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راء جو1004 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانسكينة المنصوري1006
إقليم: بولمانعبد العزيز حمداوي1010
إقليم: بولمانبوعرفاوي أحمد1011
إقليم: بولمانفاطمة خلوق1012
ادي1014 إقليم: بولمانمحمد ا
إقليم: بولماناكرام البوزطو 1015
إقليم: بولمانأمينة بويحول 1016
إقليم: بولمانكريمة حمداوي1017
إقليم: بولمانعبد الفتاح الحجيوي1018
راء الطي 1020 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانابتسام اقريمة1023
إقليم: بولمانسفيان اشويا1028
إقليم: بولمانعبد االله بواالوالد1033
إقليم: بولمانمحمد عالل1035
إقليم: بولمانبخوش زينب1040
إقليم: بولمانمحمد الفقيه1045
إقليم: بولماناحمد زيا 1046
إقليم: بولمانفدوى وطو 1047
إقليم: بولمانحسن العيساوي1048
إقليم: بولماننورالدين وسيل1049
إقليم: بولمانخولة ازرايدي1057
إقليم: بولمانمحمد اشنقور1063
ي1064 إقليم: بولمانمنار الع
إقليم: بولمانسكينة جراري1070
إقليم: بولمانالهام شاكر العلوي1078
ى1079 إقليم: بولمانكريمة ت
إقليم: بولمانلطيفة افركسو1082
إقليم: بولمانمحمد لهبوب1083
إقليم: بولمانرشيد كرير1085
إقليم: بولمانخديجة دديح1086
إقليم: بولمانلي الكاوزي1099
إقليم: بولمانحنان الغازي1103
إقليم: بولمانسعاد لسهب1108
إقليم: بولمانالعر صفا 1118
إقليم: بولمانعائشة شه 1123
إقليم: بولمانرحمة امزيل1125
إقليم: بولمانالمصط اوخللو1127
إقليم: بولمانمحمد درويش1128
إقليم: بولمانفاطمة احال 1129
راء حا 1130 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانند كرو 1131
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إقليم: بولمانتوفيق لكحل1133
إقليم: بولمانعبد اللـه اجيال1136
إقليم: بولمانمريم والشيخ1138
إقليم: بولمانخديجة بن عبو1143
إقليم: بولمانعبد العزيز لعضيم1150
إقليم: بولمانلطيفة مامون1154
إقليم: بولمانعائشة العمري1155
إقليم: بولماننجية الموساوي1156
راء الهبوب1160 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانأيوب مومن1171
إقليم: بولمانفاطمة الشياخ1172
إقليم: بولمانابتسام الحسناوي1175
راء بنصال1178 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولماندى ازلماض1182
إقليم: بولمانعائشة لعرج1183
ب1184 إقليم: بولمانالشيماء دا
يم سعيدي1186 إقليم: بولمانابرا
إقليم: بولمانفاطمة الطي 1188
إقليم: بولمانرقية فوزي1189
إقليم: بولمانحفيظ جبو 1190
إقليم: بولمانع سكور1204
إقليم: بولمانفضي نادية1208
إقليم: بولمانمصط الموساوي1212
إقليم: بولمانحنان مفتاح1213
إقليم: بولمانيوسف العيساوي1214
إقليم: بولمانخالد مزيا 1216
إقليم: بولمانسعاد فود1217
إقليم: بولمانأيمن احرموش1219
إقليم: بولمانمو العمراوي1221
إقليم: بولمانسهام اثب 1224
إقليم: بولمانحسناء عري 1228
إقليم: بولماناجر الحال 1230
ار1231 إقليم: بولمانحياة أ
إقليم: بولمانعزالدين الغراس1234
إقليم: بولمانبوبكر كادي1235
إقليم: بولمانعز الدين الحرشاوي1240
إقليم: بولمانحسناء نعاي 1242
إقليم: بولمانحفيظة رما 1243
راوة1246 راء بو إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانسفيان احميدة1247
إقليم: بولمانميمون بلقاسم1248
إقليم: بولمانعزيز ساسول1251
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إقليم: بولماناجر بكار1252
إقليم: بولمانمحمد حميدي1257
إقليم: بولمانمحمد داودي1271
إقليم: بولمانحسن الما 1280
إقليم: بولمانالحس بوربيع1285
إقليم: بولمانزينب بيصار1286
إقليم: بولماننضال برزكان1297
إقليم: بولمانسناء شفيق1303
إقليم: بولمانحورية االدري 1305
إقليم: بولماننعيمة الطي 1306
ة الحس 1309 إقليم: بولمانبو
إقليم: بولمانرشيد السه 1310
إقليم: بولمانفاطمة لقميهري1312
إقليم: بولمانبوطيب بوعرفة1315
إقليم: بولمانسومية المغناوي1317
إقليم: بولمانمحمد إجرضاون1318
إقليم: بولمانأيوب الحسناوي1319
إقليم: بولمانحسن لمغاري1320
إقليم: بولماننبيل باحمد1322
إقليم: بولمانابح فاطمة1323
إقليم: بولمانحسناء ايت ملوك1324
إقليم: بولمانرشيدة مسيح1327
إقليم: بولمانفطومة اعزيزي1329
إقليم: بولمانأمينة الحوم1332
إقليم: بولماننعيمة دديح1336
إقليم: بولمانع أعن 1343
ي 1344 إقليم: بولماننبيل 
إقليم: بولمانابتسام عالل1351
راء كاوزي1353 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانسومية أفرياط1358
إقليم: بولمانحنان أزلماط1363
إقليم: بولمانابتسام المد 1368
إقليم: بولمانعبد المنعم الحداد1371
إقليم: بولمانلي او خللو1372
إقليم: بولمانمريم الرحيوي1373
إقليم: بولمانشام مسعود1380
إقليم: بولمانلوبنة الحاكم1382
إقليم: بولمانفاتحة الصبا 1388
إقليم: بولمانع الصديق1389
إقليم: بولمانمحمد محمدي1393
إقليم: بولمانفوزية الحسناوي1398
إقليم: بولمانلمياء بوطابة1400
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إقليم: بولمانفاطمة بروش1402
إقليم: بولمانمحمد بورفون1403
إقليم: بولمانمحمد اوراغ1410
إقليم: بولمانع زلماط1413
إقليم: بولمانيام سه 1415
إقليم: بولمانجميلة اعبور1425
إقليم: بولمانسعيدة الدخ 1430
إقليم: بولمانغزالن وح 1431
إقليم: بولمانعبدالحق أقردون1432
يم بلقاس 1436 إقليم: بولمانابرا
إقليم: بولمانعزيزة بن مسعود1438
إقليم: بولمانياس فغراوي1440
إقليم: بولمانخديجة موكيل1441
روش1443 إقليم: بولمانحفيظ ا
إقليم: بولمانعائشة أكرسيف1458
إقليم: بولمانلي أزلما 1460
إقليم: بولمانيوسف معروف1464
نوش1470 إقليم: بولمانميمونة ا
إقليم: بولمانرجاء لعفو1475
إقليم: بولمانعائشة قدوري1477
إقليم: بولمانحنان بومريم1482
إقليم: بولماننورالدين اعنانة1486
إقليم: بولمانيوسف الشار 1499
إقليم: بولمانعائشة بهدي1534
إقليم: بولمانمحمد المهداوي1551
إقليم: بولمانميمون بوحنون1589
إقليم: بولمانمحمد الوشتا 1601
إقليم: بولمانكريمة دديح1605
إقليم: بولماننرجيس اعريش1606
إقليم: بولمانلطيفة الهال 1612
إقليم: بولماناسماء شطيطة1613
إقليم: بولمانالعر الخراق1625
إقليم: بولمانالركرا دكداك1639
إقليم: بولمانحجيبة الدبليج1655
إقليم: بولمانسعيد دحا 1672
إقليم: بولمانمحمد فت 1677
إقليم: بولمانمحسن لوي1682
إقليم: بولمانعبد الواحد العباس1684
إقليم: بولمانمحمد أقجور1692
إقليم: بولمانض عمي 1694
إقليم: بولمانعائشة دوناس1696
إقليم: بولمانسناء السه 1697
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راء مصون1699 إقليم: بولمانفاطمة الز
إقليم: بولمانمحمد الشهي 1701
ى دحما 1707 إقليم: بولمانبو
إقليم: بولمانعبدالقادر مزيا 1710
إقليم: بولمانامبارك بوعرفاوي1711
إقليم: بولمانبثينة مغ 1712
يف1714 إقليم: بولمانرشيد 
إقليم: بولمانفوزية مومن1716
إقليم: بولمانجليل حمداوي1717
إقليم: بولمانفاطمة بوعبيدي1719
إقليم: بولمانسناء بولعالم1720
إقليم: بولمانسعيدة الطال 1721
إقليم: تازةمريم الغزوا 2000
إقليم: تازةسارة معروف2003
إقليم: تازةطارق المغ 2004
ة بعزيز2009 إقليم: تازةنز
إقليم: تازةسعيدة فارس2013
إقليم: تازةامال بن عيو2016
ة إدري 2017 إقليم: تازةنص
إقليم: تازةسهام بودشار2024
ي2025 إقليم: تازةصابرة نص
ا 2027 إقليم: تازةاحالم ال
ندي2028 يبة  إقليم: تازةو
إقليم: تازةجر لبيض2029
ا 2030 إقليم: تازةجميلة 
إقليم: تازةأحمد بنسو 2037
إقليم: تازةأسماء المعيوف2041
إقليم: تازةالحس الكرطاوي2051
إقليم: تازةلوبنة الحيو 2055
إقليم: تازةفوزية المجتهد2056
نيد2060 إقليم: تازةفدوى 
ى كريد2065 إقليم: تازةب
إقليم: تازةسناء السبعاوي2069
إقليم: تازةسعيدة مراح2075
إقليم: تازةإبتسام زريول2085
إقليم: تازةفوزية العساوي2086
إقليم: تازةمحمد زروال2100
إقليم: تازةم خونة2101
إقليم: تازةسكينة بوخرصة2102
إقليم: تازةريهام القاتل2107
إقليم: تازةثورية بدري2109
إقليم: تازةحكيم بوشنافة2111
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إقليم: تازةخديجة طواش2112
إقليم: تازةمريم جمال2114
إقليم: تازةزكرياء ع 2117
إقليم: تازةمحمد مزوز2121
إقليم: تازةبدرالدين قل 2123
إقليم: تازةيزيد برعيش2128
إقليم: تازةاجر االخ 2131
إقليم: تازةفاطمة محيمدات2134
إقليم: تازةسلوى ادري وكي 2135
إقليم: تازةعبد المجيد العجوري2136
إقليم: تازةسليمة موحموصة2139
إقليم: تازةرشيد لهطل2142
إقليم: تازةالهام الريا 2144
إقليم: تازةحفيظة الفال 2145
رة البشناوي2148 إقليم: تازةز
إقليم: تازةحياة ابعوش2149
إقليم: تازةاسماعيل العبدالوي2151
إقليم: تازةعبد الحليم االدري 2160
إقليم: تازةسعاد ازندور2161
إقليم: تازةسناء نكا 2165
إقليم: تازةسعيدة حمادة2166
إقليم: تازةسهام العلوي2170
إقليم: تازةسعيد بوشلخة2174
إقليم: تازةخديجة سكاش2188
إقليم: تازةعزيزة بركاط2194
إقليم: تازةسومية اصديدق2197
إقليم: تازةالنح فدوى2199
إقليم: تازةخالد الحاج2200
إقليم: تازةيوسف العرعاري2202
إقليم: تازةسوسان اغرم2218
إقليم: تازةكمال امقسوم2222
إقليم: تازةاجر جابري2225
ار2229 إقليم: تازةميلود اف
بوت2231 إقليم: تازةمونية 
إقليم: تازةسفيان حمدي2267
إقليم: تازةسكينة عي2271
إقليم: تازةنورة الكعماز2272
راء مالل2282 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةلطيفة افري 2283
إقليم: تازةلب الحيا 2284
ف ايمنادن2286 إقليم: تازةأ
إقليم: تازةدنيا عساوي2289
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إقليم: تازةشام بوكباش2297
إقليم: تازةحكيمة الصيوري2314
إقليم: تازةلمياء العلوي2319
إقليم: تازةمريم مواد2321
راء البورقادي2340 إقليم: تازةفاطمة الز
راء زريق2343 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةكريم بوكباش2352
إقليم: تازةنادية الصاب 2354
إقليم: تازةايمان عشعاش2355
إقليم: تازةمحسن الصغيور2358
إقليم: تازةمحمد العصيوي2359
إقليم: تازةع برغازي2372
إقليم: تازةنجاة جبي 2382
إقليم: تازةيوسف قرفلة2387
إقليم: تازةحنان اغليل2391
موط2399 إقليم: تازةسناء أ
إقليم: تازةصوفية الشقربا 2420
إقليم: تازةنجاة برغوث2427
إقليم: تازةسارة ارشيدي2434
إقليم: تازةسومية بوشنة2436
إقليم: تازةالحس بوعجول2448
إقليم: تازةدنيا بوزيا 2453
إقليم: تازةاسماعيل قبق 2455
إقليم: تازةأحمد لمشاش 2474
إقليم: تازةيوسف احميدوش2492
ونشو2497 إقليم: تازةيوسف 
إقليم: تازةامينة سال 2500
إقليم: تازةفؤاد بوسكورن2507
ر2525 إقليم: تازةرجاء الطا
إقليم: تازةوسام لكحل2532
إقليم: تازةعبد الصمد فر 2534
إقليم: تازةسارةا الندير2541
إقليم: تازةخديجة الوضار2544
ادي2552 إقليم: تازةسكينة 
إقليم: تازةفدوى الفرطوط2553
إقليم: تازةسعاد محموح2556
إقليم: تازةسعاد بوكركور2561
إقليم: تازةنوال بوعياد2569
راء بوعبيد2570 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةسهام بكيطة2571
إقليم: تازةسوكينة سال 2575
إقليم: تازةكريمة أمزيان2585
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إقليم: تازةسكينة عبيد2589
إقليم: تازةفاطمة بن حرود2592
إقليم: تازةكمال بوعودة2594
إقليم: تازةطاريق المهور2604
ايب2607 ين  إقليم: تازةن
إقليم: تازةفاطمة الحجا 2608
إقليم: تازةاسامة اليداري2609
إقليم: تازةعبد العا العالم2613
إقليم: تازةمن لوكي 2614
إقليم: تازةنجاة استيتو2618
إقليم: تازةسناء أمغار2623
إقليم: تازةسناء كربوب2625
إقليم: تازةسفيان بغوس2626
إقليم: تازةدى بوعزة2636
إقليم: تازةصباح ازباير2642
إقليم: تازةع النمر2645
إقليم: تازةاسماء برودي2652
ة بوصنطوح2653 إقليم: تازةنظ
إقليم: تازةحكيمة لكحل2654
إقليم: تازةامال الهالوي2656
إقليم: تازةكوثر الصحراوي2678
إقليم: تازةايمان الرواس2679
إقليم: تازةصفاء الكسور2687
إقليم: تازةاسماعيل بريول2696
يفة الخرماش2705 إقليم: تازةا
إقليم: تازةمحمد القر 2706
إقليم: تازةالحسن اليعكو 2708
إقليم: تازةاكرام المختاري2711
راء العالم2716 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةسفيان بوسطيلة2722
إقليم: تازةأمال اإلدري 2724
إقليم: تازةعبد الكريم زريو 2730
راء البوط2737 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةوفاء ابويع2743
إقليم: تازةحسن لمرابط2744
إقليم: تازةكريم الزعت2746
إقليم: تازةسناء المنصوري2747
إقليم: تازةلب الصداف2754
إقليم: تازةنجية تاريشت2755
ري2758 إقليم: تازةمريم ز
راء بلغيت2760 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةاكرام كريرش2761
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راء أب 2763 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةنسيمة وزرار2774
إقليم: تازةمحمد الشلح2776
ى التازي2781 إقليم: تازةبو
إقليم: تازةابتسام النية2792
إقليم: تازةعائشة برغوت2793
إقليم: تازةسعاد دحمان2799
إقليم: تازةلمياء بينة2801
إقليم: تازةنعيمة بن سالم2803
ة2807 إقليم: تازةمروة بوخ
إقليم: تازةلي بوقبوب2827
إقليم: تازةنورة احمدي2832
إقليم: تازةسارة موموا2837
إقليم: تازةحكيمة حرمة 2839
إقليم: تازةمحمد اعميمر2841
إقليم: تازةفاطيمة االحرش2843
إقليم: تازةرشيد بن الغا 2844
إقليم: تازةلعزيزة بولعنان2845
إقليم: تازةمحمد بومجان2846
إقليم: تازةمحمد الطال 2847
إقليم: تازةمحمد يزوغ2848
فة2853 ور حبيب ال إقليم: تازةاز
إقليم: تازةعماد قرقاب2858
إقليم: تازةالمحجوب الخنشو 2859
إقليم: تازةسم الغيا 2860
ريوش2862 إقليم: تازةأيوب ا
إقليم: تازةدالل الطالب2863
إقليم: تازةفاطمة بويحياوي2864
إقليم: تازةكريمة العرو العل 2865
راء المجتهد2867 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةحنان طاطة2870
ة السكاف2873 إقليم: تازةسم
راء بيشو2885 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةحجيبة سعدي2890
إقليم: تازةعمر لشهب2891
إقليم: تازةجواد اسعيدي2893
إقليم: تازةسناء أقروط2897
إقليم: تازةأمال بندحمان2901
إقليم: تازةيامنة أوشن2902
إقليم: تازةعبد اللطيف الربوزي2903
إقليم: تازةلطيفة بولتام2907
ة اليعكو 2908 إقليم: تازةسم



10/30

رقم االمتحان

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

سلك التعليم االبتدا (تخصص مزدوج)

المديرية اإلسم و النسب

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود  - يونيو 2017

إقليم: تازةعبد الكريم بنخو2910
اد2911 إقليم: تازةالحس م
إقليم: تازةحفيظة مرغاد2913
إقليم: تازةمليكة المحب2915
ة قويقة2918 إقليم: تازةنز
إقليم: تازةفاطيمة بن المد 2921
إقليم: تازةادريس اليو 2923
إقليم: تازةلمياء الزيبوح2928
إقليم: تازةعزيزة بكراوي2929
إقليم: تازةعمر لطرش2933
إقليم: تازةعائشة الكاو2935
إقليم: تازةمحمد كعواس2936
إقليم: تازةميمونة السلي 2937
إقليم: تازةبهيجة المسعودي2939
إقليم: تازةعباس نجاح2943
اوي2947 إقليم: تازةاحمد الع
إقليم: تازةجميلة ابن ياس 2949
إقليم: تازةع بوكروط2952
إقليم: تازةأسماء لخلي 2953
إقليم: تازةدالل أفنيش2954
إقليم: تازةلطيفة الربوز2955
إقليم: تازةأمال عبا 2956
إقليم: تازةعالل بوفتيلة2959
إقليم: تازةسعيدة حرا 2963
إقليم: تازةمينة زاري2964
إقليم: تازةعبداللطيف الحس 2965
ي2966 إقليم: تازةالدريسية لمط
إقليم: تازةكريمة ابن تاتو2967
راء فاضل2970 إقليم: تازةفاطمة الز
إقليم: تازةادريس رايض2971
ة مري 2973 إقليم: تازةنز
إقليم: تازةعائشة حل 2975
إقليم: تازةرشيد مشهور2977
إقليم: تازةحدو بولوح2978
إقليم: تازةاسماعيل العزوزي2982
ي2983 ة الح إقليم: تازةسم
إقليم: تازةعبدالحفيظ طنفوس2984
إقليم: تازةاحمد ازكاغ2985
إقليم: تازةمن حموش2988
إقليم: تازةياس اخلف2989
إقليم: تازةالمختار بومردود2991
إقليم: تازةنبيلة بوليف2992



11/30

رقم االمتحان

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

سلك التعليم االبتدا (تخصص مزدوج)

المديرية اإلسم و النسب

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود  - يونيو 2017

إقليم: تازةكريمة قرماش2993
إقليم: تازةأحمد قبو2994
إقليم: تازةمحمد بالعر 2995
إقليم: تازةلطيفة العزيزي2997
إقليم: تازةزكرياء لحرار2998
إقليم: تازةمحمد العيساوي2999
إقليم: تاوناتفضيلة لهراوي3001
يم العبدللوي3002 إقليم: تاوناتابرا
ة3005 إقليم: تاوناتفاطمة احج
إقليم: تاوناتسارة بن طالب3007
ي3009 إقليم: تاوناتز البوا
إقليم: تاوناتمريم الوردي3011
إقليم: تاوناتيوسف افليفل3012
إقليم: تاوناتمحمد وطويط3015
إقليم: تاوناتسلوى اوليق 3018
يد العزا 3020 إقليم: تاوناتز
إقليم: تاوناتامينة الكوض3023
إقليم: تاوناتجواد المحمودي3025
إقليم: تاوناتمحمد العيادي3036
إقليم: تاوناتعصام السامري3044
اج3045 إقليم: تاوناتند ابن د
إقليم: تاوناتسليم النفي 3046
إقليم: تاوناتياسم أبورشيد3048
إقليم: تاوناتسهلية الهب 3051
إقليم: تاوناتبوش بورص3052
إقليم: تاوناتسليمان المهيدي3053
إقليم: تاوناتأيوب الصغيوار3054
إقليم: تاوناتسعاد نجدي3057
إقليم: تاوناتنجية عف 3060
إقليم: تاوناتفاطمة زيتا 3061
إقليم: تاوناتحسناء دحما 3062
إقليم: تاوناتياس العكشيوي3065
إقليم: تاوناتطارق ز 3066
إقليم: تاوناتمحمد الغندور3070
إقليم: تاوناتعبد العزيز الموم 3072
ار3073 إقليم: تاوناتن الدين ز
إقليم: تاوناتنجوى السديد3076
إقليم: تاوناتأنس البوري 3077
إقليم: تاوناتمحمد اليمري3082
إقليم: تاوناتناء الزاوي3083
ة العيدي3084 إقليم: تاوناتسم
ة العمرا 3085 إقليم: تاوناتسم
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إقليم: تاوناتإدريس الرو 3086
إقليم: تاوناتالحسنية االكحل3093
إقليم: تاوناتإحسان دحما 3096
إقليم: تاوناتسارة مال 3097
إقليم: تاوناتانوار الش 3098
إقليم: تاوناتالحس احماد3099
إقليم: تاوناتمصط رحيوي3101
ي3103 إقليم: تاوناتكمال البوا
إقليم: تاوناتمحمد الدريوش3104
ي3108 إقليم: تاوناتالجال القص
إقليم: تاوناتايمان المودن3110
إقليم: تاوناتأسامة الضاوي3113
إقليم: تاوناتتوفيق الحمدا 3120
إقليم: تاوناتعثمان التوزا 3121
إقليم: تاوناتنوال الشدادي3122
إقليم: تاوناتنورالدين النجار3123
إقليم: تاوناتمحمد العمرا 3125
إقليم: تاوناتيوسف النا 3131
إقليم: تاوناتى عتو3133
إقليم: تاوناتسليمة منو3136
إقليم: تاوناتابتسام العص 3140
إقليم: تاوناتالفضيل زويرش3142
إقليم: تاوناتأمال لكحل3147
إقليم: تاوناتلي اتوي 3151
إقليم: تاوناتنادية الحيمر3153
إقليم: تاوناتاجر العمرا 3154
إقليم: تاوناتمحمد بنعيش3156
إقليم: تاوناتسارة لمري 3157
إقليم: تاوناتعمر الرحا 3161
إقليم: تاوناتالعر الغدان3163
ان3164 إقليم: تاوناتعبدالرحيم ج
إقليم: تاوناتعزيز المرابط3165
إقليم: تاوناتجر بنيس3168
إقليم: تاوناتفاطمة العمار 3170
إقليم: تاوناترابحة العمري3172
إقليم: تاوناتمحمود أسمار3174
إقليم: تاوناتخليصة العماري3176
إقليم: تاوناتف عليطو3177
إقليم: تاوناتعماد اصبا 3181
إقليم: تاوناتعادل الور 3182
إقليم: تاوناتمليكة خالدي3183
إقليم: تاوناتمحمد الرا 3186
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إقليم: تاوناتحسام حماموس3188
إقليم: تاوناتمحمد المرني 3192
إقليم: تاوناتنادية فوزي3194
إقليم: تاوناتمحمد العمرا 3210
إقليم: تاوناتايوب الصيامة3214
إقليم: تاوناتايمان شيكر3216
إقليم: تاوناتسعيد الحي 3225
إقليم: تاوناتعادل صبيوي3234
إقليم: تاوناتسم اسعيدي3235
إقليم: تاوناتصفاء امالح3236
إقليم: تاوناتاحالم الشنتو 3239
إقليم: تاوناتمحمد كربوب3245
إقليم: تاوناتدى فر3264
إقليم: تاوناتعادل الصماق3268
إقليم: تاوناتميلود امطيط3272
إقليم: تاوناتيح النوار3274
إقليم: تاوناتأنس العمرا 3275
إقليم: تاوناتعماد لحن 3276
إقليم: تاوناتتوفيق الخزري3279
إقليم: تاوناتاماة  كركيط3282
إقليم: تاوناتنور الدين لكدا 3284
إقليم: تاوناتطريق الصبو 3288
إقليم: تاوناترضوان تمر3291
إقليم: تاوناتأم العمار 3297
إقليم: تاوناتلمياء أغم 3303
إقليم: تاوناتناء الحداد3304
إقليم: تاوناتاعمار احميمص3312
إقليم: تاوناتحنان غوال3314
إقليم: تاوناتيوسف الزغديدي3315
ى بالرظوان3318 إقليم: تاوناتيو
إقليم: تاوناتدى الزواين3319
إقليم: تاوناتسعد أزنود3322
إقليم: تاوناتبدر المزدري3327
إقليم: تاوناتندى الزكوري3328
إقليم: تاوناتيوسف بودينة3333
وز اصحي 3339 إقليم: تاوناتز
إقليم: تاوناتفراح الشيهب3340
إقليم: تاوناتايمان اشما 3341
إقليم: تاوناتكريمة خباش3346
إقليم: تاوناتايمان الصيدي3347
إقليم: تاوناتأميمة دلوا 3350
يكاح3353 إقليم: تاوناتعبد الحق 
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إقليم: تاوناتسعاد الدرقاوي3355
إقليم: تاوناتنهاد أضادي3357
إقليم: تاوناتغيثة المسيح3358
إقليم: تاوناتحمزة القر 3360
إقليم: تاوناتعدنان فت 3365
إقليم: تاوناتصفاء كرويات3366
إقليم: تاوناتصفاء الجابري3369
راء الحجا 3370 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتمصط العتيوي3375
إقليم: تاوناتعاطف الرماش3377
إقليم: تاوناتسكينة العلوط3378
إقليم: تاوناتمحمد فحفو 3387
إقليم: تاوناتطارق العو 3397
إقليم: تاوناتإخالص غديدو3399
إقليم: تاوناتسارة حمدادي3400
إقليم: تاوناتسناء بكوري3409
حان3414 راء  إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتمليكة مازيغ3419
إقليم: تاوناتامحمد الحريشة3422
إقليم: تاوناتأسية االزعر3423
راء فائز3424 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتنجية مزيا 3426
إقليم: تاوناتكريم المرتزق3427
إقليم: تاوناتغزالن الكارح3438
إقليم: تاوناتمحمد الهال 3441
يوي3446 إقليم: تاوناتسناء ال
إقليم: تاوناتسعيد بزوتنة3449
إقليم: تاوناتمحمد الوردي3459
يدور3460 إقليم: تاوناتنبيل 
إقليم: تاوناتعبدالقادر كفحا 3462
إقليم: تاوناتسل ن 3463
إقليم: تاوناتعواطف البيا 3470
إقليم: تاوناتنجاة منت3471
إقليم: تاوناتمحمد اليعالوي3473
إقليم: تاوناتعماد مسكادي3475
إقليم: تاوناتلي غراب3480
إقليم: تاوناتدى الرا 3482
إقليم: تاوناتسناء الهب 3484
إقليم: تاوناتاسماء حرافة3488
ين أوالدعياد3491 إقليم: تاوناتن
إقليم: تاوناتبوش االدري البوزيدي3493
إقليم: تاوناتمريم بورقبة3505
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إقليم: تاوناتزكية حجاج3506
إقليم: تاوناتسفيان العبادي3513
إقليم: تاوناتيوسف الدبوغ3519
إقليم: تاوناتحميد الما 3523
إقليم: تاوناتاكرام ازقاق3529
إقليم: تاوناتشام كفحا 3530
إقليم: تاوناتناء يسف3531
إقليم: تاوناتنجاة بودينة3535
إقليم: تاوناتايمان بشاللو3537
إقليم: تاوناتحسن النف 3542
إقليم: تاوناتأحمد بن ال 3551
إقليم: تاوناتإيمان الحمدو 3554
إقليم: تاوناتحفيظ احلي 3556
إقليم: تاوناتعبدالرحمان الزغاري3559
إقليم: تاوناتعزالدين السايح3563
إقليم: تاوناتفاطمة العطار3571
إقليم: تاوناتعبدالغ بريمة3573
إقليم: تاوناتمحمد السعيدي3576
إقليم: تاوناتيونس الم 3577
إقليم: تاوناتمحمد الروي 3578
إقليم: تاوناتابتسام المسي 3587
إقليم: تاوناترشيدة البيا 3588
ك3597 إقليم: تاوناتاحمد ال
إقليم: تاوناتعبد العزيز المنصوري3598
إقليم: تاوناتعزيزة لط 3601
إقليم: تاوناتنورالهدى البوسالم 3603
إقليم: تاوناتاحمد اعماروش3605
إقليم: تاوناتمحمد بنان3610
إقليم: تاوناتعادل كورب3621
إقليم: تاوناتعبدالعزيز الحيمر3628
إقليم: تاوناتمحسن الراشدي3630
إقليم: تاوناتمحمد اللكوط3632
إقليم: تاوناتالفضي شكري3634
راء بنخا 3635 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتمراد الرمادي3638
إقليم: تاوناتجر العمرا 3639
إقليم: تاوناتحسن تكشميطة3652
إقليم: تاوناتمريم البوال 3655
إقليم: تاوناتاسامة بريطال3657
إقليم: تاوناتعثمان األشقر3660
إقليم: تاوناتايمان العبادي3662
إقليم: تاوناتايمان الوردي3669
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إقليم: تاوناتسهام لبحيح3675
إقليم: تاوناتنص الخبش3677
إقليم: تاوناتحفيظة فراوي3688
ي3691 إقليم: تاوناتجعفر الب
يدور3698 إقليم: تاوناتياس 
إقليم: تاوناتمحمد أم المرو 3707
إقليم: تاوناتمحمد مسط 3708
إقليم: تاوناتاكرام بورزة3709
ي3712 إقليم: تاوناتيونس ص
إقليم: تاوناتالحسن العبادي3720
إقليم: تاوناتعماد العكشيوي3726
إقليم: تاوناتنجوى المستور3729
إقليم: تاوناتاسية الحجو 3732
إقليم: تاوناتياس رحو 3734
ون3735 راء الم إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتمحمد بن فارس3738
إقليم: تاوناتناء الجديدي3739
ا 3742 إقليم: تاوناتبدرالدين الح
إقليم: تاوناتعبدالفتاح الديا 3743
إقليم: تاوناتمحمد العزوزي3744
إقليم: تاوناتمحمد الرص 3748
ة أوبقلة3749 إقليم: تاوناتسم
إقليم: تاوناتعبد الفتاح فرحان3751
إقليم: تاوناتنادية الشمال 3753
إقليم: تاوناتزينب القي 3754
إقليم: تاوناتوفاء الحيبور3755
ور قلو 3757 إقليم: تاوناتاز
إقليم: تاوناتصفاء جنا ادري 3758
و 3759 إقليم: تاوناتمحمد ال
إقليم: تاوناتنهاد المجيد3762
إقليم: تاوناترشيد مغري3764
إقليم: تاوناتزكية الكوزي3765
إقليم: تاوناتعبد الكريم شكور3767
إقليم: تاوناتسعيدة قدوري3770
إقليم: تاوناتعبد  الزغاري3771
إقليم: تاوناتعمر الرماش3773
إقليم: تاوناتمحمد حلمون3781
إقليم: تاوناتدى الفق 3784
إقليم: تاوناتعبدالنور السلطا 3793
ي3808 إقليم: تاوناتمريم الب
إقليم: تاوناتنور الدين لوريد3811
إقليم: تاوناترباب إبو3816



17/30

رقم االمتحان

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

سلك التعليم االبتدا (تخصص مزدوج)

المديرية اإلسم و النسب

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود  - يونيو 2017

إقليم: تاوناتعصام الحس 3823
ى المرابط3839 إقليم: تاوناتي
إقليم: تاوناتمصط سنون3853
إقليم: تاوناتيوسف مزونة3855
إقليم: تاوناتياس العبودي3865
إقليم: تاوناتحفيظة جمال3866
إقليم: تاوناتمنعم ابريغل3879
إقليم: تاوناتكريم وسباع3882
إقليم: تاوناتعبدالرحيم شاكر3885
راء مصط 3887 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتسكينة الري 3892
إقليم: تاوناتعادل الرا 3896
إقليم: تاوناتمسعود العمار 3898
إقليم: تاوناتلب الخنشو 3899
إقليم: تاوناتالسعدية نكادي3902
إقليم: تاوناتكمال الفضيل3906
إقليم: تاوناتمحمد حجاج3935
إقليم: تاوناتز االزرق3944
إقليم: تاوناتعبد الحن العيادي3948
ا 3953 إقليم: تاوناتربحة ال
إقليم: تاوناتسلوى الحداد3956
إقليم: تاوناتعبد السالم دحمان3961
إقليم: تاوناتفضيلة النية3985
إقليم: تاوناتمحمد االزرق الحسو 4002
إقليم: تاوناتفاتحة الحمو 4010
إقليم: تاوناتحميد أجانا4017
دود4044 إقليم: تاوناتنور الهدى بو
إقليم: تاوناتزينب المستور4055
إقليم: تاوناتايمان الكراشل4058
إقليم: تاوناتمحمد طاوطاو4067
ان4070 إقليم: تاوناتحفصة اشو
إقليم: تاوناتمحمد العمرا 4093
إقليم: تاوناتفريد بورحمون4094
إقليم: تاوناتيونس اشكاري4100
إقليم: تاوناتخالد الحاي 4107
إقليم: تاوناتميلود دحمو 4110
إقليم: تاوناتادريس الحمدا 4112
إقليم: تاوناتامينة اغوتان4114
إقليم: تاوناتخديجة البكار4116
إقليم: تاوناتنزيهة العابد4120
ية4126 إقليم: تاوناتنسيمة بوع
إقليم: تاوناتمحمد الرا 4129
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إقليم: تاوناتالغا حمودي4131
إقليم: تاوناتعبدالحق الفراع 4136
إقليم: تاوناتمحمد عزيزي4139
إقليم: تاوناتعصام لفقيهات4140
إقليم: تاوناتكوثر السم 4148
إقليم: تاوناتحنان الوا 4154
ي4166 إقليم: تاوناتمنصورة الع
إقليم: تاوناتحياة المهتدي4168
إقليم: تاوناتمونة لعديدي4171
إقليم: تاوناتفوزية مر 4173
إقليم: تاوناترشيدة حميد4186
إقليم: تاوناتفاطمة القشالوي4189
ة4192 راء لحك إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتنوال كردل4193
إقليم: تاوناتنوال بوريشة4202
إقليم: تاوناتمحسن األقرع4203
إقليم: تاوناتمحمد اشتيوي4204
إقليم: تاوناتخديجة الفراص 4205
إقليم: تاوناتمحمد جنا ادري 4206
إقليم: تاوناتالحسن الحسا 4210
إقليم: تاوناتخالد الصنها 4211
إقليم: تاوناتفاطمة قداش4214
إقليم: تاوناتيوسف الن 4215
إقليم: تاوناتنادية السعيدي4216
إقليم: تاوناتالغالية مزوز4217
إقليم: تاوناتعبد الحكيم صد 4218
إقليم: تاوناتمصط القرمودي4223
إقليم: تاوناتنوال الجعري4224
إقليم: تاوناتحياة قربوع4229
إقليم: تاوناترجاء الكوال 4232
ة زموري4233 إقليم: تاوناتزا
إقليم: تاوناتسارة بنمسعود4235
دي4241 إقليم: تاوناتالحس شا
إقليم: تاوناتنضال العال 4242
إقليم: تاوناتياس حمودي4245
إقليم: تاوناتمحمد العيا 4248
إقليم: تاوناتام الوادي4250
إقليم: تاوناتطارق الزيتو 4251
إقليم: تاوناتلي الطي 4254
إقليم: تاوناتالحسنية بت سالم4255
إقليم: تاوناتسهام بنع 4258
إقليم: تاوناتنجاة صابري4260
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إقليم: تاوناتأحمد السعيدي4261
إقليم: تاوناتخديجة الغيوان4263
ي4268 إقليم: تاوناتلمياء بش
إقليم: تاوناتن االدري البوزيدي4271
إقليم: تاوناتمحمد بوبنة4272
إقليم: تاوناتمهدي منار4274
إقليم: تاوناتمحمد لكري 4276
إقليم: تاوناتعبد الحميد الشلخة4277
ي4279 إقليم: تاوناتشادية زغ
إقليم: تاوناتعبد المجيد مكان4282
إقليم: تاوناتمخلص الداودي4285
إقليم: تاوناتعبدالحق الناظر4288
إقليم: تاوناتمصط نا 4290
إقليم: تاوناتنجية الني4292
إقليم: تاوناتسعاد العيساوي4295
إقليم: تاوناتفاطمة الراي4296
ى الراوي4297 إقليم: تاوناتبو
إقليم: تاوناتربيعة الكال 4298
إقليم: تاوناترشيد الزعر4299
إقليم: تاوناتأميمة ويجان4300
إقليم: تاوناتمليكة الغوماري4301
إقليم: تاوناتمحمد اليسي 4303
إقليم: تاوناترشيد االزرق4304
إقليم: تاوناتنجية كريد4306
إقليم: تاوناتجليلة كريرش4308
إقليم: تاوناتسعيد الزخو 4309
إقليم: تاوناتفؤاد الطايق4310
إقليم: تاوناتوسامة الغركا 4311
إقليم: تاوناتالزيتو يونس4313
رة العوام4316 إقليم: تاوناتز
إقليم: تاوناتمريم اربي 4317
إقليم: تاوناتنجيب لمحر 4320
إقليم: تاوناتّ◌أحالم العل الشنتو 4322
إقليم: تاوناتادريس الطي 4323
إقليم: تاوناتعبد العا حبي 4325
إقليم: تاوناتمراد االدري البوزيدي4326
إقليم: تاوناتطارق صالح4329
ادي4331 إقليم: تاوناتسكينة 
إقليم: تاوناتسلوى حلي 4332
إقليم: تاوناتعتيقة شيبوب4337
إقليم: تاوناتسناء العزا 4339
إقليم: تاوناتقمر العال 4340
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وك4350 إقليم: تاوناتشهرزاد م
إقليم: تاوناتأمينة الشاطر4352
إقليم: تاوناتاسماء الديا 4353
إقليم: تاوناتإدريس زروق4355
إقليم: تاوناتاسماعيل برا 4357
إقليم: تاوناتفاطمة فشات 4361
إقليم: تاوناتمحس اليون 4362
إقليم: تاوناتعبد ال الكرضة4365
إقليم: تاوناتفايزة الوا 4366
إقليم: تاوناتعمر اسمار4367
إقليم: تاوناتكمال المنكاد4369
إقليم: تاوناتيوسف العمرا 4370
إقليم: تاوناتشيماء البوزيدي4371
ناس 4374 إقليم: تاوناتلي ال
إقليم: تاوناتمراد اعبابو4376
د4377 إقليم: تاوناتعبد االله مجا
ون4379 إقليم: تاوناتمحمد خ
إقليم: تاوناتمحمد فاط الغازي4382
إقليم: تاوناتطو شيماء4386
إقليم: تاوناتلي العبادي4390
ى بوشفرة4393 إقليم: تاوناتي
إقليم: تاوناتكوثر الكتا 4396
إقليم: تاوناتمحمد منا 4409
إقليم: تاوناتعماد الغل 4411
إقليم: تاوناتتوفيق سلطا 4414
إقليم: تاوناتعادل الحمام4415
إقليم: تاوناتجواد حساين4416
إقليم: تاوناتعبد العا الشارف4417
إقليم: تاوناتمحمد العمرا 4427
إقليم: تاوناتاحمد عبودي4430
إقليم: تاوناتمريم خنو 4432
إقليم: تاوناتنورالدين المنضوري4434
إقليم: تاوناتأسية الغازي4435
إقليم: تاوناتخديجة خويدي4436
إقليم: تاوناتكمال مالح4439
إقليم: تاوناتمريم نا 4444
إقليم: تاوناترضوان الناظر4445
يد4447 إقليم: تاوناتمحمد مجا
إقليم: تاوناترضوان الفولون 4448
إقليم: تاوناتأسماء سيوري4449
إقليم: تاوناتدنيا شيكر4450
إقليم: تاوناترشيدة الطريبش4455
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إقليم: تاوناتعبداإلاله الدراز4456
ي4457 إقليم: تاوناترباب النا
إقليم: تاوناتحنان بوقرانع4458
إقليم: تاوناتنعيمة الهبوب4459
إقليم: تاوناتعبد العزيز بداوي4462
إقليم: تاوناتمحمد عال 4463
راوة4466 يم بو إقليم: تاوناتابرا
ي4470 إقليم: تاوناتمحمد القص
إقليم: تاوناتمحمد العل 4472
إقليم: تاوناتعثمان الشهيبة4473
إقليم: تاوناتمحجوب مالح4474
إقليم: تاوناتعبد الحميد القديدة4479
إقليم: تاوناتمريم الحيكون4480
إقليم: تاوناتحميد الصاد 4481
إقليم: تاوناتشيماء زروال4486
إقليم: تاوناتعبد القادر السال 4487
إقليم: تاوناتاكرام الشهيبة4488
إقليم: تاوناتسلوى الحسو 4490
إقليم: تاوناتسناء الحجا 4494
إقليم: تاوناتعبد المو بوكتاب4495
إقليم: تاوناترانيا خمرو 4496
إقليم: تاوناتسعيد العكشيوي4498
إقليم: تاوناتاحميدو الجرطي 4500
إقليم: تاوناتاحمد بن احدش4501
ى نا 4502 إقليم: تاوناتب
إقليم: تاوناتإيمان حروكة4504
إقليم: تاوناتأسماء الزروا 4506
إقليم: تاوناتعبد الملك الدحما 4507
إقليم: تاوناتعادل الهو 4508
ف كمية4510 إقليم: تاوناتأ
إقليم: تاوناتادريس بحوح4511
إقليم: تاوناتعبد الفضيل اكريمط4514
إقليم: تاوناتالحس المريزق4515
إقليم: تاوناتعبد  المرزو 4516
إقليم: تاوناتسعيد بجو4517
إقليم: تاوناتعبداللطيف بوشارب4518
إقليم: تاوناتوفاء العبضلوي العلوي4519
إقليم: تاوناتأمينة الحسو 4520
إقليم: تاوناتابتسام عربية4521
ة المصبا 4522 إقليم: تاوناتنظ
إقليم: تاوناتجر السعيدي4523
إقليم: تاوناتسناء الدخي 4526
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إقليم: تاوناتخاتمة اليوس 4530
إقليم: تاوناتادريس الحما 4533
إقليم: تاوناتلب المزيو 4534
إقليم: تاوناتادريس قباش4535
إقليم: تاوناتالمصط الدريوش4537
راء فهد4540 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتشام بومعزة4541
إقليم: تاوناتخالد التاغزو 4542
إقليم: تاوناترحمة االدري البوزيدي4544
إقليم: تاوناتلي الشهدي4545
إقليم: تاوناتالهام الغر 4546
إقليم: تاوناتنادية اتباتو4547
إقليم: تاوناتمصط البقا 4551
إقليم: تاوناتصفاء سديد4552
إقليم: تاوناتعبد الرحمان لزراك4553
إقليم: تاوناتعبد  لبحر4555
إقليم: تاوناتعبد الن الهواري4557
إقليم: تاوناتفاطمة الراوي4558
إقليم: تاوناتادريس جندارة4559
إقليم: تاوناتعبد الواحد ازطوط4560
إقليم: تاوناتعتيقة لمسيفر4561
إقليم: تاوناتاحالم البوزيدي4563
إقليم: تاوناتاشم جلول4564
إقليم: تاوناتنعمة اس 4565
إقليم: تاوناتمحمد النجاري4566
ى الونج 4568 إقليم: تاوناتيو
إقليم: تاوناتم الجفا 4571
إقليم: تاوناتعبد العزيز العيدي4573
إقليم: تاوناتايمان الغركا 4574
إقليم: تاوناتمحمد مقور4575
إقليم: تاوناتيفة لغلوغة4576
إقليم: تاوناتاحمد العلوي4577
إقليم: تاوناتمراد الهرسال4578
إقليم: تاوناتر القنفود4579
إقليم: تاوناتعبد المنعم طلحة4580
ي4581 إقليم: تاوناتعائشة اكب
ي4583 إقليم: تاوناتخديجة مص
إقليم: تاوناترشيد عيشوش4584
إقليم: تاوناترضوان توا 4585
إقليم: تاوناتامينة طالب4586
ة ديدي4587 إقليم: تاوناتنز
إقليم: تاوناتمحسن الخالدي4588
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إقليم: تاوناتمحسن جنا 4589
إقليم: تاوناتسناء الدحما 4590
إقليم: تاوناتعدنان الخطيب4591
إقليم: تاوناتطارق الفلو 4592
إقليم: تاوناتتوفيق الكعال4593
ر4594 إقليم: تاوناتفوزية بن طا
إقليم: تاوناتابتسام الفروي4596
إقليم: تاوناتنجيب الفحفو 4601
إقليم: تاوناتأمال المجيهد4603
إقليم: تاوناتالخو ليل4604
إقليم: تاوناتأحمد أب 4605
إقليم: تاوناتعمر قريبو4606
إقليم: تاوناتطارق االشقر4607
إقليم: تاوناتعبد الرحيم الرجوا 4608
إقليم: تاوناتأم أوبقلة4609
إقليم: تاوناتعائشة بل الحاج4610
إقليم: تاوناتنوح خلوق4612
إقليم: تاوناتعبد  بوع 4617
إقليم: تاوناتعبد الحق القلو 4618
إقليم: تاوناتاسماء الصال 4619
راء بوزارا4621 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتخديجة العنا 4623
إقليم: تاوناتكريمة بوعزة4624
إقليم: تاوناتأيوب لحرير4626
إقليم: تاوناتبوش المسناوي4628
إقليم: تاوناتعبد السالم بوك 4629
إقليم: تاوناتسعيدة الحميدي4631
إقليم: تاوناتحميد الفرا 4632
إقليم: تاوناترشيدة السنو 4634
ة المبكر4635 إقليم: تاوناتسم
إقليم: تاوناتمحمد بوزيتون4636
إقليم: تاوناتسناء المساعد4637
إقليم: تاوناتاحمد صباح4638
إقليم: تاوناترشيد حميمن4639
إقليم: تاوناتفاطمة الفريشة4640
إقليم: تاوناتابتسام صبيوي4644
إقليم: تاوناتربيعة الكيطة4648
إقليم: تاوناتمحمد فوا 4649
إقليم: تاوناتفوزية الداودي4653
إقليم: تاوناترشيد شيشان4659
إقليم: تاوناتمريم المد 4661
إقليم: تاوناتسناء قريمو4663
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إقليم: تاوناتالحسن صبيوي4666
إقليم: تاوناتنع السي 4667
إقليم: تاوناتخديجة المعوج4668
إقليم: تاوناتخديجة بققة4669
إقليم: تاوناتر االسماعي 4671
إقليم: تاوناتفائزة المرزو الزروا 4673
راء كويطع4674 إقليم: تاوناتفاطمة الز
كا 4676 إقليم: تاوناتحفيظة ال
إقليم: تاوناتمحمد الجو 4678
ة بن احميدو4679 إقليم: تاوناتسم
إقليم: تاوناتحنيفة بنا 4681
إقليم: تاوناتخالد ديري4682
نو 4683 إقليم: تاوناتسعيد ال
إقليم: تاوناتعثمان العوا 4687
إقليم: تاوناتكريمة السب 4693
إقليم: تاوناتاالدريسية صاريح4695
ف الخرو 4701 إقليم: تاوناتأ
إقليم: تاوناتمحمد العبادي4702
ة الغدار4703 إقليم: تاوناتنص
إقليم: تاوناتنور الدين الحيبور4704
إقليم: تاوناتفاطمة الهواري4705
إقليم: تاوناتعبدالغ حرطيط4706
إقليم: تاوناتموراد مرزوق4708
إقليم: تاوناتامينة اليعقو 4709
إقليم: تاوناتشام العبادي4711
إقليم: تاوناترضوان اشقيفة4712
يف الغندور4713 إقليم: تاوناتمحمد 
إقليم: تاوناتأميمة بوزايدي الشي 4714
ري4715 إقليم: تاوناتعادل الز
إقليم: تاوناتنادية محروك4716
إقليم: تاوناترجاء الشهي 4719
إقليم: تاوناتسكينة غوال4720
إقليم: تاوناتسعيدة المجيهد4722
إقليم: تاوناتحميد الزغديدي4724
إقليم: تاوناتعبدالصمد البدا 4725
إقليم: تاوناتامينة الفيال 4726
إقليم: تاوناتوفاء بوراس4727
إقليم: تاوناتجمال بوصف4728
إقليم: تاوناتنادية ابرا 4729
إقليم: تاوناتلب الحمراوي4730
إقليم: تاوناتأحمد الحمودي4732
إقليم: تاوناتامكلثوم جنا ادر 4733
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ي عبد المنعم4735 إقليم: تاوناتالحم
إقليم: تاوناترشيد الكواطري4736
إقليم: تاوناتمحمد مجيدي4739
إقليم: تاوناتفاطمة حمراوي4741
إقليم: تاوناتحميد الحواص 4742
راء الخلفاوي4743 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتسومية المركاوي4745
إقليم: تاوناتغزالن االدري البوزيدي4746
إقليم: تاوناتاسماء زبيطو4748
إقليم: تاوناتند بسيط4749
إقليم: تاوناتياس البكوري4754
إقليم: تاوناتالرا شقرة4758
إقليم: تاوناتكريمة الحما 4759
إقليم: تاوناتاحالم العمري4760
إقليم: تاوناتتوفيق العلوش4763
إقليم: تاوناتياس بوشفرة4767
إقليم: تاوناتامينة القشقا 4768
إقليم: تاوناتحليمة رحيوي4769
إقليم: تاوناتعبد الفتاح بنسليمان4771
إقليم: تاوناتصباح علوي4772
إقليم: تاوناتعبد السالم العمرا 4781
إقليم: تاوناتعبد الفتاح السامري4783
إقليم: تاوناتناء الصيد4786
إقليم: تاوناتإيمان الرقيوي4788
ي4789 إقليم: تاوناتالحسن البن
إقليم: تاوناتعبد العزيز ت 4790
إقليم: تاوناتنادية لحرش4791
إقليم: تاوناتنهاد بودبزة4792
إقليم: تاوناتر خالد4793
إقليم: تاوناتعبد الواحد ارقيق4797
إقليم: تاوناتطارق دادي4798
إقليم: تاوناتمحمد العمرا 4800
إقليم: تاوناتامال فوا 4801
إقليم: تاوناتمحمد المنصوري4803
إقليم: تاوناتزيبدة السي 4805
إقليم: تاوناتمصط منو4806
إقليم: تاوناتفدوى العطار4807
إقليم: تاوناتمحمد أمكادي4808
ع4809 إقليم: تاوناتغزالن الم
إقليم: تاوناتمينة العطار4811
إقليم: تاوناتعزيز الدو 4812
ري4813 إقليم: تاوناتسناء الجو
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إقليم: تاوناتسعيد صدرا 4814
إقليم: تاوناتفيصل قجيدع4815
إقليم: تاوناتفراح شك 4817
إقليم: تاوناتنبيل الحسو 4818
إقليم: تاوناتمحمد السعودي4819
إقليم: تاوناتمحمد البكو 4822
إقليم: تاوناتام كلثوم لحفيظ4823
إقليم: تاوناتخالد كوب4824
إقليم: تاوناتعمر عااط 4825
إقليم: تاوناتامينة الحجا 4826
يم الذ 4827 إقليم: تاوناتابرا
إقليم: تاوناتصفاء الكصاب4828
إقليم: تاوناتعبدالغفار المنيا 4833
إقليم: تاوناتحاتم النشيوي4834
ف دعنو 4837 إقليم: تاوناتأ
إقليم: تاوناتمريم الفحل4838
إقليم: تاوناترجاء الخملي 4840
إقليم: تاوناتعبدالرحيم البولما 4842
إقليم: تاوناتعبد الحليم الوزا 4843
إقليم: تاوناتأمال العوادي4845
إقليم: تاوناتعبداالله المومن4846
إقليم: تاوناتايمان بوماللة4851
إقليم: تاوناتوفاء وزا عمري4854
إقليم: تاوناتاسية قبال4855
ـــري4856 ــاة الجــو إقليم: تاوناتحـيـ
إقليم: تاوناتادريس الغرنا 4858
إقليم: تاوناتند الحجا 4860
إقليم: تاوناتكريمة خرشوف4861
ري4862 إقليم: تاوناتمينة االز
إقليم: تاوناترشيد االدري البوزيدي4864
راء علوي بلغي 4867 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتلمياء الحميدي4868
إقليم: تاوناتفاطمة العبادي4870
إقليم: تاوناتنجاة مجعوط4872
إقليم: تاوناتر صفا 4874
ندي4876 إقليم: تاوناترشيد 
إقليم: تاوناتمحمد الشبي 4878
إقليم: تاوناتسوليمة العفوري4879
إقليم: تاوناتحنان عريوة4880
إقليم: تاوناتحنان بن 4881
إقليم: تاوناتأم الفتوح4883
إقليم: تاوناتسل سليلة4884
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إقليم: تاوناتسليمة كعمو 4885
إقليم: تاوناتحسن سج4886
إقليم: تاوناتعزالعرب الكناش4887
إقليم: تاوناتالحسن شقرون4888
إقليم: تاوناتلمياء كنبور4890
إقليم: تاوناتتورية فاس4891
إقليم: تاوناتع السبع4892
إقليم: تاوناتسناء الطراف4894
إقليم: تاوناتعبد الرزاق مديش4895
ي الغازي4896 إقليم: تاوناتبو
إقليم: تاوناتحياة الشهيبة4902
إقليم: تاوناتخديجة عدير4906
ة المت 4908 إقليم: تاوناتنز
إقليم: تاوناتمراد كليكيلة4927
إقليم: تاوناتعبد العزيز الحمودي4930
إقليم: تاوناتلمياء الكعيوش4940
إقليم: تاوناتوفاء االعميم4942
إقليم: تاوناتسعد المجيد4960
إقليم: تاوناتنادية الفرسية4963
إقليم: تاوناتعبدالسالم الخرازي4964
إقليم: تاوناتمحمد بجو4965
ون4966 إقليم: تاوناتكريمة الم
إقليم: تاوناتعائشة الخرو 4969
إقليم: تاوناتفاطمة وا عل 4970
ادي4971 إقليم: تاوناتأحمد ال
إقليم: تاوناتعزيز الشنتو 4972
إقليم: تاوناتسعاد زاي4977
إقليم: تاوناتنوفل لزرك4978
إقليم: تاوناتفاطمة سحنون4980
إقليم: تاوناتبوش الخرازي4990
إقليم: تاوناتصفاء بحباح5006
ش5008 إقليم: تاوناتملود مح
ة بن جلول5009 إقليم: تاوناتنص
إقليم: تاوناتلطيفة فنان5010
إقليم: تاوناتخديجة البوجيدي5012
إقليم: تاوناتشام الزكري5018
إقليم: تاوناتفاطمة ال 5019
إقليم: تاوناتعبد اللطيف الورطا 5020
حان5031 إقليم: تاوناتنوال 
إقليم: تاوناتأسماء الحجو 5032
إقليم: تاوناتمحمد الصماق5041
إقليم: تاوناتوئام العرقو 5044
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إقليم: تاوناتاحمد الحجا 5045
إقليم: تاوناتأحالم الفحفو 5047
إقليم: تاوناتوفاء راب 5056
إقليم: تاوناتاحسان اكرويل5057
إقليم: تاوناتجواد الصحي 5063
إقليم: تاوناتمحمد ام الغوا 5064
إقليم: تاوناتأحالم صبور5070
إقليم: تاوناتلبنة بودبزة5076
إقليم: تاوناتايمان مسط 5083
إقليم: تاوناتفؤاد البكوري5084
إقليم: تاوناتناء العككري5085
إقليم: تاوناتاجر العل الحلي 5087
إقليم: تاوناتحسن بواط5088
إقليم: تاوناتشام الرشدي5100
إقليم: تاوناتنعيمة كروح5115
إقليم: تاوناتكريمة عزوزي5126
إقليم: تاوناتراضية فر 5131
إقليم: تاوناتنبيلة جبوري5133
إقليم: تاوناترضوان الد 5140
إقليم: تاوناتسهام الزخو 5149
إقليم: تاوناتثورية امجيدوا5166
إقليم: تاوناتعبد اإلله المذكوري5169
اط5172 إقليم: تاوناترشيد ال
ة االقرع5176 إقليم: تاوناتسم
إقليم: تاوناتأسماء محفوظ5179
إقليم: تاوناتخولة عصفوري5186
إقليم: تاوناتفؤاد كروش5190
إقليم: تاوناتاسية الديا 5194
إقليم: تاوناتمجيدة الزريو 5204
روري5208 إقليم: تاوناتسعيد ال
إقليم: تاوناتعبد السالم جعفري5210
إقليم: تاوناتبدر العلو 5224
إقليم: تاوناتسارة العمراوي5225
إقليم: تاوناترحمة المود 5226
باك5233 إقليم: تاوناتعبد 
إقليم: تاوناتاحمد امزاي 5268
إقليم: تاوناتعبد الكامل اللبينة5308
إقليم: تاوناتمحمد احلي 5341
إقليم: تاوناتجا محمد5342
إقليم: تاوناتعزيز الوادي5383
إقليم: تاوناتعبد القادر اضادي5414
إقليم: تاوناتابتسام الهيضا 5416
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إقليم: تاوناتسعيد الم 5417
إقليم: تاوناتمحمد المرابط5510
إقليم: تاوناتجليلة بوزيد5592
إقليم: تاوناتيوسف زريق5626
إقليم: تاوناتالحسنية حري 5634
إقليم: تاوناتكوثر لكري 5635
ي5667 إقليم: تاوناتفاطمة النص
إقليم: تاوناتتوفيق بوجوج5673
إقليم: تاوناتسحر النميس5677
إقليم: تاوناتمحمد شتيو 5678
إقليم: تاوناتفاطمة احواص 5679
إقليم: تاوناتعبد السالم اقص 5684
إقليم: تاوناتجر المرابط5688
إقليم: تاوناتمريم الوقاف5693
إقليم: تاوناتعبد العزيز سنانو5722
إقليم: تاوناتحسناء حري 5725
د5736 إقليم: تاوناتحليمة المجا
إقليم: تاوناتالحسنية بلحسان5746
يف5747 راء  إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتنجالء القلي 5748
إقليم: تاوناتعزيز العمرا 5764
راء بلحسان5784 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتحفيض بركان5806
إقليم: تاوناتعبدالهادي امحرف5836
إقليم: تاوناتأسامة الزجاري5838
إقليم: تاوناتعائشة وص 5850
إقليم: تاوناتعبد المومن معطاوي5851
إقليم: تاوناتفتيحة عل عرو 5855
إقليم: تاوناتادريس العكري5862
إقليم: تاوناتسكينة حمودة5865
إقليم: تاوناتخديجة الجام 5866
إقليم: تاوناتسفيان الصمو 5885
إقليم: تاوناتسكينة الوردي5899
إقليم: تاوناتزينب لحسي 5914
إقليم: تاوناتمحمد العزوزي5938
إقليم: تاوناتسناء طريبق5983
إقليم: تاوناتلي معاش5984
روري5986 إقليم: تاوناتأميمة ال
إقليم: تاوناتخالد سمال 5988
إقليم: تاوناتغزالن ابن رشد5990
إقليم: تاوناتزينب البهجة5996
إقليم: تاوناتحنان خلفاوي6002
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إقليم: تاوناتنعيمة زعفور6006
إقليم: تاوناتسمية الياز 6027
إقليم: تاوناتسارة بسمان6052
إقليم: تاوناتسناء بوجو6154
إقليم: تاوناتدى القيمة6175
إقليم: تاوناتلي زعال 6191
إقليم: تاوناتسليمة الكرش6206
إقليم: تاوناتايمان رزو 6211
إقليم: تاوناتعبد الرحمان حساي 6216
إقليم: تاوناتسفيان الحس 6217
إقليم: تاوناتعبد الرؤوف بنهنو6220
إقليم: تاوناتعبدالجليل الهالوي6228
إقليم: تاوناتكمال الهيلول6229
إقليم: تاوناتحسن الكري 6231
إقليم: تاوناتحميد الشعا 6232
إقليم: تاوناتكوتر بودياب6237
إقليم: تاوناتمصط خلوف6240
إقليم: تاوناتخولة لعليوي6248
ة6249 إقليم: تاوناترشيد العب
إقليم: تاوناتالحس اليحياوي6251
إقليم: تاوناتوفاء الفزازي6284
راء الكارح6287 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتشام المانع6294
إقليم: تاوناتباجو محمد6295
إقليم: تاوناتفتيحة احريوش6298
إقليم: تاوناتشام بنان6301
إقليم: تاوناتمحمد المحمدي6305
راء امعالوي6306 إقليم: تاوناتفاطمة الز
إقليم: تاوناتعبدالصمد الهواري6307
إقليم: تاوناتفاطمة حن 6312
إقليم: تاوناتمنية كدار6313
إقليم: تاوناتيونس المهدي6315


