة شكري51685 78977

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسعيدة بهيج51686 112608
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ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان أزايز51687 144962

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان اعراب51688 79842

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان  بنعبو51689 124830

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان الدهري51690 159778

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان الدومي51691 134035

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان الحامدي51692 155529

ي51693
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان ورساب 187336

ي51694 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان  عيقاب  131099

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان بوالبارود51695 74643

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان اتاضة51696 208590

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان زين51697 99454

ي51698
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان العوب 93868

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان شارع51699 121858

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان بولعوان 51700 29921

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان العلوي51701 12635

ي51702 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان الراج  103889

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان العباشي51703 173691

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان اوحنا51704 29634

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان العلوي51705 189471

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسفيان السدادي51706 14312

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكنة زوهري51707 27718

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة الحيدادي51708 168114

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة مسهولي51709 134954

ي51710 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة العزاب  35610

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة المدكور51711 77297

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة  برنوش 51712 121721

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة الوزري51713 232259

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة جمعاوي51714 148181

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة جبال51715 54212

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة بوشمة51716 50041

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة المنار51717 124735

اس51718 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة  أرصى 141746

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة صابر51719 208786
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همي51720 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لي  89040

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة شكور51721 175275

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة فاتجي51722 191627

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة اوكمو51723 15262

ي51724
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة مرياب 99405

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة نعيمي51725 22914

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة بوخيف51726 26985

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة أوشي51727 138231

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة احبالة51728 129175

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة وقيو51729 140439

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة ارفاك51730 68259

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة ازلك51731 56391

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة المكاوي51732 81359

ى51733 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة اوخشير 112037

ي51734
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة السغداب 82384

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة المريد51735 222589

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لعجاج51736 126708

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة  سيدي 51737 164357

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لشهب 51738 178532

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لمغاري51739 110085

ي51740
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة روزاب 152590

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لحضاري51741 159803

ي51742 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة الغوفير 87278

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة العسولي51743 90082

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة عادل51744 228435

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة لبيب51745 211007

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة بن الصغير51746 43014

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة الحا ديم51747 149334

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة الحدجا51748 148837

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة بنخلدون51749 57717

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسكينة باللي51750 13412

ي51751
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسالمة راضى 96982

ي علوي51752
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلم الكموب 62100
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سلم زين51753
 
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللٌ 38041

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى الحسناوي51754 147383

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى بوعمر51755 160581

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى مازوز51756 107111

ي 51757
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى الزياب 178738

ي51758
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى ومنى 179343

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى عربوي51759 231881

ي51760 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى ناصير 104296

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى ايت ابراهيم 51761 71703

اوي51762 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى حضى 54173

ي51763 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى كوكن  31070

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى بركي51764 13144

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى القيسي51765 35555

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى بوكطية51766 189249

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى باخويا51767 46708

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى عكونا51768 189088

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى  دادس51769 104177

ي51770
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى الحسنى 188083

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى هريم51771 79393

ي51772
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسلوى حماشر 81578

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان الموقت51773 142528

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان امزوار51774 101226

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان رافع51775 119551

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان احتاسن51776 141097

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان تفرنت51777 13127

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمان العطاوي 51778 210420

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسليمة القدمري51779 15939

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية حجباوي51780 184315

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية احدوش51781 145475

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية عابدي51782 68254

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية مومن51783 110564

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية قصطال51784 75604

ي51785
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية السعداب 15661
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ي51786
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية  مخفى 70489

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية ايت اوعالة51787 133801

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية بونوار51788 73911

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمية نشان51789 239265

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسميحة عثمان51790 45082

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير حبوظي51791 79447

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير نادر51792 159371

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير تغرودن51793 53299

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير أعلي51794 109630

ي51795
ى
ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير  الزيتوب 231810

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير نمزيلن51796 114856

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير بنعلي51797 208090

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير مسعودي51798 162098

س51799 ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير لكمير 125426

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية بأزياللسمير  خبوز51800 150408

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير البدراوي51801 93035

ة أعلي51802 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 87995

ة حاتم51803 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 117453

ة الهوير51804 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 40802

ة موعوش51805 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 128917

ة  الرامي51806 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 72904

ة    بلقاس51807 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 166109

ة رشيد51808 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 86953

ة كرماز51809 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 179190

ة بدر51810 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 106529

ة الشماع51811 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 188598

ة  بلهامي51812 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 150394

ة اوشبير51813 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 140473

ة ايت درى51814 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 114538

ي51815
 
ة الحواب ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 47057

ة درار51816 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 82759

ة أيت أحمد51817 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 162603

ى51818 ة  ياسير ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 81727
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ة مالجي51819 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 115869

ة    أبوريشة51820 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 192743

ة وفاق51821 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 64822

ي51822 ة الذهن  ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 30698

ة  الخروب51823 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 151376

ة  الزيدي51824 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسمير 75713

ي51825
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء الساجى 143294

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء فارشي51826 169024

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بن داود51827 172948

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء أغوليد51828 148929

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بنموش51829 178390

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء سقاي51830 184361

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بخان51831 117622

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء التهمو 51832 178932

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء اوغيث51833 11209

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء خمليش51834 21903

ي51835 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء شهن  217599

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء القدوري51836 60610

ي51837
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء صوب 48436

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء ايت نارص51838 76683

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء عصيم51839 11694

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء صابر51840 162708

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء الصالجي51841 174719

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء حوميدي51842 48733

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء زريوح51843 88105

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء العياظي51844 16114

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء اسناين51845 86110

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء شاجع51846 141685

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بومهدي51847 36473

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء نارصي51848 66712

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء لنضى51849 109582

ي51850
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء هاب 203544

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء فوزي51851 175758
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بوعواد51852 119170

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء جعفري51853 188231

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بابعلي51854 96042

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء النارصي51855 47013

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء اقلي51856 57729

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء سالك51857 63065

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء شفاوي51858 173201

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء  لقديم51859 61267

ي51860
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء حموشر 110562

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء ويجوا51861 231653

ي51862
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء الراضى 80528

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بوليل51863 151021

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء الزيادي51864 134154

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء بويكدارن51865 116970

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء الباز51866 155288

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسناء مومن51867 109955

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسنة بويمزكان51868 54390

ي51869
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسندس كوباشر 93581

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسندس بن العش51870 130744

ي51871
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام عيداب 90383

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام ايت شي محمد 51872 50008

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام شعطيط51873 121528

ي51874 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام  الناج  17339

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام مجيب51875 108237

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام شكراوي51876 57975

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام اعدوش51877 134708

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام امسلك51878 24933

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام الزهراوي51879 93003

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام بركالي51880 41605

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام اهتوتو51881 72081

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام  لعالوي 51882 74823

خ51883 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام اجبير 26841

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام تيمكت51884 125672
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام مومن51885 51445

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام احمو51886 138922

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام  لسمر51887 144842

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام يوسف51888 63616

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام الموجودي51889 194599

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام وكاس51890 13706

ي51891 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام الزاهير 64564

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام عطير51892 153557

ي51893
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام  والرواضى 210171

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام أيت تشتيوين51894 52132

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام سعودي51895 172183

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام الزوهري51896 56551

ي51897 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام الذهن  47580

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام لغزاوي51898 155560

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام شاكري51899 75574

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام خالظي51900 158480

ي51901
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام  عضيضى 61101

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام يشهاب51902 161147

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام جالل51903 189259

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام لمساعدي51904 17505

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهام ايت علي51905 42210

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزيالل عطفاوي سهام   51906 20011

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسهيل  أيت أرجدال 51907 223432

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسوكينة المكاوي51908 30648

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية بنعيسي51909 100738

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية أحسو51910 135789

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية احواس51911 211158

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية  السيف51912 46723

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية سعدهللا51913 192308

ي51914
 
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية اعويناب 30690

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية المختاري51915 82853

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية فروق51916 115090

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية منصوري51917 208169
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية صبيح51918 85161

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية السعدي51919 178389

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية الزنبوىعي51920 91726

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسومية شجيع 51921 139962

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسوهية اوكدوا51922 33038

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشي محمد عبد الواحد 51923 16712

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللسيف الدين رشيد51924 13607

ي51925 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشداد خطاب  218944

اف  الطويل 51926 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 50651

اف لعليوي51927 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 49756

ف بن لعريف51928 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 101855

ف لغريس51929 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 204907

ف اسوس51930 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 54113

ف  بولعز 51931 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 19220

ف اولحاج51932 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 81784

ف غيالن51933 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 88438

اوي51934 قية كي  ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 187570

ها ن ابو المجد51935 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 231870

يف اهمو51936 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشر 182870

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشطو ايت تكيوط51937 61748

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشفيعة باللي51938 185470

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشفيعة سبيل 51939 222136

ى51940 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشفيعة حقير 105098

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشفيعة المخروط51941 200707

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشفيعة بوغانيم51942 150783

ي51943
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشمس الدين لطفى 133778

ي51944 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء وهن  235155

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء الفراد51945 213954

ي51946 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء  الراج  42323

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء وفساين51947 126431

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء العشيق51948 57148

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء حباد51949 27745

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء خلوق51950 125493
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء فارس51951 34792

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء  حبيب هللا 51952 23218

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء الجندي51953 60964

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء مساعد51954 64056

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء  بامسعودي51955 50884

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيماء ووال51956 11094

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللشيمة شهيد51957 141980

ي51958
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصادق الخليفى 55018

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح صمود51959 41125

ي51960 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الزينن  191793

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح    درزاوي51961 31690

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح  أورو51962 86910

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الطوشي51963 138677

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح مجيدي51964 179019

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح كرميم51965 130507

ي51966
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الماضى 85829

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح عقاوي51967 25397

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح نصجي51968 28282

ي 51969
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح  السخوب 202599

ي 51970
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الحوضى 46612

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح بدري51971 161533

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح بوطيب51972 72187

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح حليوى51973 82416

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح مزيان 51974 97959

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح ازروال51975 165400

س51976 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الدين سمير 50140

ي51977
ينى ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالحة لي  135613

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالحة  الطاهري51978 144762

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالحة  تشتوين51979 161343

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح  منار51980 122118

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح نجيب51981 198656

ي51982
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح  قسطاب 195470

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح أكوراي51983 61266
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ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح  نورالدين51984 117267

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح اعموم51985 43170

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح والحاج51986 125225

ي 51987
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح عيشوب 113787

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصباح  االنطاكي51988 192346

ي عبد الكريم51989 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصي  95679

ة ورد51990 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصبير 197906

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء فهري51991 152976

ي51992
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء وحداب 35241

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء بلقاسم51993 217442

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء ابن الحافظ51994 170891

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء بن وعا51995 129921

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفاء عدي51996 165267

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفية االدريسي51997 21027

ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصفية  طلحة51998 15963

ى51999 ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصقري بشر 191953

ي52000
ى
ثانوية ولي العهد اإلعدادية بأزياللصالح الرحموب 165638

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح هارة52001 231441

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح مقداد52002 70756

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين بوروكبة52003 18531

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين  عصاب52004 90535

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين  رضوان52005 119127

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين  أيت بوستة 52006 166399

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين افقير52007 184132

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين  لخميسي52008 52690

ي52009 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين القطن  88665

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين الزهراوي52010 132251

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين ايت اخشوش52011 25353

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين  لوزي52012 25324

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين غالمي52013 62231

ي52014 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين العرب  122739

ي52015
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصالح الدين كرماب 110839

ي52016
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصليحة عشيف  52079

240من 62الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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 

ي52017
 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصليحة صدق 64335

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصليحة شد52018 65016

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصوريا  وحميدن52019 159182

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصوفيا منال  باسة52020 84501

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللصوفية والطلبة52021 17580

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللضج ايتلحسن52022 113536

ي52023
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللضج  ورضى 73387

ي52024
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللضج مومنى 152423

ي52025
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق  شورق 212669

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق  البداوي52026 42373

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق أمان52027 135927

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق  دفعاوي52028 219638

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق  الهاشمي52029 57593

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق يكو52030 183271

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق بوحروش52031 19725

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق  لمير 52032 103914

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق الحراث52033 99637

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق صديق52034 182589

ي52035
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق كونتن  205960

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطارق بوجوا52036 136720

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطه بخساس52037 159559

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللطه سياس52038 220028

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  تانسي52039 188740

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  نوري 52040 158592

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة فرحان52041 30876

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة اشان52042 69423

ي 52043
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة المرضى 229911

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة منصوري52044 117621

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  وخالي 52045 69293

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة اقبيش52046 71000

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة كروم52047 196492

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة عضيم52048 143200

ي52049
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة يوسفى 79599
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة ايت خشوش52050 230186

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة القريب52051 72981

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة المشهوري52052 187492

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة عقيل52053 22736

ة52054 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة الغي  11983

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  ابابا52055 234111

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة اوزاري52056 79112

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  بادو52057 157936

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  بالغالية 52058 123128

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة ايت اسحاق52059 156639

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة وهرة52060 133469

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة  يحياوي 52061 153773

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة الشنطوظي52062 90257

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة ودوحو52063 33727

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعائشة النصير52064 74759

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل  مكران52065 232604

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل وعتو52066 74547

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل ازايز52067 159983

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل عبد الصمد52068 237316

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل اوحمو52069 52169

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل مزيان52070 133202

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل افقير52071 75720

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل العالم52072 130718

ي52073
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل  كوكنى 66519

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل حلحال52074 231506

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل امزان52075 54183

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل رقيم52076 150675

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل بوحمدي52077 98093

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل الميكالي52078 100843

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل كلمان52079 210281

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعادل ريحان52080 70261

ي52081 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعاشور  الطالن  197309

و52082 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعامر  خير 156616
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ي52083
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد  الصمد عاطفى 145851

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد  الكريم ناجيم52084 199427

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد اإلله الحليم52085 184281

ي52086
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االاله قرب 133439

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد االله امزيل52087 55129

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجبار  تمليلت52088 104546

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجليل احسو52089 42796

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجليل اوراوي52090 18736

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجليل تشوكت52091 224091

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحافظ بواقشاش52092 67348

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحفيظ اقروش52093 187502

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحفيظ الشمشاوي52094 132275

ي52095
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق الهروشر 28618

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق امالل52096 158185

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق شاجع52097 129145

ي52098
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق علواب 213627

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق بنيوس52099 147411

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق زندجي52100 104866

ي52101
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق الرصاق 225603

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحق  فرحات52102 201138

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم أبو الفضل52103 126167

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم ليحضار52104 171016

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم المير52105 182399

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم  رفيع52106 171449

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم المعطاوي52107 70765

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم أزروال52108 196645

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم  زاللك52109 26792

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم شهيد52110 150543

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم باظي52111 134786

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحكيم احسينة52112 208425

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحليم احديد52113 169143

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحليم هرور52114 84597

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحميد المتولي52115 68584
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحميد كرامون52116 157708

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحميد المستقيم52117 189767

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحمید عباشي 52118 35662

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجي قالدة52119 122092

ي52120 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الجي الناج  233943

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الحيم المصلوجي52121 134042

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الخالق ايت عال52122 221223

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الخالق أيت مهدي52123 88552

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الخالق إفري52124 87338

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الخالق حموش52125 56103

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان ايت حدو52126 134142

ي52127
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان عيشوب 145707

ي52128
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان الواق 135342

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان شوال52129 111396

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان المقجور52130 23388

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان اوبن عبو52131 228972

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان الكزولي52132 62055

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان بحري52133 73985

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان  العابيد52134 154774

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان ايت بنموح52135 153648

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان امكور52136 111633

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان  لعيطي52137 66820

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان عبدي52138 128223

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان سوهال52139 182946

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحمان لهداوي52140 198824

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم حريري52141 11162

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ايت سكدال52142 64046

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  شليح52143 219444

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم شغان52144 112479

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الدهو52145 142565

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم دويدة52146 26936

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  وبزو52147 103637

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الحبيب52148 209672
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم مهود52149 105531

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم واجي52150 11275

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم والمهراز52151 143903

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  سكوري52152 62175

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ايت اوميل52153 78330

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  عزام 52154 186027

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم طازات52155 170182

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم هرامة52156 47512

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم بمنير52157 124904

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  الدكري52158 156438

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم منعم52159 130866

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم مسعيد52160 111051

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم   بنحسو 52161 171306

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم باري 52162 84843

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم وكيلي52163 110693

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ابو الصي 52164 177712

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم  الفطواكي52165 79281

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم والتور52166 52178

ي52167 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم ناج  151124

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الهاشمي52168 237927

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم الكالف52169 111796

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم حدان52170 160155

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرحيم أوعطا52171 175240

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق رشدي52172 182512

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق صبيجي52173 91384

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق  الموفري52174 91026

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الكاك52175 120138

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق اسكي  52176 74095

ش52177 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الحير 76998

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق مهداوي52178 118366

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الغالي52179 181268

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق زاكي52180 153516

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق  صديق 52181 55576
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق الرجاء52182 66945

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق ايتعمي52183 46938

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق اوعدو52184 14638

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الرزاق جالل52185 100309

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم  أيت موالي حما 52186 31465

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم الوتول52187 77227

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم  ايت وعزان52188 125701

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم لمعلمي52189 214969

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم الهاشمي52190 131778

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد السالم بنعباس52191 99040

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصادق بن ودى52192 95758

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصادق ايت باحمي52193 75513

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصادق تلغومة52194 68671

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصماد بوتخوم52195 43965

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد العدشي52196 171395

وك 52197 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد مي  182885

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد  شيبوب52198 36922

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد  صمودي52199 134069

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد  المعطوب 52200 145352

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد زين الدين52201 166520

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اتكو52202 142872

ي52203
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد الحسينى 172293

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اهديدي52204 229753

ي52205
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اكنى 219892

ي52206 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد الخطاب  115289

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد  اكضيض52207 105782

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الصمد اموي52208 212569

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العاظي سعيد52209 44036

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي احميس52210 54478

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي مسعود52211 68367

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي الصادق52212 108094

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي  شماخ52213 209617

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي رضوان52214 30342
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي  الطولي52215 59934

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي  اإلدريسي 52216 62937

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي اروابع52217 160959

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي النوري52218 123482

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي أزروال52219 204364

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي اقشميح52220 82932

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العالي امالل52221 72601

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز تيكونسا52223 146141

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الحامدي52224 75766

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز زروال52225 205248

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الطاهري52226 57138

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز بويزكارن52227 179344

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز منصوري52228 65715

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز زهير52229 140933

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز  عطي 52230 29412

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز ادريوش52231 221416

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز حتاش52232 187167

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الهنيد52233 92983

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز العلوي52234 120211

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز سفير52235 141912

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز حميوي52236 66930

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز محساس52237 113099

ي52238 ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز الشعين  121516

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العزيز البوركي52239 168908

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد العلي الهمام52240 81873

ي52241
ى
ي معروق

ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 139043

ي52242 ي العرب 
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 48825

ي القلعي52243
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 131015

ي بن توزا52244
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 32359

ي بنعاشر52245
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 93225

ي بونيض52246
ى
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغاب 203580

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغفور وعراب52247 17568

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغفور  النجمي52248 132402
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ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغفور القسومي52249 75620

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغفور شاكر52250 179352

ي52251
ى
ي زيداب

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 203349

ي المختاري52252
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 84018

ي  شار52253
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 68766

ي بالهاشم 52254
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 17446

ي  ايت عال52255
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 166764

ي52256 ي الدهن 
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 120960

ي الثابت52257
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 214249

ي52258
ي الحسنى

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 75721

ي52259
ى
ي الحلواب

ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 56455

ي الزاكي52260
ثانوية تشيبيت اإلعدادية بأزياللعبد الغنى 104283

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد القادر عبيد52261 119478

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد القادر جالم52262 104182

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد القادر اتريشيح52263 63096

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير قوجاج52264 22845

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير برباي52265 109775

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير  الكطاية 52266 142670

ي52267
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير الداسوق 125050

ي52268
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير جناب 96577

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكبير صلوح52269 56631

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم معاين52270 169272

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم  احمدوش52271 54270

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم  ايت بالل52272 188672

ي52273
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم الزروق 133113

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم البسطاوي52274 25882

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم  ايتمشي 52275 149284

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم  نور الدين 52276 100003

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم موسير 52277 93641

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم شومعي52278 171303

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم المفضول52279 58835

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم موش52280 21560

ى52281 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم أبعسير 204036
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم أيت بخوش52282 103894

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم بن حدو52283 176687

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الكريم  اليمنوي52284 85606

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  ايت لعريف 52285 191836

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف اغيض52286 131690

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ايتولال52287 140134

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  دراوي 52288 123479

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف العواري52289 222826

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف جبار52290 72882

ي52291
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف العرجوب 79796

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف سالك52292 28638

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف اوالعال52293 124567

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ايت عدي52294 207624

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  أكرام 52295 129004

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف عربوز52296 113450

ي52297
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف السعداب 216921

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ايت المعطي52298 76418

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف السداوي52299 231227

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  واجي52300 214714

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  جماع52301 171510

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف بن الدور52302 65569

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف  عشوب 52303 186836

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد اللطيف ميسور52304 211755

ي52306
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا الكساب 141394

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا أغروض52307 67159

ي 52308
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  الشباب 42759

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا شيتاش52309 162020

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا مسيف52310 190504

ي52311
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا السلماب 48412

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا قنجل52312 161290

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا لقداري52313 70607

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا بصير52314 184468

ي 52315
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا الواق 136407
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا الوكيلي52316 92180

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا مرغادي 52317 97447

ي52318
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  اليوسفى 200803

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا نازه52319 188539

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا نجمي52320 29678

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا ودلو52321 203606

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  االعرج52322 75490

ي52323
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا عليلن  29565

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا واخوم52324 150973

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا حبيب 52325 27116

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  حسناوي 52326 136361

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  آبن ديدي52327 124291

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا اعالم52328 177341

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  سيمو52329 26550

يف52330 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا شر 151876

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا  المهرازي 52331 69046

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد هللا صادق52332 46914

ي52333
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المالك الحين  118420

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد اجوب52334 226571

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد بدر52335 103961

ي52336 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد الطوب  226319

ي52337
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد  العلواب 239546

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد  احماد 52338 199904

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد  زكراوي 52339 96221

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد فضلي52340 221706

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد    العم52341 214945

ي52342
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد دمراب 62792

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المجيد شهراوي52343 132952

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المنعم جمالي 52344 96012

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المنعم مجيدو52345 22808

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد المومن  عمار52346 91660

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النارص  بنحسون52347 141558

ي52348
ى
ي علواب ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النن  78696
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ي فتاح52349 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النن  52461

ي سطيف52350 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النن  28025

ي بن بال52351 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النن  204492

ى52352 ي معير ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد النج  136292

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الهادي  ايت قدير52353 225488

ي 52354
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الهادي  المحفوظى 228213

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الهادي امناز52355 49923

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الهادي الطاهري52356 76289

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الهادي المجاهيد52357 107729

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد  موكريمي52358 82804

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد اتلموت52359 64494

ى52360 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد  محسير 52718

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد مردوم52361 119684

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد الحطاب52362 120803

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد رضوان52363 155700

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الواحد توفيق52364 192200

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبد الوهاب  ايزي 52365 88327

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله شاقيق52366 21581

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله جعفري52367 218377

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله  بحري 52368 155105

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله  بابا 52369 36121

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداإلله حموعلي52370 91715

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداالله موجيب52371 52548

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداالله بوجداين52372 206441

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداالله بوبكران52373 200462

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداالله الطالب52374 122722

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالباسط حكودم52375 178171

اي52376 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالحفيظ الي  97232

ي52377
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالحق لمريسر 97540

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالحكيم  اغمر52378 183681

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالحكيم نصيح52379 45383

ي52380
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالحميد زتوب 193170

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحمان الطائع52381 202457
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ي52382
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحمان امهنى 37245

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحمان باروش52383 145458

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم سعيدي52384 65701

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم  ايتمغريت52385 171805

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم النارصي52386 155453

ي 52387 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم التاج  87279

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم اتغلي52388 129763

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم عمري52389 176586

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم الحديوي52390 101787

ي52391 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم عمير 147403

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم  طارق52392 151134

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم املوك52393 109896

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرحيم الباهي52394 155076

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق بنسيدي52395 37195

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق  مخلوف52396 113134

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق خماش52397 80490

ي52398
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق الفروق 127845

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق بوشتة52399 17366

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق  واحمان52400 104040

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزاق امدجار52401 178437

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالرزيق بوتكات52402 27040

ي52403
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد لطفى 76390

ة52404 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد انكير 112307

ي52405
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد دمناب 120985

ي52406
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد  زهواب 109093

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالصمد اتسليت52407 44345

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعاظي العبداوي52408 90742

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعاظي خلوق52409 91214

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعالي حاكمي52410 129472

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعالي خلوق52411 202282

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعالي  أقروط52412 154527

دوز52413 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعالي الي  177675

52414
ى ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز بلمير 194189
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز مخلوف52415 87624

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز المنير52416 65531

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز  بوعبيدي 52417 56035

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز هرود52418 152223

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز أخراز52419 147272

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز  عاللي 52420 70150

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز بزوا52421 167629

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز العالم52422 108056

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز تيتاو52423 158798

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعزيز مدكوري52424 174768

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالعلي شباب52425 133457

ي باموس52426
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالغاب 72298

ي52427
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالفتاح أحماب 78936

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكبير ازروال52428 12398

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكريم هرجدال52429 176174

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكريم لمساعدي52430 121694

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكريم صموت52431 150266

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكريم احليس52432 154363

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالكريم الوردي52433 142937

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداللطيف عنطر52434 37574

ي52435 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداللطيف القطن  149598

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداللطيف انسيال52436 206081

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبداللطيف واب52437 59912

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا اشوكان 52438 222638

وك52439 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا مي  162095

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا مميس52440 186113

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا ومزوغ52441 169244

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا بويعمور52442 78102

ي52443
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا غزوب 185245

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا ظريف52444 198479

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا  حمزي52445 136880

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا المعقول52446 159016

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا بوزڭاغ52447 164409
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا ناصف52448 48188

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا الحفيان52449 232633

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا  بورزيق 52450 91566

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا  العمراوي52451 82567

اد52452 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا شر 174020

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا  اوخنفن52453 188973

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا خدري52454 138567

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا  الفاطمي52455 183885

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا شهير52456 213132

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدهللا تبعندوست52457 200929

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالماك الزعيم52458 170023

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالمالك تلبيت52459 102350

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالمالك محفوظ52460 239998

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالمالك صبور52461 66081

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالمنجيد بو مهدي52462 209587

ي بوديار52463 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالناج  145125

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالنور لمخنطر52464 84940

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالواحد توفيق52465 148562

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالواحد الرافعي52466 99625

ي52467
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالواحد خلوق 63182

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالوحد اقا52469 72443

وكي52470 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبدالوهاب مي  70332

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبوش  ايت سعيد اعلي 52471 191047

ي52472
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعبيد السعداب 137900

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة العشاوي52473 75606

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة طاهري52474 47494

ان52475 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة جي  105968

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة العابدي52476 189625

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة اييش52477 50093

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة نيجاح52478 54519

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة حاضوض52479 186719

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة موكان52480 124326

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة القادري52481 150318
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة أحراش52482 141256

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعتيقة أفازر52483 100200

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان امزيل52484 20159

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان قاسمي52485 106753

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان بوكطاية52486 136922

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان البضي52487 235221

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان زكراوي52488 78822

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان منصوري52489 54873

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان غانم52490 42527

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان صابر52491 121098

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان ايت باكي52492 152926

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان حداوي52493 52204

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان لمون52494 103565

ي52495
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان  خنداق 117300

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان امليح52496 83415

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان الراشيدي52497 103351

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان النكادي52498 50907

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان خاشون52499 203233

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان رحيمي52500 42799

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان اعزيز52501 90749

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعثمان عالم52502 126257

ي52503
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعز الدين التكاب 130835

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعز الدين بوعال52504 48348

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين بكار52505 167420

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين شهر52506 158081

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين انشالي52507 140111

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين بوصاع52508 19085

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين لحدر52509 38510

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين محمادي52510 213960

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزالدين بردوز52511 105292

ي52512 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزبز ايت عن  95459

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز وهارو52513 206816

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز  باكاوي52514 109780
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز أيت نارص52515 233272

ي52516
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز موجاب 93698

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز حوح52517 211055

ى52518 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز نيمريعير 148183

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز لحلو52519 75715

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز بن خدة52520 138146

ي52521
 
ق ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز شر 217343

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز تاكدامت 52522 87459

ي52523
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز الوزاب 148080

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز خالق52524 60720

اق52525 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز أرصى 129548

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز الصابري 52526 112867

ي52527
 
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز تاق 71039

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز حماوي52528 119108

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز برباش52529 183510

ي52530 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز وهين  106464

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز زلماض52531 180818

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيز أيت ابراهيم52532 81338

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة العبوض52533 125090

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة بن خدة52534 212969

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة حدو52535 109961

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة الشفاوي52536 28353

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة بردول52537 91840

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة عابد52538 97109

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة  أومزوغ52539 117899

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة الحسناوي52540 76235

52541
ى ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة برغير 200063

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة وخبو52542 94942

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة  حدادو52543 143645

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة درقاوي52544 200591

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة خلفاوي52545 188705

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة جامي52546 62218

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة نجم الدين52547 146889
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة الطاهري52548 162804

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة بزي52549 188885

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة  مندير52550 158839

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة  عاصم52551 172602

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة الرسمي52552 134712

ي52553
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة سناب 193261

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعزيزة دريو52554 48128

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام طلحة52555 159211

ي52556
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام حناب 130378

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام منصوري52557 69397

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الكردودي52558 81850

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام اسدرم52559 50367

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام سمعا52560 118499

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الروزي52561 126821

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام  الوالي 52562 32150

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام ايت كبيت52563 81087

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام حرير52564 160455

ي52565
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام  المعروق 83156

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام العباس52566 71122

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام صلجي52567 165080

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام حسناوي52568 90395

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام عيسي52569 162818

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الرحيم52570 19600

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام ايدحمان52571 174353

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام بلفالحية52572 92167

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام يحياوي52573 92453

ي52574
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الغزواب 23770

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام ايت ش علي 52575 162709

ي52576 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام كبير 53534

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام اعوردو52577 138163

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الفطواكي52578 65249

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام بن الشيخ52579 181751

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام ايت اجو52580 191488
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ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام أبوزيا52581 196143

ي52582 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الحضى 14399

يفحات52583 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعصام الي  167554

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعفاف وردي52584 105342

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعفاف فرحات52585 63051

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعفاف  رفيعي52586 230479

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعفراء ثلجة 52587 113697

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعالوي حسن52588 202732

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي قاشي52589 185333

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي  بوقدير 52590 218120

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي بحدو 52591 227735

يط52592 ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي اتي  73633

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي ادريسي52593 129546

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي ولدودة 52594 166440

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي ايت عال52595 102203

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلي اهريري52596 182012

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعلية جودار52597 16570

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعماد أموش52598 44593

ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعماد ايت دريس52599 94920

ي 52600
ى
ثانوية احمد الحنصالي اإلعدادية بأزياللعماد  الزهواب 159607

187913 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد إسيف52601

165712 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد ايتنارص52602

95677 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد ايتمالك52603

ي 52604
102450 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد  الفائف 

151971 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد لهوير52605

81079 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد أكضيض52606

199899 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد  اوالفيض 52607

193350 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد نحيل52608

46208 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد  امدار52609

123525 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد صفوان52610

60394 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد بوطيب52611

50542 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد الحمزاوي52612

66188 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعماد الدين  فريان52613
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100901 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمار  فضيل52614

69859 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر أوصغير52615

28664 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر مرباح52616

52617
 
26482 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر بويكوب

ي52618
 
120886 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر كورب

74736 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر أبالغ52619

64401 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر اكوناض 52620

91076 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر احميد52621

76578 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر ايت احماد52622

108188 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر الصايم52623

71298 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر عيدي52624

77630 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر  بولمان52625

129638 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر غامادي52626

28644 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر مورو52627

162735 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر شيتاش52628

ي 52629
ى
223509 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر البوعناب

ي52630
199777 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر  راضى

203324 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر اتمكونت52631

ي52632
48522 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر البلخلفى

77508 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر الباز52633

113720 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر ايتوب52634

84546 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر بوقراب52635

77787 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر العطاري52636

ي52637 132186 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر اكوب 

72051 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعمر  أرشتوي52638

148712 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواد وصال52639

50799 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف  األزهري 52640

121276 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف بوعام52641

ي52642
ى
209959 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف زناب

52122 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف ميمي52643

127292 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف  رضوان52644

ي52645 204419 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف البكير

89789 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف ايت وادف52646

240من 81الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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 

84151 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف موعو52647

86680 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف مطيع52648

20377 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف كرطا52649

200177 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف ايت سعيد52650

21923 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعواطف بوري52651

118269 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعيس  نازه52652

33971 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللعيس  اواعدي52653

168455 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالة منصور52654

57540 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن واشو52655

136602 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن صبور52656

ي52657
ى
111947 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الشباب

ي52658
112352 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن امنى

236516 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن  فطوش52659

36188 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن كريم52660

74887 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن رايح52661

158332 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن السدادي52662

ي52663
57161 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن اوالدعمن 

27104 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن بوزيدة52664

170719 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن زروالي52665

198532 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن التامي52666

170474 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الكاملي52667

ي52668
ى
13791 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن العمراب

146220 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن عاقلي52669

167354 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن بوهالل52670

ي52671
ى
162704 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الزياب

129681 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن نسيم52672

26477 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن شيهاب52673

145826 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن اجديد52674

78357 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن عرباوي52675

ي52676
ى
207174 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن حناب

75084 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن ايت تودة52677

76478 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن خليل52678

179306 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن شعبة 52679
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ي52680
76937 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن عسر

172789 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن غانم52681

ي52682 100084 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن لكمير

ي52683
56370 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن العرشر

96405 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن  بشار52684

104877 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن مقدادير52685

209527 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن ايت زينة52686

ي52687 86115 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن شطن 

98123 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن فنحار52688

142158 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن ايت الحاج52689

109097 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الكدزي52690

54091 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن شفيق52691

169565 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الكناوي52692

ي52693
ى
48035 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن الطوب

ي52694
ى
67407 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن العمراب

160923 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغزالن اومنهور52695

ي52696
ى
77468 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيتة العثماب

94647 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيتة السعدي52697

198511 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيثة محوش52698

203656 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيثة  ابيج52699

217092 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيثة القساس52700

140844 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللغيالن بيه52701

51392 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد بكا52702

193036 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد روجي52703

ي52704
76660 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد ورضى

147663 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد وري    ح52705

157742 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد عاللي52706

16637 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد العدجوي52707

57254 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفؤاد ابحير52708

96461 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفا ضمة لقليب52709

101003 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفا طمة جبير52710

95903 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفا طمة موهب 52711

210593 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفااطمة كرام52712
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185846 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة عبا52713

22648 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة  جط52714

173688 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة مرجان52715

124290 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة نصير52716

164540 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة هاربوش52717

170410 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة طويل52718

96665 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة الصغير52719

43306 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتحة زواد52720

222260 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاتن الشاوي كينش52721

ي52722
ى
166959 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة العوب

ي52723
ى
138804 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة موجاب

ي52724
 
165192 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة رزق

171275 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة ايت يوس52725

164962 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة جميل52726

194001 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة اسلون52727

90743 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة شفيق52728

ي52729
ى
187644 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضمة الميموب

ي52730
ى
80264 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاضيل حرق

71103 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطم الزهراء واوغيغيط 52731

158552 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة داودي52732

97111 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بيسك52733

169415 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  المعطاوي52734

105227 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  اعبو52735

185416 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الحدومي52736

ي52737 ج  220152 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الي 

ي52738 143610 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة حضى

96025 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة موزون52739

234074 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة اولهنى52740

203988 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة النوري52741

76784 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  ماللي 52742

36426 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  مصاض52743

185081 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة وجورة52744

199950 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة هبادي52745
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139264 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بوعدي52746

ي52747
210754 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة وهنى

28753 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة واعبو52748

128489 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة العمراوي52749

56309 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الهاشمي52750

101320 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الدقيق52751

48905 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة لشقر52752

ي52753
ى
112895 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة كشاب

97626 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  رزاق52754

ي 52755
18989 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  أوشكنى

159382 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة السعيدي52756

12808 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة صالجي 52757

150803 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة قرنيض52758

129865 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة المنصوري 52759

47009 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بوكيوض52760

175954 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بوستة52761

93793 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة حميد52762

161607 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الدريوش52763

119506 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة قاجور52764

82443 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بويضوضان52765

32391 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ابوالدوهاج52766

72576 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بازهرة52767

حان52768 38226 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  شر

124895 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الكفيفة52769

160765 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة فائز52770

123923 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة روشدي52771

66568 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة امالل52772

159236 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بومجدي52773

ي52774
ى
152637 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الجاب

198216 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة أمهاوي 52775

135274 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة أيت حميد52776

178766 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  بايوت52777

60725 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة وحود52778
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188827 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة زوبير52779

184508 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة العاللي52780

106990 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة فدواش52781

78042 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ايمور52782

52783
189045 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  لوضى

155101 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  أرحو52784

49964 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة وهرا 52785

93592 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  أيت مخلوف52786

ي 52787 110271 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  عرج 

ى52788 180255 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة حنير

107094 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة زهار52789

71488 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة اباش52790

77156 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة التونسي52791

164941 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة اركيك52792

48846 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة فاظل52793

107552 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة أجرود52794

148014 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة اقجاعن52795

83524 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة العلمي52796

78919 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة أيت بن يوسف52797

ي52798
ى
61857 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة فنوب

12974 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الصالجي52799

126298 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  ازناك52800

ي52801 130424 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة طالن 

15510 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة نارصي52802

68401 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بوخليف52803

99988 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ازكاغ52804

118475 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الهكورت52805

94896 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة العماري52806

44975 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ايتهمو52807

ي52808 142289 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ايتعن 

153235 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الدحو52809

102997 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة أهال52810

77901 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة اعتاب52811
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70131 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  اعزيز52812

100751 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة عدار52813

141131 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة البناوي52814

ي52815
75450 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  لودينى

27109 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  بويغراض52816

128385 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة وسعدن 52817

ي52818
ى
99728 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة مرياب

168162 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة ايتغزانت52819

ي52820
ى
67555 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الخلوق

62640 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الكاس52821

ي52822
ى
104705 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة العثماب

85765 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  فاريسي 52823

177520 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  توزو52824

142666 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الشيوي52825

ي52826
168279 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة القاضى

200193 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة بيدو52827

68497 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة قابو52828

214049 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة قدشاوي52829

184514 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة  قناع 52830

142361 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ريان52831

73456 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء يحياوي52832

180115 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء هن  52833

ي52834
 
103441 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء صداق

ة52835 162587 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  الغي 

22662 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء مشور52836

ي52837
ى
16521 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء كناب

124009 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء اكبور52838

184489 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء أخالي52839

84247 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء المعطاوي52840

ان52841 141704 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء جي 

31722 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء السعودي52842

ي52843
176148 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء المحفوظى

ي52844
ى
140345 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الرحماب
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140422 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء اكدال52845

111669 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء مشهوري52846

ف52847 54968 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء اشر

ي52848
79816 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بكباشر

يكي52849
227187 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الشر

55396 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الطراش52850

78864 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  تمليلت52851

119731 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء نظيف52852

ي52853
105395 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الراصفى

ي52854 190381 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء رنن 

126158 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الربيعي52855

59988 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  الدراز52856

33338 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء   شكوري52857

189897 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء مخلص52858

165767 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء نعمان52859

ي52860 ى 181483 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء التيى

ى52861 181851 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ياقير

182261 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ميدي52862

56842 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء عيشوش52863

78686 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بنادي 52864

167004 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الباردي52865

175990 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء احاحو52866

86681 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بلعريف52867

30542 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ايت كبور52868

58791 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء تركان52869

43348 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء المراوي52870

53741 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بامو52871

139586 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء جواد52872

83575 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  بنعرينة 52873

ي52874
ى
89663 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء برب

171881 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء برطالي52875

35240 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء تداشي52876

140725 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  المكاوي 52877
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80826 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء اقزار52878

ي52879
ى
178446 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بوعزوب

156486 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الغوات52880

187175 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء شادي52881

75349 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء ابالي52882

ى52883 112029 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء تزضير

201014 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بن عبو52884

154088 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء لمزي  هري52885

178095 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء سعد52886

177976 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الهاللي52887

12269 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  شوال52888

81439 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء صاديق52889

33552 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  الحيداوي52890

61704 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء بوامزكان52891

ي52892
ى
150828 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء مداب

110704 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء التومازي52893

49446 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء زلماط52894

64472 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء  ايت عمر52895

ي52896
113036 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء شحن 

207640 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء الطراح52897

126295 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء حراز52898

48571 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء المودن52899

144388 ثانوية أوزود التأهيلية بأزياللفاطمة الزهراء علول52900

67602 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء مكروش52901

ي52902
178896 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الكوماشر

95857 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  الخياظي52903

66753 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء صور52904

68323 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء فاهيم52905

144942 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء فاضل52906

47948 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء محاريش52907

ي 52908
ى

27864 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء دغوىع

207202 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الفجالوي52909

153299 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء قاسمي52910
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149127 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الظريف52911

138051 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء قوطيط52912

161789 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء البوعزاوي52913

21239 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء النوري52914

154691 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء رحيوي52915

100392 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء خليد52916

56384 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  بنعالل52917

67801 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء سمان52918

ي 52919
 
100877 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  المتاق

135635 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء ابوالطيب52920

ي52921
ى
143213 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الطوب

ي52922
ى
155695 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء سمراب

54424 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  بنشكرى52923

ي 52924
ى
33915 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الروداب

166877 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء المنيع52925

111874 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء جوهري52926

210858 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء محفوظ52927

ي 52928
ى
15957 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  حساب

29687 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  ايت نارص52929

50221 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء مادي52930

78564 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء واديعي52931

100202 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء الشميطي52932

ي52933 145209 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء شب 

206315 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء أوبحا52934

23507 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء ايت احمد52935

ة52936 46731 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء حجير

106387 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء شوراد52937

172791 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء ادريسي52938

165800 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء  الزاهري52939

150790 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمة الزهراء قلعي52940

ي52941
ى
52676 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاطمه الزهراء العمراب

85570 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاظمة بوري52942

165127 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاظمة ابراري52943
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80187 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاظمة احابو52944

114569 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاظمة التوري52945

165991 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفاظمة وعزان52946

50709 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتاح لحالوي52947

106164 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتاح بايدو 52948

200293 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة سليم52949

59557 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة عزوزي52950

99010 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة تغزوت52951

83614 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة  الدوهو52952

141790 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة فخراوي52953

220940 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة بنيكس52954

192635 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة بعال52955

191799 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة ايت خو سعيد52956

ف52957 33908 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة شر

138846 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة قندوشي52958

102520 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة ايت المغروس52959

148116 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة امرو52960

53837 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة الغجدامي52961

163793 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفتيحة الطالب52962

68765 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى ايت بنيشو52964

168623 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى كبدي52965

221758 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى أمريم52966

125017 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى بويزمر52967

121134 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى الفقايهي52968

32514 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى  وحميس52969

120549 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى      ايتوعدي52970

ي52971
ى
222505 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى الوعزاب

ي52972 193080 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى الناج 

176597 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى إغيض52973

53653 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى وباس52974

ي52975
65015 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى متف 

65466 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى  خروش52976

136526 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى  ملكاوي52977
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13320 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى ماهير52978

18342 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى ايت بالل52979

155892 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى هجري52980

ي52981
ى
65856 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفدوى  عدناب

164137 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفردوس بلعرود52982

105556 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفردوس جزولي52983

226858 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفري    ح مصمودي52984

ي52985
 
109063 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد شوق

109200 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد زروال 52986

38860 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد انفسيس52987

133468 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد  الصفاوي52988

118014 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد إزري52989

41616 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد اكدال52990

ى52991 90653 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفريد بوحسير

55800 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفطومة اوحمدان52992

53522 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفطومة أعكي52993

105196 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفطومة  البحور 52994

96262 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفهد االدريسي52995

55898 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية هرامة52996

82405 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية العسيلي52997

ي 52998
 
اب 22866 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية الجي 

164044 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية الروكي52999

ي53000
ى
79356 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية مزب

54737 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية قاصد53001

160697 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية الرحالي53002

173764 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية تعدي53003

53152 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية تغزوت53004

ي53005
87130 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية بلخنسر

129722 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية مجاهد53006

200446 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية محبوب53007

ي53008 86058 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية ناج 

141976 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفوزية  مزيان 53009

وز عتيق53010 144139 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفير
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وز كوران53011 156394 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفير

وز أيت الحاج احماد53012 44200 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفير

215658 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفيصل  الخداش53013

174734 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفيصل زنوري53014

180151 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفيصل الحريري53015

55589 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفيصل الميلودي53016

79473 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللفيصل  ضاهر53017

73763 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللقاطمة الزهراء علون53018

199903 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللقدور بطاش53019

139527 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريم  امعيط53020

107808 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريم الفطواكي53021

113659 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ارشيد53022

79212 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة بورنيك53023

130354 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ايشكر53024

183412 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة  نداحمد53025

ي53026
ى
163685 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة الدياب

144143 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة  حديوي53027

52143 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ايت بوتشكال53028

108609 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة القاسمي53029

113318 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة غناي53030

126349 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة العمراوي53031

14142 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ابراغ53032

60290 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة الكباش53033

118986 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة شاوش53034

31684 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة الوهامي53035

101850 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة الثابت53036

76341 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة العاللي53037

77831 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة  لخديم53038

فدين53039 29973 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة شر

152949 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة أيت خويا لحسن53040

177788 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة سباىعي53041

105350 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة الطاهري 53042

48616 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة أيت بوتروايت 53043
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84032 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة موعو53044

149331 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ايت عبو53045

129440 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة رباص53046

151228 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة مفتاح53047

184764 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة المكاوي53048

48573 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة المجدوب53049

ى53050 65630 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكريمة ياسير

144458 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكلثوم بولعويد53051

123789 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكلثومة حمدي53052

196843 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال  ناخود53053

ي53054
180038 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال العياشر

78380 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال عزيزة53055

99327 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال احتاش53056

147982 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال امنصور53057

ي53058
ى
126041 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال احماب

24676 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال ازايز53059

94640 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال أسيمور53060

109748 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال قشاش53061

54699 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال كريم53062

ي53063
ى
50074 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال جمراب

54687 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال  ارعدي53064

ي53065
ى
46349 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال الزيتوب

87701 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال الفائض53066

237367 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال  صالح53067

58781 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال زروق53068

182525 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال الفاطمي53069

13854 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال السايح53070

151872 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال فهمي53071

196568 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال مركزي53072

116203 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمال وهيب53073

214862 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكمان سمية53074

السنة خموشي53075 ى 235398 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى

ي53076
ة بويسر ى 53481 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى
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ي53077
ة العريفى ى 145817 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى

ة جبار53078 ى 206680 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى

ة أعالم53079 ى 160034 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى

ي53080
ى
ة الواق ى 128298 ثانوية محمد السادس التقنية بأزياللكيى

ة مخليص53081 ى ة التأهيلية بأزياللكيى 158293 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوتر بوجيجة53082 184713 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوتر  رياض53083 162220 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر المسعودي53084 124944 ثانوية المسير

حم53085 ة التأهيلية بأزياللكوثر مسي  169140 ثانوية المسير

ي53086
ة التأهيلية بأزياللكوثر معطوشر 179137 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر طلعي53087 209005 ثانوية المسير

ي53088 ى ة التأهيلية بأزياللكوثر امني  54585 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر قدوس53089 204425 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر محزوم53090 70801 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر ايمزيل53091 29264 ثانوية المسير

ي امكاد53092
ة التأهيلية بأزياللكوثر بنى 46496 ثانوية المسير

ان53093 ة التأهيلية بأزياللكوثر جي  174405 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر نعيم53094 151210 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر خبار53095 106697 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر النعناىعي53096 206962 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر  الطعم53097 142075 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر   عقرى53098 96889 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر تغروط53099 147732 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر اشبيكي53100 177986 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر جمجام53101 76227 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللكوثر حميم53102 22948 ثانوية المسير

ي53103
شر ة التأهيلية بأزياللالمية الي  56182 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى الناجمي53104 80342 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى اباحاج53105 110692 ثانوية المسير

ي53106
ى
ق ة التأهيلية بأزيالللبنى شر 91787 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى طارق53107 141894 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى عزيزي53108 125568 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى  يوالقو53109 208234 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزيالللبنى ميقور53110 92104 ثانوية المسير

ي53111  لحباب 
ة التأهيلية بأزيالللبنى 167373 ثانوية المسير

 زكي53112
ة التأهيلية بأزيالللبنى 115943 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى رضوان53113 200558 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى ايت شي محند53114 104744 ثانوية المسير

 تدلي53115
ة التأهيلية بأزيالللبنى 162263 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى  أيت ساشي 53116 184310 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى ابراهيمي53117 28887 ثانوية المسير

 عبدللي 53118
ة التأهيلية بأزيالللبنى 202138 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى نارصي53119 132763 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى  ووخبو 53120 153664 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللبنى  لمير 53121 128771 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحبيب كبدي53122 181040 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن الطالب53123 146235 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن  ايت زيان 53124 108726 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن أيت شكال 53125 121522 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن أبركزى53126 178606 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن اتوجان53127 133308 ثانوية المسير

ي53128 ة التأهيلية بأزيالللحسن الناصير 46501 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن بخا53129 113362 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن مودين53130 164411 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن  افكال 53131 203350 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن بتفلوست53132 70052 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن البوجمعاوي53133 42644 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن صابر53134 192825 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن واغزاز53135 56215 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن غنيش53136 131331 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن التومي53137 31424 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن  المنتض53138 110433 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن العساوي53139 26831 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن بازهرة53140 65137 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن نعيم53141 67185 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن مليح53142 98543 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزيالللحسن فرتاجي53143 130191 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن جبار53144 66173 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللحسن اصاليح53145 65053 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللشياخ اكرام53146 148940 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة اكوشام53147 215695 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة ايتصحا53148 14766 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة بن الطيب53149 181786 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة غريوي53150 27588 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة شغان53151 94929 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة وينو53152 52877 ثانوية المسير

ي53153 ة التأهيلية بأزيالللطيفة في  107243 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة زغرات 53154 113496 ثانوية المسير

ي53155
ة التأهيلية بأزيالللطيفة احسينى 160412 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة المنصوري53156 60468 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة  حكيمي 53157 208701 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة وعالل53158 112973 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة المولوع53159 27328 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة ركاب53160 64986 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة بوزميت53161 43244 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللlلطيفة ايت الشيخ53162 186718 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة وزنا53163 233704 ثانوية المسير

ي53164
ى
ة التأهيلية بأزيالللطيفة ملواب 212004 ثانوية المسير

ي53165 ة التأهيلية بأزيالللطيفة اقصن  31686 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة سعدان53166 146651 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة أيت الطالب53167 83689 ثانوية المسير

ى53168 ة التأهيلية بأزيالللطيفة بوشكير 77421 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة إبسكيض53169 166871 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة  المعناوي53170 118323 ثانوية المسير

ي53171
ى
ة التأهيلية بأزيالللطيفة الكيالب 104620 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة  برهومي53172 118160 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللطيفة بوقدير53173 188356 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللكبير خلوطة53174 225370 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللكبير بن عيس53175 191297 ثانوية المسير
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ة كركابة53176 ة التأهيلية بأزيالللكبير 206757 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء الموسع53177 63245 ثانوية المسير

ي53178
ى
ة التأهيلية بأزيالللمياء عثماب 233622 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء اجدي53179 47472 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء حيدود53180 181615 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء لمون53181 86971 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء بلقايد53182 218848 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء حصار53183 93024 ثانوية المسير

ي53184
ة التأهيلية بأزيالللمياء الراضى 118520 ثانوية المسير

ي53185
 
ة التأهيلية بأزيالللمياء دمناب 35101 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللمياء مالكي53186 141620 ثانوية المسير

ي53187
ى
ة التأهيلية بأزيالللندة مناب 28602 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللوبنة حاتم53188 117216 ثانوية المسير

ي53189
ى
ة التأهيلية بأزيالللوبنى المكوب 169017 ثانوية المسير

 اكلي53190
ة التأهيلية بأزيالللوبنى 168055 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليلة لعفوا53191 106460 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليلة حولي53192 55910 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بابو53193 70255 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل حسو53194 76756 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل العواج53195 70360 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل رشيد53196 24063 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بامزير53197 33862 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل حاكمي53198 50368 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل  ايت يدير 53199 61572 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل الهيمة53200 63555 ثانوية المسير

ي53201 ة التأهيلية بأزياللليل حجاب  53138 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل فياللي53202 53018 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل المعطاوي53203 43487 ثانوية المسير

ي 53204
ى
ة التأهيلية بأزياللليل الفضاب 76618 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل الشميطي53205 149999 ثانوية المسير

ى53206 ة التأهيلية بأزياللليل  معير 191451 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل رحمون53207 127693 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل نايت محداش53208 104622 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزياللليل ازلماض53209 88023 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل  نادي53210 165039 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل خبوش53211 82109 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل عديبو53212 187772 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بنجوى53213 229054 ثانوية المسير

ي53214
ة التأهيلية بأزياللليل بعوشر 120672 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل فضولي53215 133456 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل الزكراوي53216 208847 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل الحبيب53217 221240 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بن ملوي53218 191767 ثانوية المسير

س53219 ة التأهيلية بأزياللليل لكمير 151877 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل  اعتيق53220 151350 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل لحميدات53221 109929 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بوكريم53222 86950 ثانوية المسير

ي53223 ة التأهيلية بأزياللليل  ناج  159238 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل انوري53224 190662 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل نايت لمقدم53225 82048 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل بوسيف53226 167987 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللليل أوعياض53227 176031 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالللیل کریم53228 197157 ثانوية المسير

ي53229
 
ة التأهيلية بأزياللماجدة شوق 100759 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة الدزاز53230 137307 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة نور53231 38929 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة الملوع53232 104839 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة شهبون53233 201959 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة الززولي53234 76799 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة ابو عبد هللا53235 167634 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة ليدمي53236 232206 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة بوجروف53237 83569 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة اتفلغات53238 24571 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماجدة  أكوجيل 53239 151390 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللماريا فالت53240 60406 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمارية  بنخلدون53241 98208 ثانوية المسير
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ي53242
ة التأهيلية بأزياللمارية حنينى 72094 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمبارك  حسو53243 148456 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمباركة العيادي53244 62580 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمجدة قربيس53245 51368 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمجدة الخياط53246 105264 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمجدة كندي53247 212825 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحا ويحا53248 99468 ثانوية المسير

ي53249
ى
ة التأهيلية بأزياللمحاسن الرياب 221208 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحاسن العبادي53250 29358 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحاسن ايت الحاج53251 176167 ثانوية المسير

ي53252
 
ى اكوب ة التأهيلية بأزياللمحاسير 37503 ثانوية المسير

ي53253
ى
ة التأهيلية بأزياللمحجوبة قنوب 31031 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحجوبة حميدي53254 206178 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحجوبة وتاحة53255 92246 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحجوبة مرار53256 167516 ثانوية المسير

ي53257
ى
ة التأهيلية بأزياللمحسن المدهوب 39118 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن بركايو53258 165870 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن اعضضا53259 126628 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن إبن الحافظ53260 36592 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن موفتيح53261 203320 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن البداوي53262 166677 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن  موجان53263 238394 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن بنسمود53264 94670 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن الحروري53265 170218 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن غربو53266 207792 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن بوغروم53267 190931 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن بنحسي53268 119862 ثانوية المسير

ي53269 ة التأهيلية بأزياللمحسن شاكير 202049 ثانوية المسير

ي53270 ة التأهيلية بأزياللمحسن يعقوب  180465 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن  عبد الواحد 53271 71572 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن بوستة53272 27308 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن مستور53273 236725 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن ايت منصور53274 92830 ثانوية المسير
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ي53275
ة التأهيلية بأزياللمحسن حوسنى 124921 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن  مزوزي53276 22466 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن براس53277 79970 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن صادق53278 52090 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن  بن عبيد 53279 21005 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن شلهاوي53280 91203 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن أمجار53281 24977 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن الركيك53282 94512 ثانوية المسير

ي 53283 ة التأهيلية بأزياللمحسن  فرج  69323 ثانوية المسير

ي53284
ى
اب ة التأهيلية بأزياللمحسن الي  108133 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن أبولعڭيڭ53285 176557 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحسن سيمو53286 26592 ثانوية المسير

ي53287
ى
ى بوحداق ة التأهيلية بأزياللمحسير 109714 ثانوية المسير

ي53288
ى ورضى ة التأهيلية بأزياللمحسير 19886 ثانوية المسير

ى بوحيد53289 ة التأهيلية بأزياللمحسير 189010 ثانوية المسير

ى ايت مسعود53290 ة التأهيلية بأزياللمحسير 131753 ثانوية المسير

ى تالحرتيت53291 ة التأهيلية بأزياللمحسير 183653 ثانوية المسير

ي53292
ى
ى الخلوق ة التأهيلية بأزياللمحسير 181179 ثانوية المسير

ي53293
ى
ى  الرحماب ة التأهيلية بأزياللمحسير 105996 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحفوظ بن بيبودة53294 61273 ثانوية المسير

ي53295
ى
ة التأهيلية بأزياللمحفوظ الواق 148017 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحماد لقداري53296 178998 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحماد عصام53297 204096 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الرازي53298 61621 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الطمار53299 124969 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مساعف ليام53300 125520 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مجيد53301 186309 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد التحرير53302 33914 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أيوسف53303 25649 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد جروض53304 59645 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايتعبو53305 27450 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت حادة53306 113830 ثانوية المسير

ي53307 ة التأهيلية بأزياللمحمد قسير 130026 ثانوية المسير
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ي53308 ة التأهيلية بأزياللمحمد وهن  169957 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت يوسف53309 186300 ثانوية المسير

ي53310 ة التأهيلية بأزياللمحمد اشر 111934 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بورفاد53311 184998 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد فؤاد53312 168008 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد واجي53313 215260 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد السعيد53314 100916 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ازناكن53315 35522 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بودرار53316 100841 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد كميل53317 27063 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أودحمان53318 219669 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مناصف53319 100599 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بوسعيد53320 126250 ثانوية المسير

ي53321
ى

ة التأهيلية بأزياللمحمد لبالىع 29726 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مسعود53322 177919 ثانوية المسير

ي 53323
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد صوق 119612 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت اكتير53324 121503 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد رشيد53325 178730 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ومزوت53326 56885 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد شفيق53327 202826 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد هاشم53328 203929 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الطالب53329 29431 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عالش53330 122705 ثانوية المسير

53331
ة التأهيلية بأزياللمحمد جفى 122865 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد لعشي53332 211690 ثانوية المسير

ي53333
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد الرصاق 175556 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد نجمي53334 102377 ثانوية المسير

ي53335
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد الكفاب 61977 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بنعيس53336 27118 ثانوية المسير

ي53337
 
ة التأهيلية بأزياللمحمد  رزق 173505 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد دومالي53338 173105 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مقدار53339 109072 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  ورباط53340 190249 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزياللمحمد  مرنيش 53341 116671 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الهؤا53342 178271 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد العزاوي53343 188843 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد المنصوري53344 26399 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد سمجي53345 175996 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد معتي 53346 49946 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد موجان53347 120603 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد شحان53348 41952 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  نخلي53349 164955 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد خوجة53350 122492 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اجمل53351 165340 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد طاهري53352 47880 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أحنصال53353 49722 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد نشاط53354 165630 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بنعو53355 49795 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد برايك53356 138485 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ابعجان53357 144700 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عاصم53358 135930 ثانوية المسير

ي53359
 
ة التأهيلية بأزياللمحمد تواب 165674 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزيالل محمد أحنصال53360 121780 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  وعزيز53361 174576 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد سمير53362 40955 ثانوية المسير

ي53363
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد  المخلوق 54858 ثانوية المسير

ي53364 ة التأهيلية بأزياللمحمد البشر 121398 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد امالل53365 141036 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد البداوي53366 141379 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أمغران53367 131689 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اغراس53368 144708 ثانوية المسير

اكة53369 ة التأهيلية بأزياللمحمد الي  150222 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مهرير53370 151751 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الملوكي53371 151301 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مباكر53372 129351 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مسيف53373 127247 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت صالح53374 45458 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد لعريف53375 150991 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  ايت بلعيد53376 47158 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بورايس53377 126788 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الصبار53378 130297 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بن الصغير53379 53552 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أغوليد53380 155444 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد وقزو53381 120419 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أقراو53382 44416 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد زكري53383 132018 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ابياع53384 148659 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  العلمي53385 48527 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  عدراوي53386 159723 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بارودي53387 159831 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عمار53388 160433 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مزوز53389 123803 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اعمر53390 134851 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  سليم 53391 49883 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عشاق53392 39814 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد تميمي53393 50540 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بنحدو53394 151879 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ملوك53395 152884 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ازروري53396 115914 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اكناو53397 176861 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد امعيط53398 177120 ثانوية المسير

ي53399
 
ة التأهيلية بأزياللمحمد النفاب 154983 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بنيطو53400 52715 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ورية53401 156526 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  ايت كوارمت 53402 150086 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اغبالو53403 131079 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد أبوزيد53404 172225 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بويزكارن53405 140856 ثانوية المسير

ي53406
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد السحباب 178701 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزياللمحمد سعدة53407 179086 ثانوية المسير

ي53408 ة التأهيلية بأزياللمحمد حاج  161982 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد كريم53409 38186 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد لحداد53410 130466 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  دابش53411 54299 ثانوية المسير

ي53412
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد الكفاب 37309 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد فتاح53413 181039 ثانوية المسير

ي53414
 
ة التأهيلية بأزياللمحمد رزوق 157754 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  بوزار53415 169834 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد االسعد53416 38835 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد طاهري53417 142300 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  هالل53418 38767 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت سعيد53419 167552 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اطاغت53420 143208 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اورير53421 119367 ثانوية المسير

ي53422 ة التأهيلية بأزياللمحمد  الصغير 143867 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد امرتوس53423 141198 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ليحضاري53424 144335 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد خويا ابراهيم 53425 174999 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  فاضل53426 138656 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد برج53427 113223 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد العماري53428 138322 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بلمودن53429 56328 ثانوية المسير

ي53430
ة التأهيلية بأزياللمحمد الورضى 136726 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد العبدي53431 148354 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بن يوسف53432 51742 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد امليك53433 51818 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الوركي53434 136023 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مفيد53435 148538 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مفيد53436 116733 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ايت وقا53437 169625 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد سعيد53438 104002 ثانوية المسير

ي53439
 
ة التأهيلية بأزياللمحمد صادق 109243 ثانوية المسير
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53440
ة التأهيلية بأزياللمحمد برشر 91192 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بن باري 53441 148745 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  رشاد53442 229627 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عديشان53443 208535 ثانوية المسير

ي53444
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد زيواب 155685 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عدي53445 229986 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بومجي53446 83266 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد منير53447 89991 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد قيدا53448 17104 ثانوية المسير

ى 53449 ة التأهيلية بأزياللمحمد  بوحسير 72539 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد بن زهرا53450 129748 ثانوية المسير

ي53451
ى
ة التأهيلية بأزياللمحمد حماب 103969 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد فتوجي53452 119061 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد عبد المومن53453 87081 ثانوية المسير

ادي53454 ة التأهيلية بأزياللمحمد شر 86613 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الطاهري53455 104404 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد لعكون53456 206465 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اكريم53457 92834 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  ايت امحمد اعيس53458 75402 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الحسناوي53459 81973 ثانوية المسير

وك53460 ة التأهيلية بأزياللمحمد  مي  186222 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  معالم53461 204527 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد فوزي53462 74568 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ازكاغ 53463 69554 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الوثير 53464 92970 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد ابحو53465 89615 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد  أكنان53466 84746 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الباللي53467 216072 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد نعسكالن53468 87097 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد تحزام53469 70040 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد شائعة53470 215129 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد رزطم53471 98980 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد محبوب53472 20679 ثانوية المسير
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ة التأهيلية بأزياللمحمد امعزول53473 102640 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد اشقير53474 17281 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مستور53475 65564 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد مليد53476 217763 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد سعيد 53477 70196 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد رشدي53478 139167 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد الفكاك53479 85183 ثانوية المسير

ة التأهيلية بأزياللمحمد جواد53480 13550 ثانوية المسير

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الزيادي53481 88784

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بن تودة53482 213408

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بنيكس53483 22890

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الغزديس53484 185137

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد وبار53485 211528

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد أزلماض53486 17074

ي53487 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد حاج  64152

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ايت تمودة53488 84571

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد عطومي53489 50057

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ايت بن شطو53490 90396

ي53491
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد سناب 69553

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد لحميدي53492 111499

ى53493 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  مكير 103896

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  سليم53494 96922

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الشاهيد53495 224401

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  بوخداوي 53496 81664

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اغرار53497 77230

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد قدوري53498 61939

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ادروش53499 167918

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد مكافر53500 224301

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الرافعي53501 21226

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الزاهي53502 192550

اوي53503 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الخير 107980

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد باعزيز53504 77669

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد واقجا53505 77702
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بن شكراء53506 12987

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  الحداوي53507 22280

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اوخلو53508 24431

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اكستوم53509 76626

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد نزيه53510 81166

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد مستور53511 223473

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد العبوض53512 97557

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بوحميدي53513 77547

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد قدوري53514 77497

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بالغازي53515 81575

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد روكا53516 77422

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ازاك53517 62786

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  الزاكي53518 223182

ي53519
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد بخن  77313

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد خليل53520 109470

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اويشو53521 21720

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ملول53522 113970

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد إبسكيض53523 81113

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد العلمي53524 12912

تالي53525 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الي  84783

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد النوري53526 80694

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  البوهالي 53527 12296

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد زيان53528 227235

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الكهدة53529 13377

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد عسفوري53530 202496

ي53531 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  راج  88573

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد الحجاوي53532 90252

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  ساهل53533 62665

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اجليل53534 67516

ى53535 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد وجنير 106700

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد ايت علي احساين53536 200580

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد لعزيز53537 228552

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد  ضابيش53538 79672
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد منوا53539 197254

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد حميد53540 128867

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد يونس53541 234845

ي53542 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد حج  123153

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد افرك53543 95652

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد اوطالب 53544 67485

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد البوشتاوي53545 116808

ى غطريف53547 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد أمير 213243

ى بوزكاغ53548 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد أمير 64900

ي53549
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد أيمن عزالب 47760

ي 53550
ى
ى الشباب ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد األمير 212462

ي ادريسي53551
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد المدب 222641

ي53552
ى
ى وداب ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد امير 158073

ى  ابجيج53553 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد امير 215650

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد طه شار53554 80304

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمد كريم خربوش53555 100087

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحمود نغموش53556 144029

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحند اغردا53557 160112

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحند الوردي53558 220594

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمحوشت مولودة53559 208020

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد امليك53560 217758

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد الحجامي53561 21253

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد أدهير53562 173340

ي53563
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد رزق 94639

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد جابر53564 93368

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد المو53565 229527

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد بوخيشة 53566 79367

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد بنعو53567 101763

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد ارزيز53568 205650

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد عبيد53569 121129

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد السهلي53570 201361

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد  أبري53571 52504

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد الديراوي53572 30663
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمراد بوقدير53573 97932

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان عمور53574 76326

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان بنتعرابت53575 160255

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان ايت عمران53576 94847

ان53577 ى ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان احمير 167490

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان خمريش53578 106140

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان بنارص53579 20920

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان اكرابن 53580 22791

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان قوطيط53581 132662

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان حنكوس53582 49103

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان سنوشي53583 29279

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان  سليمان53584 49353

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان والد 53585 150343

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان  السكاك 53586 139113

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان لغليض53587 59410

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان جمال53588 210967

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان بوعال53589 30904

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان السجدي53590 100415

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان سعداوي53591 194165

ي53592
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان القرق 85280

ي53593
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان دهماب 94828

ي 53594 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروان  الدهاب  65766

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروة حاكمي53595 207072

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمروى مفيد53596 39004

53597
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمرية بوب 111912

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمرية غزيوي53598 118371

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمرية بكوري53599 169427

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمرية لمسلك53600 50843

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم شغان53601 160710

ى53602 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حنير 85137

س53603 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم سمير 40264

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم شقوري53604 85001

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم فظالي53605 76687
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اودادشي53606 128994

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوزداغ53607 19087

ي53608
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم راضى 184955

ي53609
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حماشر 49611

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اورنيش53610 83529

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم كارجي53611 83596

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم العللي53612 54412

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بن تورتيت53613 11908

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم تمليلت53614 143847

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  لحميدي53615 223288

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بنان53616 62728

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  خوش53617 105051

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم التا ميمي53618 117314

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ايدير53619 204025

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم المنصوري53620 117600

ي53621 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الحداج  121599

ي53622
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الياقنى 47069

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم عجمي53623 182330

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ايكن53624 62656

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ابخان53625 40245

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  ايتلعريف 53626 47823

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوعبيد53627 212219

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  العامري53628 132150

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  بوعال53629 48099

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم عصام53630 131701

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ضامن53631 149530

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حارصى53632 78106

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حجيوي53633 157992

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم المعز53634 50036

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم غرباوي53635 136321

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم زين الدين53636 130565

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حلماوي53637 100892

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم رباص53638 129520
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم عشور53639 97616

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ابوالبسباس 53640 129661

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوزيان53641 81599

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم تموش53642 127139

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم رشدي53643 131406

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم وودار53644 147372

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم عدوزي53645 77429

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم أيت علي احدو53646 212001

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بري53647 133956

ي53648 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوشر 23369

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم   المرسلي53649 129627

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم القلمي53650 28159

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوامهيم53651 80824

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم شكوري53652 199760

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بن امراح 53653 123043

53654
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم أشاب 135158

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم باري53655 190073

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم القلعي53656 76148

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم خويا ابراهيم53657 167087

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم لمجندز53658 159614

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  عشي53659 158052

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم أكداش53660 112661

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بريم53661 127390

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم السعودي53662 132600

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  احسو 53663 224336

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم نواري53664 160247

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الفردوشي53665 19851

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بالوك53666 98479

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اقراشاو53667 99199

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم شعو53668 131479

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم المنور53669 194587

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بورجا53670 55907

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم العومري53671 122631
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم مزدهير53672 85265

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم عبدالهادي53673 177453

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اوكدوا53674 32729

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حاسن53675 115204

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوشفرة53676 14964

ي53677
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الراضى 32059

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم مجدي53678 57771

ي53679
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم مقلن  106799

ي53680
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم فقيف  90805

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اعبوش53681 219197

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوخمن53682 17298

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم مسعودي53683 55696

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بايوت53684 169887

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ديان53685 169598

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم فياض53686 34416

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اقريض53687 111906

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوتقبوت53688 30938

ي53689
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم القاضى 188768

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم أقنيدر53690 38669

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم فندو53691 97170

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم رفالي53692 19008

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم زعبولي53693 164133

ي53694
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الخلفى 96910

ي53695
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الزيتوب 54286

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ايت الطالب53696 130475

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اوتحركيت53697 162677

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم زروالي53698 53977

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  العويري53699 118454

ي53700 ى ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم برغير 53833

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم حرير53701 99782

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  اقنيان53702 61074

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم جويشات 53703 161326

ي53704
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الحرب 16752
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بابا53705 175115

ي53706
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم زاينى 83118

ي53707 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم     الغلن  170099

ي53708
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الجواب 225499

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اتشو53709 81764

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم العش53710 146483

ي53711
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم باق 231733

ي53712
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ساجى 38524

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم مالكي53713 233948

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم  بوشحا 53714 105796

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ميساوي53715 82389

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بال53716 22126

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم لمعنكد53717 143766

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم المعطاوي53718 55608

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم خليدي53719 55591

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم رفيق53720 17833

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم المودن53721 171390

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم جيبو53722 90023

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم بوسكسو53723 230139

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم سبو53724 59166

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم لكالع53725 142552

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم جميل53726 18686

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الرمادي53727 120107

ي53728 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم العسير 89807

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم اشقير53729 118837

ي53730
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم كيدوب 113535

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم خوالن53731 158811

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم الخمسي53732 43253

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم ملوان53733 102265

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم تغروط53734 147320

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريم هصاك53735 57876

ي53736
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريمة نهنى 124940

ي53737
 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريمة رزق 70238
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريمة نجاح53738 82618

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريمة بلفقيه53739 24969

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمريمة واخوم53740 223413

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى بوزيان53741 186748

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ارجدال53742 182166

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى الشائيب53743 129335

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى مريمي53744 236743

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى زوب53745 214823

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  شهيد53746 171859

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى فتاح 53747 214790

يف53748 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى شر 131716

  اوفقير53749
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى 158558

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى الطاهري53750 87230

 بويسفير53751
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى 177691

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى وبنهادي53752 203770

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى مومن53753 42398

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ايت تحريتوت53754 161402

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى بومنصور53755 31884

ي 53756   الحبين 
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى 203354

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى سعيدي53757 116903

ي53758 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ناج  100909

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  امحضار53759 75020

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى واعال53760 61321

 اغير53761
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى 97793

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى النوري53762 118950

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى وجانا53763 133503

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  الشاكر53764 104847

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى بنعيس53765 67733

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  ابو الفتح53766 100973

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  بوحاج53767 84012

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى فاريد53768 110424

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى مهروق53769 55937

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ايت الجمعة53770 68255
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  العمري53771 84479

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ارسالن53772 93166

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى  اغبالو53773 97928

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى ايت شكور53774 92723

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمصطفى الشایب53775 47105

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمعاد بومركود53776 94854

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمعاد بطاش53777 218819

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمعاد االنواري53778 218121

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمعاذ محسن53779 81034

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمعاذ مسكور53780 73592

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة ايت جا53781 157848

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة معسو53782 168060

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة وردي53783 150497

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة ايت تشتيوين53784 144686

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة عبدون53785 182509

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة والزاويت53786 149543

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة امزيل53787 210555

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة الفاهم53788 42336

ى53789 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة محسير 208820

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة اسمويا53790 104607

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة اكواس53791 18135

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة ابكارن53792 79883

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمليكة اشقير53793 35099

اوي53794 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنار حضى 118415

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنار ازاريز53795 20321

ى53796 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنال امير 201845

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنال بن الثابت53797 45434

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنة بوشكة53798 141638

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنتض مرازق53799 202470

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنتض بنفافا53800 95785

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنعيم سماح53801 37974

ي53802
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنى مهاوشر 100181

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنى الخربة53803 22180
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ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنى اداد53804 220110

ي53805
ى
ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنى دحاب 152277

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنية سيف الدين53806 20206

ي53807 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنير البصير 52155

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنير حداوي53808 132745

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنير االدريسي53809 27342

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمنير طالع53810 139402

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي الفاهي53811 204077

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي   بلموذن53812 188554

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي بوبكراوي53813 56663

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي عرفة53814 69870

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي فتيجي53815 48506

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدي  الزاهير53816 217298

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدية  تاج الدين53817 205299

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارمهدية اعنيبة53818 140712

ى برباش53819 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارموحسير 140610

ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارموج البومالي53820 29712

ي53821 ثانوية أفورار اإلعدادية بأفورارموج اليعقوب  28249

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموج  ايت قسو53822 235180

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموج عقيت53823 141437

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموراد الطاهري53824 223994

ي53825
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموش مسكنى 13554

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموش بوفوس53826 167062

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموش عشاق53827 126576

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموعاد لهوير53828 49122

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموالي المحجوب حامي53829 33982

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموالي المصطفى  ايت المشكوري53830 80847

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموالي جواد نايت وسيدي53831 20452

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموالي رشيد ميصباح53832 146898

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارموالي يوسف  صابر53833 125638

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولود الفاريسي53834 217728

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولود الدليمي53835 77338

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولودة مزكان53836 110541
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ي53837
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولودة جهنى 54326

ي53838
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولودة رضواب 89233

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمولودة لسمر53839 202349

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونة مكراز53840 178827

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونة  بركاوي 53841 124537

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونة رياح53842 178629

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونية لعريش53843 63764

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونية سطيف53844 123853

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونية العزوزي53845 52857

ي53846
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونية الطاق 41569

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونير لمغاري53847 102177

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمونير الداودي53848 129600

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميلودة  نايت أغريس53849 179847

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميمون فاضيل53850 167963

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميمون اعرير53851 50016

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميمون العشي53852 57933

ي53853
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميمون  حافطى 190915

ي53854 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارميمون العرب  68569

ي53855
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة الوعزاب 121447

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة تغية53856 44622

ي53857
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة النعوشر 121065

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة مكوار53858 140851

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة ايت احماد53859 80846

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة عالوي53860 75136

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة فاتح53861 233725

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارمينة قلوج53862 215607

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية حيمي53863 187764

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية خياظي53864 181471

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية خدة53865 214459

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  بالل53866 112006

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية حمدون53867 181105

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  خشيع 53868 178770

ي 53869
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  الورزق 198389
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ي53870
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية الريزب 128996

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية العمري53871 199817

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية لبيض53872 212732

ان53873 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية جي  96477

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية اوشهبون53874 117703

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية جودي53875 214096

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  جبالوي 53876 183860

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  الجزولي53877 68441

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية جعفر53878 103478

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية تسكل53879 108099

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية ايت عدي53880 106067

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية ايت كورو53881 116280

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية السعيد53882 100746

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية اشهار53883 29362

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية عزام53884 176820

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  الزلماظي 53885 204359

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية ايت مازي    غ53886 90521

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية المودن53887 105335

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية بن جده53888 194948

ي53889
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية العتيف  171597

ي53890
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية الكتاب 154068

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية الخو53891 62307

ى53892 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية اشغير 82127

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية لحمامي53893 81313

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  امحزون53894 118170

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية بحدة53895 48917

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية أنكدويل53896 79790

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  الفاطمي 53897 13880

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  حدوش 53898 153331

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية فهيم53899 158837

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  عادلي53900 131860

53901
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية مرتضى 48843

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  بوراكدو53902 56795
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ي53903
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية حوشر 224703

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية زكريري53904 74007

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية منتض53905 75534

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية زكرياء53906 42333

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية البوخاري53907 86196

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية حكيم53908 162181

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية شاكر53909 48375

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية نبيه53910 141691

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية بوعشة53911 99603

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية  زاكي53912 50295

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية تافراوت53913 78008

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادية مرزاق53914 141443

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنادیة صدیق53915 139691

ي53916
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنافع اليوسفى 113839

ي53917
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارناهيد الواق 144913

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل بوطاهر53918 196415

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل الكدري53919 94165

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل فراح53920 63643

ي53921
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل ميموب 213428

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل  بنتكا53922 107366

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل حميدوش53923 70660

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل قاسمي53924 118871

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل الهداري53925 103656

ي53926
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل لعريفى 132820

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل نوح53927 138263

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيل تزريكي53928 224311

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيلة غاندي53929 120433

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيلة نعيم53930 97027

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنبيلة الباي53931 53241

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة افسجي53932 33026

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة بالل53933 111816

ة53934 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة بوشكير 178447

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة النائحة53935 173341
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ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة كروم53936 240400

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة ايتعلي53937 76192

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة اوريحة53938 86919

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة العماري53939 86376

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة اوقديم53940 13794

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة قدوري53941 108324

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة الدرقاوي53942 125721

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة اعراب53943 79624

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة اوربا53944 89711

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة الزويري53945 134469

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة تغفيست53946 126944

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة بوفكري53947 115870

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة مرزوق53948 84648

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة بغداد53949 163211

ي53950 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجاة حطن  17558

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجل فلكاطة53951 89756

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجمة بن يوسف53952 96733

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجوى  صحيح53953 50137

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجوى غفير53954 56433

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجوى قسو53955 135737

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجوى  فرحات 53956 166919

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجيب االكركور53957 146527

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجيب قرون53958 188097

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجيبة عبد الكامل53959 50092

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجية الكومي53960 156962

ي53961
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنجيم عطوشر 54174

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارندى سيدي اعلي53962 83542

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة انس53963 91106

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة المريوح53964 19695

ي53965
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة مصطاق 91237

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة اوعكي53966 118148

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة بوزنار53967 105323

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة عزيز53968 92510
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ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة ايت واجي53969 67166

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة بو الراس53970 67453

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة اغرام53971 122323

ي53972
 
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة  شوق 72506

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة النارصي53973 150846

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة ايتحركيت53974 182935

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة تغزوت53975 98868

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة بوري53976 142329

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة أكوراي53977 60982

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة ازليم53978 114219

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة السوشي53979 159804

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة مرواجي53980 195195

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة بوكتاف53981 142095

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة  بوعلي53982 141077

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة ماموشي53983 78223

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة  اطويل53984 159326

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنزهة سالك53985 145860

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنشين حمام53986 122862

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنشين رج 53987 115876

ي 53988
ى
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنشين الزيتوب 77974

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنسيمة دودو53989 155957

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنسيمة بوطيب53990 12675

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنسيمة   الزهاري53991 211432

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنسيمة بلدي53992 87065

ة  بوهرور53993 ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنظير 107868

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة صديق53994 156077

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة موساوي53995 169230

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة فاريد53996 48076

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة  ورحو53997 150397

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة افرشي53998 111235

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة الشاوي53999 216890

ي 54000
ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة  أوشكنى 18391

ثانوية اللوز اإلعدادية بأفورارنعيمة واوي54001 146726
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ي54002 ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة غرين  ثانوية سد بير 177805

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  رحيم54003 ثانوية سد بير 90138

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  اعتاب54004 ثانوية سد بير 54444

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة ايتعلي اموح54005 ثانوية سد بير 59227

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  حنيف54006 ثانوية سد بير 225039

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  العراك54007 ثانوية سد بير 20086

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة ايت ارحو54008 ثانوية سد بير 47733

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة المعطاوي54009 ثانوية سد بير 86198

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة امالل54010 ثانوية سد بير 72860

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة عشور54011 ثانوية سد بير 140637

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  فراح54012 ثانوية سد بير 179698

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة عبدالخالد54013 ثانوية سد بير 198327

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة نايتخويا لحسن54014 ثانوية سد بير 143458

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة مشكور54015 ثانوية سد بير 65974

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة سليمان54016 ثانوية سد بير 167480

ي54017
ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  لحنينى ثانوية سد بير 75254

ي54018
ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة اليوسفى ثانوية سد بير 73031

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة بدوش54019 ثانوية سد بير 158270

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة فاتجي54020 ثانوية سد بير 66084

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  أماىعي54021 ثانوية سد بير 106565

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة الباز54022 ثانوية سد بير 212123

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة ايت ملوك54023 ثانوية سد بير 115383

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة الحميدي54024 ثانوية سد بير 130784

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة رشيق54025 ثانوية سد بير 150851

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة طاليب54026 ثانوية سد بير 111675

ى الويدان التأهيلية بأفورارنعيمة  البدري 54027 ثانوية سد بير 178760

ي54028
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارنهيلة شكراب ثانوية سد بير 82027

ى الويدان التأهيلية بأفورارنهيلة برحو54029 ثانوية سد بير 126087

ى الويدان التأهيلية بأفورارنهيلة بوخليق54030 ثانوية سد بير 106137

ي54031
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارنهيلة عيشوب ثانوية سد بير 68187

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال جمولي54032 ثانوية سد بير 13278

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال ابراهيم54033 ثانوية سد بير 115041

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال االحمر54034 ثانوية سد بير 139775
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ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال برحوا54035 ثانوية سد بير 87941

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال حمدوش54036 ثانوية سد بير 32888

ي54037
 
ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال الشبوب ثانوية سد بير 145525

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال افارض54038 ثانوية سد بير 139997

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال العواد54039 ثانوية سد بير 114519

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال البضاوي54040 ثانوية سد بير 83423

ي54041
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال اتلمساب ثانوية سد بير 225051

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال  الدياري54042 ثانوية سد بير 146185

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال عاصيف54043 ثانوية سد بير 35842

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوال هاشمي54044 ثانوية سد بير 154551

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوح حريم54045 ثانوية سد بير 191205

ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين مراوي54046 ثانوية سد بير 71630

ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين احتاسن54047 ثانوية سد بير 92103

ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين الهاشمي54048 ثانوية سد بير 190888

ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين  البدوي 54049 ثانوية سد بير 171242

ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين اشى54050 ثانوية سد بير 59860

ي54051 ج  ى الويدان التأهيلية بأفورارنور الدين الي  ثانوية سد بير 163420

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين  بوخاتم54052 ثانوية سد بير 75904

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين كمال54053 ثانوية سد بير 94726

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين ابقال54054 ثانوية سد بير 215398

ي54055
ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين لطفى ثانوية سد بير 194255

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين المعطاوي54056 ثانوية سد بير 200156

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين حليم54057 ثانوية سد بير 13597

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين تمساون54058 ثانوية سد بير 117540

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين صماد54059 ثانوية سد بير 13495

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين لعموري54060 ثانوية سد بير 28121

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين مزهور54061 ثانوية سد بير 183485

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين السعودي54062 ثانوية سد بير 109391

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين فائق54063 ثانوية سد بير 151672

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين ادمام54064 ثانوية سد بير 132061

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين قرباش54065 ثانوية سد بير 130236

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين بلمودن54066 ثانوية سد بير 56175

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين حموش54067 ثانوية سد بير 41066
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ي54068
 
ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالدين دمناب ثانوية سد بير 166719

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالهدى متوكل54071 ثانوية سد بير 220273

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورالهدى قبوش54072 ثانوية سد بير 149026

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة عاتق54073 ثانوية سد بير 112472

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الخداش54074 ثانوية سد بير 118003

ي54075 ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة حبين  ثانوية سد بير 148742

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة اماىعي54076 ثانوية سد بير 137746

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الحسناوي54077 ثانوية سد بير 125593

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة مرغيش54078 ثانوية سد بير 104636

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة شمشام54079 ثانوية سد بير 144147

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  الهائبة 54080 ثانوية سد بير 222708

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة أيت الطاهر54081 ثانوية سد بير 36829

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة حثيت54082 ثانوية سد بير 122290

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة ساميح54083 ثانوية سد بير 60702

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  لمحمدي54084 ثانوية سد بير 116241

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة راكي54085 ثانوية سد بير 212770

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة ايت امغارن54086 ثانوية سد بير 42313

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة مجيل54087 ثانوية سد بير 158861

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة وزيدان54088 ثانوية سد بير 230228

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة بلدي54089 ثانوية سد بير 122674

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة عاللي54090 ثانوية سد بير 216669

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة قادري54091 ثانوية سد بير 226324

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة اوجوت54092 ثانوية سد بير 115708

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة فاظضي54093 ثانوية سد بير 64821

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الهروش54094 ثانوية سد بير 85078

ي 54095
ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  الدينى ثانوية سد بير 163139

ش54096 ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة قير ثانوية سد بير 167659

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة زاكي54097 ثانوية سد بير 93933

ي 54098
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  السنوب ثانوية سد بير 74148

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  الدليمي54099 ثانوية سد بير 70240

ي54100
ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الحنفى ثانوية سد بير 46559

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة بنطيب 54101 ثانوية سد بير 141250

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة النجاري54102 ثانوية سد بير 119493
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ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة  تجميعات54103 ثانوية سد بير 115342

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الزهراوي54104 ثانوية سد بير 99577

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة شطار54105 ثانوية سد بير 21113

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة رحيمي54106 ثانوية سد بير 12784

ي54107 ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة ناج  ثانوية سد بير 72761

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة اتمكونت54108 ثانوية سد بير 60554

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة لبيب54109 ثانوية سد بير 75688

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة الطاوشي54110 ثانوية سد بير 210125

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة وكيكي54111 ثانوية سد بير 105403

ى الويدان التأهيلية بأفورارنورة االصبجي54112 ثانوية سد بير 106390

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوفل  فائز54113 ثانوية سد بير 69331

ى الويدان التأهيلية بأفورارنوفل بوطالع54114 ثانوية سد بير 48834

ى الويدان التأهيلية بأفورارها جر    تغيا م   54115 ثانوية سد بير 129152

ي54116
ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر بورشر ثانوية سد بير 107959

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر النكاوي54117 ثانوية سد بير 93040

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر فياللي54118 ثانوية سد بير 182694

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر الحسناوي54119 ثانوية سد بير 135190

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر السعيدي54120 ثانوية سد بير 15424

د54121 ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر الي  ثانوية سد بير 201915

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر سحري54122 ثانوية سد بير 131839

ي54123
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر العثماب ثانوية سد بير 185910

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر  التامري54124 ثانوية سد بير 177947

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر بويجرى54125 ثانوية سد بير 142013

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر القادري54126 ثانوية سد بير 34912

ى الويدان التأهيلية بأفورارهاجر  زهير54127 ثانوية سد بير 47722

ى الويدان التأهيلية بأفورارهالة وعيد54128 ثانوية سد بير 125890

ى الويدان التأهيلية بأفورارهالة العدراوي54129 ثانوية سد بير 22560

ة54130 ى الويدان التأهيلية بأفورارهجار الغي  ثانوية سد بير 11731

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر بولنوار54131 ثانوية سد بير 91217

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر وعبار54132 ثانوية سد بير 61783

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر أفخار54133 ثانوية سد بير 119750

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر ابو السيف54134 ثانوية سد بير 73988

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر البوكدادي54135 ثانوية سد بير 144338
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ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر  بن شقرون54136 ثانوية سد بير 95526

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر أعموم54137 ثانوية سد بير 111890

ي54138
 
ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر الحرب ثانوية سد بير 202465

ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر حراش54139 ثانوية سد بير 51048

ى54140 ى الويدان التأهيلية بأفورارهجر امير ثانوية سد بير 45152

ي54141
ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى الحسنى ثانوية سد بير 197234

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى الصياد54142 ثانوية سد بير 110916

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى  وشام54143 ثانوية سد بير 115111

ي54144
ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى السبن  ثانوية سد بير 96623

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى الهاشمي 54145 ثانوية سد بير 81625

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى اخويا54146 ثانوية سد بير 17407

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى الماجي54147 ثانوية سد بير 147599

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى ارويس54148 ثانوية سد بير 129700

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى التونسي54149 ثانوية سد بير 67162

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى مرزوق54150 ثانوية سد بير 50860

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى أيت منصور54151 ثانوية سد بير 64307

ى الويدان التأهيلية بأفورارهدى زعطم54152 ثانوية سد بير 44089

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام رزوق54153 ثانوية سد بير 121323

ي54154
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام الغزاوب ثانوية سد بير 138879

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام العفير54155 ثانوية سد بير 194580

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام اشمراح54156 ثانوية سد بير 40455

ي54157 ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام الخطاب  ثانوية سد بير 21225

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام أملو54158 ثانوية سد بير 146641

يفة54159 ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام ابن شر ثانوية سد بير 24648

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام غالب54160 ثانوية سد بير 87392

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام تمرة54161 ثانوية سد بير 72513

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام امزيل54162 ثانوية سد بير 172933

ي54163
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام العثماب ثانوية سد بير 206608

ي54164
ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام حسينى ثانوية سد بير 53418

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام اعروص54165 ثانوية سد بير 202412

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام زروالي54166 ثانوية سد بير 88390

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام  اوعتاب 54167 ثانوية سد بير 175492

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام تنضوفت54168 ثانوية سد بير 10050
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ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام  ايت بركة 54169 ثانوية سد بير 118509

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام مولهم54170 ثانوية سد بير 168776

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام كرادي54171 ثانوية سد بير 159849

ي54172 ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام وعن  ثانوية سد بير 31779

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام احدادي54173 ثانوية سد بير 169386

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام عبودي54174 ثانوية سد بير 180037

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام باعلي54175 ثانوية سد بير 28434

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام أبا54176 ثانوية سد بير 46027

ي54177
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام  الفناب ثانوية سد بير 193234

ي 54178 ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام  التاج  ثانوية سد بير 129958

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام واجي54179 ثانوية سد بير 184622

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام تزدايت54180 ثانوية سد بير 201982

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام زرودي54181 ثانوية سد بير 82296

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام اتغيغيت54182 ثانوية سد بير 99411

ي54183 ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام لحجوج  ثانوية سد بير 114248

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام رحو54184 ثانوية سد بير 61025

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام العتاق54185 ثانوية سد بير 128978

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام ايت نبارك54186 ثانوية سد بير 160491

ي54187
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام لفروق ثانوية سد بير 160570

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام بوسالمة54188 ثانوية سد بير 23259

ى الويدان التأهيلية بأفورارهشام العداوي54189 ثانوية سد بير 129194

ى الويدان التأهيلية بأفورارهناء مغراوي54190 ثانوية سد بير 144641

ى الويدان التأهيلية بأفورارهناء ادياب54191 ثانوية سد بير 20419

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند البوعزاوي54192 ثانوية سد بير 143574

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند المعقول54193 ثانوية سد بير 149210

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند دادى54194 ثانوية سد بير 47627

ي54195
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهند الحرق ثانوية سد بير 67805

ي54196
 
ى الويدان التأهيلية بأفورارهند الغراق ثانوية سد بير 67777

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند شاكر54197 ثانوية سد بير 68011

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند وغانم54198 ثانوية سد بير 109897

ي54199
ى
ى الويدان التأهيلية بأفورارهند جرموب ثانوية سد بير 79857

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند غربوز54200 ثانوية سد بير 137411

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند عالم54201 ثانوية سد بير 183125
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ي54202
ى الويدان التأهيلية بأفورارهند المحفوظى ثانوية سد بير 43474

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند اليازيزي54203 ثانوية سد بير 119009

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند العسلي54204 ثانوية سد بير 210476

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند إزيكي54205 ثانوية سد بير 191061

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند  الجباري54206 ثانوية سد بير 29945

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند معرافت54207 ثانوية سد بير 44195

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند فارس54208 ثانوية سد بير 68862

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند زايد54209 ثانوية سد بير 28256

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند أم  ل54210 ثانوية سد بير 177630

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند الطاهري54211 ثانوية سد بير 198974

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند غزالن54212 ثانوية سد بير 110247

ى الويدان التأهيلية بأفورارهند يجي54213 ثانوية سد بير 120395

ي 54214
ى الويدان التأهيلية بأفورارهندة حنينى ثانوية سد بير 21817

ى الويدان التأهيلية بأفورارهودى بوديك54215 ثانوية سد بير 15387

ى الويدان التأهيلية بأفورارهيبة كمرى54216 ثانوية سد بير 90492

ى الويدان التأهيلية بأفورارهيشام  الرخامي 54217 ثانوية سد بير 208514

ى الويدان التأهيلية بأفورارهيشام حاسب54218 ثانوية سد بير 162049

ى الويدان التأهيلية بأفوراروئام بنحدو54219 ثانوية سد بير 11706

ى الويدان التأهيلية بأفوراروئام سلمرودي54220 ثانوية سد بير 136069

ى الويدان التأهيلية بأفوراروائل الزعبولي54221 ثانوية سد بير 131493

ى الويدان التأهيلية بأفوراروجدان فرحان54222 ثانوية سد بير 148779

ى الويدان التأهيلية بأفوراروجدان خربوش54223 ثانوية سد بير 13220

ي54224
ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد يقينى ثانوية سد بير 51065

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد  أوعيس54225 ثانوية سد بير 72834

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد بارك54226 ثانوية سد بير 163316

ي54227 ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد نصير ثانوية سد بير 85298

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد حيداد54228 ثانوية سد بير 90479

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد العمراوي54229 ثانوية سد بير 112535

ي54230 ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد الناج  ثانوية سد بير 115193

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد  بوسهماين54231 ثانوية سد بير 130391

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد ايت يجي54232 ثانوية سد بير 232816

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد باعبدون54233 ثانوية سد بير 203492

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد خليل54234 ثانوية سد بير 37599
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ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد  الهايل 54235 ثانوية سد بير 183172

ى الويدان التأهيلية بأفوراروداد حقاوي54236 ثانوية سد بير 98281

ى الويدان التأهيلية بأفوراروردة بويزكارن54237 ثانوية سد بير 82744

ى الويدان التأهيلية بأفوراروردية فزناوي54238 ثانوية سد بير 133640

ي54239 ى الويدان التأهيلية بأفوراروسام  حبين  ثانوية سد بير 105386

ى الويدان التأهيلية بأفوراروسیلة خیوب54240 ثانوية سد بير 212885

ى الويدان التأهيلية بأفوراروصال المزدي54241 ثانوية سد بير 41166

ي54242
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراروصال واق ثانوية سد بير 15394

ى الويدان التأهيلية بأفوراروصال فانيش54243 ثانوية سد بير 71686

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء كعي54244 ثانوية سد بير 153656

ي54245
 
ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء شوق ثانوية سد بير 63114

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء سفير54246 ثانوية سد بير 88951

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء فتوجي54247 ثانوية سد بير 28816

54248
ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء لمخني  ثانوية سد بير 169540

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء بور54249 ثانوية سد بير 108232

ي54250
ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء القاضى ثانوية سد بير 30721

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء  سنيغ54251 ثانوية سد بير 234299

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء العبداوي54252 ثانوية سد بير 191034

ي54253
 
ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء الدمناب ثانوية سد بير 80678

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء  جعا54254 ثانوية سد بير 23778

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء المودن54255 ثانوية سد بير 24373

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء دحمان54256 ثانوية سد بير 180403

ى الويدان التأهيلية بأفوراروفاء زين الدين54257 ثانوية سد بير 160243

ي فاطمة54258
ى الويدان التأهيلية بأفوراروكرشر ثانوية سد بير 31407

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد  ليحضار 54259 ثانوية سد بير 189291

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد فشتان54260 ثانوية سد بير 164629

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد خباز54261 ثانوية سد بير 171379

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد لعبيد54262 ثانوية سد بير 170353

ي54263
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد خاشوب ثانوية سد بير 55652

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد بشكري54264 ثانوية سد بير 78679

ى الويدان التأهيلية بأفوراروليد آيت لحسن 54265 ثانوية سد بير 183551

ى54266 ى الويدان التأهيلية بأفوراروهيبة امير ثانوية سد بير 141540

ى الويدان التأهيلية بأفورارويجدان العقاري 54267 ثانوية سد بير 144826
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ي54268
 
ى الويدان التأهيلية بأفورارياش  غياب ثانوية سد بير 205675

ى  حميدي54269 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 90408

ى فهمي54270 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 75744

ي 54271
ى
ى  كرحاب ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 84007

ى المزدادي54272 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 30210

ى ازهر54273 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 141182

ى54274 ى تريزتير ى الويدان التأهيلية بأفورارياسمير ثانوية سد بير 181468

ى ازهر54275 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 67993

ى بامو 54276 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 188096

ي54277
ى
ى  سعداب ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 122908

ى عماوي54278 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 174568

ى المجاهيد54279 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 47495

ى بن العيساوية54280 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 229973

ى المؤدن54281 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 29844

ى العماري54282 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 140519

ى  ايت الطاهر54283 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 81043

ى معتصم54284 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 137218

ى مداح54285 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 140597

ى بوكيوض54286 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 135043

ى ايت بالل 54287 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 48432

ى ايت حنضور54288 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 67985

ى ادريسي54289 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 140553

ى صالجي54290 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 65741

ي54291
ى اوحنى ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 201016

ى بلعيد54292 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 167862

ى مالل54293 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 194156

ى بنيو54294 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 86555

ي54295
ى
ى عطفاب ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 176401

ى  عبدي السالم  54296 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 234620

ى كبير54297 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 17168

ى اعرابن54298 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 134561

ي54299 ى ناج  ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 127743

ى      غناوي54300 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 71373
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ي54301
ى
ى هاب ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 55424

ى ماري54302 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 231484

ى  ختام54303 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 211027

ى  العم54304 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 142227

ى وسميح54305 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 77336

ى  قمران 54306 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 58452

ى تمزيط54307 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 143560

ى نيتبنسعيد54308 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 108962

ى العزوزي54309 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 112042

ى بوزاك54310 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 77247

ى موجان54311 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 69455

ى فارس54312 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 182003

ي54313
ى
ى ليموب ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 52404

ى  هبسي54314 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 83307

ى بن كرو54315 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 127913

ي 54316
ى المحفوظى ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 43724

ي54317
ى  الزين  ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 28477

ى المخير54318 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 49527

ى ستار54319 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 183347

  لحبالي54320
ى ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 50391

ى  مشكوري 54321 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 80220

ي54322  العرب 
ى ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 52366

ى بوكيل54323 ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 166149

و54324 ى ى أميى ى الويدان التأهيلية بأفورارياسير ثانوية سد بير 92173

ى الويدان التأهيلية بأفوراريامنة احابو54325 ثانوية سد بير 92901

ى الويدان التأهيلية بأفوراريامنة والدوح54326 ثانوية سد بير 201420

ى الويدان التأهيلية بأفوراريحيا الغجرامي54327 ثانوية سد بير 149114

ى الويدان التأهيلية بأفوراريحنر  سمحان54328 ثانوية سد بير 157230

ى الويدان التأهيلية بأفوراريحنر بويزركان54329 ثانوية سد بير 17374

ى الويدان التأهيلية بأفوراريحنر باهم54330 ثانوية سد بير 161505

ى الويدان التأهيلية بأفوراريشى افقير54331 ثانوية سد بير 160210

ى الويدان التأهيلية بأفوراريشى  أشلعون 54332 ثانوية سد بير 18528

ي54333 ى الويدان التأهيلية بأفوراريسن ناج  ثانوية سد بير 61042
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ى الويدان التأهيلية بأفوراريطو اوربيع54334 ثانوية سد بير 216544

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف شتاشن54335 ثانوية سد بير 189888

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الحسناوي54336 ثانوية سد بير 205472

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ارباب54337 ثانوية سد بير 209746

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف العاصمي54338 ثانوية سد بير 182915

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ايت بوعبيد54339 ثانوية سد بير 183284

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف مجاد54340 ثانوية سد بير 144087

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اوعال54341 ثانوية سد بير 186082

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اكضيض54342 ثانوية سد بير 125769

ي54343 ى ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اميني  ثانوية سد بير 54402

ي54344
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الزيتوب ثانوية سد بير 186451

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بولشغال 54345 ثانوية سد بير 70679

يف54346 ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اشر ثانوية سد بير 112940

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف مروان54347 ثانوية سد بير 136546

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف عيدوك 54348 ثانوية سد بير 91661

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الحطاب54349 ثانوية سد بير 89780

ي54350
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ورساب ثانوية سد بير 187871

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ايت وكريم54351 ثانوية سد بير 37124

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف عدي54352 ثانوية سد بير 133783

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بن لعزيز54353 ثانوية سد بير 31680

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف معقول54354 ثانوية سد بير 50020

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف لمراجي54355 ثانوية سد بير 167904

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف مجيدي54356 ثانوية سد بير 86778

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف حما54357 ثانوية سد بير 57434

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الحداوي54358 ثانوية سد بير 121896

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف أقرماش54359 ثانوية سد بير 142089

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف العشير54360 ثانوية سد بير 77316

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف أسور54361 ثانوية سد بير 76322

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف حيلو54362 ثانوية سد بير 47056

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ايتبابا حماد54363 ثانوية سد بير 37288

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بنعقا54364 ثانوية سد بير 142370

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اللويزي54365 ثانوية سد بير 56099

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف عالوي 54366 ثانوية سد بير 124100
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ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف تحسيت54367 ثانوية سد بير 152846

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف عمار54368 ثانوية سد بير 151673

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اماجي54369 ثانوية سد بير 76925

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف والمعطي54370 ثانوية سد بير 143779

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف العم54371 ثانوية سد بير 136456

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف المغيث54372 ثانوية سد بير 50392

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بوعفية54373 ثانوية سد بير 114033

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف رزوق54374 ثانوية سد بير 127372

ي54375
ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الحسنى ثانوية سد بير 115490

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بولحروف54376 ثانوية سد بير 17678

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف مغير54377 ثانوية سد بير 110222

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الكالوي54378 ثانوية سد بير 225658

54379
ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف لوضى ثانوية سد بير 118675

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف السهلي54380 ثانوية سد بير 73688

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بوعيد54381 ثانوية سد بير 15190

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف البضي54382 ثانوية سد بير 53478

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف لمغاري54383 ثانوية سد بير 220530

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ادريوش54384 ثانوية سد بير 93723

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بلمومن54385 ثانوية سد بير 19755

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ساال54386 ثانوية سد بير 172239

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف مصلح54387 ثانوية سد بير 115513

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف خالد54388 ثانوية سد بير 41582

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف وعزان54389 ثانوية سد بير 13680

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف عاقل54390 ثانوية سد بير 41079

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الشميطي54391 ثانوية سد بير 226865

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف األمري54392 ثانوية سد بير 41544

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف رزاق54393 ثانوية سد بير 158491

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الشخمون 54394 ثانوية سد بير 111660

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف اطويبك54395 ثانوية سد بير 159671

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف شار54396 ثانوية سد بير 84033

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف قريروش54397 ثانوية سد بير 138581

غوت54398 ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف الي  ثانوية سد بير 180356

ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف بمان54399 ثانوية سد بير 219928
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ى الويدان التأهيلية بأفوراريوسف ناشيط54400 ثانوية سد بير 53175

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس ويعزان54401 ثانوية سد بير 151742

ي54402
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس السليماب ثانوية سد بير 176067

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس كامل54403 ثانوية سد بير 122292

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس لعياظي54404 ثانوية سد بير 60562

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس ايت الطالب54405 ثانوية سد بير 142473

ي54406
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس العمراب ثانوية سد بير 181147

ي54407
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس اسليماب ثانوية سد بير 174836

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس بجدة54408 ثانوية سد بير 151795

ي 54409
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس  الشغينى ثانوية سد بير 67221

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس اعريش54410 ثانوية سد بير 206406

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس قدوري54411 ثانوية سد بير 92686

ي54412
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس هاب ثانوية سد بير 147482

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس شقالي54413 ثانوية سد بير 216794

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس بحلو54414 ثانوية سد بير 152038

ي54415
ى
ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس الحمدوب ثانوية سد بير 151911

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس البضي54416 ثانوية سد بير 36875

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس مسعودي54417 ثانوية سد بير 129338

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس أيت احساين54418 ثانوية سد بير 73146

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس بن الطاهر54419 ثانوية سد بير 141792

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس رزوق54420 ثانوية سد بير 26438

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس اولحسن54421 ثانوية سد بير 49124

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس بن احدش54422 ثانوية سد بير 15019

ي54423 ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس لحباب  ثانوية سد بير 228355

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس فارح54424 ثانوية سد بير 123835

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس قديل54425 ثانوية سد بير 202242

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس باروش54426 ثانوية سد بير 55625

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس سيمور54427 ثانوية سد بير 205847

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس سعيد54428 ثانوية سد بير 129431

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس افسجي 54429 ثانوية سد بير 102160

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس سقيطة54430 ثانوية سد بير 18161

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس النارصي54431 ثانوية سد بير 66739

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس جعفري54432 ثانوية سد بير 87262
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ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس أيت الحسن54433 ثانوية سد بير 126904

ى الويدان التأهيلية بأفوراريونس بودرقة54434 ثانوية سد بير 219048
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحامحمد النضي60016 93965

ي60017
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال الوشواب 228655

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحزهرة وحساة60018 99712

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الواحد بوشباب60019 99065

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبنى صابري60020 114853

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحماد ايطو علي60021 161837
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ي54435
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحالم األزرق 224447

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحالم األزهر54436 156371

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد النور54437 162984

ى54438 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد ياسير 147096

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأحمد غبار54439 43720

ي54440 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأسامة بايج  50886

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأسماء  عرباوي54441 127161

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأسماء نشيد54442 148102

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأسماء  فخر الدين 54443 112263

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأسماء عسر54444 157011

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإسماعيل الحبالوي54445 17295

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحآسية وكريش54446 152602

ي54447
ى
ف المداب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأشر 132707

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإكرام نزهي54448 215039

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإكرام السباىعي54449 102708

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإلهام    أمادي54450 44559

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأمال  حواص 54451 47492

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأمال بهلول54452 185487

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأميمة هاشم54453 179007

ي54454
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأنس سجى 204368

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأنس العوان54455 81915

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان جرير54456 142325

ي54457
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان لطفى 238399

ي54458
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان صوق 35730

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان أبوالفجا54459 239804

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحإيمان منعيم54460 74803

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب دحمان54461 222741

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب البخاري54462 146187

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحأيوب  الخراز 54463 88864

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحابتسام مزيان54464 143057

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحابتسام العنقود54465 155941

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحالم ابوالصغرى54466 57147

ار54467 ى ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحالم الي  28840
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحالم حريري54468 219205

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحالم كزيزي54469 173550

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحالم  جاحظ54470 168981

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحمد نجيب54471 139433

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحمد فري    ح54472 205764

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاحمد النبار 54473 20217

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاخالص بركاكش54474 12855

ي54475
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحازهور صيفى 46843

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماء وخوية54476 174755

ي54477
ى
اق ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماء شر 149480

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماء فارح54478 20571

ي54479
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماعيل الموستنى 18735

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماعيل حالوي54480 200154

ي54481 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسماعيل الزبير 146960

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسمهان البكراوي54482 153252

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاسمهان التباىعي54483 195736

اق لمحدق54484 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاشر 208949

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاكرام الخاشعي54485 110423

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالتجانية الصغوري54486 128924

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحبيب الخياط54487 207447

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسن زيدوح54488 69344

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسن بن عشير54489 227087

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسنية عالبو54490 92965

 عدلي54491
ى ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسير 34351

ى  ايت داود54492 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالحسير 53639

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالزتونية عابد54493 49974

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالسعدية ابركي54494 195174

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالسعدية مرشيد54495 48820

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالسعدية عاظي54496 169501

قاوي السالك54497 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 97536

قاوية شجيع54498 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 41981

ي زروال54499
 
ق ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالشر 130712

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالصالحة لعوج54500 173904
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالصالحة  القوري54501 164193

ي نزهة54502
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالعثماب 149411

ي سويبة54503 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالعرب  12484

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالكبير ابوالدهاج54504 58608

ة  ازروري 54505 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالكبير 94150

ي عبد اللطيف54506 ج 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمي  183775

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمحفوض حب54507 230078

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمحفوظ يوسف 54508 49760

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمحفوظ العالمي54509 151008

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمخنث حرور54510 102665

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى باكري54511 79503

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى ولد مينة54512 85961

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى عمار54513 33931

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى خياري54514 223884

ي  عتيق54515
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى 80758

ي54516
ى
ف الغزالب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمصطفى اشر 139694

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمنعم سعيد54517 42834

ي54518
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي المرزوق 200935

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي اللوكي54519 27384

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي بوهدار54520 182707

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي لكزولي54521 117159

ي54522
ي المتف 

 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالمهدي عبد الباق 151268

ي  عبدوربه54523 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالناج  184242

ي فارس54524 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالناج  145553

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام  الشاوي 54525 98044

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام  بوكريم 54526 200325

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام رزقاوي54527 125005

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام  لخويل 54528 144322

ي54529
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام عطفاب 179804

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام غرفاوي54530 225161

ي54531
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام معوب 80066

ي54532
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام فناب 75029

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالهام القيادي54533 79717
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامال الهادي54534 146000

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامال هرجم54535 78037

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامال كرامي54536 151538

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامال فرح54537 69903

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامان حديدة54538 79487

ي 54539
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامباركة  مرزوق 63328

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاميمة مفتاح54540 51422

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحاميمة ايت هموش54541 55282

ى54542 ى وجهير ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامير 141869

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامينة فهم54543 182864

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامينة المنفلوظي54544 111901

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحامينة راجع54545 122207

ي54546 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحانوار دهن  11248

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايزة بلعيدي54547 97321

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان القشاش54548 205440

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان لسان الدين 54549 203698

ي54550
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان الحرق 226190

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان جدار54551 152808

ي54552
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان اسحين  91971

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان بوجبير54553 155668

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايمان  بوزيدي54554 182510

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب عصام54555 113115

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب شخضي54556 239263

ي54557 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب تراب  235394

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب لغزالي54558 170609

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب المعطاوي54559 112180

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحايوب موهو54560 123936

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبدر بكنان54561 175449

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبدر اسدر54562 150269

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبدر الدين عماري54563 31387

يكي54564
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبديعة الشر 79347

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبديعة حكيم54565 78992

ي54566 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبديعة امير 131604
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبرشمان  لبنى54567 20789

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبسمة تغزوت54568 180194

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبسمة وتاب54569 175418

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبسمة كرزوز54570 141423

ى الدري  همي54571 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 127725

ى داللي54572
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 195971

ی مواق54573 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبشر 93759

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبلحاج السعيد54574 95057

ي 54575 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبلكاسم الحاج  177629

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبهيجة ملك54576 115739

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبهيجة ابريكش54577 137327

ة عفيف54578 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 55981

ة فالجي54579 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 140329

ة بوستة54580 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 167310

ة  فطوري54581 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 136505

ى طلوك54582 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشر 190475

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحبوشعيب الحيمر 54583 177468

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحتوفيق كريش54584 62794

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحتوفيق عاللي54585 203204

ي54586 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحثريا حاج  168463

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحثورية كطال54587 162102

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجمال مشوري54588 164140

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجمال ايتبنعلي54589 76868

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجمال الدين  ندلوف54590 133299

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجمعة القضي54591 195596

ي54592
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجميلة الغزالب 153270

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجميلة موتق54593 154834

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجهاد هروس54594 103157

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجهان قماش54595 212193

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجهان الشاملي54596 55370

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد  البوزيدي54597 95621

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد كجو54598 83673

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد  حنيوي 54599 142022
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد شهيد54600 48577

ي54601
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجواد الراق 144325

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحجوهرة وحيد54602 173612

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححبيبة ايت يوس54603 170849

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسام الساهل54604 206143

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسان عزي54605 178528

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن جماع54606 172051

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن منشود54607 47906

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن أزضو54608 215963

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسن بن خدة54609 185531

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء هنداوي 54610 137308

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء بر54611 143512

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء الصديق54612 211762

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء أعفار54613 91005

ي54614 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء لبكير 147470

ي54615 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء صي  174939

ي54616 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء كثير 26776

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء ازاض54617 209023

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسناء فهم54618 92749

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححسنية كروم54619 36955

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححفيظ السعيدي54620 105312

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححكيمة المهدوي54621 69717

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححكيمة  لمصدق54622 192133

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححكيمة مواق54623 93494

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححليمة رحمون 54624 165323

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححليمة الزهراوي54625 68026

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححليمة زيدان54626 204850

ي54627 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمادي الشطن  74049

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة عطاري54628 78718

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة لمنعم54629 217561

ي54630 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة منير 180991

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة شعلة54631 231031

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة تنبيهي54632 187069
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة  زعيمي 54633 165824

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة الطوايري54634 236823

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة البقالي54635 113071

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة عادل54636 200364

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححمزة جواد54637 56749

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححميد عطي54638 126638

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان المرابطي54639 209224

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان بن عواج54640 143755

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان أروى54641 191433

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان جبير54642 211659

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان بوزرود54643 74723

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان رصادي54644 209985

ي54645
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان  الودناب 40650

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان  إفرض54646 41329

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححنان فسك54647 227957

ي54648
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححورية الحنفى 206254

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححورية بربوشة54649 89828

ي54650
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة األغواب 105899

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة الزعري54651 108648

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة البوعزاوي54652 28669

ي54653
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة فقيف  105595

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة بوجرار54654 112259

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة صالح54655 16307

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة عينان54656 145999

ي54657 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة اقصن  158637

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة  بنان54658 161903

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالححياة نعناىعي54659 128967

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد رشداوي54660 120786

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد الغزالي54661 105289

ي54662
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد راق 240220

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد ركاع54663 80035

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخالد الطوشي54664 169032

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخاليد خالظي54665 187713
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخبير نسيمة54666 73384

ي54667
 
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة الفاروق 45266

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة امسكوروض54668 77952

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة المؤدن54669 85459

ي 54670
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة  زيتوب 84991

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة بازين54671 91807

ي    ع54672 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة المخي  172367

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة كباري54673 213174

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة حدلبداوي54674 79390

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة ادروش54675 148307

ي 54676
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة لحياب 65056

يكة54677 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة الشر 151007

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة كريم54678 47457

ي54679 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة المير 45115

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة اسماعيلي54680 42416

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة توفيق54681 193414

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة صمود54682 225529

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة رشيد54683 50994

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخديجة النجاري 54684 209836

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخليفة مفتاح الخير54685 101973

ي54686 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخليل الناج  108194

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحخولة هرون54687 207619

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدعاء جاب هلل54688 51313

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدنيا وزيف54689 13503

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدنيا السعداوي54690 158557

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدنيا عباري54691 230802

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدنيا صياجي54692 137571

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحدونيا عومي54693 200822

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرابحة الغدري54694 53714

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرامية عبد القيم54695 201901

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرانيا التهيمي54696 137962

ي54697
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرباب شكراب 172011

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرباب لعشير54698 210233
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ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحربيع وحيد54699 12372

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء البحري54700 179309

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء الحلحالي54701 107834

ي54702
ى
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء السعدوب 137446

ي 54703
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء  الحسنى 150701

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرجاء المالجي54704 12671

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرحاب حلوم54705 33607

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد خربوس54706 123869

ي 54707
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد  أرضى 39129

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد قديري54708 175164

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد الرشقلو54709 42073

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد الزايدي 54710 202165

ي54711 ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد وصير 85464

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيد الداودي54712 115780

ي54713
ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيدة الرخوجى 68138

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيدة رضوان54714 74353

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرشيدة خاموشي54715 30130

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان شمسي54716 165784

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان بنيوس54717 95187

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضوان العرباوي54718 178327

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضى مكدود54719 165247

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحرضية  تمي54720 45485

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحريحانة المعز54721 17315

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء مسغاري54722 206183

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء مالكي54723 164785

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء لقض54724 75286

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزكرياء كريش54725 138534

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهرة بكري54726 120352

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهور  ضبار54727 26800

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهور بنعيد54728 83392

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهور سليم54729 110526

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهور  الضاهري54730 198542

ي54731
ى
ة الزيتوب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزهير 102293
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب لمروح54732 235244

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب الممناوي54733 112290

ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحزينب شكري54734 222618

47978 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب الصابر54735

200302 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب قطيب54736

99613 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب غافر54737

166137 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب شملي54738

224959 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب بلخير54739

ي54740
76575 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب العياشر

157885 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب العطار54741

141734 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب  حريطة54742

94115 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب بلعيدي54743

165223 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية زينب بكار54744

34935 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سارة ولدشامة54745

228579 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سارة الوردي54746

84230 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سارة بجة54747

191233 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سارة مسلم54748

70107 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شى العزوزي54749

171851 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعا د الكساب54750

163248 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد زعواظي54751

232124 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد مراوي54752

235859 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد فجداوي54753

123615 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد قاصدي54754

124835 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد الحيمر54755

121205 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد زعامي54756

119848 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد المريد54757

224095 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد مساعد54758

ي54759
 
225183 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعاد الطاق

209702 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد  خطاب 54760

143954 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد  زمور 54761

ي54762
ى
198969 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد المرجاب

106702 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد لوتر54763

142717 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد جدوى54764
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168672 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد الشاوي54765

ي54766
165458 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد الكهفى

226902 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد المعطاوي54767

68118 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيد بن ياغلي54768

107298 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيدة مومن54769

ي54770 111241 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيدة وهن 

197814 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيدة بن الفقير54771

94432 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سعيدة هدي54772

64937 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان أيت زينب54773

68267 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان  بلوف54774

147319 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان كمال اإلدريسي54775

224132 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان شهيد54776

213025 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان  جهير 54777

77641 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان الضواوي54778

41007 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سفيان أوجامع54779

72374 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة باباس54780

51722 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة  مخلص 54781

191809 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة العلوي سلسولي54782

105649 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة الرامي54783

167059 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة  لوتان54784

143537 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة قراظي54785

189858 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة دهاب54786

ي54787 121969 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة العصن 

106877 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سكينة قابط54788

91268 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سلوى اباحميد54789

40829 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سلوى  ميناوي 54790

121476 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سلوى نزيل54791

96255 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سماح ايت حيدة54792

ي54793
ى
85904 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سماح دحاب

30050 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمية حمراس54794

207351 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمية شاكري54795

قاوي54796 107999 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمية الشر

228090 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمية السبوبة54797
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ة براق54798 52426 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمير

ة كوينة54799 150459 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمير

ة زراب54800 218134 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمير

ى54801 ة ياسير 42509 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سمير

ى54802 207006 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء مديير

179049 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء مكاوي54803

125654 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء  شاوي 54804

157134 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء   نعيم 54805

198288 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء فريد54806

86354 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء زيدان54807

188147 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء امزر54808

97591 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء ثقيل54809

ي54810
 
186138 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء الراق

101617 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء فضيل54811

ة54812 223336 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سناء بن الخضى

162919 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سنابل رشيق54813

50710 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام عبيدالرما54814

240229 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام بوكرين54815

215102 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام زبير54816

ي54817 178753 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام صابير

106737 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام عسلي54818

ي54819
100447 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام الشين 

134744 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام الحكيم54820

90650 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام بوعرفة54821

61457 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سهام  نجوي54822

ي54823 43808 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سوفيان الغاب 

ي54824
172398 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سوكينة الدينى

183839 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية ناصيح54825

137526 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية لعريش 54826

144514 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية حريز54827

يف54828 31904 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية شر

ي54829 151122 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية لكمير

84455 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية مورشيد54830
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

209545 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية اغنيم54831

ي54832
ى
149325 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية التجاب

12857 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية سومية فالجي54833

54832 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شادية خدوي54834

اف  الحسناوي 54835 54599 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شر

اف قاسمي54836 169160 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شر

يف بادي54837 111895 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شر

73514 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شفيعة حصار54838

100263 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء زدوق54839

96463 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء هاشمي54840

23223 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء فائدة54841

107591 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء مرزوق54842

17219 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء نصير54843

ي54844
77079 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء ورضى

146750 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء الرقبة54845

217350 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء المنصوري54846

ي54847 58077 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء كي 

172022 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء القمراوي54848

173351 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء كزيزي 54849

150182 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء الراوي54850

76445 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية شيماء االمالي54851

121966 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح معلوم54852

ي54853
ى
67410 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح غراق

199158 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالحة  البوكيلي 54854

77814 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صباح البدر54855

36363 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صباح لهاللي54856

فاوي 54857 ين  شر 70697 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صي 

ي54858
ى
32053 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صفاء بناب

120895 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الطرش54859

82940 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح العامري 54860

107538 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح فرجي54861

59563 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الدين الكريم54862

31666 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الدين وضيف54863
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76254 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الدين مرجاوي54864

153367 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الدين زغرات54865

19102 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صالح الدين خفيف54866

31372 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صليحة  البشير54867

154784 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية صوفيا لوزي54868

153626 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية ضج طواف54869

216682 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية طارق اعبو54870

156821 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عائشة الراكعي54871

ي54872
ى
111780 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عائشة زيتوب

65461 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عائشة نعرابن54873

70087 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عائشة  الحاجب54874

125019 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عادل حاسبون54875

229342 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عادل  المؤدن54876

151485 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عادل سبار54877

17099 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عادل الزين54878

143419 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الجليل نافيدي54879

ي54880
ى
166695 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الحق مزياب

107172 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الحكيم خرازي54881

94269 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرحيم تنبيهي54882

ى54883 196620 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرحيم أمير

208245 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرزاق زروق54884

61960 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرزاق خالف54885

215203 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرزاق مروشة54886

ي54887
ى
88080 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الرزاق الصاق

179520 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الصمد عكي54888

ي54889
 
25285 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد العالي  الباق

ي54890
ى
158439 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد العزيز اليماب

198300 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد العزيز رمزي54891

55331 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد العزيز  صبار 54892

49018 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الغفور لعناية54893

ش54894 76720 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الفتاح الحير

167898 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الكريم نور الزين54895

110862 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الكريم مقدم54896
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ي54897
 
138284 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الكريم شوق

ي 54898
ى
122588 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد اللطيف زيتوب

139715 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد اللطيف مظفار54899

186144 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد اللطيف الربعي54900

118713 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد المجيد العشاوي54901

ي54902
 
111444 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد المنعم جناب

ي غزالي54903 135674 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد النن 

ي الطائع54904 49978 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد النن 

169134 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الهادي خلود54905

99104 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبد الواحد  نارص54906

51259 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبداإلله   مالوي54907

53625 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبداإلله الحريق54908

130463 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبداالله الراشدي54909

ي54910 136932 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالرحمان لبين 

80990 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالرحمان اكور54911

128658 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالرحيم بلقائد54912

ي54913
116282 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالرحيم الكلجى

146292 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالعزيز اوزركان54914

90935 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدهللا النارصي54915

39919 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدهللا  الخير54916

66146 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عبدالواحد نجاح54917

ي54918
55327 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عتيقة البوشيجى

34245 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عتيقة وجيط54919

ي 54920
40514 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عثمان  الزين 

99094 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عثمان فوزي54921

208588 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عثمان التباىعي54922

90509 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عز الدين  بن اسعد54923

112541 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزالدين بوهاوي54924

ى54925 57364 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزالدين محسير

124517 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيز الفاتجي54926

92700 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيز طنجاوي54927

62621 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيز بوعالكة54928

207252 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيزة لكداح54929
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

226718 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيزة السكدالي54930

178043 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيزة كرماز54931

14379 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيزة بوبكراوي54932

174077 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عزيزة  حواز 54933

126242 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عصام العطاوي54934

13831 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عفراء بطش54935

143465 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عالءالدين كريم54936

99101 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عماد  بورحيم54937

92473 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عمر لقديم54938

166302 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عواد فاتحة54939

180166 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عواطف الجابري54940

54941
ى 176710 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عواطف الدهلير

ي54942
68737 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عواطف الخليفى

149610 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية عواطف  بورحيم 54943

205668 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن الحمري54944

62974 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن غنمي54945

205032 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن قربش54946

40640 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن صبير54947

179966 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن لعويضي54948

20215 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن عويدات54949

ي54950
 
101060 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غزالن الحراب

ي54951 173964 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غيثة زهير

ي54952
ى
129307 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية غيثة الجدياب

فاوي54953 203845 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فؤاد الشر

100572 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاتحة  الخياظي 54954

123203 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاتحة بن السحلي54955

99026 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاتحة عبداللوي54956

187160 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة فغال54957

206416 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة  التونسي54958

ي54959
ى
231771 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الرحماب

146228 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة حصاري54960

129092 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة لكريم54961

134008 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة زمو54962
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104624 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة مسغاري54963

136057 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة كمال54964

64618 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة لكالع54965

158832 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة كنوار54966

109899 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة بوشلغم54967

137040 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة  اركادي54968

207674 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الطاهري54969

102135 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة بن لعالوي54970

107689 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة أبوزيا54971

164795 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الحيان54972

49106 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة فيالل54973

ى54974 152248 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة االمير

181750 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة علون54975

32107 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة عبيدة54976

ي54977 136458 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزاهراء السمير

174865 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء عيدي54978

191723 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء السعيد54979

33352 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء العلماوي54980

147076 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء ازيلي54981

32966 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء النماوي54982

ي54983
ى
198674 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء العمراب

88853 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  قدوري54984

181216 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء منصور54985

20137 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  المنتض54986

150368 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  مغفوري54987

21488 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء بكراوي54988

ى54989 90665 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء ماولعير

86849 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء دحان54990

187432 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء عيدان 54991

136871 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء المعزي54992

55191 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء سحبان54993

195456 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء رضوى54994

53453 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء العبسي54995
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192657 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء مازيدي54996

49270 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء وعتات54997

163027 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء ابغيبغ54998

167988 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء الوداع54999

77537 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  مغيلي 55000

67648 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  السكتاوي 55001

154498 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء فتجي55002

152560 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء هواللي55003

170192 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء عاظي 55004

202301 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء مانكرة55005

159489 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء فاضيلي55006

77259 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  هاشمي55007

67051 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء الفاضلي55008

135748 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء منوار55009

136484 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء بابا55010

208356 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  البحراوي55011

126239 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء  الليلي55012

123372 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء بلعيدي55013

217639 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء خطار55014

121234 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهراء النوري55015

61747 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمة الزهزاء العيدودي55016

ي 55017
ى
22215 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطمةالزهراء  دهباب

179287 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فاطنة الشاوي55018

114119 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فتيحة حتحات55019

36149 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فتيحة كتار55020

186289 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فتيحة عدي55021

93729 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى الغرباوي55022

ي55023
ى
119807 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى الزكاب

ي 55024
ى
26491 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى لمعيدب

ي55025
ى
210827 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى شماب

168897 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى حتيم55026

127014 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فدوى  العلوي55027

11079 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فردوس أيت صالح55028

240من 155الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

16148 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فضيلة رصي    ح55029

199205 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فوزية زلماط55030

54137 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فوزية المهري55031

ي55032
102506 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فوزية الحسنى

111485 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فيصل  لحياوي 55033

124206 مارس اإلعدادية بالفقيه بن صالح2ثانوية فيصل ابوعنان55034

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحقدور المرابطي55035 198785

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريم سالم55036 12219

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة  مومن 55037 218054

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة سباوي55038 223302

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة  حادق55039 59418

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة  هاللي55040 214287

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكريمة حمزاوي55041 225228

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكمال الكراف55042 108613

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكمال ابوتبيت55043 125112

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر العطاوي55044 151299

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر ابرو55045 214436

ى55046 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر لمير 154198

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر زوبير55047 69242

ي55048 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر دحا الركين  215626

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر زوكري55049 230063

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر بوعالم55050 152642

ي55051
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر العسالب 187486

ي55052 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر العني  118072

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبنى الكريزي55053 53432

ي55054
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبنى موب 62254

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلبنى  منصف 55055 103505

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلحساكي محمد55056 194101

ي55057 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة الحاج  135582

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة قاسمي55058 98874

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة اللحية55059 34567

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة وطلحة55060 48300

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة بوكروم55061 191967
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ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة  زهير 55062 217656

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلطيفة اسبهة55063 81845

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلكليل عثمان55064 109632

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلال غيثة بوراس55065 39190

ي55066
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلمياء وتيف  122184

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنة عطاوي55067 231018

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنة مرغاض55068 146867

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنة صواك55069 147681

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنة بكراوي55070 34626

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنى عبد القيم55071 149368

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنى  بنيباء55072 150157

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل خويا55073 96505

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل ازضو55074 142274

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل لزعر55075 79260

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل الحريري55076 205410

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل طاهري55077 54777

ي55078
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحماجدة  يقينى 33247

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحماجدة اغير55079 20767

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحماجدة قديمي55080 73226

ى بوزيد55081 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحماجدولير 151366

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمارية  حرمة هللا 55082 69765

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمارية حوزي55083 232194

ي55084 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمبارك  الطياب  102324

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحاسن فوداد55085 22728

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحاسن وعا55086 154482

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن  جواد55087 55232

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن  ايت مسعود 55088 228855

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن أيت وحتاش55089 182376

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن زكرياء55090 149034

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن بن حديدو55091 152210

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد لحمامي55092 63909

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الدراز55093 65578

ي55094 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الخطاب  177407
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ي55095
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد صاطفى 42728

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد عادل55096 106784

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد كرمي55097 40236

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد البضي55098 87460

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الظاهري55099 94041

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد أغريب55100 14973

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد حشاد55101 125289

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد اعزيزي55102 51344

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  لوالي55103 81496

ي55104 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد بشير 53021

ي55105
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد وراشر 116193

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد القرقوب55106 197497

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد شكور55107 204747

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد السبعي55108 149841

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد بوشفرة55109 126782

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  الهامي55110 232248

ي55111
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الزهراب 48708

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد يافع55112 232348

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد باعلي55113 141593

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد رضوان55114 20379

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الشبورة55115 17621

ي 55116
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  لطيفى 47664

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد  وردي55117 167914

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد مساعد55118 160964

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد الطاهري55119 107906

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد طه رايف55120 189735

ي55121
 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمود الرزق 136496

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة ناجيد55122 62632

ي55123 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة  أيت الرطن  197969

ي55124
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة رحماب 69441

ي55125
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة الفرساب 105696

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة بلعمان55126 101087

ي55127
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمديحة الحالفى 212747
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ى55128 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمراد امير 120028

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمراد سدير55129 26935

ي55130
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمراد الحريفى 91796

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان التباع55131 12231

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان العمراوي55132 11471

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروان الواحدي55133 152939

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمروى تكامي55134 175933

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمرية وركي55135 109283

ي55136
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الرياب 143699

ي55137
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الياقنى 210428

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم العزوزي55138 52597

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم عماوي55139 137565

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الرحالي55140 164904

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم البضاوي55141 47999

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  لهبيل 55142 186562

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم شقرون55143 45114

ي55144 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الحرادج  130159

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الشاكوري55145 87473

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم مرابح55146 28815

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم علولي55147 200225

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الراجي55148 148054

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم عباوي55149 77559

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  جميل 55150 237463

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم البقالي55151 14448

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  الطاهري 55152 82669

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الزاهري55153 216596

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم اتوجان55154 150662

كة55155 قاوي الي  ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الشر 231585

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بوجعراوي55156 201728

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الرحوي55157 111101

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم البضي55158 86833

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم رفيع55159 58383

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم مكاوي 55160 60455
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  مساعد 55161 136265

ي55162
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  حوفطى 105416

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم خرشة55163 62997

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم مداوي55164 57984

ي  55165
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم     الحسنى 141449

ي55166 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الشعين  197091

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بوالخير55167 168327

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم القضي55168 196046

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم  راشي 55169 106705

يف55170 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم اوشر 91317

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطفى  سعادن55171 203974

ان55172  جي 
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطفى 12050

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمصطفى اوحسي55173 184418

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمالك عنيي 55174 150853

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمليكة  الحدادي55175 15072

ي55176
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنار  بلغاشر 82407

وكي55177 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنال مي  110883

ي55178
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنال كاب 50022

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنعيم  العلوة55179 127364

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنى امكور55180 49526

ي55181
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنير ريف  143240

ي55182 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمنير شطين  16620

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمهدي  حيون55183 128995

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمهدية الشخاوي55184 42194

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمونية المكاوي55185 209823

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحميلودة   الراشدي55186 130727

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمينة ابو القمح55187 162104

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحمينة العوامي55188 89540

ي55189
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية لطيفى 147830

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية وباصور55190 223972

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية  والحاج55191 163654

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية هبول55192 158017

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية حليم55193 155386
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الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية الماهر55194 211950

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية بوهنانة55195 180836

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية مريتون55196 218410

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية الروىعي55197 64675

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية  بلوالي55198 59037

ي55199
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية اليامنى 73459

ي55200
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية المكتفى 93205

ي55201
يفى ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية شر 50977

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية مجيد55202 141173

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية درنك55203 138471

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنبيل لوزي55204 154630

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنبيلة اخويا55205 231865

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنبيلة السعودي55206 42510

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة مومن55207 40281

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة الشاطر55208 80350

ي55209
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة الغزواب 107836

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة موهوب55210 123239

ي55211
ى
ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة السليماب 235392

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة دحو55212 186098

يط55213 ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجاة بوشر 79967

ثانوية عثمان بن عفان اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجوى البضاوي55214 43519

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنجوى أوموش55215 137407

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحندوى بركاكش55216 12533

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحندى مشهوري55217 71926

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحندى نامق55218 148009

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزهة الرقيوي55219 38536

ي55220
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزهة حمداب 181126

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنزي  هة ادرغيل55221 28194

ي55222 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنشين صي  68486

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنسيمة بكري55223 156425

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنض الدين جبوج55224 24543

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعمان قادري55225 92157

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة لمخير55226 110731
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ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة القنبوىعي55227 38224

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنعيمة  سكرات55228 122315

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنهاد الرايدي55229 75007

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال لعناية55230 15493

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال البضاوي55231 161513

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوح ايت هرى55232 86810

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة جباري55233 70180

ي55234
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة التف  192309

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة طلوك55235 75878

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  لهبيل 55236 186437

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  الرباح55237 215342

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  صغراوي 55238 107436

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  رباح55239 171858

ي55240
 
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحنورة  الراق 160654

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر سيسي55241 75552

ي55242
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر مركوب 99418

ي 55243
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر  الهاب 125115

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر منعم55244 55252

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهجر كريم55245 92947

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهجر اسدرات55246 103873

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى النارصي55247 17794

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى حلوم55248 44042

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى ناصح55249 57887

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهدى المخروط55250 102212

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهشام أمكون55251 194796

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهشام  بن خدة55252 190173

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند رفاىعي55253 82546

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند المنتصير55254 166356

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند طنيفر55255 57298

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بوهالي55256 210139

ي55257
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند خلدوب 145016

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بدال55258 55097

ي55259 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند العني  220402
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ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند الحران 55260 106389

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند صبير55261 165982

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند بوعالم55262 29728

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحهند منهوش55263 180206

ي55264 ى ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوئام العيى 154327

ي55265
ى
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان الدياب 92263

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان العزادي55266 95534

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان  الكالف55267 84529

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوجدان كدواوي55268 182744

ي55269
ى
ق ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد شر 81794

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد ايت بوقرقوبا55270 172063

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوردية ابركي55271 134512

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوسيلة لعناية55272 92362

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء موعدري55273 35060

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء زوهري55274 102326

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء صابر55275 71712

ي55276 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء الخطين  221595

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء السعداوي55277 202037

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء النارصي55278 187494

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوليد حيون55279 113948

ي55280 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحوهيبة شطين  222654

ى الزهري55281 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسمير 161494

ي55282 ى االخي  ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسمير 107185

ى حكيم55283 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 68443

ى عادل55284 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 111146

ى  الطاهري 55285 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 15715

ى شكري55286 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 174514

ي55287
ى
ى بوزياب ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 93524

ى الكساب55288 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 123858

ى زهير55289 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 225474

ي55290
ى المتف  ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 28519

ى زيان55291 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسير 26982

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيشا الرامي55292 138643
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ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف التهراس 55293 208788

ي55294 ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف عزاب  163082

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف رازق55295 124685

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف قاسمي 55296 233864

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف المرشدي55297 92836

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس جالل55298 11852

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس زين55299 145694

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس وسبول55300 141015

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس الشالغمي55301 169611

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس زكاغ55302 186091

ي55303
ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس رفيف  218652

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس العوان55304 222888

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس رحيل55305 205820

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس غالمي55306 179524

ثانوية ابن الخطيب اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد هللا لمعشة57718 999999
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ي ماللالمصطفى الكندي60022
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 115579

ي ماللحسن  المطاىعي60023
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 83455

ي ماللحسناء مرتادي60024
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 184540

ي ماللحنان غانم60025
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 210896

ي ماللرضوان كريم 60026
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 20829

ي ماللسعيدة عكي60027
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 223786

ي ماللسهام  مكاوي60028
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 206923

ي ماللمحسن  فضيل60029
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 117127

ي ماللمحمد وحساة60030
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 171047

ي60031
ي ماللمحمد  المرضى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 165872
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ي ماللأحمد وكرى55307
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 163049

ى55308 ي ماللأسماء يقير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171238

ي ماللأسماء كورو55309
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 47573

ي55310
ي ماللإكرام الحسنى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 126710

ي55311
ى
ي ماللإلياس عثماب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 117384

ي ماللإلياس حجوب55312
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 29660

ي ماللأم  العيد الغراوي55313
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 148948

ي 55314
ى
ي ماللآمال القرب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 73968

ي ماللأمال لفضالي55315
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 164038

ي ماللأميمة عوبيد55316
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 184382

ى عمادي55317 ي ماللأمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 218810

ى شعبون55318 ي ماللأمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 139282

ي ماللأمينة رحمة هللا55319
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 102664

ي ماللأناس قاديري55320
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 36515

ي55321
ي ماللأنوار حسنى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 179878

ي ماللإيمان فضلي55322
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 38450

ي ماللإيمان قراىعي55323
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 155310

ي ماللإيمان الداودي55324
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 209040

ي ماللإيمان بن الشالحة55325
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 118383

ي ماللأيوب أبوشعوب55326
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 90517

ي55327
ى
ي ماللأيوب بوزياب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 98263

ي ماللابتسام  برگة55328
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 176199

ي ماللاحمد الرشيدي55329
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 144172

ي55330
 
ي ماللاحمد خلوق

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 129659

ي55331
ى
ي ماللاحمد الدعنوب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 182144

ي ماللاسامة  حمص55332
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 55990

ي ماللاسماعيل ابيشا55333
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 148289

ي ماللاسماعيل أوخويا55334
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 11055

ي ماللاسماعيل المقلقل55335
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 197346

ي ماللاسية  اوحاج55336
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 112498

ي ماللاكرام الرياجي55337
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 132207

ي ماللاكرام الهيبة55338
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 148401

ي ماللالحسنى فوزي55339
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 69118
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ى معيسو55340 ي ماللالحسير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 227238

ي ماللالزهرة قشاش55341
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 59076

ي ماللالزهرة  بوتمنت55342
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 52675

ي ماللالزهرة الفقير55343
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 125256

ي ماللالساعيد مزيان 55344
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 94444

ي ماللالسعدية الزروري55345
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 33439

ي ماللالصالح العالوي55346
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 225471

ي ماللالمصطفى بوسكور55347
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 45744

ي ماللالمهدي عملي55348
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 188442

ي ماللالهام فكري55349
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 26641

ي ماللالهام زيكري55350
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 239388

ي ماللالهام صالجي55351
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 87704

ي55352
ي ماللالهام الصفى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 68170

ي ماللالهام مهدوي55353
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 34129

ي ماللالياس رؤف55354
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 125532

ي ماللامينة اعيس55355
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 152802

ي55356 ي ماللامينة توراب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 117417

ي ماللانس امزيل55357
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 117233

ي55358
ي ماللانوار الماجطنى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 183048

ي ماللاهنية عزام55359
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 184187

ي ماللايمان كسعاد55360
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 137197

ي ماللايمان اهريديل55361
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 198447

ي ماللايمان زورير55362
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 114340

ي ماللايوب الحنبل55363
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 181417

ي ماللايوب عبيس55364
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 11514

ي 55365
ى
ي ماللبدر دريماب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 137954

ي55366
ي ماللبديع الزمان اشطينى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 41763

ي ماللبديعة بلكركور55367
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 217360

ي ماللبديعة عصام55368
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 93185

ي ماللبراء الرامي55369
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 145749

ي ماللبسمة بوزيد55370
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 77553

ى الشاكر55371 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 177273

ى وبن عمر55372 ي ماللبشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 183269
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55373
ى أعف  ي ماللبشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 200698

ي ماللبالل ضاوي55374
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 219165

ي ماللبنارص  بخداش55375
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 19253

ي ماللبهيجة فتجي55376
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 49528

ة كمال55377 ي ماللبوشر
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 62716

ي ماللثورية الشتيوي55378
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 149833

ي ماللجليلة  قنان 55379
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 24608

ي ماللجمال اهراط55380
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 10180

ي مالللالجمال و55381
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 124440

ي ماللجمال شعيب55382
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 71889

ي ماللجمال الدريجا55383
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 167679

ي ماللجمال بومنصور55384
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 40892

ي ماللجميلة ادوالطاهر55385
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 162762

ي ماللجميلة بينحو55386
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 194511

ي ماللجميلة  بركات55387
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 78358

ي ماللجميلة الدوهو55388
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 83779

ي ماللجميلة بوعزوي55389
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 127659

ي55390
ي ماللجهاد بن 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 156564

ي55391
ى
ي ماللجهان السليماب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 70170

ي ماللجهان افططاح55392
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 174107

ي ماللجواد فتاح55393
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 64343

ي55394
ى
ي ماللجواد جكاب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 201088

ي55395
ي ماللحادة حنينى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 19807

ي ماللحسناء الحديوي55396
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 200523

ي55397
ي ماللحسناء خرشوشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 91697

ي 55398 ي ماللحسناء  الطين 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 206633

ي55399
ى
ي ماللحسناء حناق

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 121412

ي ماللحسناء بويزمارن55400
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 189876

ي ماللحسناء البوشتاوي55401
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 135559

ي ماللحسناء ابو فاضل55402
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 147802

ي ماللحسناء أهضير55403
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 47584

ي ماللحسناء شكوري55404
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171705

ي ماللحسنى بنسالم55405
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 238583
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ي ماللحفيظة أورو55406
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 238780

ي ماللحفيظة  فوزي55407
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 219745

ي ماللحفيظة المذكوري55408
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 184860

ي ماللحليمة منون55409
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 189837

ي ماللحليمة   عليجة55410
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 225248

ي55411
ي ماللحليمة الموصطفى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 61099

ي ماللحليمة مهدي55412
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 199208

ي ماللحليمة العمار55413
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 22864

ي ماللحليمة لعيدي55414
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 42660

ي ماللحليمة  غفار55415
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 44555

ي ماللحليمة مسعودي55416
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 156213

ي ماللحليمة مسفور55417
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 208524

ي ماللحمزة  ونتيف55418
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 29062

ي ماللحمزة  أوريك55419
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 235296

ي ماللحمزة مراد55420
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 96750

ي ماللحمزة وعزيز55421
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 112772

ي55422
ي ماللحمزة قريسر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 94683

ي ماللحميد  ايت اعمرو 55423
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 165279

ي ماللحميد بنحسو55424
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171503

ي55425
ى

ي ماللحنان ورىع
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 44541

ي ماللحنان ناجح55426
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 200847

ي ماللحنان حدان55427
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 121561

ي ماللحنان سالم55428
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 151686

ي ماللحنان ايامينة55429
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 182041

ي ماللحنان معروف55430
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 107121

ي ماللحنان لغريسي55431
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 233690

ي ماللحورية اخزيز55432
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 224624

ي ماللحياة اوهرى55433
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 188624

ي ماللحياة عاصيف55434
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 59087

ي ماللحياة لحلي55435
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 134461

ي ماللحياة بنحركات55436
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 219325

ي 55437 ي ماللحياة الدهن 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 55309

ي ماللحياة التادلي55438
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 207580

240من 169الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللخديجة القرقور55439
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 82783

ي ماللخديجة شفيق55440
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 151966

ي55441
ي ماللخديجة راضى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 67143

ي55442 ي ماللخديجة  يعقوب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171991

ي55443
ي ماللخديجة مرجى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 175108

ي ماللخديجة دامو55444
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 55759

ي ماللخديجة مجاهد55445
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 228100

ي ماللخديجة الجديد55446
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 202502

ي ماللخديجة شكري55447
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 97427

ي ماللخديجة التادلي55448
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 207836

ي ماللخديجة شمسي55449
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 130993

ي ماللخديجة نوعامي55450
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 204671

ي ماللخديجة الحلوي55451
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171273

ي55452
ى
ي ماللخديجة الماب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 36142

ي ماللخديجة بوحجلة 55453
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 131694

ي ماللخال اشمامو55454
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 210406

ي ماللخلود صبجي55455
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 82096

ى55456 ي ماللخولة مستعير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 195079

ي ماللخولة عال55457
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 73452

ي ماللدعاء بنموش55458
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 50588

ي ماللدالل كريم55459
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 60242

ي ماللدليلة  عطاوي 55460
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 175271

ي ماللدنيا  بن برادة55461
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 119820

ي ماللدنيا الدي55462
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 82636

ي ماللدونيا عادل55463
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 89723

ي ماللرابحة والدوش55464
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 120142

ي55465
ي ماللرابحة  المحفوظى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 213309

ي ماللرانيا شليح55466
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 77190

ي ماللرباب بكرين55467
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 154057

ة55468 ي ماللرباب شفير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 163778

ي ماللرجاء وعشا55469
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 49417

ي ماللرجاء أعكي55470
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 45415

ي ماللرجاء اقديم55471
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 93441

240من 170الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللرجاء الصديق55472
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 40054

ي55473 ي ماللرحمة يعقوب 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 213672

ي ماللرشيد أبوفارس55474
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 45564

ي55475
ى
ي ماللرشيد عفراب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 178133

ي ماللرشيد الهاللي55476
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 48419

رشيد بن عمار55477 ي ماللٌ 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 165115

ي ماللرشيدة بويسان55478
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 233348

ي ماللرشيدة  بوزيد55479
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 160100

ي ماللرشيدة ايت علي55480
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 121354

ي ماللرشيدة بوعزاوي55481
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 206666

ي ماللرضوان شاكر55482
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 44090

ي ماللرضوان سلمي55483
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 239590

ي55484 ي ماللرفيق لبكير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 222834

ي ماللزبيدة كداح55485
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 158473

ي ماللزكرياء اخالي55486
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 207225

ي ماللزكرياء تاخف55487
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 36086

ي55488 ي ماللزكرياء الحضى
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 103695

ي ماللزكية سلوان55489
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 189196

ي ماللزهور وتيكوت55490
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 220345

ي ماللزهور شتوي55491
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 50708

ة فوهامي55492 ي ماللزهير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 43668

ي ماللزينب عطار55493
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 161081

ي ماللزينب بها اعلي55494
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 123510

ي55495
ي ماللزينب حسنى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 107395

ي ماللسارة بوزيان55496
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 140493

ي ماللسارة بولحروف55497
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 76995

ي ماللسارة بومهدي55498
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 96773

ي ماللسارة اهدي55499
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 126301

ي ماللسعاد فتيح55500
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 110525

ي ماللسعاد عابيد55501
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 190863

ي ماللسعاد زوالين55502
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 18460

اوي55503 ي ماللسعاد الحضى
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 72884

ي ماللسعاد براهيمي55504
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 118668
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ي ماللسعاد احمري  55505
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 89479

ي ماللسعاد الوزاري55506
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 83272

ي ماللسعاد غزالي55507
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 116279

ي55508 ي ماللسعاد لقشير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 128808

ي55509
ى
ي ماللسعاد الشباب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 175084

ي ماللسعدية اتمغارت55510
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 58779

ي ماللسعيد افريد55511
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 150966

ي ماللسعيدة بياض55512
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 123351

ي ماللسكينة  اذعثمان 55513
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 151244

ي ماللسكينة كرناط55514
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 201235

ي ماللسكينة بن زيدان55515
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 26631

ي ماللسكينة باسم55516
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 225932

ي ماللسكينة االسباظي55517
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 60934

ي ماللسكينة عطاوي55518
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 64673

ي ماللسلم أعياش55519
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 145983

ي55520
ي ماللسلم  حوفاظى

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 81127

ي ماللسلوى القلعي55521
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 97470

ي ماللسليمة لباردي55522
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 124081

ي55523 ى ي ماللسمية حي 
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 222699

ي ماللسمية بنحسي55524
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 211905

ي ماللسميحة اعموم55525
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 105030

ة الهادي55526 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 93154

ة البوسعدي55527 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 110900

ة أمغار55528 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 202859

ة  لغماري 55529 ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 106442

ي55530 ة البصير ي ماللسمير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 121928

ي ماللسناء الكاملي55531
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 65683

ي ماللسناء عابدي55532
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 79202

ي ماللسناء اد سعيد55533
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 122153

ي ماللسناء الراوي55534
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 171513

ي ماللسهام ندير55535
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 191715

ي ماللسهام األبيض55536
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 189483

ي ماللسهام الشبلي55537
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 235370
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ي ماللسهام خالدي55538
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 134534

ي ماللسهام بورقية55539
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 209383

ي ماللسهام جبار55540
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 136003

55541
ي ماللسهيل امخني 

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 195181

ي ماللسوكينة وديع55542
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 227577

ي55543
ى
ي ماللسومية حمداب

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 191618

ي ماللسومية خالظي55544
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 151479

ى55545 ي ماللسومية  ايت بن حسير
ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 34018

ي55546
ى
ف حناب ي ماللشر

ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية  ببنى 41203

ف حنيد55547 ي ماللشر
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 234883

وق  زنان55548 ي ماللشر
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 212382

ي55549
وق الخلفى ي ماللشر

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 135229

ي55550
ى
ي ماللشيماء عثماب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 192444

ي ماللشيماء  زعواط55551
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 37701

ي ماللشيماء تفلوسة55552
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 96496

ي ماللشيماء  عوماري55553
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 20657

ي55554
ى
ي ماللشيماء الرحموب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 195840

ي ماللشيماء شنكاط55555
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 27730

ي ماللشيماء كرباز55556
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 92133

ي 55557 ي ماللصالح  الطين 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 207163

ي ماللصالحة محفوظ55558
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 139421

ي ماللصبجي يوسف55559
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 211381

ي ماللصحيح أيوب55560
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 152161

ي ماللصفاء بوشتوي55561
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 117947

ي ماللصفاء عنباوي55562
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 161217

ي55563
 
ي ماللصالح الدين الطارق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 192008

ايكي55564 ي ماللصالح الدين لي 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 147243

ي ماللصوفية صابري55565
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 195711

ي55566 ي ماللصونيا حاج 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 218245

ي ماللعائشة بنمومن55567
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 186089

ي ماللعائشة أوعدو55568
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 101884

ي ماللعائشة الرامي55569
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 225326

ي ماللعبد االله  بعوش55570
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 17865
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ي ماللعبد الرحيم عيقيب55571
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 189254

ي ماللعبد الرزاق لكبيدي55572
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 198801

ي ماللعبد السالم السالمي55573
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 168383

ي ماللعبد العالي سبيع55574
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 173404

ي ماللعبد العزيز نويسر55575
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 185259

ي بن الشالحة55576
ى
ي ماللعبد الغاب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 93176

ي ماللعبد القادر شكري55577
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 67151

ي ماللعبد الكريم  بوكوس55578
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 174725

ي ماللعبد الكريم صلحاوي55579
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 209716

ي ماللعبد هللا كمان55580
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 170732

ي الخمسة55581 ي ماللعبد النن 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 179350

ي55582
ي ماللعبد الوكيل اسبين 

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 86393

ي55583
ى
ي ماللعبداالله رجماب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 141199

ى55584 ي ماللعبدالحق الشغير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 82353

ي55585
ى
ي ماللعبداللطيف علواب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 175158

ي ماللعبدالواحد تغياوي55586
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 70711

ي ماللعثمان عاكف55587
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 233389

ي ماللعزالدين نابل55588
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 11750

ي 55589
ى
ي ماللعزيز  عثماب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 179719

ي ماللعزيزة  اجابا55590
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 12985

ي ماللعزيزة حمري55591
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 163995

ي ماللعفاف الجزولي55592
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 165252

ي ماللعلي  الحنصالي 55593
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 226856

ي ماللغزالن الزاوية55594
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 122043

ي ماللغزالن أرزيق55595
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 173630

ي55596
ى
ي ماللغزالن  العبدوب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 159892

ي ماللغزالن جبالوي55597
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 57252

ي55598 ي ماللغزالن النصير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 37825

ي ماللغزالن لمكوثر55599
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 222916

ي ماللفاتحة  بوعالوي55600
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 184885

ي55601
ى
ي ماللفاضمة الوشواب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 159277

ي ماللفاضمة بوخميس55602
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 41773

ي ماللفاطمة  كرباز55603
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 123747
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ي ماللفاطمة  طلحاوي55604
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 179310

ي ماللفاطمة الحمراوي55605
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 84858

ي ماللفاطمة الغردوف55606
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 209671

ي ماللفاطمة شعبون55607
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 30318

ي ماللفاطمة صالجي55608
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 223440

ي55609 ي ماللفاطمة جنداب 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 160500

ي55610 ي ماللفاطمة حج 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 146582

ي ماللفاطمة الهوتة55611
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 233245

ي ماللفاطمة اكنبوش55612
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 147285

ي ماللفاطمة  صالجي 55613
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 231961

ي ماللفاطمة وعباس55614
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 69753

ي ماللفاطمة  كنداوي 55615
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 197818

ي ماللفاطمة الرهراء لمشنق55616
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 105384

ي ماللفاطمة الزهراء قسيمي55617
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 83247

ي ماللفاطمة الزهراء زورير55618
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 114498

ي ماللفاطمة الزهراء  القاشي 55619
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 19610

ي ماللفاطمة الزهراء أعائشة55620
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 14751

ي ماللفاطمة الزهراء أحاحو55621
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 60790

ي ماللفاطمة الزهراء مرتبط55622
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 81247

ي ماللفاطمة الزهراء احمايمو55623
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 87317

ي ماللفاطمة الزهراء عنيد55624
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 53763

ي ماللفاطمة الزهراء انوار55625
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 90846

ي ماللفاطمة الزهراء  المودن55626
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 131817

ي ماللفاطمة الزهراء غري 55627
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 201182

ي ماللفاطمة الزهراء الشكير55628
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 118628

ي  55629 ي ماللفاطمة الزهراء حداج 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 153790

ي55630
ى
ي ماللفاطمة الزهراء الحناق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 199601

ي ماللفاطمة الزهراء  الساكت 55631
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 217490

ي ماللفاطمة الزهراء  لبديدي55632
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 182151

و55633 ي ماللفاطمة الزهراء مير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 188467

ي55634 ي ماللفاطمة الزهراء الحضى
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 236434

ي ماللفاطمة الزهراء شندو55635
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 129667

ي55636
 
ي ماللفاطمة الزهراء الراق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 136760
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ي 55637
 
ي ماللفاطمة الزهراء  الساوق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 158661

ي ماللفاطمة الزهراء بركام55638
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 151022

ي ماللفاطمة الزهراء  فدادي 55639
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 158515

ي55640
ي ماللفاطمة الزهراء اتواشر

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 108688

ي55641
ي ماللفاطمة الزهراء لطفى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 222354

ي ماللفاطمة الزهراء فجري55642
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 224535

ي ماللفاطيمة جموح55643
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 177379

ي ماللفاظمة بداوي55644
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 94198

ي ماللفايزة بريم55645
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 127509

ي ماللفتيحة صياد55646
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 167952

ي ماللفتيحة الوالي55647
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 237751

ي ماللفدوى انارص55648
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 181285

ي ماللفدوى  بوغالم 55649
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 190185

ي 55650
 
ي ماللفدوى صدق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 78745

ي ماللفدوى بن الحبيب55651
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 85918

ي ماللفدوى اعراب55652
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 54378

ي ماللفوزية حسناوي55653
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 106859

ي ماللقمر بن داوود55654
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 150176

ي55655 ي ماللكريمة الحضى
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 89785

ي ماللكريمة  عوان55656
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 163034

ي ماللكريمة كرباز55657
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 166284

ي55658
ي ماللكريمة دهنى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 117174

ي ماللكريمة بوهرور55659
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 28864

ة الخطوري55660 ى ي ماللكيى
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 146841

ة شطري55661 ى ي ماللكيى
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 171729

ي ماللكوثر  جبيل55662
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 190204

ي ماللكوثر مسلم55663
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 32680

ي ماللكوثر العكروط55664
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 118723

ي55665 ي ماللكوثر البجطير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 56851

ي55666
ى
ي مالللبنة يماب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 202696

ي55667
 
ي مالللبنى السوق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 179213

 القلعي55668
ي مالللبنى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 76572

ي مالللبنى الزهراوي55669
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 230487
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ي مالللبنى ارخاوي55670
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 189311

ي مالللبنى العشوري55671
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 130455

ي مالللحسن وسيكو55672
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 73128

ي مالللحسن أزرك55673
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 177016

ي مالللطيفة الحمراوي55674
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 84688

ي مالللطيفة باباعلي55675
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 78562

ي مالللطيفة فحيمي55676
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 226576

ي مالللطيفة اوشن55677
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 226778

ى55678 ي مالللمياء االولبير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 175412

ي مالللمياء قاسمي55679
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 42744

ي مالللمياء بايفلت55680
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 201429

ي مالللوبنة اكناو55681
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 77132

ي مالللوبنى بنعيس55682
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 206293

 المورسلي55683
ي مالللوبنى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 25083

ي مالللوبنى فوزي55684
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 69073

ي ماللليل مسعودي55685
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 135872

ي55686
ي ماللليل حلفى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 201690

ي ماللليل نجيب55687
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 201825

ي ماللليل باركة55688
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 233425

ي ماللليل بالوي55689
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 214199

ي ماللليل النارصي55690
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 72894

ي ماللليل العشي55691
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 142678

ي مالللينة بويمكلوين55692
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 101566

ي ماللماجدة الحرش55693
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 196192

ي 55694
 
ي ماللماجدة خلوق

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 181657

ى بغداد55695 ي ماللماجدولير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 118009

ي ماللمارية  مبشور55696
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 187431

ي 55697 ي ماللمارية بلعرب 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 108192

 نعامي55698
ى ي ماللمحسير

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 41713

ى الحرش55699 ي ماللمحسير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 160134

ي ماللمحماد اولبكري55700
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 50502

ي ماللمحمد اعمر55701
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 53906

ي ماللمحمد وبيشة55702
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 148936
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ي 55703
ي ماللمحمد مرجى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 145147

ي ماللمحمد صهير55704
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 135620

ي ماللمحمد البوراشي55705
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 176810

ي ماللمحمد الحيان55706
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 175470

ي55707
ي ماللمحمد الوجنى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 57264

ي ماللمحمد الحوزي55708
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 63911

ي ماللمحمد زحاد55709
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 195406

ي ماللمحمد خالي55710
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 38232

ي ماللمحمد الحيدادي 55711
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 145291

ي55712
ي ماللمحمد شفى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 29125

ي ماللمحمد اقجضاو55713
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 52197

ي ماللمحمد وراشي55714
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 106756

ي ماللمحمد السندشي55715
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 152450

ي ماللمحمد خالدي55716
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 36174

ي ماللمحمد بومعزة55717
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 45200

ي ماللمحمد حمادا55718
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 10834

ي55719 ى ي ماللمحمد عيى
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 152611

ي ماللمحمد حمزة  الحمدانية 55720
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 142847

ي55721
ي ماللمحمد علي العاطفى

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 208446

ي ماللمراد الناجم 55722
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 213532

ي ماللمراد بادر55723
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 209015

ي ماللمروان العالمي55724
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 152319

ي ماللمروان  الدردوري 55725
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 159026

ي ماللمريم كسوس55726
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 118267

ي55727
 
ي ماللمريم التغروب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 74375

ي ماللمريم بنيوسف55728
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 206665

ي ماللمريم جنان55729
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 191719

ي ماللمريم العبداوي55730
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 191399

ي ماللمريم الغوان55731
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 99618

ة55732 ي ماللمريم اخطير
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 47746

ي ماللمريم حديوي55733
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 197765

ي ماللمريم حمال55734
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 150411

ي ماللمريم  بوالراحت55735
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 18300
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ي ماللمريم باسو55736
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 130816

ي    ح55737 ي ماللمريم اوشر
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 31295

ي ماللمريم بوزيد55738
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 82321

ي ماللمريم الشاكر 55739
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 107867

ي55740 ي ماللمريم خطاب 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 237583

ي55741 ي ماللمريم حقاب 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 162419

ي55742 ي ماللمريم  امعج 
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 89871

ي ماللمريم قاسمي55743
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 208538

ي55744
ى
ي ماللمريم رضواب

ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 175845

ي ماللمريم بوكوس55745
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 209748

ي ماللمريم ابراهمي 55746
ثانوية القدس اإلعدادية  ببنى 73262

ي ماللمريم بومحمدي55747
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 115016

ي 55748
ى
ي ماللمريم العاق

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 67386

ي55749 ي ماللمريم هير
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 132309

ي ماللمريمة فوزي55750
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 162874

ي 55751
ي ماللمصطفى  جردينى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 179368

ي ماللمصطفى  الكريمي 55752
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 147804

 اكلي55753
ي ماللمصطفى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 41492

ي ماللمليكة  غالب55754
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 90333

ي ماللمليكة عالم55755
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 104807

ي ماللمنى بلعيد55756
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 192756

ي55757
ي ماللمنير حسنى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 69724

ىعي55758
ي ماللموش بوشر

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 236204

ي ماللمونة اومزيل55759
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 90684

ي ماللنادية  جبالوي55760
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 220155

ي ماللنادية ثيفة55761
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 202520

ي55762
 
ي ماللنادية وراق

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 90284

ي ماللنادية الكانا55763
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 135514

ي ماللنادية خلو55764
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 136115

ي ماللنادية صيهر55765
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 185268

ي ماللنادية أنس55766
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 184009

ي ماللنادية ايت قاشي55767
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 196300

ي ماللنادية عباد55768
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 159069
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ي ماللنبيل البوستاوي55769
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 33189

ي ماللنبيل  بافط55770
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 14251

ي ماللنبيل حفوظ55771
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 161093

ي ماللنجاة بوكداوة55772
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 18451

ي ماللنجية ازطوظي55773
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 137497

ي ماللندى اعشيبات55774
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 239542

ي ماللنزهة  روبان55775
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 181257

ي ماللنزهة نواري55776
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 208509

ي ماللنسيمة شاب55777
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 39216

ي ماللنعيمة  الكلي55778
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 60728

ي ماللنوال السمعلي55779
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 219282

ي55780
ي ماللنورالدين حسنى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 237901

ي ماللنورالدين موحاشت55781
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 163978

ي 55782 ي ماللنورة الحاج 
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 53573

ي ماللنورة الحيان55783
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 62643

ي ماللنورة  املول 55784
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 97080

ي55785
ي ماللهاجر هنينى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 219584

ة55786 ى ي ماللهاجر بوعيى
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 153847

ي ماللهجر العرباوي55787
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 13091

ي ماللهجر لمغاري55788
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 159709

ي ماللهدى مركزي55789
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 41241

ي55790
ى
ي ماللهدى زهواب

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 135253

ي ماللهشام  الهادي55791
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 116353

ي ماللهشام هاللي55792
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 80793

ي ماللهناء نجاح55793
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 91568

ي55794
ي ماللهند المسكينى

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 179732

ي ماللهند البطيمي55795
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 67214

ي ماللهند لمقدمي55796
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 22314

ي ماللهند الربيعي55797
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 102216

ي ماللهند العطاوي55798
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 203139

ي ماللهند حمص55799
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 27589

ي55800
ى
ي ماللهند القرق

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 89858

هرة55801 ى ي ماللهند بيى
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 145769
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ي ماللهيام قنادلي55802
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 145470

ي ماللواحدة لكريدي55803
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 119784

ي ماللوداد العصن 55804
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 178715

ي ماللوداد أقديدير 55805
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 161710

ي ماللورايض امال 55806
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 171250

ي ماللوصال بن حم55807
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 102299

ي ماللوفاء  وازاهروا 55808
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 198265

ي55809
 
ي ماللوفاء التاق

ثانوية داي اإلعدادية ببنى 101648

ي ماللوفاء األطلسي55810
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 69462

ي ماللوفاء رايري55811
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 152942

ي ماللوفاء روحية بنخلوق55812
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 86407

ي ماللوليد تغيوارت55813
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 172193

ى مذكر55814 ي ماللياسمير
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 86284

ى موداين55815 ي ماللياسمير
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 53818

ى بلحداد55816 ي ماللياسير
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 143416

ي مالليوسف الداودي55817
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 112944

ي مالليوسف  اوصاكم55818
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 152154

ي مالليوسف نوري55819
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 51557

ي مالليوسف أعنوز55820
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 182542

ي مالليوسف وغزمان55821
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 36920

ي مالليوسف لرماش55822
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 123053

ي55823 ي مالليوسف ناج 
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 69761

ي55824 ي مالليوسف حضى
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 203879

ي مالليونس بوغجدي55825
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 230744

ي مالليونس كشتام55826
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 177033

ي55827 ي مالليونس خضير
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 127159

ي مالليونس  ايت بونو55828
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 125934

ي مالليونس عباشي55829
ثانوية داي اإلعدادية ببنى 210713
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رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةامينة منصوري60011 183600

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةحسن فتوجي60012 121753

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطفى ثابت60013 37966

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال بالمقدم60014 174113

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند ماللي60015 76291
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

اوي55830 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإبتسام حضى 35466

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإبراهيم  خيدري55831 213363

ي55832 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأبو جهاد لعرين  178733

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإحسان صالجي55833 178643

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأحالم وبيهي55834 67914

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأحمد كرواض55835 210374

ي55836
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأحمد عفراب 35764

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأحمد إدريسي كرطومي55837 44686

ي55838 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإسحاق الخاطن  69251

ي55839
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأسماء برب 124551

ي55840
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأسماء زروق 158492

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإسماعيل شلوان55841 56606

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإسماعيل القاسمي55842 151039

ف نقري55843 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأشر 105709

ي 55844
ى
ف  العوب ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأشر 13736

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإعتماد بقال55845 105313

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأكرم الكرواز55846 48478

ي55847 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأكرم الغرب  116644

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإلهام بركو55848 153616

ي55849
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإلهام شيجى 90940

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإلياس مربوح55850 209455

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمال حرشادي55851 220560

ى خزار55852 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمير 36057

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمينة عاريف55853 234132

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمينة لحروري55854 209773

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمينة محمدي55855 22718

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأمينة  الوراوي55856 33944

ي 55857
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإناس  براب 15757

ي55858
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأنس شوق 157340

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإيمان ناجح55859 63799

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإيمان اللوشي55860 115977

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإيمان سالم55861 116435

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإيمان حراز55862 54736
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةإيمان  سعيد55863 120418

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأيوب  المنصور55864 145049

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأيوب  دحاوي 55865 72261

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأيوب  النازيمي55866 185354

ي55867
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةأيوب  غنوشر 179634

ي55868
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابتسام عناب 19077

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابتسام  طالعي 55869 89463

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابتسام كسيورة55870 56114

ي55871 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابراهيم طالن  53551

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابراهيم استيلي55872 141658

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةابراهيم المحاجر55873 209409

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحسان لقطية55874 178234

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحسان خزران55875 178364

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحسان اتراري55876 43448

ي55877 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحالم خشاب  152887

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحالم  الغالمي55878 137714

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحمد    مباركي    55879 209028

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحمد فضيلي55880 123112

ي55881
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحمد الصديف  159512

ي55882 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاحمد حج  175392

ي55883
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةادريس مدياب 176460

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةادريس فرام55884 108531

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةادريوش  حسام55885 55222

ي55886
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةازهور لعرايسر 81378

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسامة الحجوي55887 81283

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسماء الحسناوي55888 111978

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسماء اشوي55889 225319

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسماء العدناوي55890 153885

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسماء الحدومي55891 69805

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسيا  لمباركي 55892 188915

ي55893
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسية الحموب 39206

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسية رماشي55894 55893

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسية تائب55895 162623

240من 184الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاسية العالي55896 183583

ف  خليلي55897
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاشر 143515

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاقبال افضلي55898 172850

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاكرام العمري55899 33418

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاكرام بالضيع55900 175527

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاكرام االخرى55901 46703

ي55902
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالحبيب غين  207663

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالحبيب العاللي 55903 187737

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالحسن  البتولي 55904 224160

ي55905
ى
ى بناب ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالحسير 183752

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالزهرة عرور55906 185603

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالزهرة نور الدين55907 112653

ي55908 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالزهرة الكوكن  175466

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالزهرة الكركاظي55909 128874

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالسعدية طلوك55910 148845

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالسعدية خيدري55911 84105

قاوي عطية55912 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالشر 86250

ي55913 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالصديق لقصين  51739

ي سالمي55914 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالعرب  146497

ي55915
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمصطفى العدراب 103899

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمصطفى صبار55916 145038

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمصطفى بوكندول55917 61192

ي55918
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمصطفى خشوب 158987

ي55919
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمعطي رضى 19005

ي55920 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالملودية العزاب  168061

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمهدي الورزازي55921 218095

ي55922 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمهدي  الكطاب  204851

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمهدي بخوش55923 211727

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمهدي داوود55924 25623

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالمهدي غراوي55925 22033

ي صابر55926 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالناج  47871

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام نجام55927 183900

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام السعدي55928 43176
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي55929 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام الكمير 222950

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام أوبوج55930 68779

ي55931
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام المرزوق 238579

داحة 55932 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام  بير 44140

ي55933
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام العوب 74470

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام بلمحفوظ55934 83094

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام الزعري55935 120562

ي55936 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام  صنهاج  56047

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام  شافعي55937 52020

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام مخلج55938 166759

ي55939
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهام كالب 182800

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهباري كوثر55940 208690

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالهباري هند55941 209232

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةالياس الفالجي55942 19768

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال الهاري55943 34196

ي55944 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال العمير 167837

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال  دحاوي 55945 178201

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال مطهر55946 215445

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال جبار55947 214283

ي55948 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامال وصير 42851

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامباركة كركوب55949 144693

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامل وكلي55950 235693

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامنة امحاح55951 50147

ي55952
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاميمة سعداب 24668

ى نوير55953 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامير 146335

 االمالي55954
ى ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامير 46050

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامينة بلقاسم55955 160409

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةامينة ممدوح55956 34934

ي55957
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةانتصار شبوب 160694

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةانس قنديلي55958 46754

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةانوار مرادي55959 70086

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةاهنية الشهبونية55960 90642

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان امصابح55961 108121
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ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان السياشي55962 65326

ي55963
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان الحبسر 33325

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان مطيش55964 148852

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان ارب  ع55965 49625

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان كراس55966 169222

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان  كاسمي55967 165025

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان حرطيطي55968 222028

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان الشافعي55969 31405

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان الدرىعي55970 85121

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان خربوش55971 167609

كاوي55972 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمان الي  82275

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايمن لشهب55973 98876

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايوب ناجح55974 164808

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايوب لكصير55975 111509

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايوب المخروط55976 128858

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايوب هبادي55977 144508

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةايوب الحموشي55978 140092

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبثينة حسناوي55979 51279

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبدرالدين تومي55980 114316

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبديعة السعدي55981 215570

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبديعة       سكاد    55982 12256

ي55983
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبديعة الرازق 26423

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبسمة دهمالي55984 37947

ى زمرد55985 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 117293

ى الصفيوي55986 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 111517

ى الطيوري55987 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 213635

ي55988
ى مكتفى ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 25082

ى  مفلح 55989 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 171902

ى زوهري55990 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبشر 196089

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشن  اجدي55991 136789

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشن  بن جدو55992 43937

ي 55993
 
اق ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشن   شر 47321

ة  ابرابر55994 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشر 137192
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ة لحلو55995 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشر 190848

ة خطيب55996 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشر 144199

ي 55997
ى
ى  فرحوب ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشر 12990

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوشعيب فائدي55998 149511

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوطيب  الزهراوي55999 154526

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوعبيد المرتدي56000 192461

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةبوعزة البار56001 37282

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةتقوى كريم56002 56550

ي56003
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةتورية ضى 102347

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجليلة مطهر56004 154301

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجليلة بنكاسم56005 143852

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجمال هوارية56006 182446

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجميلة  لهاللي56007 134125

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجميلة  عطفاوي 56008 229564

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجميلة قصطال56009 89603

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجواد تومي56010 138890

ابح56011 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجواد بيى 112280

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةجيهان عتيق56012 212649

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحبيبة العقاوي56013 42746

ي56014
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحبيبة المستنى 198774

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحرية مزار56015 68304

ي56016
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسان الحبسر 29593

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسن  مخضار 56017 70325

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء الرافعي56018 93044

ي56019
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء سعيداب 233007

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء شاكر56020 234368

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء الحمداوي56021 62181

ي56022
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء الخمليسر 45623

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء اوهرى56023 88393

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء باركي56024 130676

ي56025
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء البستاب 216115

ى56026 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء الهامير 76085

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء العلوي56027 175616
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ي56028
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء الخلوق 130901

ي 56029 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء  يعقوب  17415

ي56030 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء  لعراج  22453

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء امهيد56031 232917

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسناء  السعدي56032 150646

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحسنة بطال56033 35776

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحفصة  فوزي 56034 189571

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحفصة انفاوي56035 108055

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحفيظة  البتولي56036 237465

ي56037 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحفيظة خطن  27907

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة موبارك56038 29816

ي56039
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة  شوق 223083

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة المنصوري56040 130376

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة بوشتوي56041 54800

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة  عماجو56042 188996

ي 56043
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة  الواق 121570

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة  انفاوي56044 27354

ة56045 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحكيمة صبير 135244

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحليمة  اعمي56046 230011

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحليمة فخري56047 152645

ي56048
يفى ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحليمة الشر 125401

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة طاهري56049 67018

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة دحدي56050 172062

ي56051
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة  لعالوب 218808

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة  اودادس56052 184959

ي56053 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة الحجاج  95185

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة زرادكي56054 172951

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة سبع56055 230165

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة تمسنى56056 22889

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة زهر56057 36058

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة شهير56058 93259

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة الحمداوي 56059 154861

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحمزة لكرام 56060 100547
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ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحميد  عنالي56061 217622

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحميد  معزوف56062 163944

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحميد  مورادي56063 25884

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان تشبيب56064 141853

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان مورادي56065 103997

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان علم56066 91248

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان النارصي56067 81296

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان  حراك56068 92233

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان  بن عسكري 56069 61041

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان فتاح56070 168414

اكي56071
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان شر 209487

ي56072
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان رحاب 195194

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان مجيدي56073 105058

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان زكيم 56074 190860

ة  56075 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان جبير 75793

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان غيالن56076 72512

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحنان لوضفة56077 220791

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحورية ايت التامي56078 98909

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحيات شفيق56079 90633

ي56080
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحياة الصوق 29056

ي56081
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحياة الواق 77649

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحياة رشيد56082 191028

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةحياة حمدي56083 65044

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخالد رضيمي56084 55929

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخالد  مالس 56085 177602

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخالد دومي56086 75092

ي 56087
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخالد العسالب 229028

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخاليد جاليس 56088 28290

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخاليد بورج 56089 123291

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة جعفري56090 194195

ى56091 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة مبير 49474

ي56092
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة شوق 38039

ي 56093
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة لعناب 66617
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ي56094
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة خشوب 186209

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة بضي56095 78983

ي56096
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة الجهراب 238117

ي56097
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة كيالب 107702

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة لمشخشخ56098 112287

ي56099 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة دباج  128935

ي56100
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة الحفياب 106773

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة غباوي56101 97791

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة  الضاوي56102 230307

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة بقاش56103 120624

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة   بنشابة56104 92719

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة وينارص56105 134398

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة فرار56106 142808

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة شلوان56107 182133

ي56108 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة لحباب  138949

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة فاتح56109 78521

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة  حجيب56110 99867

ي56111
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة الحبسر 50240

ى56112 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة محسير 66010

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة حديوي56113 75887

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة يعال56114 47960

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة مبتسيم56115 24622

ي56116 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة  حقاب  85745

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة  حدادي56117 77201

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة خمريش56118 166161

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة الجموشي56119 98565

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخديجة  الهاللي56120 27372

ي56121 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخليد الخاطين  128442

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخليل ناهز56122 167974

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخولة نوالي56123 162938

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخولة زواهر56124 103130

ي56125
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةخولة سدراب 200622

ي56126
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةدحمان المحفوظى 139628
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ي56127
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةدنيا المحفوضى 96325

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةدنيا  الغدير56128 176524

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةدنيا برطوط56129 192619

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرابحة   اتهائمي   56130 153202

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةراضية  قوبا56131 79809

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرباب السلماوي56132 224623

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرباب عدراوي56133 152310

ي56134
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةربيعة شوق 167619

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةربيعة لمليح56135 190900

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرجاء مالك56136 202597

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرجاء  اعماجو56137 57065

ي56138
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرحمة عدناب 42904

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيد فخر الدين56139 90165

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيد منصت56140 139349

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيد كريران56141 60353

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيد خطيب56142 155869

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيدة ادريسي56143 83970

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيدة الدادشي56144 42545

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيدة الكموز56145 117435

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرشيدة نارص56146 71774

ي56147
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرضوان الشداب 24573

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرضوان عبوري56148 148030

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرضوان بورقبة56149 35615

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرفيقة عنك56150 82823

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةرقية  عوبيدي56151 143906

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةروان فدادي56152 44322

ي56153 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةروقية  خشاب  187972

ي56154
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزاهرة رضواب 201877

ة الشلحاوي56155 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزاهير 84112

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزبيدة بن العساوية56156 213177

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزكرياء بواب56157 102812

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزكرياء بطال56158 154188

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزكرياء خرماز56159 197010
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ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهرة ذاكر56160 222977

ي56161
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهرة العمراب 186056

ي56162 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهور والعرب  156642

ة  بالريلة56163 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهير 152557

ة البغدادي56164 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهير 47692

ة مرينوي 56165 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهير 174165

ة السيبة 56166 ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزهير 140662

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب الحبحوب 56167 59236

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب حديوي56168 151436

ي56169
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب شب 136029

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب دعماش56170 60908

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب الحريري56171 82934

ي56172
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب حوضى 78256

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب نعيم56173 109688

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب بوصالح56174 109048

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب قماش56175 106025

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب لويجي56176 192188

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب زعيكري56177 148844

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب اعرابن56178 57815

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب فاضلي 56179 220521

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةزينب رشيدي56180 179216

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة الطويل56181 208348

ي56182
 
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة الفوراب 201034

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة  الشمساوي56183 166397

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة كرامي56184 102262

ي 56185
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة  التابن  98117

ي56186
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة كتاتنى 124634

ي56187
ى
ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة  سمراب 130331

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة  عواد56188 123757

ثانوية اإلمام مالك التأهيلية بخريبكةسارة لفساجي56189 208246

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسارۃ عالم56190 22425

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسامية كرامي56191 155357

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسامية صبجي56192 72696
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ي56193 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسامية اشبين  93732

ي56194
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد سياق 140529

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد لكحيلي56195 224921

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد لبيس56196 39294

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد فاضيلي56197 100626

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد كليبة56198 157338

يوي56199 ى ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد بلي  134974

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد محبوب56200 73913

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد بن الرابح56201 150066

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد  طويل 56202 189330

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد معزوف56203 163134

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعاد زهير56204 80541

ي56205 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيد وصير 85092

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيد بورج56206 190337

ي56207
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيد براجى 169854

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيد  شعوب 56208 71354

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة ولكبير56209 55599

ي56210
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة نباب 33941

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة عزيز56211 223542

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة كليل56212 10982

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة  زوب  ع56213 173055

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة اعماجو56214 70006

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسعيدة  زين 56215 149069

ي56216
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسفيان الحساب 136276

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسفيان  بنسليمان56217 67093

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسفيان ناشط56218 144345

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسفيان  بيضان56219 229185

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسفيان  عماجو56220 189831

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة خروب56221 94819

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة السيبة56222 15806

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة الحمزاوي56223 159223

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة زروالي56224 164098

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة الحديدي56225 141189

240من 194الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة لكالىعي56226 224278

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة شكراوي56227 80626

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة  المنعم56228 164317

ي56229
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة لمرياضى 106681

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة بشاري56230 98710

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة ثالج56231 100496

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة  لقليل 56232 52743

ي56233
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة اوحماب 87149

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة منضور56234 27586

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسكينة الكاملي56235 53767

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم بلوان56236 198804

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم فنيد56237 168517

ي56238 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم المفي  190873

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم لوضيفة56239 161849

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم صبير56240 55168

ي56241
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلم مورتاق 55146

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلوى البهمي56242 152845

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلوى الصاديق56243 16166

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسلوى سليمي56244 54986

ي56245
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية الزهواب 110963

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية عبد دادة56246 202073

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية  بوشتاوي56247 192944

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية   اكريت56248 121269

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية  الكنافدي56249 142096

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمية شوداري56250 194430

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير فجوري56251 227229

ة بوزيان56252 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 58794

ة عماد56253 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 175003

ة قنطاس56254 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 149081

ة الطالع56255 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 28849

ة حلية 56256 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 81884

ة  هالب56257 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسمير 164441

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء دحيمن56258 237895
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ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء هاشم56259 180523

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء موجان56260 168588

ي56261
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء غين  81424

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء نوري56262 205052

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء زحاف56263 182987

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء بوجيدة56264 43673

ي56265
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء مودب 93695

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء اسعايدي56266 102556

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء بنعيدة56267 71611

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسناء مريق56268 235671

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام  لعروية56269 156741

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام رناوي56270 139638

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام بوزبت56271 134748

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام الزعيم56272 20203

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام لمباركي56273 61444

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام الشلحاوي56274 163151

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام توغزة56275 68311

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام أشقر56276 47393

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام صابر56277 148264

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام نجام56278 67664

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام حمور56279 158202

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام السباىعي56280 85783

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهام فراج56281 102475

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهيل مكاك56282 24029

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسهيلة فدادي56283 101900

يف56284 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسوكينة ابن الشر 86635

ي56285 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسوكينة العناب  147687

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسومية الحسناوي56286 238445

ي56287 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسومية عكوب  47565

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسومية فلح56288 35393

ي56289
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسومية الغاب 18330

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةسيف رشيد56290 169532

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشادي لعبيد56291 109752
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ي56292
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشادية الشعراب 67222

وق  شهداوي 56293 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشر 23530

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشفيق الكمال56294 18881

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء بوكريم56295 103063

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء اقزيي 56296 12194

ي56297
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء اليماب 28329

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء عاطف56298 26115

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء بواب56299 125228

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء سالك56300 92277

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء كردود56301 59084

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء يغزو56302 50149

ي56303
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء نعناب 63935

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء الكرص56304 104895

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء سعيدي56305 192634

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء هدوز56306 202207

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء فروق56307 97588

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء هرادة56308 179728

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء عداد56309 29831

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء مخليضي56310 23536

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء حواص56311 109201

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةشيماء شطيوي56312 101866

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصابر الصالجي 56313 177579

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصابرين وردي56314 57108

ي 56315
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصارة  العمراب 20659

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصارة الطيب56316 170831

ي56317
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح حفيضى 201426

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح بن التابت56318 144123

ي56319
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح قرموشر 144835

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح بضار56320 146174

ي56321
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح ازغوق 46579

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح الدين شويكلي56322 153667

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصباح المرنان56323 78044

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصباح بقوش56324 19210
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56325
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصبيجي موب 25027

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصفاء ابورزاق56326 84404

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصفاء الغندور56327 94976

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصفية  كبوري56328 12916

ي56329
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح الدين الشباب 59801

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح الدين بوقريان56330 212225

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصالح الدين قتام56331 232038

ي56332
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصليحة سلطاب 144577

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةصوفية مسعاد56333 84119

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةضج علول56334 129832

ي56335
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةضج صدق 224987

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةطارق سقراط56336 148005

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةطارق مهداوي56337 118984

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةطالل خدري56338 14219

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعائشة فريد56339 131504

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعائشة  أصناو56340 145100

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعائشة موبارك56341 153984

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعائشة المراح56342 194964

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعائشة جمالي56343 16760

ي56344 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل يعقوب  23267

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل  العباشي56345 180456

ي56346
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل  مبخوب 232004

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل   الديك56347 122156

ي56348
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل الشبوب 207404

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل طاهري56349 200100

ي56350
يفى ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعادل الشر 48863

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعايدة قرقور56351 23397

ي56352 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد اإلله األخير 75394

ي56353
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد اإلله خشوب 180375

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد االله الحداوي56354 47984

ي56355 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الجليل حاج  109771

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الحق كمان56356 111771

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الحكيم شعطيطي56357 99302
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ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الرحيم البلكاوي56358 31447

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الرزاق فرزوز56359 136996

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الرزاق معزوف56360 22013

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الرزاق بوقايد56361 77644

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الرزاق برحيل56362 218244

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد السالم  الصبار 56363 39242

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد العزيز سعداوي56364 61522

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد العطيف مرزاق56365 61462

ي المري 56366
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الغاب 114054

ي 56367
 
ي  الساق

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الغنى 64833

ي  جايل 56368
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الغنى 184438

ي56369
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الفتاح المسكينى 142498

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الكبير النارصي56370 138388

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد هللا لفقيه56371 166474

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبد الهادي لفقايهي56372 235014

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبداالله حراكي56373 144369

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبداالله ناسيب56374 189276

ي 56375 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالخالق الزعي  136455

وجي56376 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالخالق مشر 224480

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالرحمان عدلون56377 94541

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالرحمان الداكي56378 17907

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالرحيم حمدي56379 160486

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالرزاق لوضيفة56380 145947

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالقادر مجيدي56381 220227

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالكريم موافق56382 217085

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبداللطيف اليسوري56383 208045

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبداللطيف ندير56384 179969

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدهللا منظور56385 11136

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالمجيد نوكة56386 224687

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالهادي حرش56387 133780

ي56388
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالهادي براجى 97841

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبدالواحد حيداوي56389 148154

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعبلة كرواشي56390 117709
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ي 56391 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعثمان ايت كوب  30889

وق56392 ى ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعثمان الي  150195

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعثمان  خليلي56393 235722

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزالدين عني 56394 50371

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز الطوري56395 59139

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز الناهي56396 75653

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز مهداوي 56397 213608

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز صياد56398 200231

ي56399 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز الحاج  102467

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز شبة56400 191634

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز الجمري56401 203551

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيز نصير56402 89279

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيزة انج 56403 30802

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيزة عالم56404 180768

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعزيزة كبوري56405 150904

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعساوي السعدية56406 147428

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعصام فنداوي56407 46530

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعصام لمنيعي56408 24556

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعصام  الصغير 56409 126712

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعصام سلوان56410 180432

ي56411 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعفاف القطن  42981

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعفاف خراظي 56412 193559

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعفراء درواس56413 88769

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعالءالدين لقديم56414 153772

ي56415
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعلي معروق 94424

ي56416
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعماد الساب 164874

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعماد شويكلي56417 189445

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعماد اكويكة56418 119708

ي56419 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةعمر فاروق وهن  89261

ي56420
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن الجناب 38932

ي56421
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن وسفى 71185

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن اطرالي56422 129375

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن اغانيم56423 47374
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ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن  جالل 56424 31034

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن نوالي56425 166947

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن ايت ابا56426 134410

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن رطال56427 225964

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةغزالن لحميدي56428 136177

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفؤاد الهاشمي56429 47785

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفائزة نصير56430 85469

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاتحة الرياكي56431 185925

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاتحة زكاري56432 95152

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة شهيد56433 159610

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة البطيمي56434 71563

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الكوري56435 149195

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الرفاىعي56436 126640

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة بخان56437 97891

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة القدوري56438 57280

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة  الطاهري56439 64261

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة  لوح56440 148649

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة ازهاري56441 96760

ي56442
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة حافطى 81282

ي56443
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة مغنى 16235

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة العماري56444 140642

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة بروكس56445 110929

ي56446 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الهن  166863

ي56447
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة شوق 182141

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزنفاري56448 233905

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة زهار56449 208679

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة  قصطال56450 143481

ي56451
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة صيفى 50143

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة احديدو56452 27294

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء لويجي56453 213160

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء بوعياد56454 71110

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الحريري56455 13576

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء برناوي 56456 216897
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ي56457
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء رزكنى 162035

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء قرقور56458 23468

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الطوي  هر56459 100825

ي56460 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الزراين  201600

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء ازعيمي56461 158463

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء زروالي56462 223667

ي56463 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء تمير 182377

ي56464 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء وصير 240240

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء بولبول56465 91144

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء خرفاس56466 99752

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء لعبيد56467 55067

ي56468
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء اشباب 50485

ي56469
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء لباب 134110

ي56470
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء مدب 199466

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء لقدومي56471 206235

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  طويل56472 139626

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء العلوي56473 141345

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء المرساوي56474 142331

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء  بسام56475 189547

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء ازكاغ والن56476 58319

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء أبو رزاق56477 202187

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء بانة56478 135225

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الزوين56479 54274

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء قبلي56480 121413

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء كجعوط56481 98619

ي56482
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء قرب 148951

ة56483 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء حضى 149214

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء تمسنى56484 21286

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء خفضاوي56485 161456

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء بوحيدوس56486 127948

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء نورالدين56487 87389

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء امريزيق56488 183578

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء شباكي56489 32967

240من 202الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ينضي56490 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء الي  58295

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهراء وثاب56491 161728

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطمة الزهرة لمنور56492 94366

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطنة غوزي56493 227552

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفاطنة مخص56494 46915

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفايزة كيالي56495 56845

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفايزة العبوشي56496 35923

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتحية العمل56497 173305

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتيحة  السعيد56498 139461

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتيحة داكي 56499 51864

ي56500 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتيحة شهن  143393

56501
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتيحة حموشر 94408

ي56502 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفتيحة الطلن  147639

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفدوى   عسال  56503 39554

ي56504
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفدوى الليموب 104044

يكي56505 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفدوى لي  42191

ي56506
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفدوى الحمساب 100559

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفطومة سخاوي56507 103604

ي56508
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفطيمة خشوب 134737

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية الميدولي56509 71536

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية حديدو56510 161708

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية حواص56511 162331

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية الفريجي56512 159553

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية خطيب56513 179480

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفوزية الهائبة56514 61254

وز النعيم56515 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفير 27018

ي56516
ى
وز شحاب ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةفير 11238

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةقدور بنعزيزي56517 144768

ى56518 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةقنطار ياسير 231087

ي56519
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكاميليا صاديف  133963

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكريمة المدكوري56520 222857

ات56521 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكريمة بحير 79670

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكريمة  خشان 56522 197881
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ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكريمة اوديدن56523 99236

ي56524
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكريمة الخماب 118353

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكمال أبومالك56525 193574

ة الزكدي56526 ى ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكيى 43595

ة موبارك56527 ى ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكيى 80866

ي56528 ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوتر المتلن  21499

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوتر  مهراوي 56529 122338

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوتر بن رضوان56530 159895

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوتر عرفان56531 37570

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر دردر56532 70606

ي56533
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر  جناب 172805

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر القصاب56534 121687

ي56535
ى
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر حمداب 209522

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر ندير56536 179866

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر لهبيل56537 48853

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر المجتهد56538 165819

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر  ايت محيد56539 162894

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر ادريسي56540 27378

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر بولعراس56541 22167

ي56542
 
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر دوق 229080

ي56543
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر حديفى 84715

56544
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر االخضى 100330

ي56545
ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر عطيفى 216192

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر الراشد56546 107139

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر شعطيط56547 33414

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر القادري56548 143317

ثانوية الموحدين التأهيلية بخريبكةكوثر رغيب56549 191654

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر الصالجي56550 233904

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر  عجالوي 56551 182326

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةكوثر امهيد56552 93547

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلبنى  والم 56553 98412

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلبنى انشاوي56554 171223

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلطيفة االخظر56555 147859
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلكبير العشي56556 133079

ة فرار56557 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلكبير 81117

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء ايت ووشن56558 172681

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء االشهب56559 165916

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء عاطف56560 26151

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلمياء لعريوي56561 43204

ي56562 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةلوبنة قرطوب  233361

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل الغرب 56563 32830

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل نقاش56564 117517

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل باعية56565 186404

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل أحسو56566 79084

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل لهراس56567 144711

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل ايت محيد56568 162620

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل هدان56569 237212

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل مهمون56570 199139

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل قرية56571 146258

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةليل غراف56572 221721

ي56573
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةماجدة الزياب 68417

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةماجدة ستوت56574 60162

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمارية حيدة56575 63912

ي 56576
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمارية  شكراب 170394

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمامة أزلماض56577 36911

ي56578
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمجيدة  اليامنى 43651

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن احمدات56579 169880

ي56580
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن شعطاب 131634

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسن الرامش56581 89857

ى سهار56582 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسير 132122

ى طويل56583 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحسير 138776

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد البضاوي56584 73430

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد افوكال56585 94097

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد خليص56586 130574

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد العدالوي56587 184179

ي56588
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  الورشاب 208304
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد مقدمي56589 206524

ي56590
يفى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الشر 205501

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد معطاوي56591 57647

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد عصام56592 219275

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد بنهوصية56593 108446

ي56594 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد ايوب  189138

قاوي56595 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الشر 186372

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد بنعمران56596 117019

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد لحلو56597 26030

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد رضوان56598 170951

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد كرومي56599 149802

ي56600 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الكطاب  155255

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد نويكر56601 20918

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد بن الزندة56602 20966

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  بنعبود56603 109489

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد المكاوي56604 194065

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الطاهري56605 173258

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد لعروشي56606 47419

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد احديدو56607 231315

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  الرحالي56608 79748

ي56609
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد علياب 231515

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الغالمي56610 219698

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد العشي56611 210951

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد حليمي56612 161104

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد اوروي56613 77329

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد غنواش56614 155222

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  بوعبدلي 56615 133788

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد العماري56616 224022

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد المعدور56617 60355

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد الحرار56618 168423

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد  بوطويل56619 89476

ى نبداوي56620 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد أمير 18861

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد المختار  زيدان   56621 61754
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ى كزري56622 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمحمد امير 96787

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمراد الحرشاوي56623 18313

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمراد هتاك56624 221710

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمراد اصبيجي56625 190800

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمراد البضاوي56626 222117

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمروان سقراط56627 188079

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمروان منصف56628 153986

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمروان بوحدو56629 151685

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمرية لمنور56630 28057

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم السالمي56631 157028

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم قاسمي56632 37562

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم داودي56633 30036

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  محسون 56634 136835

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم فتوح56635 61330

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم مجيب56636 41291

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم ادريوش56637 37052

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم دكمي56638 219932

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم المعطاوي56639 116347

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم منصف56640 40462

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم غنمي56641 44894

ي56642 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم عضى 237279

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم بنساوي56643 56960

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم لعفو56644 103291

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  امزوار56645 152598

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم انوس56646 34234

ة56647 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم الغي  223357

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم ربوح56648 205914

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم أسقال56649 154739

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  زوهري 56650 84957

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم خياط56651 108642

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم برحيل56652 54181

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم سطيلي56653 218167

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم موبارك56654 74700
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ي 56655 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم المجدوب  79036

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  مرتحيل56656 212501

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم أباعالل56657 193865

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم ابن الصغير56658 182928

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  غزاوي56659 147552

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم الهنداوي56660 182748

ى56661 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم اليمير 189753

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم مهراوي56662 105481

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم تواج56663 85566

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم خديري56664 64243

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم بقاش56665 133496

ي56666
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم غزياب 121343

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم  غراف56667 193644

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم لعروضي56668 126439

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم اسكندري56669 66750

ي56670 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم الناصير 116039

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم لكنافدي56671 136213

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريم قاسمي56672 172833

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمريمة الشميطي56673 186775

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطفى قبوش56674 61843

ى حلوم56675  امير
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمصطفى 92447

قاوي 56676 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمعاد الشر 119975

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمعاد معان56677 24391

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمليكة شمسي56678 67384

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمليكة  حمص56679 28248

اوز56680 ى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمليكة كيى 144183

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمليكة ويجي56681 64319

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنال السالمي56682 216141

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنال  العماري56683 100871

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنتض فرقوش56684 142308

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنى شجرة56685 194861

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنى العسلوي56686 153162

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنى الفضيل56687 139855

240من 208الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي وكلي56688
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنى 14655

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنير عضومي56689 173537

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمنير الحادف56690 106755

ي56691
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمهدي العوب 35395

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمونيا حصار56692 157638

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةميمونة بوعنونو56693 64831

ي56694
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةمينة الخمليسر 89647

اوي56695 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةناجية خضى 62693

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية برناوي56696 181876

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية دحان56697 209851

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية عواج56698 84077

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية حراكي56699 144023

ي56700
ى

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية الورىع 18003

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية هتاك56701 111502

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية زوهري56702 96426

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية خلفاوي56703 78921

ي56704
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية شبوب 207367

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية عابدي56705 148656

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية   العلوي56706 115983

ي56707
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية  لعيوب 130803

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية  ارسالن 56708 76869

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية  مونصف56709 183145

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية  صالجي56710 209573

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنادية الخفيف56711 63420

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيل غيالن56712 105824

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيل طواف56713 39420

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيلة الدقاق56714 55544

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنبيلة فطيطيش56715 99949

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة  الصالجي56716 38939

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة  خلوى56717 159627

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة ازعيمي56718 207676

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة  الديوان 56719 204909

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة بطي56720 188351
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رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجاة  زروالي 56721 93572

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوة مورادي56722 180024

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى نجاح56723 45678

ي56724
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى رجماب 62429

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجوى العاللي56725 91916

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنجية انياكي56726 165821

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةندى قداش56727 111900

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة  ندير56728 134099

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة الطوري56729 161809

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنزهة حوام56730 41102

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنشين عبول56731 188665

ي56732 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنشين لعراج  85790

ة  اعربات56733 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنصير 114934

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنضال لفقيهي56734 88156

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة بوعام56735 186492

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة لقمير56736 178555

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة اشبيكي56737 177825

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة  الضصاري56738 136537

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنعيمة زين الدين56739 218164

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنهيلة  جربوع56740 33709

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال لمتخم56741 56627

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال  المسعودي56742 70613

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال عاتق56743 140591

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال االشهب56744 58173

ي 56745
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنوال مدراب 128760

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين صدوق56746 73810

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورالدين الفرساوي56747 104243

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة بخان56748 47590

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة بركات56749 166183

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة غنان56750 142782

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة شمسي56751 54153

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة رحالي 56752 206460

ي56753
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة الرحماب 160559
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة بوشنة56754 132640

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة مهداوي56755 207271

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة الحمري56756 17476

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةنورة جمجامة56757 23398

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر شعير56758 216170

اهيمي 56759 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر  الي  209481

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر كريضة56760 106416

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهاجر غزال56761 51857

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهبة بنسعيد56762 108855

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهجر  أمزور56763 25567

ي56764 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهجر مرون وهن  24167

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهجر رحيمي56765 161959

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهجر بخن 56766 107597

ي56767
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى الكرين  55275

ي56768 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى قزيي  89006

ميدو56769 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى الي  110145

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى شفيق56770 132740

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهدى المرزق56771 42286

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام منصت56772 200277

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام غلة56773 82463

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام عالوي56774 224098

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام تريري56775 55689

ي56776 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام لحباب  218774

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهشام عكير56777 148096

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند زعمي56778 121299

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند الهشيمي56779 13965

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند بوشتاوي56780 185218

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند عطومي56781 179646

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند هبطي56782 199017

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند الواصف56783 161427

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند خاطب56784 97599

56785
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهند بضى 112100

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةهيثم كيالي56786 185665
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوئام غنمي56787 35618

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوجدان مصمودي56788 171852

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوداد فطومي56789 157065

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوداد االشهب56790 70880

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوصال االبيض56791 73579

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوصال دحمان 56792 116640

ي 56793
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء  اليوسفى 182157

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء  عالم56794 56710

ي56795 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء الحاج  74850

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء رغداوي56796 141517

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء نور56797 32848

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوفاء رشدي 56798 135856

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةوليد متوكيل56799 221512

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسمينة وعزى56800 129217

ى اخميش56801 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 158559

 ريستومي56802
ى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 105393

  نياكي56803
ى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 89202

ى  بوفارس56804 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 187924

ي56805
ى روحنى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 136469

  التهامي 56806
ى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 48355

ى أزويتة56807 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةياسير 50446

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيشى الحجام56808 146901

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيشى عناوي56809 143543

ي56810
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيشى الوتف  47956

 بحالكي56811
ى ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيسير 151116

ى  معان56812 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيسير 145191

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيطو الصوردي56813 198404

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف ايت شتاشن56814 230621

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف المودة56815 100631

ي56816
ى
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف  شهبوب 169784

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف نهري56817 42859

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف لخزين56818 92205

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف العم56819 213814
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رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف الوراق56820 76990

ي56821
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف صدق 218311

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف  مسناف56822 103990

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف راجع56823 115715

ي 56824 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف الحاج  21216

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف زين الدين56825 88306

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيوسف بركة56826 163858

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس ناهي56827 140727

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس عفيف56828 85631

ي56829
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس أرضى 109651

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس فالح56830 77119

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس النارصي56831 101396

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس موجان56832 67467

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس بحوق56833 34926

ي56834
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس درابنى 112889

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس عدنان56835 125396

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس الحالوي56836 24771

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بخريبكةيونس الغدير56837 229634
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رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإبتسام الربجي56838 173681

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإدريس عاللي56839 130038

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسامة بنشيخ56840 97119

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسماء جعوان56841 232620

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسماء البادوي56842 126273

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسماء براهاج56843 80697

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسماء  جمال56844 59772

ي56845 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسماء الهي  31146

ي56846
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإسماعيل حساب 117374

ي56847 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسية  لحباب  125729

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسية أيوشي56848 167580

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأسية كمال56849 77082

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإكرام  الطالب56850 79664

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإكرام  الركو56851 191100

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإكرام كبور56852 89386

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإلهام بنعاشور56853 122468

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإلهام  بوسدراوي56854 15200

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإلياس عمراوي56855 41091

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإلياس مستقل56856 95319

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأميمة فضيل56857 110789

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأميمة أبويعقوب56858 91759

ي56859
ى حسينى ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأمير 10111

ي56860 ى ناصير ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأمير 21780

ى حاميدي56861 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأمير 207531

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأمينة وبدة56862 148537

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأنس اباكي56863 20775

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأنس أقجيع56864 230432

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأنوار الحمداوي56865 91700

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإيمان الكاس56866 85908

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةإيمان الخانوشي56867 29864

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأيوب  بالوش 56868 155375

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأيوب الحرير56869 85437

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأيوب صالح الدين56870 164506
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةأيوب سياح56871 48563

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابتسام المسناوي56872 48735

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابتسام العزاوي56873 152185

ي56874
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابتسام والعياشر 220189

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابتسام يحنر56875 65028

ي56876 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم معج  32717

ي56877
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم التجاب 28011

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم  طاهري56878 204142

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم نعمان56879 114838

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم مالكي56880 129860

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم امزيان56881 97752

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابراهيم عبد الرحيم56882 132045

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةابوالعباس فريدة56883 72788

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاحالم ورطاشي56884 131785

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس العلوي56885 227491

ي56886 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس جمج  100355

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس الطرشوش56887 64848

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس بونارص56888 150144

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس الزيرك56889 153763

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس إعفا56890 146480

ي56891
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةادريس غنموب 140070

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسامة كمالي56892 17155

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسعيد الهري56893 160746

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسماء امعطي56894 152585

ي56895
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل المخفى 16339

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل ايت احساين56896 185873

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل بولمان56897 143093

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسمهان دروشي56898 127467

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاسية اهنو56899 170726

اق عنوز56900 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاشر 35748

ف فاضيل56901 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاشر 196904

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاغزاف مريم56902 19456

ي56903
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاكرام اداب 109502

240من 215الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي راشد56904
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالتيجاب 58938

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحاجة  بن رزوق56905 28066

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسنية مساوي56906 179444

ى بنعدي56907 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 158150

ى احماموش56908 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 39776

ي56909
ى العياشر ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 191383

ى بواغاز56910 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 105166

ى حماوي56911 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 120176

ى جالم56912 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالحسير 121803

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالخاميس منصوري56913 201524

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالزهرة امغاي56914 71323

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالسائح بولعوان56915 214278

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالساعيد حطاب56916 206676

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالسعدية عبد الواحد56917 75858

يف جمال56918 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالشر 191232

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالطيب الساعيدي56919 89136

ي56920 ي يعقوب  ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالعرب  104513

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى جبار56921 82489

 عالي56922
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى 172852

ي 56923
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى بن اشر 182439

ي56924
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى اخن  178126

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى بوعشة56925 198784

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمصطفى تكركورت56926 79399

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمهدي الطرشوش56927 165939

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالمهدي بوسكور56928 224353

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالهام عيادي56929 103460

ي56930
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالهام افتاب 217516

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالهام االدريسي56931 73942

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالهام العلوي56932 201307

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةالياس اشار56933 88954

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامال الروناكي56934 161726

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامال كريم56935 71691

ي56936 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامال اعن  125816
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامحمد اعقاتن56937 148750

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامحمد العساوي56938 173951

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامحند أدموز56939 189403

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاميمة اشماوين56940 17843

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةامينة بويزكار56941 203111

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةانجدام زينب56942 232065

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةانس ازغار56943 164556

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاهناش خديجة56944 185414

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةاوسعيد كريم56945 166704

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايمان وبري56946 196806

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايمان الوتيق56947 167590

ي56948 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايمان اوهن  175393

ي56949
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايمان صاديف  142216

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايمان موكريم56950 49732

ي56951
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب اكنى 63500

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب امحزون56952 89667

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب  العماري56953 67211

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب عبادي 56954 83299

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب الفرجي56955 18772

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةايوب قيبو56956 175436

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةباعسو بابا56957 75940

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةباينة أبراوي56958 106787

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبدر باعزيزي56959 173766

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبدر حوري56960 30343

ى ايت بن عمرو56961 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبشر 69199

ي56962
ى
ى امهاب ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبشر 134791

ى ماليكي56963
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبشر 199154

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبلقاسم بنتاتو56964 63835

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبلقاسم أزروال56965 104119

ي56966 ى روج  ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبليامير 63832

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبن داود باجليل56967 78134

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبنعاشير ززولي56968 86214

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبهيجة شافعي56969 90285
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ة العلوي56970 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 196731

ة المكيلدي56971 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 53838

ي56972
ى مسكينى ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 24467

ى منصوري56973 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 233461

ي56974 ى صي  ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 134825

ى الباز56975 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 33429

ي56976
ى
ى بالغزواب ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 232677

ى الحفضاوي56977 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 82612

ى مرغاد56978 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 60327

ى اولحسن56979 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 75562

ى  بهري56980 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوشر 195918

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةبوعزى الموساوي56981 122892

ي56982
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجمال حسينى 109823

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجمال سماع56983 174213

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجمال اسعيد56984 63007

ي56985
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجمال  الحمراب 62212

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجمال السعيدي56986 192424

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجميلة بنكو56987 80634

ي56988
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجميلة كونداشر 101155

ي56989
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجميلة الزيتوب 56518

ي56990
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجميلة  يوسفى 192064

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجواد  ومشور 56991 84507

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجواد الفاضيلي56992 19309

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجواد  ورصام56993 21881

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةجيهان مالكي56994 125443

ي56995
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحادة هرموشر 109833

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحبيبة  ادريسي 56996 135357

ي56997 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحتان لحباب  156145

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحدو أحنصال56998 106696

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحدو حجوب56999 89200

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحدو وقابو57000 47291

ي57001 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحرية اوعن  126005

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن قزنون 57002 127135
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن ويشو57003 177766

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن بوشاف57004 78789

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن بل الهواري57005 50375

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن أعدو57006 29220

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن سماعيلي57007 50272

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسن  اكنوز57008 226685

ي57009
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء العمراب 63438

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء قاش57010 85380

ي57011 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء وهن  130811

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء تفالة57012 238948

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء بنكجان57013 154901

ي57014
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء البنعيساب 139284

ي57015
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء مردب 209922

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء بوسيف57016 49338

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء القاسمي57017 116076

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء بركوشي57018 113680

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء أيوب57019 85181

ي57020
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء الياق 201002

ي57021
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء الصادق 121936

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء اخطار57022 10178

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء الموكي57023 110270

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء  مخطري 57024 204530

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء الجابري57025 205550

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسناء  بومعزة 57026 205293

ي57027 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسنة الصي  69679

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسنى كمال57028 190619

ي57029
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحسنية مسكينى 87753

ي57030
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحفصاء العثماب 89026

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحفيطة بوتعوت57031 102378

ي57032
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحفيظة الرغنى 187811

ى57033 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحفيظة لمديهير 29668

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحكيمة     الهورشمت  57034 132671

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحكيمة  اهناش57035 159685
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحليمة سعداوي57036 108752

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحليمة  الصالجي57037 32869

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحليمة بوكبير57038 153939

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحليمة ابو الطيب57039 156415

فاوي57040 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحليمة الشر 127926

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحمادي اشار57041 34470

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحمزة فالجي57042 56027

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحمزة عوزة57043 149916

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحمزة بصيلة57044 53672

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد بوزال57045 86251

ي57046
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد جكاب 41200

ي 57047
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد  الرغنى 214519

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد الدريوي57048 119632

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحميد لعفو57049 202734

ي57050
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان صادق 24250

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان منصوري57051 101156

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان بوطيب57052 127141

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان سماللي57053 101731

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان بويحمران57054 203072

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان باحداوي57055 106175

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان فالجي57056 69439

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان  أقبوش57057 119783

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان بنحدو57058 55111

ى57059 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان بوي حلير 171219

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان سويبة57060 123929

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان العماري57061 156258

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان مجوظي57062 126752

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان ابكار57063 208321

ي57064
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان اوب 88295

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان ابراي 57065 128531

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان العمري57066 194944

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان بن تاتو57067 204962

ي57068
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحنان الرحماب 55991
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحورية حجوي57069 225888

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحوش حمي57070 117516

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحياة حطرباش57071 100157

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحياة أمزوار57072 78006

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةحياة غدو57073 62928

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخال           د زاه   ي     ر 57074 56472

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد والمان57075 214552

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد همموش57076 60143

ي57077
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد زيتوب 104743

ي57078
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد وشر 76413

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد ايت الطالب57079 74620

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد عماري57080 180243

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد اطلحة57081 185431

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخالد عادلي 57082 217165

ي57083
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخاليد الحافطى 102169

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخدوج مرسيل57084 189550

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخدوج بوزيت57085 177923

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخدوج اعزيز57086 186868

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة الكرش57087 179184

ي 57088
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة  الصديف  105180

ي57089
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة سوق 92105

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة  المسناوي 57090 73428

ي 57091
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة  بلعياشر 141771

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة نعمان57092 156377

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة بوحميس57093 201414

ي57094 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة خنر 182834

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة وضبيب57095 187297

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة تولي57096 81946

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة انارص57097 18846

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة فالجي57098 70527

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة أمساوي57099 66559

ي57100
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخديجة الحارب 150877

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخليل ديالمي57101 133555
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخولة اخليف57102 75805

ي57103
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخولة بلقرشر 176267

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخولة كانة57104 176395

ى57105 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخولة بوحسير 140814

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةخولة شهيد57106 68835

ي57107 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةدالل أيت حبين  55253

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةدنيا نونازير57108 11876

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةدنيا ركي57109 116308

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةدنيا الصويت57110 126792

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرابحة  وزوهو57111 159356

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرابحة عبو57112 14537

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرابحة برباش57113 162526

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرابحة موحادي57114 182263

ي فاطمة57115 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةراج  43503

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةراضية بنعبيد57116 145461

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرامية اوحمان57117 91138

ي57118
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرجاء أوسعدب 201816

ي57119
ى
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرحو السليماب 137203

ي57120 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرزيقة اعن  95249

ي57121
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد ورب 225294

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد العمراوي57122 159799

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد الطرشوش57123 65190

ي57124
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد شاشر 102170

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد  شيشاو57125 207368

وك57126 ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد مي  50664

ي57127
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيد حسينى 58887

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة ايكو57128 84614

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة عباش57129 13608

ي57130
 
ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة افتاب 138077

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة الطاهر57131 87808

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة اقجيف57132 117550

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة خدام هللا57133 53146

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرشيدة بوسدرا57134 48860
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ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرضا أمزيان57135 28334

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرضا الفاضلي57136 112859

ثانوية بدر اإلعدادية بخنيفرةرضوان سماع57137 51234

ي التأهيلية بخنيفرةرضوان السباىعي57138
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  153633

ي التأهيلية بخنيفرةرقية امزيان57139
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  109038

ي التأهيلية بخنيفرةروعة بومليك57140
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  13577

ي التأهيلية بخنيفرةزكرياء الغازي57141
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  200431

ي التأهيلية بخنيفرةزكرياء باعزيزي57142
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  203504

ي التأهيلية بخنيفرةزكرياء حمي57143
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  118464

ي التأهيلية بخنيفرةزكية  الركراك 57144
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  213437

ي التأهيلية بخنيفرةزهراوي سومية57145
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  65818

ي التأهيلية بخنيفرةزهرة السماللي57146
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  179761

ي التأهيلية بخنيفرةزهرة الرحيم57147
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  97758

ي التأهيلية بخنيفرةزهرة  أوباحة57148
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  108186

ي التأهيلية بخنيفرةزهرة  ايت حدو57149
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139123

ي التأهيلية بخنيفرةزهرة اخلو57150
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  117152

ي التأهيلية بخنيفرةزهور اغنبو57151
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102485

ي التأهيلية بخنيفرةزهور رحيمي57152
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  223315

ي التأهيلية بخنيفرةزهور البقالي57153
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  61832

ي التأهيلية بخنيفرةزهير المودهان57154
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  59837

ي التأهيلية بخنيفرةزهير لمكيلدي57155
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  18032

ي التأهيلية بخنيفرةزينب أشار57156
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  51737

ي57157
ي التأهيلية بخنيفرةزينب حسنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  151652

ي التأهيلية بخنيفرةزينب فاتح57158
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  118320

ي57159
ي التأهيلية بخنيفرةزينب عاشر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  57039

ي التأهيلية بخنيفرةزينب جاديد57160
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  138636

ي التأهيلية بخنيفرةزينب حلمي57161
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  148834

ي التأهيلية بخنيفرةزينب اسباىعي57162
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  32194

ي التأهيلية بخنيفرةزينب العبدي57163
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  234717

ي التأهيلية بخنيفرةزينب اوسار57164
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  161697

ي التأهيلية بخنيفرةزينب أوخالحسن57165
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  214483

ي57166
ى
ي التأهيلية بخنيفرةسارة الطوب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104450

ي التأهيلية بخنيفرةسارة وجضاض57167
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  135020
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ي التأهيلية بخنيفرةسارة الخباوي57168
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  43359

ي التأهيلية بخنيفرةسارة غانم57169
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  184690

ي التأهيلية بخنيفرةشى كرارمي57170
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  105954

ي التأهيلية بخنيفرةسعاد العروي57171
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  90215

ي57172
ى
ي التأهيلية بخنيفرةسعاد حمداب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  47315

ي التأهيلية بخنيفرةسعاد وعطو57173
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  85442

ي التأهيلية بخنيفرةسعاد إزم 57174
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  76994

ي التأهيلية بخنيفرةسعدية مزون57175
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  183670

ي التأهيلية بخنيفرةسعدية اسعدي57176
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  111971

ي التأهيلية بخنيفرةسعود محمد57177
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  237943

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد بوحالس57178
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  105666

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد نوري57179
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102053

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد ايضيعان57180
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101542

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد النارصي57181
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  143636

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد  يوط بوط 57182
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  157580

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد اورغ57183
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  76539

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد عوام57184
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101641

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد المسعيد االدريسي57185
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  188662

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد حمزة57186
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  95469

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد بوعطار57187
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  120067

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد اشماوين57188
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  160365

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد بالقصير57189
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  114505

ي57190 ي التأهيلية بخنيفرةسعيد عني 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  56462

ي التأهيلية بخنيفرةسعيد درويش57191
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  59716

ي التأهيلية بخنيفرةسعيدة بارهال57192
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  155549

ي التأهيلية بخنيفرةسعيدة  اسعيدي57193
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  26761

ي التأهيلية بخنيفرةسعيدة أزكيض57194
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  61795

ي التأهيلية بخنيفرةسعيدة الحيمر57195
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  207820

ي التأهيلية بخنيفرةسفيان حساوي57196
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  161991

ي التأهيلية بخنيفرةسفيان الفاضلي 57197
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  78733

ي التأهيلية بخنيفرةسفيان  كبير57198
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  75810

ان57199 ي التأهيلية بخنيفرةسكينة  جي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  36176

ي التأهيلية بخنيفرةسكينة بوملخة57200
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  81005
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ي التأهيلية بخنيفرةسكينة بكريم57201
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  28486

ي التأهيلية بخنيفرةسكينة بامحمد57202
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  69681

ي التأهيلية بخنيفرةسكينة الغزالي57203
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  68601

ي التأهيلية بخنيفرةسكينة كرفاس57204
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  223962

ي التأهيلية بخنيفرةسلم بوخري57205
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  126825

ي التأهيلية بخنيفرةسلم بلعروشي57206
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  125101

ي التأهيلية بخنيفرةسمير بنعاشور57207
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  128374

ي57208
ى
ة معروق ي التأهيلية بخنيفرةسمير

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  28841

ة هرامي57209 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  95937

ة اعالبوش57210 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  153632

ة  بوقسيم57211 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  55479

ة  عزوزي57212 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  238914

ة الركراكي57213 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  157490

ة امغار57214 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  124958

ة األنصاري57215 ي التأهيلية بخنيفرةسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175257

ي التأهيلية بخنيفرةسناء موكيل57216
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  130257

ي التأهيلية بخنيفرةسناء المكيلدي57217
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  39378

ي التأهيلية بخنيفرةسناء نارصي57218
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  57973

ي التأهيلية بخنيفرةسناء الباز57219
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  212309

ي التأهيلية بخنيفرةسناء اعالم57220
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  197202

ي التأهيلية بخنيفرةسناء باو57221
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  218241

ي التأهيلية بخنيفرةسندس الهكاوي57222
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  142925

ي التأهيلية بخنيفرةسهام منصوري57223
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  183370

ي التأهيلية بخنيفرةسهام ابوطلب57224
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  211135

ي57225
ى
ي التأهيلية بخنيفرةسهام الحياب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  108197

ي التأهيلية بخنيفرةسهام باحمي57226
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  51962

ي التأهيلية بخنيفرةسهام اللغاط57227
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182762

ي57228
ي التأهيلية بخنيفرةسهام  حسنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  134691

ي التأهيلية بخنيفرةسهام وحجوا57229
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  55751

ي التأهيلية بخنيفرةسهام امالل57230
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  168543

ي التأهيلية بخنيفرةسهام ابابا57231
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  222071

ي التأهيلية بخنيفرةسهام اورير57232
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  160305

ي التأهيلية بخنيفرةسهام رشيدي57233
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  136317
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ي57234
ى
ي التأهيلية بخنيفرةسهام مواب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  15549

ي التأهيلية بخنيفرةسهام اكجداد57235
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  67982

ي التأهيلية بخنيفرةسهيل زهيدي57236
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79394

ي التأهيلية بخنيفرةسوفيان تشلي57237
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  187877

ي57238 ي التأهيلية بخنيفرةسومية  باهباب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  59470

ي التأهيلية بخنيفرةسومية بعالي57239
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79262

ي التأهيلية بخنيفرةسومية مرغادي57240
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  63262

ي57241
ى قرشر ي التأهيلية بخنيفرةشي الحسير

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  189734

ي التأهيلية بخنيفرةسيدي محمد موكيل57242
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  214509

ي57243 ي التأهيلية بخنيفرةسيهام ابصير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  195968

ي التأهيلية بخنيفرةشادية  بوبحر57244
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  89955

ي57245
ي التأهيلية بخنيفرةشادية عياشر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  141241

ي التأهيلية بخنيفرةشفيق ديان57246
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66830

ي التأهيلية بخنيفرةشيماء  بوطاب57247
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  181784

ي التأهيلية بخنيفرةشيماء البادوي57248
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  126660

ي التأهيلية بخنيفرةشيماء  بولندى57249
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  142802

ي التأهيلية بخنيفرةشيماء وجضاض57250
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182162

ي التأهيلية بخنيفرةصابرين اجاوو57251
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  154169

ي التأهيلية بخنيفرةصابرين أقماش57252
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103540

ي التأهيلية بخنيفرةصالح والسعيد57253
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66615

ي التأهيلية بخنيفرةصباح بحلحال57254
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  134614

ي التأهيلية بخنيفرةصباح حتان57255
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102307

ي التأهيلية بخنيفرةصباح امخلوف57256
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  181180

ي التأهيلية بخنيفرةصفاء حيمي57257
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  151406

ي التأهيلية بخنيفرةصفاء جوهري57258
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  10591

ي57259
ى
ي التأهيلية بخنيفرةصوفيا الجغراق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  67362

ي التأهيلية بخنيفرةضج حيان57260
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  174002

ي التأهيلية بخنيفرةطارق أنهام57261
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  52865

ي التأهيلية بخنيفرةعائشة  لعزوزي57262
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  194069

ي التأهيلية بخنيفرةعائشة اشياخ 57263
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  22805

ي57264
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعائشة  أخرق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  62702

ي التأهيلية بخنيفرةعائشة البوعزاوي57265
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  44224

ي التأهيلية بخنيفرةعائشة  أمحروش57266
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  51217
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ي التأهيلية بخنيفرةعادل بوحدادي57267
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  19017

ي التأهيلية بخنيفرةعبد االله مخليص57268
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  40185

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الحليم شافعي57269
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  34073

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الخالق  سماللي57270
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  141507

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الرحمان حداد57271
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  77720

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الرحيم حساكو57272
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  43197

ي57273
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعبد السالم  واق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  132285

وي57274 ى ي التأهيلية بخنيفرةعبد السالم اميى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  111769

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد عشاوي57275
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  120180

ي57276
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعبد العالي  زقالب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  30323

ي التأهيلية بخنيفرةعبد العالي بلحسن57277
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  58654

ي التأهيلية بخنيفرةعبد العالي  كبير57278
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  69721

ي التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز غجاوي57279
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  140225

ي التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز حميدي57280
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  77126

ي التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز  بوالل 57281
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  114479

وك57282 ي التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز مي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  59812

ي57283 ي التأهيلية بخنيفرةعبد العظيم امعج 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  213131

ي  أهناش57284
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعبد الغاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  129252

ي غزي57285
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعبد الغاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  42105

57286
ي التأهيلية بخنيفرةعبد القدوس أكضى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  230007

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الكريم  تريكت 57287
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  188153

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الكريم النارصي57288
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  220665

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الكمال وداد57289
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  62864

ي التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف غجاوي57290
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  58439

ي التأهيلية بخنيفرةعبد هللا اخويلي57291
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  129639

ي التأهيلية بخنيفرةعبد هللا بوديس57292
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  60081

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الواحد احيان57293
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  12610

ي التأهيلية بخنيفرةعبد الواحد الخياري57294
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  39481

ي التأهيلية بخنيفرةعبداإلله  المودن57295
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  125385

ي57296
ي التأهيلية بخنيفرةعبدالخالق مومنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  210213

ي التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم زيادي57297
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182547

ي التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم بسمي57298
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  234319

ي التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم الجراري57299
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  170659
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ي التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم  اخوصان57300
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  25219

ي التأهيلية بخنيفرةعبدالرفيع حمي57301
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  132503

ي التأهيلية بخنيفرةعبدالسالم عباز57302
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  133193

ي اعزابة57303
ي التأهيلية بخنيفرةعبدالغنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  74014

ي التأهيلية بخنيفرةعبداللطيف برطوط57304
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  163274

ي التأهيلية بخنيفرةعبداللطيف احجام57305
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66727

ي التأهيلية بخنيفرةعبدهللا باداس57306
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  39537

ي التأهيلية بخنيفرةعبدهللا أقبلي57307
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  70314

ي التأهيلية بخنيفرةعبدهللا باقسو57308
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  129131

ي التأهيلية بخنيفرةعبدو رملي57309
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  172971

ي التأهيلية بخنيفرةعبلة  مغري57310
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103840

ة57311 ى ي التأهيلية بخنيفرةعتيقة  بنير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  201530

فاوي57312 ي التأهيلية بخنيفرةعزالدين شر
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  14153

ي57313 ي التأهيلية بخنيفرةعزوزي العرب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  166865

ي التأهيلية بخنيفرةعزيز فوعاس57314
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  29885

ي التأهيلية بخنيفرةعزيز  بلعافية 57315
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  164458

ي التأهيلية بخنيفرةعزيز عماري57316
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  95370

ي التأهيلية بخنيفرةعزيز أعقاوي57317
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  158498

ي التأهيلية بخنيفرةعزيز المحمدي57318
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  129469

ي57319
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعزيزة موخاق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  18149

ي57320
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعزيزة واق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  156101

ي التأهيلية بخنيفرةعزيزة بالل57321
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  151511

ي التأهيلية بخنيفرةعزيزة العزري57322
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182656

ي التأهيلية بخنيفرةعزيزة اعبدالرحيم57323
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  112804

ي التأهيلية بخنيفرةعزيزي أموحال57324
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  34621

ي التأهيلية بخنيفرةعصام الكوثري 57325
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  144656

ي التأهيلية بخنيفرةعصام مردا57326
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  126180

ي التأهيلية بخنيفرةعصام سعيد57327
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  51686

ي57328
ى
ي التأهيلية بخنيفرةعلي حماب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  50408

ي التأهيلية بخنيفرةعلي فرشاخ 57329
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  186025

ي التأهيلية بخنيفرةعلي ايت الطالب 57330
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  60035

ي التأهيلية بخنيفرةعلي ودو57331
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175620

ي التأهيلية بخنيفرةعلي ولحسن بواقشاش57332
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  204870
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ي التأهيلية بخنيفرةعماد  أجعوظ57333
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  73908

ي التأهيلية بخنيفرةعماد  البوعزاوي 57334
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  193822

ي التأهيلية بخنيفرةعمر  باعزيزي 57335
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  153969

ي التأهيلية بخنيفرةعمر سعود57336
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  108987

ي57337
ي التأهيلية بخنيفرةعمر الحفيضى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  176721

ي التأهيلية بخنيفرةعمر خرباش57338
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  119028

ي التأهيلية بخنيفرةعواطف اقماش57339
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  176411

ي التأهيلية بخنيفرةعواطف زرايب57340
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  162211

ي التأهيلية بخنيفرةعيس الباز57341
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  116096

ي التأهيلية بخنيفرةعيس  أضمان 57342
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139703

ي التأهيلية بخنيفرةعيس زدوق57343
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  112968

ي التأهيلية بخنيفرةغزالن العرش57344
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  48705

ي التأهيلية بخنيفرةغزالن العيادي57345
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  210973

ي التأهيلية بخنيفرةغزالن  قديري57346
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  36416

ي التأهيلية بخنيفرةغزالن أشمالل57347
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  236115

ي57348
ي التأهيلية بخنيفرةغزالن حسنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  158476

ي التأهيلية بخنيفرةفؤاد  اقدور57349
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104543

ي57350
ى
ي التأهيلية بخنيفرةفؤاد الحماب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  193163

ي التأهيلية بخنيفرةفاتحة نجماوي57351
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  85253

ي التأهيلية بخنيفرةفاتحة عشاق57352
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  98030

ي 57353
ي التأهيلية بخنيفرةفاتحة بلعياشر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  211077

ي التأهيلية بخنيفرةفاتحة نفاع57354
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  43011

ي التأهيلية بخنيفرةفارس نجية57355
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  169060

ي التأهيلية بخنيفرةفاضمة  عزيز57356
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  174853

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة  زيدي 57357
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  96820

ي57358
ى
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة  زيتوب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  223813

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة انصار57359
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  30052

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة واجي57360
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  117284

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة  أرضون 57361
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  82929

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة موعدي57362
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  210054

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة برواكي57363
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  49272

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة اعدراوي57364
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  90263

ي57365
ى
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة سليماب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  206469
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ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة  المسناوي 57366
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  73566

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة جاري57367
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  217662

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة اعسيلة57368
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  109572

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة اسكندي57369
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  35582

ولي57370
ى ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة عيى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  155258

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة بالوش57371
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  110859

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الهاشمي57372
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  68540

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة برحو57373
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  146424

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة قاسمي57374
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101242

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة تواكح57375
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  203366

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة اقبلي57376
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139792

ي57377
ى
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الوهراب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103398

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة مردا57378
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175267

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة بومسعود57379
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  132177

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة بوجمان57380
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  147401

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة مستظراف57381
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  51513

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة خوالن57382
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  81667

ي57383
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة اذونيفى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101657

ي57384
 
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة رزوق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  24472

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء شماخ57385
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  188942

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بل قساوي57386
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  162705

ي57387 ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء طهير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  27375

ي57388
ى
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء زيراب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  214993

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء شاشا57389
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  94589

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء العايدي57390
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  95977

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  الرقياوي 57391
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  98550

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بن زيان57392
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  16898

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الفقري57393
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  73015

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الطاهري العلوي57394
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  197036

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بن المكي57395
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  146804

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء المنصوري 57396
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  202119

ي57397
ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  معدينى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  27953

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء اعريشت57398
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  109147
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ى57399 ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء كوسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  50354

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  هادن57400
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  208827

ي التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء ويدادي57401
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  15321

ي التأهيلية بخنيفرةفاطنة  حرشاوي57402
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  233848

ي التأهيلية بخنيفرةفاطيمة  عسالي57403
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  148696

ي التأهيلية بخنيفرةفاظمة نعمان57404
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  41617

ي التأهيلية بخنيفرةفاظمة ابراهيمي57405
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  134474

ي التأهيلية بخنيفرةفاظمة امعون 57406
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  94787

ي التأهيلية بخنيفرةفاظمة امرابض57407
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  62548

ي التأهيلية بخنيفرةفاظمة هاطل57408
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  187802

ي التأهيلية بخنيفرةفايزة  بوربل 57409
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  122404

ي57410 ي التأهيلية بخنيفرةفايزة عراب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  56572

ي التأهيلية بخنيفرةفايزة مفتوح 57411
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  205542

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة بن الصغير57412
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  141908

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة طابق57413
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  74536

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة سالك57414
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  125504

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة معيدي57415
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  158625

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة ببكري57416
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  123118

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة قدوري57417
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  22871

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة اشعيب57418
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  97638

ي التأهيلية بخنيفرةفتيحة   منسكي57419
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  113045

ي التأهيلية بخنيفرةفدوى  قنان 57420
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  147903

ي57421 ي التأهيلية بخنيفرةفريد علن 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  130381

ي التأهيلية بخنيفرةفطومة  الدروشي57422
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  39030

ي التأهيلية بخنيفرةفطيمة جابر57423
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  198147

يف57424 ي التأهيلية بخنيفرةفطيمة رصى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  65707

ي التأهيلية بخنيفرةقاشي  الفهداوي57425
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  161537

ي التأهيلية بخنيفرةقاطمة الزهراء العولة57426
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  172075

ي التأهيلية بخنيفرةكريم  مزال57427
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104585

ي التأهيلية بخنيفرةكريم مجيدي57428
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103644

ي57429 ي التأهيلية بخنيفرةكريمة دين 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  133690

ي57430
ى
ق ي التأهيلية بخنيفرةكريمة شر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  189425

ي التأهيلية بخنيفرةكريمة اعزيزي57431
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  151636
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ي57432
ى
ي التأهيلية بخنيفرةكريمة الليموب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  127698

ي التأهيلية بخنيفرةكلثوم تباخ57433
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  86383

ي التأهيلية بخنيفرةكمال يادي57434
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  181662

ي التأهيلية بخنيفرةكمال فزو57435
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  140428

ة تابنت57436 ى ي التأهيلية بخنيفرةكيى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66056

ة  سيوريس57437 ى ي التأهيلية بخنيفرةكيى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  196501

ة  الدريوش57438 ى ي التأهيلية بخنيفرةكيى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  216847

ي التأهيلية بخنيفرةكوتر المرشت57439
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  24358

ي57440 ي التأهيلية بخنيفرةكوثر الراج 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  36336

ي التأهيلية بخنيفرةكوثر بوخري57441
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182521

ي57442
ي التأهيلية بخنيفرةكوثر بربوشر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  28146

ي التأهيلية بخنيفرةكوثر اجدي57443
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  64136

ي التأهيلية بخنيفرةاللة فاطمة زكاري57444
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  203627

ي التأهيلية بخنيفرةاللة مريم الهاللي57445
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  83181

ي التأهيلية بخنيفرةلبنى عمار57446
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  210678

ي التأهيلية بخنيفرةلبنى شعبان57447
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  11657

ي التأهيلية بخنيفرةلبنى اللغاط57448
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  176608

ي التأهيلية بخنيفرةلبنى  كرام 57449
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  186276

ي التأهيلية بخنيفرةلحبيب  خليل 57450
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  198929

ي التأهيلية بخنيفرةلحسن حنضوري57451
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  192879

ي التأهيلية بخنيفرةلحسن موشي57452
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  83781

ي التأهيلية بخنيفرةلحسن الزيرك57453
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139029

ي التأهيلية بخنيفرةلحسن بن احميد57454
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178811

ي التأهيلية بخنيفرةلطيفة  البقالي57455
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  100036

ي التأهيلية بخنيفرةلطيفة ايت بن عمرو57456
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  69376

ي التأهيلية بخنيفرةلطيفة توفيق57457
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  235936

ي التأهيلية بخنيفرةلطيفة رزوق57458
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  119777

ي التأهيلية بخنيفرةلكبير الحصدي57459
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  45128

كي57460
ي التأهيلية بخنيفرةلمياء الشر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  201591

ازي57461 ى ي التأهيلية بخنيفرةلمياء  الي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  191806

ي التأهيلية بخنيفرةلمياء بليفاد57462
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  85073

ي التأهيلية بخنيفرةلمياء بويندوان57463
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  94840

ي57464 ي التأهيلية بخنيفرةلوبنا حضى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182914
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ي57465
ى
ي التأهيلية بخنيفرةليل حداب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  21991

ي التأهيلية بخنيفرةليل حطوطو57466
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139393

ي التأهيلية بخنيفرةماجدة عمراوي57467
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  232909

ي57468
ي التأهيلية بخنيفرةماجدة أخن 

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  113320

ي57469
ى
ي التأهيلية بخنيفرةماجدة الوازب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  136615

ي التأهيلية بخنيفرةماجدة القيدوري57470
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  20990

ي التأهيلية بخنيفرةمحسن  تسيوي57471
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  218374

ي 57472 ى  آيت حبين  ي التأهيلية بخنيفرةمحسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  24695

ي57473 ي التأهيلية بخنيفرةمحفوظ الدومير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101401

ي57474 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد القطن 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  17381

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد جعفر57475
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  106059

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد مسعودي57476
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178951

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد يوسف57477
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175169

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد المزري57478
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  191407

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد مريوا57479
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  132377

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد عدي57480
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  137257

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد شابلي57481
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  53841

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد السباع57482
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175797

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد فضيل57483
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  128620

ة57484 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد اعشر
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  81204

ي57485 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد  األيوب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  171442

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد امكاشتو57486
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  148677

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد افيالل57487
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  126783

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد وكرومي57488
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  45302

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد بوحو57489
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  88122

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد بوكيلي57490
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  26360

ي57491 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد  الخطاب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  144909

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد غزين57492
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  118841

ى57493 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد بل أمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  50031

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد عماري57494
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  204950

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد اغبالو 57495
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  77631

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد ارقاس57496
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  166543

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد اوعزيزي57497
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  111650
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ي التأهيلية بخنيفرةمحمد سييدي57498
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178787

قان57499 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد شر
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  98640

ي 57500 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد العراب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  187712

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد غرس57501
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  82238

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد عالوي57502
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  117780

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد عزيز57503
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  183464

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد بوركي57504
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  190509

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد بلهواري57505
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  192139

ي57506 ي التأهيلية بخنيفرةمحمد صي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  218389

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد ابراوي57507
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  136746

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد عالي57508
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  138304

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد ادجرير57509
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  96599

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد نافع57510
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79392

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد نوري57511
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  74721

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد المجدوب57512
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  11361

ي57513
ى
ي التأهيلية بخنيفرةمحمد البطاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  75443

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد انداح57514
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  111489

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد شابلي57515
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  216390

ي التأهيلية بخنيفرةمحمد والحاج أزبيل57516
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  172514

ي التأهيلية بخنيفرةمراد الملوكي57517
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  31793

ي57518
ي التأهيلية بخنيفرةمراد وهنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  141306

ي التأهيلية بخنيفرةمراد سكت57519
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  227784

ي التأهيلية بخنيفرةمراد أمزيز57520
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  175664

ي التأهيلية بخنيفرةمرو عائشة57521
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  131813

ي57522
ي التأهيلية بخنيفرةمروان انتيفى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  192024

ي التأهيلية بخنيفرةمرية  القليول57523
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  69483

ي التأهيلية بخنيفرةمريم فائق57524
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  226873

ي التأهيلية بخنيفرةمريم حداد57525
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  10642

ي التأهيلية بخنيفرةمريم أحداش57526
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  224498

57527
ي التأهيلية بخنيفرةمريم لخضى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  117150

ي التأهيلية بخنيفرةمريم وعتاب57528
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  205593

ي التأهيلية بخنيفرةمريم غازيوي57529
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  197087

ي57530 ي التأهيلية بخنيفرةمريم اوعن 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  125712
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ي التأهيلية بخنيفرةمريم اعطر57531
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102881

ي التأهيلية بخنيفرةمريم بن المكي57532
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  223807

ي التأهيلية بخنيفرةمريم كرجوط57533
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  210309

ي التأهيلية بخنيفرةمريم سكت57534
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102372

ي57535
ي التأهيلية بخنيفرةمريم وهنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  83660

ي التأهيلية بخنيفرةمريم  حجري57536
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103690

ي التأهيلية بخنيفرةمريم الصطي57537
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  192370

ي التأهيلية بخنيفرةمريم بوتغيت57538
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  61904

ي التأهيلية بخنيفرةمريم شيشاو57539
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  81877

ي التأهيلية بخنيفرةمريم بويخف57540
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  19802

ي التأهيلية بخنيفرةمريم أوهريمو57541
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  146629

ي التأهيلية بخنيفرةمريم لعفو57542
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  99363

ي التأهيلية بخنيفرةمريم قشو57543
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  69020

ي التأهيلية بخنيفرةمريم العماري57544
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  217017

ي التأهيلية بخنيفرةمريم الناوح57545
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  131453

ي التأهيلية بخنيفرةمريمة المجدوب57546
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182683

ي57547 ي التأهيلية بخنيفرةمريمة باهباب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79743

ي التأهيلية بخنيفرةمريمة  يادي57548
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  140804

ي التأهيلية بخنيفرةمريمة وزوهو57549
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  133311

قاوي57550 ي التأهيلية بخنيفرةمريمة شر
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  184426

ي التأهيلية بخنيفرةمصطفى سعودي57551
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  177068

ي التأهيلية بخنيفرةمصطفى فرحات57552
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  163381

ي التأهيلية بخنيفرةمصطفى الطرشوش57553
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  12900

ي التأهيلية بخنيفرةمعاذ بن رضوان57554
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  63203

ي جمال57555
ى
ي التأهيلية بخنيفرةمعدب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  126872

ي التأهيلية بخنيفرةمليكة حدوشان57556
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  68022

ي57557
ى
ي التأهيلية بخنيفرةمليكة   الواق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  142707

ي التأهيلية بخنيفرةمنال امحزون57558
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  186305

ي التأهيلية بخنيفرةمنال وحدة57559
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  92079

ي التأهيلية بخنيفرةمنال دربوكي57560
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  73195

ي التأهيلية بخنيفرةمنعم مربطي57561
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  128308

ى57562 ي التأهيلية بخنيفرةمنير ايعزتيي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79592

ي التأهيلية بخنيفرةموج نارص57563
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  11790

240من 235الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

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

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي57564
ي ملحنى ي التأهيلية بخنيفرةموج العرب 

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  169312

ي57565
ي التأهيلية بخنيفرةموش احنينى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  147164

ي التأهيلية بخنيفرةموش  أعالم57566
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  46531

ي57567
ى
ي ماموب

ى
ي التأهيلية بخنيفرةموالي التجاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  202120

ي التأهيلية بخنيفرةموالي الكبير علوي57568
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  181460

ي57569
يفى ي التأهيلية بخنيفرةموالي رشيد شر

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  117995

ي التأهيلية بخنيفرةموالي عبدهللا السعيدي57570
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  89921

ي التأهيلية بخنيفرةمونة ادجعي57571
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  174790

ي التأهيلية بخنيفرةمونة اجعي57572
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  68730

ي التأهيلية بخنيفرةمونة عقاوي57573
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  35760

ي التأهيلية بخنيفرةمونة أمحزون57574
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  187181

ي التأهيلية بخنيفرةمونة بوتفروت57575
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  179500

ي التأهيلية بخنيفرةمونة ابلقاس57576
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  211889

ي التأهيلية بخنيفرةمونة أمحزون57577
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  186226

 علو57578
ى
ي التأهيلية بخنيفرةموب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  165392

  خردوش 57579
ى
ي التأهيلية بخنيفرةموب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66535

ي التأهيلية بخنيفرةمونية بورصاص57580
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104066

ي التأهيلية بخنيفرةمونية شاجيع57581
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  129535

ي التأهيلية بخنيفرةميمون اعطار57582
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  149602

ي التأهيلية بخنيفرةمينة اسمانة57583
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  75638

ي57584
ى
ي التأهيلية بخنيفرةمينة صفصاق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  76975

ى57585 ي التأهيلية بخنيفرةمينة جنير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  136856

ي التأهيلية بخنيفرةمينة شنقوري57586
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  143127

ي التأهيلية بخنيفرةمينة مباريك57587
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178318

ي التأهيلية بخنيفرةمينة أوعمو57588
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  153295

ي57589 ي التأهيلية بخنيفرةمينة حضير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  110444

ي57590 ي التأهيلية بخنيفرةمينة االيوب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  112486

ى57591 ي التأهيلية بخنيفرةناجية وجنير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178186

ي التأهيلية بخنيفرةنادية الحموشي57592
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  98398

ي التأهيلية بخنيفرةنادية بلقا57593
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  155038

ي التأهيلية بخنيفرةنادية لنصار57594
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  62393

ي التأهيلية بخنيفرةنادية  الزمزامي 57595
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  13312

ي التأهيلية بخنيفرةنادية ابليفظ57596
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  15884
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ي التأهيلية بخنيفرةنادية  الشلواظي57597
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  54469

ي التأهيلية بخنيفرةنادية أوجنان57598
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  176856

ي التأهيلية بخنيفرةنادية  الكمراوي57599
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  162432

ي التأهيلية بخنيفرةنادية اهميش57600
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  95761

ي التأهيلية بخنيفرةنببل وعسو57601
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  68359

ي57602 ي التأهيلية بخنيفرةنبيل خضى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  37538

ي التأهيلية بخنيفرةنبيل الكرات57603
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  174014

ي57604
ى
ي التأهيلية بخنيفرةنبيلة كموب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  171035

ي57605
ي التأهيلية بخنيفرةنجاة اسبين 

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  181728

ي التأهيلية بخنيفرةنجاة باعكي57606
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  143015

ي التأهيلية بخنيفرةنجاة سبطري57607
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  16633

ي التأهيلية بخنيفرةنجاة اغال57608
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  134918

ي التأهيلية بخنيفرةنزار لكويس57609
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  15800

ي التأهيلية بخنيفرةنزهة المباركي57610
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  59835

ي57611
ى
ي التأهيلية بخنيفرةنزهة الواق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  132884

ي التأهيلية بخنيفرةنزهة عتيق57612
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  130125

ي التأهيلية بخنيفرةنزهة بوحميدي العلوي57613
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  177216

ي التأهيلية بخنيفرةنزهة عكي57614
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  131289

ي التأهيلية بخنيفرةنزهة اسماعيلي علوي 57615
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  234779

ي التأهيلية بخنيفرةنشين عنابو57616
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  63778

ي التأهيلية بخنيفرةنسيمة أمهاوش57617
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  182620

ي57618
ي التأهيلية بخنيفرةنضة مرضى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  91417

ي التأهيلية بخنيفرةنضى زازولي57619
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  30645

ار57620 ى ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة أعيى
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  138852

ي57621
ى
ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة العزوق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  74999

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة  مكاوي57622
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  106732

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة عساوي57623
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  123041

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة الهناوي57624
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  131633

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة ايكو57625
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  84908

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة انس57626
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  137628

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة شهبون57627
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  143395

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة لبعيوي57628
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  99049

ي التأهيلية بخنيفرةنعيمة  أفقار 57629
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  170558
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ي57630
ي التأهيلية بخنيفرةنهيلة الخليفى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  195834

ي التأهيلية بخنيفرةنهيلة أمزيز57631
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  128210

ي التأهيلية بخنيفرةنهيلة زيان57632
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  135396

ي التأهيلية بخنيفرةنهيلة دودو57633
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  192540

ي التأهيلية بخنيفرةنوال اضغو57634
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  131762

ي57635
 
ي التأهيلية بخنيفرةنوال سواق

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  166844

ي التأهيلية بخنيفرةنورالدين  اعزابة57636
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  14738

ي57637 ي التأهيلية بخنيفرةنورالدين اجي 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  120623

ي التأهيلية بخنيفرةنورالدين أحماد57638
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104155

ي التأهيلية بخنيفرةنورالدين بلعيساوي57639
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  57865

ي57640
ى
ي التأهيلية بخنيفرةنورة الدمعوب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  106866

ي57641
ى
ي التأهيلية بخنيفرةنورة التجاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  101730

ي57642 ي التأهيلية بخنيفرةنورة اليعقوب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102066

ي التأهيلية بخنيفرةنورة  الحجاوي57643
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103987

ي التأهيلية بخنيفرةنورة وقارس57644
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  141165

ي التأهيلية بخنيفرةنورة بوحالس57645
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  105774

ي التأهيلية بخنيفرةنورة طنيش57646
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  86375

ي التأهيلية بخنيفرةنورة الضاوي57647
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  194455

ي التأهيلية بخنيفرةنورة اخلخال57648
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  22397

ي57649 ي التأهيلية بخنيفرةنورة الخروب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  113947

ي التأهيلية بخنيفرةنورة ميلكي57650
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  236068

ي التأهيلية بخنيفرةنورة الشامي57651
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  205743

ي التأهيلية بخنيفرةهاجر مشنان57652
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  153841

ي التأهيلية بخنيفرةهاجر أعبا57653
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  118521

ي التأهيلية بخنيفرةهاجر وجعو57654
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  190850

ي التأهيلية بخنيفرةهاجر اشاظي57655
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  168004

ي التأهيلية بخنيفرةهاجر اخالي 57656
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  63787

ي التأهيلية بخنيفرةهاشم قاسمي57657
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  87940

ي التأهيلية بخنيفرةهبة عبادي57658
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  158580

ي التأهيلية بخنيفرةهجر العزاوي57659
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  152774

ي التأهيلية بخنيفرةهجر البهجاوي57660
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  45548

ي التأهيلية بخنيفرةهجر باحوش57661
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  194803

ي التأهيلية بخنيفرةهدى الجابري57662
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  172900
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ي التأهيلية بخنيفرةهدى بويلغمان57663
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  97920

ي التأهيلية بخنيفرةهدى اغديون57664
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  166231

ى57665 ي التأهيلية بخنيفرةهدى برشير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  55710

ي57666
ى
ي التأهيلية بخنيفرةهدى التجاب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103680

ي التأهيلية بخنيفرةهدى  حطان57667
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  162767

ي التأهيلية بخنيفرةهدى بنيس57668
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  23679

ي57669
ي التأهيلية بخنيفرةهشام الحسنى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  102453

ي التأهيلية بخنيفرةهشام الرفالي57670
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  191123

ي التأهيلية بخنيفرةهشام بوشمخت 57671
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  120097

ي التأهيلية بخنيفرةهشام خلوق57672
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  227264

ي التأهيلية بخنيفرةهشام اعالوي57673
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  103124

ي57674 ي التأهيلية بخنيفرةهشام الخروب 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  72378

ي التأهيلية بخنيفرةهشام مزوار57675
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  54503

ي التأهيلية بخنيفرةهند حمديوي57676
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  206162

ي التأهيلية بخنيفرةهند امعزول57677
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  149187

ي التأهيلية بخنيفرةهيثم محيب57678
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  72110

ي التأهيلية بخنيفرةوئام زعيطر57679
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  121940

ي التأهيلية بخنيفرةوائل عبودو57680
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  204774

ي التأهيلية بخنيفرةوداد زروال57681
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  50534

ي التأهيلية بخنيفرةوداد جام57682
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  93329

ي التأهيلية بخنيفرةوسام حمزة57683
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  159788

ي التأهيلية بخنيفرةوسيمة خلفاوي57684
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  47031

ي التأهيلية بخنيفرةوشافعي الشافعي57685
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  180888

ي التأهيلية بخنيفرةوفاء  العناز57686
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  178404

ي التأهيلية بخنيفرةوفاء جزولي57687
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  66624

ي التأهيلية بخنيفرةوفاء بوسلهام57688
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  48054

ى بهدي57689 ي التأهيلية بخنيفرةياسمير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  165538

ى الجهاد57690 ي التأهيلية بخنيفرةياسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  36117

ى انظام57691 ي التأهيلية بخنيفرةياسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  111335

ى زموري57692 ي التأهيلية بخنيفرةياسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  88815

ى  اخيطوش57693 ي التأهيلية بخنيفرةياسير
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104647

ي57694
 
ى أفتاب ي التأهيلية بخنيفرةياسير

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  173925

ي التأهيلية بخنيفرةيامنة اوشفرة57695
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  79470
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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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

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي التأهيلية بخنيفرةيامنة إنصاف 57696
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  13095

ي التأهيلية بخنيفرةيامنة فرحات57697
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  33933

ي57698
ى
ي التأهيلية بخنيفرةيزة الماموب

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  50464

ي التأهيلية بخنيفرةيشى  حمامي57699
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  55636

ي التأهيلية بخنيفرةيشى اسماعيلي57700
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  191183

ي57701
ى
ى زيتوب ي التأهيلية بخنيفرةيسير

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  237188

ي التأهيلية بخنيفرةيطو عزوزي57702
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  148131

ي التأهيلية بخنيفرةيطو أشار57703
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  209937

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف مرغادي57704
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  29970

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف دوحان57705
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  202970

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف مستحسن57706
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  25470

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف بويه57707
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  97601

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف أمحزون57708
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  104609

ي التأهيلية بخنيفرةيوسف واجي57709
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  145610

ي57710 ي التأهيلية بخنيفرةيوسف الطنج 
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  33806

ي التأهيلية بخنيفرةيونس بكريم57711
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  163871

ي التأهيلية بخنيفرةيونس بدا57712
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  81702

ي التأهيلية بخنيفرةيونس  العماري57713
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  146449

ي57714
ي التأهيلية بخنيفرةيونس الورضى

ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  120693

ي التأهيلية بخنيفرةيونس بويزماون57715
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  139369

ي التأهيلية بخنيفرةيونس عدال57716
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  108915

ي التأهيلية بخنيفرةيونس تغروط 57717
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  148037

ي التأهيلية بخنيفرةيونس   معزوزي 57718
ى
ي القاسم الزياب ثانوية اب  18656
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