
الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

العلوم�الر�اضية�″ أ″  - تخصص�فر�سية مسلك�ال��شيح�:
1

مصادق�عليھZ187000333الذكرالنقوب�زاكورة03-05-13555641987تاب�ت�يوسف1
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك��العلوم�الر�اضية�-أ- مسلك�ال��شيح�:
24

مصادق�عليھZ187000092الذكراوالد�حمو�ل�لوع�زاكورة�01-11-12470321980العمرا�ي�محمد1
مصادق�عليھZ187000371الذكرالنقوب�زاكورة13-11-13362741995ال�ال���محمد10
مصادق�عليھZ187000388الذكرفزواطة�زاكورة07-12-13688841996اوتول�ا��س�ن11
مصادق�عليھZ187000390الذكرتامكروت�زكورة08-01-13605781991ايت�بابا�عروب�عثمان12
مصادق�عليھZ187000446الذكرزاكورة12-12-12312371995الدر�ا���محمد13
مصادق�عليھZ187000449الذكراكدز�زاكورة�10-02-13851061992اوا��اج�محمد14
مصادق�عليھZ187000478الذكر���اكدز18-02-13450371993ايت�القائد�عبد�الرفيع15
مصادق�عليھZ187000486الذكرتمنو�الت15-03-13460671993ايت�العباس�محمد16
مصادق�عليھZ187000487الذكرزاكورة02-06-13837751998ايت�دو�و�سعيد17
مصادق�عليھZ187000488الذكرب���زو���زاكورة�18-07-13963091993ايت�الغازي��عمر�18
مصادق�عليھZ187000523الذكرترناتة�زكورة10-05-13675441997اللوزي�ايوب19
مصادق�عليھZ187000167الذكرتمكروت�زاكورة20-08-�12472131980نصاري�عبد�اللطيف2

مصادق�عليھZ187000553الذكرترغليل14-01-12688531994الفيال���ع��20
مصادق�عليھ�Z187000600عمأن��زاكورة20-04-12257221998أيت�با��سن��صباح21
مصادق�عليھ�Z187000617عمذكراولوز�تارودانت12-08-12542111979ايت�العباس�ا��سن22
مصادق�عليھ�Z187000621عمأن��مزكيطة�زاكورة01-01-12149241997ايت�املقدم�فاطمة23
مصادق�عليھ�D144041538عمذكراسر�ر�ايلمشان�زاكورة30-09-12504201996معر�ر�ا��س�ن�24
مصادق�عليھZ187000266الذكرتازار�ن�زاكورة�02-07-12649661993طلما�ي�ياس�ن�3
مصادق�عليھZ187000271الذكرزاو�ة�اوزدين�تا�سيفت�اكدز�زاكورة�15-07-12741071994ايت�ا��نا����حمزة4
مصادق�عليھZ187000282الذكرزاكورة01-01-13607451992عبد�املو����احمد5
مصادق�عليھZ187000290الأن��زاكورة28-12-12903651995باحمو�غزالن6
مصادق�عليھZ187000308الذكرزاكورة20-06-13145241991بودا�ي��عبد�الرحمان7
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مصادق�عليھZ187000318الذكرزاكورة05-12-12906971989لعر����عبد�الغ��8
مصادق�عليھZ187000332الذكرزاكورة�01-12-12263241994الفز�ي���شام�9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك��داب مسلك�ال��شيح�:
89

مصادق�عليھZ187000009الذكرالنقوب�زاكورة25-04-12599631998الطا�ري�مصطفى1
مصادق�عليھZ187000102الذكردوار�ايت��شو�جماعة��غبالت16-10-12721261989تا���حميد10
مصادق�عليھZ187000117الذكرزاكورة15-05-13141481992مازوز�محمد11
مصادق�عليھZ187000120الأن��زاكورة10-09-12259581998ال��اج�لب��12
مصادق�عليھZ187000128الذكرفم�زكيد�طاطا01-01-��12975331980ميدي��حسن�13
مصادق�عليھZ187000135الذكر�ترناتة�زاكورة25-08-��13012661993سي���عبد�العا��14
مصادق�عليھZ187000149الذكرالنقوب10-12-12394611986فاضل�خالد15
مصادق�عليھZ187000162الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�10-07-13198101995لعضم�س�ام16
مصادق�عليھZ187000163الذكرتا�لة�تازة�30-06-12411271993غنام��حسن17
مصادق�عليھZ187000166الذكرمكناس11-11-12905171995عاتق�بنع����18
مصادق�عليھZ187000186الذكرتاكون�ت�زاكورة17-08-13351191995الصال���احمد19
مصادق�عليھZ187000033الذكرزاكورة11-10-12564351988لبيض�اسماعيل�2

مصادق�عليھZ187000189الذكردوار�موك��03-09-13085591975أيت���ضر�سالم20
مصادق�عليھZ187000197الأن��ب���زو���زاكورة05-01-13352391996بوعزة�نجيبة21
مصادق�عليھZ187000201الأن��زاكورة07-10-13237001994أوزمو�وسام22
مصادق�عليھD135676302الذكرأوالد�مقدم20-12-13453991997الكرزا�ي�احمد23
مصادق�عليھZ187000214الأن��زاكورة20-12-13493951994فاطمة��أوخدجو24
مصادق�عليھZ187000219الأن�����الثمور�زاكورة03-02-13145611978امباكة�االغر�ي25
مصادق�عليھD136117492الذكرزاكورة06-02-13393571997اوخ��ى�خالد26
مصادق�عليھZ187000226الأن��ايت�والل�زاكورة10-01-13003981997اعبو�حسناء27
مصادق�عليھZ187000228الأن���تي��ول�ن�زاكورة21-01-13469121997البوستاوي�مر�م28
مصادق�عليھZ187000234الذكر�ايت�حمان�09-11-12635671993التوزي��حماد29
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مصادق�عليھZ187000037الأن��تافتاشنا�زاكورة25-02-12972271995الباض�خديجة3
مصادق�عليھZ187000240الأن��زاكورة01-09-12259901995املدكوري�سناء30
مصادق�عليھZ187000243الأن��مركز�اكدز15-01-12432001991ايت�بن�ع���سم��ة31
مصادق�عليھZ187000244الذكردوار�اوالد�ايوب�ت��ول�ن�زاكورة�04-05-12695771997غداو�عبد�الرحيم32
مصادق�عليھZ187000283الذكرالروحا�زاكورة29-03-�12813601996الل�محسن33
مصادق�عليھZ187000291الذكرزاكورة05-07-13277671997ابرقا�سعيد34
مصادق�عليھZ187000303الذكرزاكورة19-01-12502821987الكواري��عبد�ا��فيظ�35
مصادق�عليھZ187000307الذكرتاكون�ت�زاكورة15-08-12566681994فت�����شام36
مصادق�عليھZ187000323الذكردوار�ر�اط02-04-13142071993فين���عبد�ال�ادي37
مصادق�عليھZ187000343الذكرتازناخت�ورزازات�10-04-13667451965كوراج��احمد�38
مصادق�عليھZ187000356الأن��ت��ول�ن�زاكورة15-05-12265531997ايت�با��ا�يوسرى 39
مصادق�عليھZ187000058الذكرفزواطة�زكورة09-10-12248961994اوتول�يوسف4

مصادق�عليھZ187000359الأن���اكدز�زاكورة13-01-��13246751992بن�محمود���فاطمة40
مصادق�عليھZ187000372الأن��بن�مسيك�سيدي�عثمان01-08-13018051990ال��قاوي�اسية41
مصادق�عليھZ187000380الذكرامحاميد�الغزالن�زاكورة22-03-12532681995ب�شعيبة�الصديق42
مصادق�عليھZ187000383الذكرورزازات01-01-13692671977مزوز��عبد�الكر�م43
مصادق�عليھZ187000386الذكرزاكورة18-07-13577651996ابو�طارة�البلغي���مصطفى44
مصادق�عليھZ187000391الذكرزاكورة13-12-13725221996اعراب�يوسف45
مصادق�عليھZ187000392الذكرزاكورة04-04-13819631992الناصري��سرى 46
مصادق�عليھZ187000393الأن��تمزموط�زاكورة05-10-13726641987الفال���لطيفة47
مصادق�عليھZ187000400الأن��تامكروت�زاكورة01-06-13857471996املسك�ن�ز�رة48
مصادق�عليھZ187000401الأن��تي��ول�ن�زاكورة15-06-13855081985العالوي�فاطمة49
مصادق�عليھZ187000060الذكرزاكورة23-01-12989001994ضا�ر�عبد�الواحد5

مصادق�عليھZ187000415الذكرايت�والل�زاكورة10-12-13360151991كمال�حسن50
مصادق�عليھZ187000419الذكرقصر�ت��اف28-01-������13569511991صمود�حسن51
مصادق�عليھZ187000433الذكرزاكورة04-04-13485801990ال�اسمي�جمال52
مصادق�عليھZ187000435الأن��زاكورة24-02-13969771986باع���مر�م53
مصادق�عليھZ187000453الأن��زاكورة29-10-13709451997تفال�سم��ة54
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مصادق�عليھZ187000465الذكرايت�عثمان14-03-13947231992و�زا�رشيد55
مصادق�عليھZ187000469الذكرزاكورة15-10-13718571994بودوار�سعيد56
مصادق�عليھZ187000472الأن���مركز�اكدز�زاكورة11-04-13369131991موزون�مر�م57
مصادق�عليھZ187000473الذكرامحاميد�الغزالن�زاكورة20-01-12958571994ملوح�ياس�ن58
مصادق�عليھZ187000479الذكراسر�ر�إملشان06-05-13361341990العلوي��شام59
مصادق�عليھZ187000066الذكراكدز�زاكورة�15-04-12589571987ايت�عبو��فيصل�6

مصادق�عليھZ187000482الأن��دوار��حارة�شعو�10-12-13962951994بومنديل�خديجة60
مصادق�عليھZ187000490الذكرزاكورة13-12-14034341990بولر�اح�عبد�الصادق61
مصادق�عليھZ187000503الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة04-05-13371121978اكزال�ابرا�يم62
مصادق�عليھZ187000508الأن��زاكورة01-01-14035311978اخب�ش�فاطمة63
مصادق�عليھZ187000521الأن��دوار�تفو�الت22-05-12823961993اشر�د�عز�زة64
مصادق�عليھZ187000545الذكرتلكون�ث�زاكورة01-11-12480611900الفرحاوي�مبارك65
مصادق�عليھZ187000549الذكر�قصر�املحاميد�اعر�ب20-12-13976531976الكنتاوي�اع��66
مصادق�عليھZ187000551الذكرت��ول�ن�زاكورة04-09-14091781996اوالد�مو����امل�دي67
مصادق�عليھ�Z187000561عمأن��تامكروت�زاكورة01-01-13314541975العبيوي��خدوج68
مصادق�عليھ�Z187000571عمأن��ب���زو���زاكورة20-06-12154711992البدوي�سم��ة69
مصادق�عليھZ187000074الذكردوار�الشمس�ورزازات20-06-12546551972العمري�عالل7

مصادق�عليھ�Z187000574عمأن���ت�سيفت�زاكورة�15-10-12327121992حمان��فاطمة�70
مصادق�عليھ�Z187000575عمذكراكدز�زاكورة30-09-12677621990باحسو�عبد�هللا71
مصادق�عليھ�D130005345عمذكرورزازات29-05-13891731997ج�ان�صالح�الدين72
مصادق�عليھ�Z187000609عمذكرزاكورة�02-09-��13571531991ام�خالد73
مصادق�عليھ�Z187000628عمذكرزاكورة30-06-12877171987ورشان�محمد74
مصادق�عليھ�Z187000629عمذكرسيدي�يوسف�بن�ع���مراكش19-11-13169331995ايت�سيدي�احماد�اوع���ا�س75
مصادق�عليھ�Z187000631عمذكردوار�السواكن11-01-12730211986الز���ي�احمد76
مصادق�عليھ�Z187000635عمذكرتازر�ن�زاكورة01-01-13163351978ايت�او�ا�يوسف77
مصادق�عليھ�Z187000647عمذكرفزواطة�زاكورة20-05-12736881995ور�ع�ابرا�يم78
مصادق�عليھ�Z187000651عمأن��زاو�ة�الباركة�زاكورة04-02-13207941989السيوطي�حنان79
مصادق�عليھZ187000086الأن��تاكون�ت�زاكورة21-02-12605611998جبا���غزالن8
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مصادق�عليھ�Z187000653عمأن��اكدز�زاكورة�18-12-�13527201990الكداري�سكينة�80
مصادق�عليھZ187000657الذكرالنقوب�زاكورة01-01-13955911985بوزراد�حسن81
مصادق�عليھ�Z187000660عمأن��مراكش01-01-13653391973القباج�فاطمة�الز�راء82
مصادق�عليھ�Z187000667عمذكرتحناوت�ا��وز 30-04-12410251989خاع���جواد83
مصادق�عليھ�Z187000670عمأن��ب���زو��24-03-12274131995زر�ا�ي�نجيبة84
مصادق�عليھ�Z187000690عمذكرزاكورة01-01-13292481976لغماري�اسماعيل85
مصادق�عليھ�Z187000708عمأن��اكدز�زاكورة�20-02-13260381998نادية�الكداري�86
مصادق�عليھZ187000711الأن��النقوب�زاكورة10-10-13451671987الغر����رقية87
مصادق�عليھ�Z187000718عمأن��زاكورة11-08-12379371988ب��ام��شرى 88
مصادق�عليھZ187000846الأن�����املنصور�الد����زاكورة01-06-�14267381986فضي����ز��ب89
مصادق�عليھZ187000095الذكرزاكورة02-03-13029641979مطيع�محمد�ام�ن9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم���سانية مسلك�ال��شيح�:
484

مصادق�عليھZ187000001الذكرزاكورة01-12-12798631995البودا�ي�ياس�ن1
مصادق�عليھZ187000011الذكرترناتة�زاكورة10-03-12889901994العالوي�عبد�العا��10

مصادق�عليھZ187000126الذكرتامكروت�زاكورة14-08-�12321351997نصاري�محمد100
مصادق�عليھZ187000127الذكركتاوة�زاكورة08-09-12422411995بومسعود�سعيد101
مصادق�عليھZ187000129الذكرزاكورة20-11-13151291996املقدمي�رشيد�102
مصادق�عليھZ187000130الأن��فزواطة�زاكورة05-08-13148861998العلوي�مر�م103
مصادق�عليھZ187000131الأن��ب���زو���زاكورة25-02-13024101996ا��لفوي�فاطمة104
مصادق�عليھZ187000132الذكرزاكورة30-10-13146451999اوحسو��ياس�ن105
مصادق�عليھZ187000133الذكركتاوة�زاكورة17-06-12278281993الفرس�ي�عبد�الرحيم106
مصادق�عليھZ187000134الأن��زاكورة21-10-12976881995ا��وما�ي��لب��107
مصادق�عليھZ187000136الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�04-08-12299741999اسماعيل���عال�108
مصادق�عليھZ187000137الذكراملنارة�كيل���مراكش01-01-12957831998وقا����ال��يد109
مصادق�عليھZ187000012الأن��النقوب�زاكورة21-07-12679571995موجان�عا�شة11

مصادق�عليھZ187000138الذكر�ب�النقوب�زكورة20-07-12980661992رحمون�يوسف110
مصادق�عليھZ187000139الأن��زاكورة14-09-13208041997ال�اسمي�سكينة111
مصادق�عليھZ187000140الأن��ايت�اسفول 11-03-13130691996و�العبدو��خديجة112
مصادق�عليھZ187000141الذكرزاكورة29-11-12909841995لغف��ي�حسن113
مصادق�عليھZ187000142الأن��زاكورة05-05-12900291990ال�اسمي��عيمة114
مصادق�عليھZ187000143الأن��زاكورة25-03-13074921987ال�اسمي�ميمونة115
مصادق�عليھZ187000144الأن��الروحا�زاكورة15-12-12634201997الشيخ�فاطمة�الز�راء116
مصادق�عليھZ187000145الذكرتاكون�ت�زاكورة12-01-12274011990اكوزال���سن117
مصادق�عليھZ187000146الذكرتاكون�ت�زاكورة08-11-12352961996والكوش�سعيد118
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مصادق�عليھZ187000147الذكرتامكروت�زاكورة21-01-13203651998اعراب�عبد�الغ��119
مصادق�عليھZ187000013الذكردوار�ان�ام15-04-12973101992محمد�بوفرا12

مصادق�عليھZ187000148الذكرزاكورة10-11-13274971991ا��ا����يوسف120
مصادق�عليھZ187000150الذكرتف�شنا�زاكورة14-03-13247171994الوردي��محمد121
مصادق�عليھZ187000151الذكردوار�تالو�ن�01-04-12799801995ايت�باعبد�الرحمان��محمد122
مصادق�عليھZ187000152الذكرمزكيطة�زاكورة23-10-12991461993مزون�عبد�الرزاق123
مصادق�عليھZ187000153الذكرتامكروت26-06-12566381993العز�زي��شام124
مصادق�عليھZ187000154الأن��اوالد�يح���الكراير�زاكورة26-04-13141061993ايت�مباركة�مسعود�سناء125
مصادق�عليھZ187000155الأن��تمزموط�زاكورة07-10-13145281992عمران�غيثة126
مصادق�عليھZ187000156الذكراكدز�زاكورة�13-03-12554741992موزون�عبد�ا��ق�127
مصادق�عليھZ187000157الذكراكدز�زاكورة�01-09-13168331985ابوالحسن�عبد�اللطيف�128
مصادق�عليھZ187000158الأن��زاكورة01-03-13215951995العايدي�س�ام129
مصادق�عليھZ187000014الذكرتاكون�ت�زاكورة22-08-12760341994باخديل�ابرا�يم13

مصادق�عليھZ187000159الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة18-03-13354741988اكزال���سن130
مصادق�عليھZ187000160الذكربن�مسيك�سيدي�عثمان15-10-13170541992بندرى�سفيان131
مصادق�عليھZ187000161الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�15-10-�12883751995بوزلوف�س���132
مصادق�عليھZ187000164الذكرورزازات09-07-12889251995العبا����خالد133
مصادق�عليھZ187000165الذكرتمكروت�زاكورة30-11-�12747081985نصاري�الد���134
مصادق�عليھZ187000168الذكرغر�س�العلوي�الراشيدية20-04-13355631997ات��ال�محمد135
مصادق�عليھZ187000169الذكركتاوة�زاكورة�10-10-13160311994وشاشو�حميد136
مصادق�عليھZ187000170الذكرأس�اون�تارودانت26-10-13363081989ازرك�ا��سن137
مصادق�عليھZ187000171الأن��تامكروت�زاكورة22-10-13359061995لكحل��فتيحة138
مصادق�عليھZ187000172الذكرتزار�ن28-11-13291341976الذ����موالي�ذ���139
مصادق�عليھZ187000015الذكرتامكروت�زاكورة24-11-12611611997بولعزافر�عبد�ا��ميد14

مصادق�عليھZ187000173الذكرزاكورة01-10-13035031996العبدالوي�معاد140
مصادق�عليھZ187000174الذكرزاكورة28-06-13270261994الرامي�عز�ز141
مصادق�عليھZ187000175الذكرفزواطة�زاكورة17-11-13238641999ور�ع�محمد142
مصادق�عليھZ187000176الذكرزاكورة�ورزازات01-02-13279301989املحمودي�محمد143
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مصادق�عليھZ187000177الذكرزاكورة13-07-13395751995العسلوي�زكر�اء144
مصادق�عليھZ187000178الذكرتامكروت�زاكورة25-03-13033911992العلوي�رشيد145
مصادق�عليھZ187000179الأن��زاكورة01-01-13237821979بودراع�سعاد146
مصادق�عليھZ187000180الذكرزاو�ة��اوزدين��تا�سيفت�زاكورة�06-06-12713251996ايت�بركة��عبد�الكر�م�147
مصادق�عليھZ187000181الذكر��زاو�ة�اوزدين�تا�سيفت�زاكورة�25-09-12714901993ايت�����الطيب��اسماعيل148
مصادق�عليھZ187000182الذكرتمزموط�زاكورة15-08-12806341994ايت�باحدو�امل�دي149
مصادق�عليھZ187000016الذكرافالندرا�زاكورة20-08-12664851996أيت�ا��ال���ا��ال��15

مصادق�عليھZ187000183الذكراسفالن�- اكدز�- زاكورة20-11-12988331978عروس�رشيد150
مصادق�عليھZ187000184الذكرزاو�ة�ب�ن�ا��بل�ن�01-01-12264621976ايت�دادا��محمد�151
مصادق�عليھZ187000185الذكرمزكيطة�زاكورة�20-02-12318311975افال�عبد�ا��افظ�152
مصادق�عليھZ187000188الذكرمراكش18-05-��13280091996شان�اسماعيل153
مصادق�عليھZ187000190الذكرافرا�زاكورة�10-09-13120261996بابا�عبد�هللا154
مصادق�عليھZ187000191الذكرتي��ول�ن�زاكورة10-05-13259171989ب�باري�رشيد155
مصادق�عليھZ187000193الذكرتمكروت30-06-�13199621974نصاري�احمد156
مصادق�عليھZ187000195الذكرزاكورة25-12-13221931997الزو�ن��شام157
مصادق�عليھZ187000196الذكرتازار�ن�زاكورة13-06-13239341996فر�ط�جمال158
مصادق�عليھZ187000198الأن���تازار�ن�زاكورة27-01-13306641997وال���سفيان159
مصادق�عليھZ187000017الأن��تامكروت�زاكورة06-03-12261441992ايت�ا��اج�ع���اب�سام16

مصادق�عليھZ187000199الأن��دوار�تمسا�لت�تزار�ن�زاكورة15-11-12673191987وال���حنان160
مصادق�عليھZ187000202الذكرتاكون�ت12-12-13367251990و�دة�ع��161
مصادق�عليھZ187000203الذكردوار�اوالد�اسليمان�زاكورة09-09-13304611998املعاط����ع��162
مصادق�عليھZ187000204الذكرتامكروت�زاكورة01-10-�12282511990القسيوي�حسن163
مصادق�عليھZ187000206الأن��تاكون�ت10-01-12704281987تا�ا�ي�اسماء164
مصادق�عليھZ187000208الذكرتازناخت�ورزازات28-01-13366691989عز�زي�عبد�املجيد165
مصادق�عليھZ187000209الذكرتمرموط�راكورة01-01-13014221993احديدة�رشيد�166
مصادق�عليھZ187000211الذكرتاكون�ت26-06-12128851990ا��ما�ي��فيصل167
مصادق�عليھZ187000212الذكردوار�اجمو�01-01-12461941987املسعودي�محمد168
مصادق�عليھZ187000213الأن��تامكروت�زاكورة06-11-13481141994العبدالوي�اسماء169
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مصادق�عليھZ187000018الأن��تاكون�ت�زاكورة01-01-12348941996ا��مري�صباح17
مصادق�عليھZ187000215الذكرزاكورة01-06-13475761989العلوي�رشيد170
مصادق�عليھD141053471الذكرالروحا  15-05-12496861997ايت�بنحسي���ابرا�يم171
مصادق�عليھZ187000216الذكر�غبالت�زاكورة08-05-13344041997اوفس�ى�حسن172
مصادق�عليھZ187000217الذكرايت�والل�زاكورة04-12-13396841978بوسعيدي���سن173
مصادق�عليھZ187000218الأن��والد�ا��اج03-02-13071081993فاطمة�ا��ضري 174
مصادق�عليھZ187000220الذكردوار�أوالد�ملوك14-09-13215421983ملقدمي�عبد�الرحيم175
مصادق�عليھZ187000221الذكرأكدال�الر�اض�الر�اط18-05-��13274701993زاز�ابرا�يم176
مصادق�عليھZ187000222الأن��زاكورة27-10-13363881992العالوي�فوز�ة177
مصادق�عليھZ187000223الذكرابيلدة�زاكورة29-11-13394881990العبيوي�محمد178
مصادق�عليھZ187000224الأن��تامكروت�زاكورة28-10-12876741992بابا�حمو�خديجة179
مصادق�عليھZ187000019الذكرزاكورة07-06-12487431994العدي���محمد�18

مصادق�عليھZ187000225الأن��ايت�والل�زاكورة11-06-13064441995امالل�ز�رة180
مصادق�عليھZ187000227الأن���زاكورة06-05-13262561997لعكيدي�سارة181
مصادق�عليھD139796898الذكرالروحا02-10-��13150121995ــــدي�اسماعيل�182
مصادق�عليھZ187000231الذكر���التمور�زاكورة20-12-12303851992ال��بو����ابرا�يم183
مصادق�عليھZ187000233الأن��زاكورة31-01-12924721995ليع������نز�ة184
مصادق�عليھZ187000236الذكرزاكورة17-08-12176291994عم�ا�فيصل185
مصادق�عليھZ187000238الذكرتاكون�ت�زاكورة�12-07-13429811993عايد�حسن186
مصادق�عليھZ187000242الأن��تامكروت�زكورة�03-09-12433011992الفخار�ال�ام187
مصادق�عليھZ187000246الأن��كتاوة�زاكورة�01-09-12902431993باحمو�انزا�ة188
مصادق�عليھZ187000247الذكرزاكورة30-04-13500521975ز����عمر189
مصادق�عليھZ187000020الذكرب���زو���زاكورة06-12-12632421987ايت�ب�����عبد�العز�ز19

مصادق�عليھZ187000248الذكرتامكروت29-12-12715861992فيتح�محسن190
مصادق�عليھZ187000251الذكرتاكون�ت�زاكورة01-01-13597221987الشعبان�ا��س�ن191
مصادق�عليھZ187000253الذكركتاوة�زاكورة19-03-13184981996وخو�ا�زايد192
مصادق�عليھZ187000254الذكرتامكروت�زاكورة08-02-12370411995الكب��ي�اسامة193
مصادق�عليھZ187000255الذكردوار�أيت���سن�تف�شنا26-05-12310651988تماشت�محمد194
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مصادق�عليھZ187000258الذكرزاكورة01-03-12613161988ا��مداوي�محسن195
مصادق�عليھZ187000261الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�25-02-12465911961النيل�محمد196
مصادق�عليھZ187000268الأن��طانطان07-03-12630851990الكرا�ش�فاطمة197
مصادق�عليھZ187000269الذكركتاوة�زاكورة28-06-13123781996وعدجو�سعيد198
مصادق�عليھZ187000270الذكرتازار�ن�زاكورة24-09-13238371984العسيان���سن199

مصادق�عليھZ187000002الذكركتاوة�زاكورة04-09-12772691995الصو����العلوي�عبد�ا��فيظ2
مصادق�عليھZ187000021الذكرالنقوب�زاكورة05-04-12170711997حامد�ابرا�يم20

مصادق�عليھZ187000273الذكرزاكورة02-10-13275661997الر�ي���ي��200
مصادق�عليھD134891952الذكردوار�حارة�شعو�ت�سفت�اكدز05-10-12360951991عبا����عبد�ا��الق201
مصادق�عليھZ187000275الذكرتاكون�ت24-06-12253161993الشيخ�ابرا�يم202
مصادق�عليھZ187000276الذكرتازار�ن�زاكورة12-04-12925341998الرفا���محمد203
مصادق�عليھZ187000277الذكرب���امحمد�الراشيدية29-09-12563811993مو�و�ي�محمد204
مصادق�عليھZ187000278الذكرالنقوب�زاكورة19-03-12304881992العبيدي�يوسف205
مصادق�عليھZ187000279الأن��اوالد�يح���الكراير�زاكورة�14-04-13435841994ا��داد�كر�مة206
مصادق�عليھZ187000280الذكرايت�والل�زاكورة14-01-12305101996الوا���عبد�اللطيف207
مصادق�عليھZ187000281الذكرالروحا�زاكورة01-03-12698971995البغدادي�محمد208
مصادق�عليھZ187000284الذكرتنفو�القصر�الكب��28-03-13034691995كرمت�يو�س209
مصادق�عليھZ187000022الذكرزاكورة02-12-12729861992ا��داوي�حسن21

مصادق�عليھZ187000285الذكرزاكورة21-07-13400481994الفز�ي�خالد210
مصادق�عليھZ187000286الذكرزاكورة15-09-13493411993الفز�ي�سعيد211
مصادق�عليھZ187000287الأن��فزواطة�زاكورة25-08-12873191997الور���حسناء212
مصادق�عليھZ187000288الذكرزاكورة�05-03-13558091987الزلزو���مبارك213
مصادق�عليھZ187000289الذكرالنقوب�زاكورة16-10-13188671997لغمامي�ن�يل214
مصادق�عليھZ187000292الأن��زاكورة05-01-13618761996العلوي�ايمان215
مصادق�عليھZ187000293الذكرايت�والل�زاكورة10-10-12171591996اكال���ع��216
مصادق�عليھZ187000295الأن��زاكورة19-01-12388761997اقز��ن�ال�ام217
مصادق�عليھZ187000296الذكرسوق�ا��م�س�دادس�ت�نغ��09-05-12192121995جمال�ازملاض218
مصادق�عليھZ187000297الذكرفزواطة10-08-13601701993العالوي�محمد219
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مصادق�عليھZ187000023الأن��دوار��سر�ات�ترناتة14-03-12708801987حاليم�فاطمة22
مصادق�عليھD144004593الذكرخنك�الرشيدية11-02-12230941996بنحدو�اسماعيل220
مصادق�عليھZ187000298الذكرسيدي�اف��19-07-13568041998الياس�ح�ام221
مصادق�عليھZ187000299الذكرزاكورة02-01-12341101993الكنداوي�جواد222
مصادق�عليھ�Z187000300عمأن��ابليدة�زاكورة05-03-13645701996الز����الز�رة223
مصادق�عليھZ187000301الذكرزاكورة29-09-12691891995العلوي�ادر�س224
مصادق�عليھZ187000302الذكردوار�تالو�ن�13-07-12818431990ا��سناوي�عبد�الرحمان225
مصادق�عليھZ187000305الذكر�ترناتة��زاكورة20-09-12666651995الفات���يوسف�226
مصادق�عليھZ187000306الأن��تامكروت�زاكورة20-03-12752231991املسفي�سعيدة227
مصادق�عليھZ187000309الذكرزاكورة01-09-12884031988السو����سفيان228
مصادق�عليھZ187000313الذكرامكراد�الصو�رة30-12-12161701988قينوش�محمد229
مصادق�عليھZ187000024الذكرانكزاط20-09-12739111994محداش�احمد23

مصادق�عليھZ187000314الذكراوالد�ي���الكراير�زاكورة�25-07-12677371994عروب���توفيق�230
مصادق�عليھZ187000316الذكرب���زو���زاكورة�01-12-13490451996احسي���عماد231
مصادق�عليھZ187000320الذكردوار��سوانت�جماعة�تا�سيفت�اكدز�زاكورة18-01-12551311993ايت�قا����� �محمد232
مصادق�عليھZ187000322الذكردوار�افالندرا�26-04-���13183591994نايت�كوكوت����مصطفى233
مصادق�عليھZ187000325الأن��تمسا�لت11-01-13589531993خديجة��أد�ا234
مصادق�عليھD144005040الذكرت�سيطة�اخشاع��زاكورة01-09-13645341997املبار�ك��شام�235
مصادق�عليھZ187000327الذكر�سر�ات01-05-12522941987أوشي���أحمد236
مصادق�عليھZ187000328الأن��تاكون�ت�زاكورة06-08-13025281996اشم���ر�اب237
مصادق�عليھZ187000329الذكرزاكورة14-06-13569531985بوز�ارن�ا��س�ن238
مصادق�عليھZ187000331الذكرتمزموط�زاكورة08-04-13454791989بر�وش�رضوان239
مصادق�عليھZ187000025الذكرزاكورة17-10-12673011992تا���اسماعيل24

مصادق�عليھZ187000334الذكرزاو�ة�سيدي�صا���تاكون�ت20-07-12759051989ملعادر�احمد240
مصادق�عليھZ187000335الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�03-06-12477101996البالل��مر�م�241
مصادق�عليھZ187000336الذكرزاكورة06-06-�13529281992ايت�ك�و���سن242
مصادق�عليھZ187000337الذكرالروحا�زاكورة20-01-13610771996ابونو���سن243
مصادق�عليھZ187000338الذكرالروحا�زاكورة13-03-13264381996و�شو�اسماعيل244
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مصادق�عليھZ187000339الذكرتاكون�ت�زاكورة01-08-13657831996خلوف�عبد�الكر�م245
مصادق�عليھZ187000340الذكرزاو�ة�سيد�الناس05-09-13674321991محمد�محمد�الطيب246
مصادق�عليھZ187000342الذكرزاكورة01-01-13531971994لباع���حسن247
مصادق�عليھD131437947الأن��قصبة�لكعابة�ترناتة25-05-13000741999القص���مليكة248
مصادق�عليھZ187000344الذكرزاكورة22-08-13430321995الشرقاوي��الل249
مصادق�عليھZ187000026الأن��زاكورة09-12-�12664481991بي����ز��ب25

مصادق�عليھZ187000346الذكرزاكورة13-05-13371011992اوشي����ياس�ن250
مصادق�عليھZ187000347الأن����تمزموط�زاكورة�10-05-12673061973مرشيد�ناجة�251
مصادق�عليھZ187000348الذكرايت�ع���وحسو23-05-13152241984ايت�وعقا�ابرا�يم252
مصادق�عليھZ187000349الأن��اكدز�- زاكورة30-09-13016801993بخساس�اسماء253
مصادق�عليھZ187000350الأن��اكدز�- زاكورة�10-01-12992741991بخساس�خديجة254
مصادق�عليھZ187000351الذكر�غبالت�زاكورة22-07-13100551994وحسي�����سن255
مصادق�عليھZ187000352الذكرزاكورة07-12-13530671993بامو���محمد256
مصادق�عليھZ187000353الذكرمحاميدالغزالن�زاكورة06-12-13435231989خالد�ال�رموش257
مصادق�عليھZ187000354الذكر�تاكون�ت�زاكورة25-08-��13265901991العلوي�عبد�العز�ز258
مصادق�عليھZ187000357الذكرتاكون�ت�زاكورة20-03-13734801997الر�ي�خالد259
مصادق�عليھZ187000027الذكرزاكورة01-01-12899981996فراج�ا��س�ن26

مصادق�عليھZ187000358الذكراكدز�زاكورة�07-05-13383421996بن�محمود��عبد�الكر�م�260
مصادق�عليھZ187000360الذكرزاكورة31-03-13725791993العلوي�ياس�ن261
مصادق�عليھZ187000363الذكرالصو�رة�28-07-13725871991الناصري��كمال�262
مصادق�عليھZ187000364الذكرر�اط�ت��ول�ن�زاكورة18-09-13364931989أخدام�ادر�س263
مصادق�عليھZ187000365الذكراوالد�يح���لكراير20-12-13540991993السباك�عبد�الكر�م264
مصادق�عليھZ187000366الأن��زاكورة31-08-13758201998ال�����مونية265
مصادق�عليھZ187000367الذكرتمزموط�زاكورة27-02-12773901997اعراب�عبد�الرحيم266
مصادق�عليھZ187000368الذكرتارميكت�- ورزازات01-01-13131641967ايت�ا��اج�عال�عمر267
مصادق�عليھZ187000369الذكردوار�اسليم�22-07-13060451995عالوي�عبد�ا��بار268
مصادق�عليھZ187000370الأن��ايت�والل�زاكورة10-12-12283431995نفيد�مر�م269
مصادق�عليھZ187000028الذكراكدز�زاكورة24-01-12217511996السبا����معاد�27
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مصادق�عليھZ187000374الأن��حص�ن�سال04-04-13010921993أبا�أسماء270
مصادق�عليھZ187000375الذكردوار�ايت���سن�تف�شنا28-08-12406471983اغلغول�رشيد271
مصادق�عليھZ187000376الذكر�ترناتة�زاكورة16-04-12896551993املسعودي�مصطفى272
مصادق�عليھZ187000377الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�10-03-��12632671995باالت��حمزة�273
مصادق�عليھZ187000378الذكر�ايت�حمو�سعيد10-01-12416361993باحمد�عبد�الرحيم274
مصادق�عليھZ187000381الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�19-12-13728471992شاب����شام275
مصادق�عليھZ187000382الذكرترناتة10-08-12529511996اوشي�����سن276
مصادق�عليھZ187000387الذكراسكجور 02-10-12406881988بوص���يوسف277
مصادق�عليھZ187000389الذكرتمزموط�زاكورة10-08-13786071991الزعامي�اسماعيل278
مصادق�عليھZ187000394الذكرابر�جة28-02-13208511997ايت�ماماس�عمر279
مصادق�عليھZ187000029الأن��تاكون�ت�زاكورة16-05-12864231995الرابوز�س�ام28

مصادق�عليھZ187000396الذكرتاكون�ت�زاكورة01-04-12889821990بن��شو�ابرا�يم280
مصادق�عليھZ187000397الأن��تامكروت�زاكورة06-03-13763571994القايدي�اسية281
مصادق�عليھZ187000402الأن��ب���زو���زاكورة18-01-13856321992بجليل�رقية282
مصادق�عليھZ187000403الذكرترناتة�زاكورة07-04-13477361994بنوزنة�احمد283
مصادق�عليھZ187000406الأن��زاكورة�ورزازات10-08-�13709141981ايت�فار���ز�رة284
مصادق�عليھZ187000407الذكرسيدي�اف��08-11-12975401993با���ياس�ن285
مصادق�عليھZ187000411الذكرتازار�ن�زاكورة03-04-13706751991از���ي�ا��س�ن286
مصادق�عليھZ187000412الذكرتازار�ن�زاكورة15-11-12827301995باحمد�عبد�الغ��287
مصادق�عليھZ187000413الذكراكدز�زاكورة�01-01-13707791973باو���عبد�اللطيف�288
مصادق�عليھZ187000416الأن��تامكروت�زاكورة08-03-13597361996العبدالوي��سيمة289
مصادق�عليھZ187000030الذكرزاكورة04-03-12913131987وعديدو�زكر�اء29

مصادق�عليھZ187000417الذكرت�سيفت�زاكورة�13-01-13720171993ايت�املدا�ي��ا��س�ن�290
مصادق�عليھZ187000420الذكرسال�حص�ن�سال13-10-13237301995عباس�محمد291
مصادق�عليھZ187000421الذكرر�اط�املزوار�ت��ول�ن�زاكورة20-09-12597151987الدحا�ي��رضوان�292
مصادق�عليھZ187000422الذكردوار�ر�اط�املزوار�ت��ول�ن�زاكورة24-04-12882631989م�دي�رضوان293
مصادق�عليھZ187000424الذكراوالد�حروش20-01-13034231996الزو�ن�فيصل294
مصادق�عليھZ187000425الذكراملنصور�ة17-03-13053271996فاتح�امحمد295
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مصادق�عليھZ187000427الذكردوار�الط��ة�ب���امحمد12-06-13328761987ا��وا�����رضوان�296
مصادق�عليھZ187000428الذكرزاكورة15-06-13930691986املختار�الشيخ297
مصادق�عليھZ187000429الذكرتمزموط31-05-13846711981القادري�عبد�الو�اب298
مصادق�عليھD138890217الأن��جماعة�أوالد�يح���لكراير01-08-13751641995اجو�دي�السعدية299

مصادق�عليھZ187000003الذكرترناتة�زاكورة13-09-12889681994باسيدي�محمد3
مصادق�عليھZ187000031الأن��اكدز15-12-12885741979ملوك�حياة30

مصادق�عليھZ187000430الأن��تامكروت�زاكورة07-06-12459101989ايت�ا��اج�ع���عا�شة300
مصادق�عليھZ187000432الذكرالروحا20-07-13810441993البا����عبد�الصادق301
مصادق�عليھZ187000436الذكرزاكورة�15-08-13935301992الدر�ا���مر�م302
مصادق�عليھZ187000440الأن���غبالت�زاكورة10-03-13445201991زايد�فاطمة303
مصادق�عليھZ187000443الأن��زاكورة07-02-12730821992ا��دا�ي�س�بلة304
مصادق�عليھD133349934الذكرزاكورة02-08-12562261997القاديري�سيف�الدين305
مصادق�عليھZ187000451الذكرت�سيفت�زاكورة12-03-13859241993ايت�اوكرام�ابرا�يم306
مصادق�عليھZ187000452الذكرزاكورة20-01-13286491993بوز�ان�عبد�الرفيع307
مصادق�عليھZ187000454الذكرتازار�ن�زاكورة11-09-13235101987تومان�سعيد308
مصادق�عليھZ187000460الذكرالعيون 20-10-13663221992اعبيد�حمزة309
مصادق�عليھZ187000034الذكرزاكورة12-11-12897901994الدر�ا���أيوب31

مصادق�عليھZ187000461الذكرالنقوب�زاكورة28-07-12911221990وقلو�حسن310
مصادق�عليھZ187000462الذكرأكداز�زكورة04-03-13803361991املعناوي�عبد�الكر�م311
مصادق�عليھZ187000463الأن��آفرا�زكورة27-03-13586611994باحمد��سومية�312
مصادق�عليھZ187000464الأن��تجز�ئة�درعة��1رقم�الدار��181زاكورة18-12-13994201996اوعمر��حفصة313
مصادق�عليھZ187000468الذكرزاكورة25-04-13954941993الوقا����عبد�الرزاق314
مصادق�عليھZ187000470الذكرزاكورة23-08-13742831996نور�حمزة315
مصادق�عليھZ187000471الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة05-04-13562331981باشنا�الز�رة316
مصادق�عليھZ187000474الذكرتافتاشنا�زاكورة11-07-12997421998أو�مو�عالل317
مصادق�عليھZ187000476الذكر�زاكورة20-10-12276271990ا��نان�محمد318
مصادق�عليھD131920035الذكر�تاف�شنا�25-11-12603821997افق���يوسف319
مصادق�عليھZ187000035الأن��زاكورة05-09-12486881993لعسيلة�فاطمة32
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مصادق�عليھZ187000480الذكرزاكورة06-03-14026431988الغا���مصطفى320
مصادق�عليھZ187000481الأن��تامكروت�زاكورة11-11-13973331990نا���عا�شة321
مصادق�عليھZ187000483الذكرزاكورة�تمكروت�02-12-13939111995امدياز��محمد�322
مصادق�عليھZ187000484الذكراكدز�زاكورة21-06-13920811993ايت�ملعلم�عبداللطيف323
مصادق�عليھZ187000485الذكرت�سيفت�زاكورة06-06-13950081994ايت�عالل�عمر324
مصادق�عليھZ187000489الذكراكدز�زاكورة�05-09-13909701973اسماع����ابرا�يم�325
مصادق�عليھZ187000491الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة02-05-13727771996بولفر�في�الز�رة326
مصادق�عليھZ187000493الذكرزاكورة20-07-13481781987خموش�عبد�املجيد327
مصادق�عليھZ187000494الذكرالروحا�زاكورة10-03-14055841996بود����محمد328
مصادق�عليھZ187000496الذكرتاكون�ت�زاكورة21-06-13777401990اوحوكة�عز�ز329
مصادق�عليھZ187000036الذكرالنقوب11-02-12297391981اعبوش��محمد33

مصادق�عليھZ187000497الأن��زاكورة�10-02-��14058981991برا�يمي�عا�شة330
مصادق�عليھZ187000499الذكرزاكورة25-06-14035151992لبي���بار331
مصادق�عليھZ187000501الذكرزاكورة20-05-13455501987ليع�����نورالدين332
مصادق�عليھZ187000502الأن��أوالد�يح���لكرايرزاكورة02-02-14053071995الديدي�نادية333
مصادق�عليھZ187000506الذكرتاكون�ت�زاكورة�27-08-13306041993خدو�عبد�الواحد334
مصادق�عليھZ187000511الذكرمركز�ب���زو���10-05-13525091995ش�يد�سعد335
مصادق�عليھZ187000512الذكرتازار�ن�زاكورة17-12-13985511987ساكوم���سن336
مصادق�عليھZ187000516الذكرتم�اسلت�تمزموط�27-12-13501771977بولغمان��محمد337
مصادق�عليھZ187000518الذكرتاكون�ت�زاكورة11-09-13735471992اسوفغ�ادر�س338
مصادق�عليھZ187000519الذكرتاكون�ت�زكورة06-08-13386111996الز�ا�ي�محمد339
مصادق�عليھD134920853الذكرفزواطة19-11-12983131994املزواري�الطا�ر34

مصادق�عليھZ187000520الأن��زاكورة10-06-13931591992اللوزي�فاطمة�340
مصادق�عليھZ187000522الذكراملحاميد�لغزالن�زكورة10-02-13640361991برنو����الطا�ر341
مصادق�عليھZ187000524الذكردوار�ايت�وكنا�تازار�ن�زاكورة01-01-13882451994موغيت�نوفل342
مصادق�عليھZ187000525الذكربومالن�دادس�تنغ��14-07-13157151988واقلو�ا��س�ن343
مصادق�عليھZ187000526الذكرتازار�ن�زاكورة06-02-13049001996بنداوود�يوسف344
مصادق�عليھZ187000527الذكرزاكورة15-10-13971911991مو�و�فؤاد345
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مصادق�عليھZ187000529الأن��كتاوة�زاكورة�12-02-13938911997ماماس�الز�رة346
مصادق�عليھZ187000531الذكراكدز�زاكورة�08-05-12336161992ايت�الطالب��عمر�347
مصادق�عليھZ187000532الذكرفزواطة�زاكورة10-02-�13525541997نصاري�نور�الدين348
مصادق�عليھZ187000533الأن��تاكون�ت02-03-14070401984عز�الدين�الد�بية349
مصادق�عليھZ187000038الذكردور�تكيت04-09-12987711997سبا���عبد�املالك35

مصادق�عليھZ187000534الذكرتامكروت�زاكورة02-04-13971051993امدياز�يوسف350
مصادق�عليھZ187000536الذكرتازار�ن�زاكورة25-12-14067041994مرابطي�حسن351
مصادق�عليھZ187000537الذكرتازار�ن�زاكورة21-01-14073121988ا��داوي�يوسف352
مصادق�عليھD138918507الذكر��دوار��ودا����جماعة��غبالت�08-12-13209741993وز�ر�ر�عبد�هللا353
مصادق�عليھZ187000538الذكر�تي��ولن�زاكورة26-05-���13361641993عقوب�يو�س354
مصادق�عليھZ187000540الأن��زاكورة�01-01-14095691988ا��س���سعيد�355
مصادق�عليھZ187000541الذكرزاو�ة�امزاورو�ت��ول�ن�زاكورة15-07-13527781991ايت�عبو�ع��356
مصادق�عليھZ187000542الأن��تاكون�ت�زاكورة10-09-13598711993العز�زي�س�ام357
مصادق�عليھZ187000543الذكرتافتاشنا�زاكورة20-07-14067391995العا���اسماعيل358
مصادق�عليھZ187000547الذكرآسفي14-11-13802591974الزعري�عبد�الغا�ي359
مصادق�عليھZ187000039الأن��قصر�ب���ص�يح18-06-12389291993طام����ند36

مصادق�عليھZ187000552الأن��امزرو01-07-13080241989بوعداين�خدوج360
مصادق�عليھZ187000554الذكردوار�املو�ن�ت�ايزو��غبالت�زاكورة23-08-12961511987خرطو�محمد361
مصادق�عليھZ187000555الأن��ترناتة�زاكورة20-12-��14096241994يب�لي��362
مصادق�عليھZ187000556الذكرزاكورة�19-09-13930481991العرفاوي�اضوان�363
مصادق�عليھ�Z187000557عمذكر�ايت�رحو�ت��ول�ن�زاكورة01-04-14050971992اوحسو�عمر364
مصادق�عليھ�Z187000558عمذكرتمزموط�زاكورة�21-10-�13737681986در������عبد�هللا�365
مصادق�عليھ�Z187000559عمذكرزاكورة10-01-13033161981الوالدي�املصطفى366
مصادق�عليھ�Z187000560عمذكرزاكورة26-03-13282021980لعناية�سعيد367
مصادق�عليھ�Z187000562عمأن��تارودانت15-10-13250511984مخشو�ي�فوز�ة�368
مصادق�عليھ�Z187000563عمذكرتازار�ن�زاكورة10-05-13263971982د�شان�احمد369
مصادق�عليھZ187000040الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة05-11-12314061996ال�شان�يح��37

مصادق�عليھ�Z187000564عمذكرتا�سيفت�زاكورة�10-10-13854221994ايت�احمد��زكر�اء�370
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مصادق�عليھ�Z187000565عمأن��دوار�ال��ج�11-10-12458021993نصيف�فتيحة371
مصادق�عليھ�Z187000566عمذكرتامكروت�زاكورة08-02-12312941975وعز�ز�مصطفى372
مصادق�عليھ�D130408121عمأن�����املنصور�الذ���24-12-12366002000ع�����فاطمة373
مصادق�عليھ�Z187000568عمأن��تمزموط�زاكورة08-06-12314641994ايت�عال�اسالم374
مصادق�عليھ�Z187000572عمأن��زاكورة07-04-12299451999اليوسفي�ض��375
مصادق�عليھ�Z187000573عمأن��زاكورة12-02-12415211986ال��قاوي�فاطمة376
مصادق�عليھ�Z187000576عمأن��تمزموط01-01-12515291992بن�شر�ف�حسناء377
مصادق�عليھ�Z187000578عمذكرتمزموط25-08-12516511980بن�شر�ف�موالي�عبد�الصمد378
مصادق�عليھ�D132880405عمذكردوار�ايت�ساون�ت�سيفت�أكدز�زاكورة01-12-12402851996الع�ساوي�ا��س�ن379
مصادق�عليھZ187000041الأن��تمكروت�زاكورة12-12-12205661988لعوان�اب�سام38

مصادق�عليھ�Z187000579عمأن��تامكروت�زاكورة05-12-13454131988امسعدن�وفاء380
مصادق�عليھ�Z187000580عمذكر���ت�سيطة�اخشاع�زاكورة25-06-13036201992العلوي��شام381
مصادق�عليھ�Z187000582عمأن��تاكون�ت�زاكورة02-06-12291901991ز�ائل��عيمة�382
مصادق�عليھ�D142012462عمذكرزاكورة01-12-13267301995ال��قاوي�اسماعيل383
مصادق�عليھ�Z187000583عمذكردوار�ترماصت���08-01-13059131981قاسم�موالي�عبد�ا��كيم384
مصادق�عليھ�Z187000586عمذكرتازار�ن12-05-12952661992بوتزكزاو�ن�ابرا�يم385
مصادق�عليھ�Z187000587عمأن��ب���زو���زاكورة�24-11-13586551989البدوي�السعدية�386
مصادق�عليھ�Z187000588عمذكراكدز�زاكورة15-10-13747531989ايت�الطالب��عبد�اللطيف387
مصادق�عليھ�Z187000589عمأن��اكدز�زاكورة16-06-13250471988عودا�سعاد388
مصادق�عليھ�Z187000591عمأن��تي��ول�ن�زاكورة25-07-13621581999ا��داوي�شروق389
مصادق�عليھZ187000042الأن��زاكورة12-08-12284291996لغف��ي�نورة�39

مصادق�عليھ�Z187000592عمذكرتن�ن�ا�لو�تزن�ت�02-05-12523781979لشقار�الطيب390
مصادق�عليھ�Z187000593عمذكرتمزموط�زاكورة06-08-12816401995بن�ابا�عبد�ا��فيظ391
مصادق�عليھ�Z187000595عمأن��تاكون�ت�زاكورة22-11-12791261993فاتي���عا�شة392
مصادق�عليھ�Z187000597عمذكرايت�كنون�تزار�ن25-04-12533491985بو�اش�عمر393
مصادق�عليھ�Z187000599عمذكرزاكورة15-11-14060681996اف���ببكر�394
مصادق�عليھ�Z187000602عمأن��زاكورة15-07-�13825651993ور�يع�نجاة395
مصادق�عليھ�Z187000603عمذكر�اكدز�زاكورة25-09-13008511987م�دي�اسماعيل396
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مصادق�عليھ�Z187000604عمأن��زاكورة27-07-13030791998الكب��ي�أميمة397
مصادق�عليھ�Z187000605عمأن��كتاوة�زاكورة30-01-13623971995اكومي�الز�رة398
مصادق�عليھ�Z187000606عمذكرتا�سيفت�زاكورة�06-08-13850291990شاما�عماد399

مصادق�عليھZ187000004الذكرزاكورة10-05-12866501983اوشي���اسماعيل4
مصادق�عليھZ187000043الذكرادر�از����زو���زاكورة10-10-12259171994تر�ي�محمد40

مصادق�عليھ�Z187000610عمذكرايت�بوداود�زاكورة08-12-13301121993اوج�ال���سن400
مصادق�عليھ�Z187000612عمذكرزاكورة10-03-13788881989باحو�محس�ن401
مصادق�عليھZ187000615الذكراملحاميد��الغزالن��زاكورة01-03-13857601992قو�در�ياس�ن402
مصادق�عليھ�Z187000616عمأن��زاكورة18-09-12545191984بوغرارة�غزالن403
مصادق�عليھ�Z187000618عمذكرآفرا�زاكورة20-05-13922361997ايت�خام�ابرا�يم404
مصادق�عليھ�Z187000619عمذكردوار�اور�كة�تا�سيفت�15-11-13403981987باع���محمد405
مصادق�عليھ�Z187000620عمأن��تمزموط�زاكورة14-10-13541551989عاصم�مباركة406
مصادق�عليھ�Z187000622عمذكراكدز�زاكورة�01-06-14035681976ايت�قا�����محمد�السعيد�407
مصادق�عليھ�Z187000623عمأن��ا��رف�الراشيدية12-09-13160711989اباعال�ام�ا����408
مصادق�عليھ�Z187000624عمذكرقصر�أدوافيل��تاكون�ت�زاكورة18-08-13891641986الدفا���عبد�العز�ز409
مصادق�عليھZ187000044الذكرزاكورة07-08-12170781995سومري�بدر�41

مصادق�عليھ�Z187000625عمأن��ورزازات30-09-13163951989الغا����غزالن410
مصادق�عليھ�Z187000626عمذكرت�سيفت�زاكورة�28-10-13059121997بخ����عبد�اللطيف�411
مصادق�عليھ�Z187000630عمأن��زاكورة16-10-13041581992ا��ليم�امينة412
مصادق�عليھ�Z187000632عمذكرتازار�ن�زاكورة23-12-12588831992اوش�شة�حمزة413
مصادق�عليھ�Z187000634عمأن��ترناتة�زاكورة�30-07-13597581998عز�زي�وسام414
مصادق�عليھ�Z187000636عمأن��زاكورة06-04-13179911970وجعا�م��و�ة415
مصادق�عليھ�Z187000637عمذكرتمزموط�زاكورة12-07-13044761996ايت�غانم�رشيد416
مصادق�عليھ�Z187000639عمأن�����نخيل�زاكورة15-07-13554901984فكري�سعاد417
مصادق�عليھ�Z187000640عمذكرتاكون�ت�زاكورة01-05-12424611976موادي�محمد418
مصادق�عليھ�Z187000641عمأن��زاكورة01-06-12422831987اوشي���مر�م419
مصادق�عليھD142053123الذكرالروحا  01-12-12611001996صديق�يوسف42

مصادق�عليھ�Z187000642عمأن��ت��ول�ن�زاكورة09-06-13669351991الشرحاب���لبناء420
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مصادق�عليھ�Z187000643عمأن��ت��ول�ن�زاكورة17-06-13584331992ليع�����رشيدة421
مصادق�عليھ�Z187000645عمأن��الركبة03-10-13375511993مو�وب�ميلودة422
مصادق�عليھ�Z187000646عمذكركتاوة�زاكورة22-06-13618891993الش�يبات�عمر423
مصادق�عليھ�Z187000648عمأن��دوار�الر�ا�ي�املحاميد�الغزالن05-08-14029221995ايت�ع���الز�رة424
مصادق�عليھ�Z187000649عمذكرتازار�ن�ورزازات26-07-13638091983بنا�ي�ميمون 425
مصادق�عليھ�Z187000650عمذكردوار�تفر�الت01-01-13189761973ايت�بن�امبارك��محمد426
مصادق�عليھ�Z187000652عمذكراكدز�زاكورة�25-03-13860631973بوسعيد��ا��س�ن�427
مصادق�عليھ�Z187000654عمذكرتميضرت17-08-13659161980حافظ�مصطفى�أم�ن428
مصادق�عليھZ187000655الأن��الدار�البيضاء�آنفا22-07-14037621979سومري�نادية429
مصادق�عليھD145006939الأن��زاكورة25-02-�12626321995الشرقاوي��أسماء43

مصادق�عليھ�Z187000656عمأن��ب���زو���زاكورة05-09-13928381992امزداو�سم��ة430
مصادق�عليھZ187000658الذكرزاكورة25-04-13147821994وقاس�عمر431
مصادق�عليھ�Z187000661عمأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�21-10-�12384361980الكب��ي��الزاو�ة�432
مصادق�عليھ�Z187000662عمذكرزاكورة01-01-12687581958الواليدي�موالي�ابرا�يم433
مصادق�عليھ�Z187000665عمأن��زاكورة05-12-12738421990ال��قاوي��مليكة434
مصادق�عليھ�Z187000666عمأن��زاكورة01-01-12488051997الشرقاوي�نادية435
مصادق�عليھ�Z187000668عمأن��تاكون�ت�زاكورة23-03-12838302000بالطيف�سناء436
مصادق�عليھ�Z187000669عمذكرتمزموط�زاكورة�22-05-12796281989ايت�القر����ا��س�ن�437
مصادق�عليھ�Z187000672عمأن���مركز�اكدز�زاكورة07-09-12455921975ابو�عبد�هللا�فتيحة438
مصادق�عليھ�Z187000673عمذكرتم�ا�سلت10-01-12543131994بوسف�اسماعيل439
مصادق�عليھZ187000046الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�11-02-�12228051993عزوز�ع���44

مصادق�عليھ�Z187000674عمذكرافرا�زاكورة�25-05-12454981995بلغمان��عبد�املجيد�440
مصادق�عليھ�Z187000676عمأن��زاكورة16-01-12331451985الصبار�نجاة441
مصادق�عليھ�Z187000677عمذكرافرا�زاكورة�22-01-12455841996ايت�قدور��عبد�الغفور�442
مصادق�عليھ�Z187000678عمذكرزاكورة05-05-12335231988الطو�ي�عبد�الرحيم443
مصادق�عليھ�Z187000679عمأن��زاكورة01-10-12870921986ا��ديوي�حياة444
مصادق�عليھ�Z187000680عمذكروادي�زم11-10-12611681979ازرف�وسام445
مصادق�عليھ�Z187000681عمذكر�غبالت�زاكورة�09-11-13501081995بد���عبد�الرحمان�446
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مصادق�عليھ�Z187000682عمذكراوالد�امبارك�ب���مالل29-07-12804541989خو�ا�ابرا�يم447
مصادق�عليھ�Z187000683عمأن��قصر�أوالد�احس�ن-السيفا-أرفود29-08-12447111998محارزي�رشيدة448
مصادق�عليھ�Z187000684عمذكرقصر�أوالد�احس�ن-السيفة- أرفود15-09-�12448811990ايت�بر�ك�محمد449
مصادق�عليھZ187000048الذكرزاكورة10-10-12784941997الصال���عبد�الغفور 45

مصادق�عليھ�Z187000685عمأن��مالل18-09-13349951994منصور�خديجة450
مصادق�عليھ�Z187000689عمذكرزاكورة08-11-14036311988الصال���اسماعيل451
مصادق�عليھ�Z187000691عمذكرتاكون�ت�زاكورة05-05-13792911990الس�يطي�زايد452
مصادق�عليھ�Z187000692عمأن��تاكون�ت�زكورة13-05-13024371998البدا�ي�اميمة453
مصادق�عليھ�Z187000693عمذكربوزر�ان�ب���زو��11-12-12985681989موساوي�يح��454
مصادق�عليھ�Z187000694عمذكرسيدي�ي���الغرب15-05-13543591989بنخ��ة�عز�ز455
مصادق�عليھ�Z187000695عمأن��ع�ن�تاوجطات�ا��اجب13-12-12859661991ا��دير�تور�ة456
مصادق�عليھ�Z187000696عمذكرزاكورة01-01-14000881964فضيل�فاضل457
مصادق�عليھ�Z187000697عمأن��محاميد�الغزالن�زاكورة01-12-12299761990لغف��ي�سكينة458
مصادق�عليھ�Z187000700عمأن��ب���زو���زاكورة16-08-13020061997البوزر�ا�ي�حفيظة�459
مصادق�عليھZ187000049الذكرزاكورة12-04-12665971998البكري�ابرا�يم46

مصادق�عليھ�Z187000701عمأن��ترناتة�زكورة01-01-12727381993بوجوجو�فاطمة460
مصادق�عليھ�Z187000703عمأن��تازار�ن�زاكورة26-02-14028091991زر�و�ي�مليكة461
مصادق�عليھ�Z187000704عمأن��تزار�ن23-06-14030211987زر�و�ي�لطيفة462
مصادق�عليھ�Z187000705عمذكرأمزرو�زاكورة25-07-12317641990الز�وى�ادر�س463
مصادق�عليھ�Z187000709عمأن��تاكون�ت02-02-13433761994النا���سم��ة464
مصادق�عليھZ187000710الذكرزاكورة03-01-14034381994بوت��ي�مصطفى465
مصادق�عليھZ187000712الأن��تمزموط�زاكورة24-04-13185211991باملك�الز�رة466
مصادق�عليھZ187000714الذكرايت�مرصيد21-01-12860981994بو�ز�ارن�احمد467
مصادق�عليھZ187000715الذكرتامكروت�زاكورة01-06-13979361992الوقا�����مراد468
مصادق�عليھZ187000716الذكرافالندرا�زاكورة�20-07-12317701994بيوقشا��وليد469
مصادق�عليھZ187000050الأن��زاكورة12-07-�12315671998ع�����مر�م47

مصادق�عليھZ187000719الذكرزاكورة01-01-��13976301976ي�ي�سعيد470
مصادق�عليھZ187000722الذكرالروحا�زاكورة�20-05-14097131999الصال���ادر�س471
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مصادق�عليھZ187000723الذكر�زاكورة20-04-12630781996ايت�عدي�محمد472
مصادق�عليھZ187000724الأن��الوكوم�طاطا06-11-12622651996مساعد�حنان473
مصادق�عليھZ187000842الذكرتاكون�ت�زاكورة20-10-14265531975بن�عمرو�وابرا�يم���سن474
مصادق�عليھ�Z187000844عمأن��ورزازات17-05-14267021992مجان��فاطمة�الز�راء475
مصادق�عليھZ187000845الذكردواار�ايت�كزو�اكتاوة01-01-14267211992مسكور�سعيد476
مصادق�عليھ�Z187000848عمأن�����درعة�زاكورة22-08-14268061992بر�از�كر�مة477
مصادق�عليھZ187000849الذكردوار��غرمت�ايت�والل�زاكورة25-03-14268531995عم��ي�احساين478
مصادق�عليھZ187000850الأن��دوار�ايت�وعشو�ب���ع���فزواطة�زاكورة01-07-14269931995ميمون�الز�راء479
مصادق�عليھZ187000051الأن���سر�ات28-02-12494021995أماو���ز��يدة48

مصادق�عليھZ187000851الذكر��دوار�ايت�سم�ان�ت�سيفت�زاكورة03-06-14270131995نمري�حمزة480
مصادق�عليھ�Z187000852عمذكر���النخيل�زاكورة20-05-14270301980نا����خوما�ي481
مصادق�عليھ�Z187000861عمأن�����درعة�زاكورة11-08-14276771984البوند���وفاء482
مصادق�عليھZ187000862الذكرتامكروت�زاكورة01-06-14277961988عبو�محمد483
مصادق�عليھ�Z187000870عمذكرزاكورة02-03-�14297411982طرش��حسن484
مصادق�عليھZ187000052الذكرترناتة�زاكورة20-03-12867181995الكرن���ايوب49
مصادق�عليھZ187000005الذكر�غروط�أفالندار�أكدز�زكورة�25-02-�12559101990املنيا�ي�عبدالرحيم�5

مصادق�عليھZ187000053الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�29-11-12226421990الطالب��خطار50
مصادق�عليھZ187000054الذكرزاكورة09-03-12689411999العبدو���يوسف51
مصادق�عليھZ187000055الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�22-06-12475941993البودا�ي�انزا�ة52
مصادق�عليھZ187000056الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�30-10-12472721992ليع�����نجاة53
مصادق�عليھZ187000057الأن��املحاميد�الغزالن�زاكورة�10-08-12474661992البودا�ي�نز�ة54
مصادق�عليھZ187000059الأن��زاكورة25-05-12775891997الفز�ي�فاطمة55
مصادق�عليھZ187000061الأن��زاكورة15-06-12773721993لبيض�خديجة56
مصادق�عليھZ187000062الأن��زاكورة01-01-12467841995الكنداوي�رحمة57
مصادق�عليھZ187000063الذكرر�اط�املزوار�ت��ول�ن�30-09-12379441994الصال���محمد58
مصادق�عليھZ187000064الذكرب���زو���زاكورة01-07-12127371990مستعيد�خليفة59
مصادق�عليھZ187000006الأن��دواراسليم�اكذز�زاكورة12-05-�12560201992ب���فتيحة�6

مصادق�عليھZ187000065الذكرزاكورة11-03-12731881994قاسمي�محمد60
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مصادق�عليھZ187000067الذكرزاكورة28-01-12303991997تزفكيت�محسن�61
مصادق�عليھZ187000068الأن��زاكورة28-02-12479871993القرطاوي�لي��62
مصادق�عليھZ187000069الذكرزاكورة28-01-12406611992ايت�حدة�رشيد63
مصادق�عليھD137797851الذكرزاكورة20-03-���12632081996سي���عبد��لھ��64
مصادق�عليھZ187000072الذكردوار�حارة�شعو�اكدز29-12-12251441990موساس�عبد�الغ��65
مصادق�عليھZ187000075الذكرالنقوب�زاكورة25-01-12922101991ا����ا�����سن66
مصادق�عليھZ187000078الذكرتاكون�ت�زاكورة10-03-12587351994أ�ليد�عبد�الباسط67
مصادق�عليھZ187000080الأن��زاكورة15-02-12654081997ا��لي���خديجة68
مصادق�عليھZ187000081الأن��زاكورة02-02-12293511994النقال��نز�ة�69
مصادق�عليھZ187000007الأن��دوار�زاو�ة�ب�ن�ا��بل�ن�10-01-12762211989ايت�دادا�السعدية7

مصادق�عليھZ187000082الذكرزاكورة01-12-12316781995الزواوي�جواد70
مصادق�عليھZ187000084الذكرايت�والل�زاكورة20-08-12708941995بنع���ع��71
مصادق�عليھZ187000085الأن���زاكورة14-11-12503731990الكواري��سليمة72
مصادق�عليھZ187000088الذكرتمزموط�زاكورة�20-08-12211271987ايت�احس�ن��حميد�73
مصادق�عليھZ187000089الذكرتي��ول�ن�زاكورة14-05-12431521993عر���حسن74
مصادق�عليھZ187000091الذكرتاكون�ت�زاكورة10-05-12424581992اصاض�اسماعيل75
مصادق�عليھZ187000096الأن��زاكورة26-11-12920721992الدر�ا���سكينة76
مصادق�عليھZ187000097الأن��اوالد�يح���الكراير�زاكورة28-09-12917121996اشف��ى�مليكة77
مصادق�عليھZ187000098الأن��تف�شنا21-01-12579711999عزى��سيمة78
مصادق�عليھD139349971الذكرزاكورة�15-07-12215771997ايت��شو�محمد79
مصادق�عليھZ187000008الأن��ت��ول�ن�زاكورة01-08-12871921991العثما�ي�فاطمة8

مصادق�عليھZ187000099الأن��زاكورة20-03-12987041996بولفر�في�مر�م80
مصادق�عليھZ187000100الأن��زاكورة31-01-�12260661999سد�ندى81
مصادق�عليھZ187000101الذكر�زاكورة10-09-12637611988الصال���محمد82
مصادق�عليھZ187000103الأن��تامكروت�زاكورة20-06-12906181992امل�راوي�اشراق83
مصادق�عليھZ187000106الذكراملحاميد�الغزالن�زكورة04-05-12713981992لبي���ال�ش��84
مصادق�عليھD142000536الأن��تامكروت01-03-12321471993ايت�عال��سيمة85
مصادق�عليھZ187000107الأن��زاكورة11-07-�12174531989سليم���نضال86
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مصادق�عليھZ187000109الذكرفزواطة�زاكورة28-02-12227231995افتا���عبد�املجيد87
مصادق�عليھZ187000110الذكرتامكروت�زاكورة05-12-12209011994الفات���عبد�الكر�م88
مصادق�عليھZ187000111الذكر�فزواطة�زاكورة20-12-12224031994التا���عبد��لھ89
مصادق�عليھZ187000010الذكرالنقوب�زاكورة05-04-12881531996ايت�حميد�فر�د9

مصادق�عليھZ187000114الذكرتمزموط�12-04-12527661992محمد�لكنيفري 90
مصادق�عليھZ187000115الذكرتمتيك18-07-12231501997الطا�ري�سفيان91
مصادق�عليھZ187000116الذكردوار�اكموضن25-11-13004421990انفلوس�سفيان92
مصادق�عليھZ187000118الذكر�ت�سيفت�زاكورة�02-04-12307121996الطي����عبد�العز�ز�93
مصادق�عليھZ187000119الذكرزاكورة04-02-12320921993عمي�رضوان94
مصادق�عليھZ187000121الذكرزاكورة08-10-12324921997ايت�حدة��خالد95
مصادق�عليھZ187000122الذكرزاكورة02-08-12381951994بوطر�وش�عبد�ا��كيم96
مصادق�عليھZ187000123الأن���غبالت�زاكورة�13-03-�12375441994فتيحة��بلعيد�97
مصادق�عليھZ187000124الذكرالنقوب�زاكورة21-11-12172761995ايت�بن�حدو�مصطفى98
مصادق�عليھZ187000125الذكرتاكون�ت�زاكورة28-08-12250541996ا�بال�ع��99
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم��قتصادية مسلك�ال��شيح�:
21

مصادق�عليھZ187000112الذكرزاكورة�29-03-12175841997السيوطي�سلمى1
مصادق�عليھZ187000409الأن��زاكورة16-04-13350921996ا��ردا���ماجدة10
مصادق�عليھZ187000450الذكراكدز�زاكورة�20-08-13711951989اوا��اج��محمد11
مصادق�عليھZ187000507الذكرزاكورة09-01-13778191994ايت�ع����سعيد�12
مصادق�عليھ�Z187000567عمأن��زاكورة14-12-12626981997شاكر�رشيدة13
مصادق�عليھ�Z187000570عمأن��ايت�ا��رج03-04-12404091991ايت�ع���احمد�سعيدة14
مصادق�عليھ�Z187000584عمأن��تاكون�ت�زاكورة17-11-12810741989بنعبو�س�ام�15
مصادق�عليھ�Z187000607عمذكراكدز�زاكورة�12-11-13703431990او��اج�حمو�16
مصادق�عليھ�Z187000614عمذكرتاكون�ت13-02-13553441984غنامي�عبد�هللا17
مصادق�عليھ�Z187000627عمأن���الروحا�زاكورة04-02-13154821996اول�ري��عيمة18
مصادق�عليھ�Z187000659عمأن��دوار�تفراوت�ب���زو���زاكورة29-05-13243051997يباحدو�عا�شة19
مصادق�عليھD137797839الذكرزاكورة21-12-�12290851994ايت�عز�ز�زكر�اء��2

مصادق�عليھZ187000713الأن��زاكورة01-10-13814691989لبيض��عيمة20
مصادق�عليھ�Z187000843عمذكرسيدي�اف��11-04-14266511990با���مصطفى21
مصادق�عليھZ187000257الذكرزاكورة12-10-13064341993بوستة�عبد�املالك3
مصادق�عليھZ187000260الأن��زاكورة�10-11-12630511995ايت�ا��اد�لي��4
مصادق�عليھZ187000272الذكرزاكورة01-01-13269471996ال�كيوي�يوسف5
مصادق�عليھZ187000312الذكرايت�والل�زاكورة12-06-12987381993عم��ي���سن6
مصادق�عليھZ187000321الذكرزاكورة24-10-13468071994العبدالوي�حمزة7
مصادق�عليھZ187000395الذكركتاوة�زاكورة10-05-13100041995احضان�رضوان8
مصادق�عليھZ187000398الأن��زاكورة20-01-13587341995لكب����مر�م9

Page 26 sur 35



Page 27 sur 35



الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم�الشرعية مسلك�ال��شيح�:
91

مصادق�عليھZ187000070الذكرفم�زكيد�طاطا01-07-12494651995لبي���محمد1
مصادق�عليھZ187000232الأن��النقوب�زاكورة23-07-12741651991عم��ي��نورة10
مصادق�عليھZ187000235الذكرالنقوب�زاكورة16-08-12124851993ا�������ا��س�ن11
مصادق�عليھZ187000237الذكرب���زو���زاكورة01-07-13197921990النجار�حميد12
مصادق�عليھZ187000239الذكردوار�ر�اط�املزوار�ت��ول�ن�زاكورة02-08-13468841994ايت���ميد�عبد�ال�ادي13
مصادق�عليھZ187000241الأن��تامكروت�زاكورة05-08-12592971995اوليد�ش�سمية14
مصادق�عليھZ187000245الأن��زاكورة01-09-12384521995ا�ش�مر�م15
مصادق�عليھZ187000249الذكرتاكون�ت�زاكورة10-05-12676061991حيالت�حسن16
مصادق�عليھZ187000259الأن��زاكورة14-08-12551181991سكينة�لبي���17
مصادق�عليھZ187000263الذكرالروحا�زاكورة27-11-12621711994الور����عبد�الكر�م18
مصادق�عليھZ187000265الذكرترناتة�زاكورة07-08-�12250981994ب���محسن19
مصادق�عليھZ187000073الذكرتزار�ن�زاكورة01-07-12323261990شوطى�يو�س2

مصادق�عليھZ187000267الذكرالروحا�زاكورة05-04-12973911993العالوي�عبد�العز�ز20
مصادق�عليھZ187000274الذكرفزواطة�زاكورة24-12-13008861994والطالب�محمد21
مصادق�عليھZ187000310الأن��زاكورة20-08-13238841991الغراف�الغالية22
مصادق�عليھZ187000311الأن��دوار�ا��دان�ت��ول�ن�زاكورة�05-03-12861821993بوكيتا�مر�م23
مصادق�عليھZ187000315الذكرتاكون�ت01-09-13240811993تا�ا�ي�عبد�ا��ميد24
مصادق�عليھZ187000324الأن��زاكورة15-11-12551701994لبي���نز�ة25
مصادق�عليھZ187000326الذكرقصبة�لكعابة�10-08-12990311995القص���عبد�الغ���26
مصادق�عليھZ187000345الذكرزاكورة01-03-12633611990اوشي����جمال�الدين27
مصادق�عليھZ187000355الذكرزاكورة12-10-13714211992الشرقاوي�عبد��لھ28
مصادق�عليھZ187000362الأن��تاكون�ت�زاكورة01-01-13660051990خدا�الز�رة29
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مصادق�عليھZ187000076الذكراكدز�زاكورة�22-03-12568301980اوحميدا��حميد3
مصادق�عليھZ187000379الذكرزاكورة07-05-13071501989بنقدور�ابرا�يم30
مصادق�عليھZ187000384الذكرتاكون�ت�زاكورة01-08-13572941997مسكور�اسماعيل31
مصادق�عليھZ187000385الذكر���اسليم28-05-13749981993ايت���سن�عبد�العا��32
مصادق�عليھZ187000399الأن��زاكورة11-03-13619021995الزغدا�ي�سناء33
مصادق�عليھZ187000405الذكر�زاكورة18-12-13054351989مست���عبد�الرزاق34
مصادق�عليھZ187000410الذكرتازار�ن�زاكورة23-12-13480461992كزو���محمد35
مصادق�عليھZ187000414الذكرالنقوب�زاكورة01-12-13606581990رحو�عبد�ا��ق36
مصادق�عليھZ187000423الذكرزاكورة01-05-13609021994ايت�دو�و�عمر37
مصادق�عليھZ187000431الذكر�سر�ات10-01-13601001983حاليم�عبدالرزاق38
مصادق�عليھZ187000434الذكرتاكون�ت�زاكورة01-09-13570241989بو�رنوس�محمد39
مصادق�عليھZ187000077الذكرايت�والل�زاكورة18-01-12924221993ايت�ا��اج�صا��4

مصادق�عليھZ187000438الأن��تاكون�ت�زاكورة18-12-13280391996الشيخ�عا�شة40
مصادق�عليھZ187000439الأن��تاكون�ت�زاكورة20-07-13394811995شي���م��و�ة41
مصادق�عليھZ187000441الأن��دوار�ايت�ع���وحسو03-01-13674411991ايت�وعقا�سعدية42
مصادق�عليھZ187000442الأن���ايت�ع���وحسو��غبالت�زاكورة30-03-13561501992بنقدور��عيمة43
مصادق�عليھZ187000444الذكردوار�ثالث�تاكون�ت20-07-13192381991شي���محمد44
مصادق�عليھZ187000445الذكرالروحا�زاكورة01-01-12364451993العكيدي�سفيان45
مصادق�عليھZ187000448الذكرتمكروت�زاكورة07-06-13695101986النقال�عبد�لھ46
مصادق�عليھZ187000455الذكرتازار�ن�زاكورة07-06-13098291993وعز�قي�محمد47
مصادق�عليھZ187000456الذكرتاز�ر�ن�زاكورة01-05-13948871986اشطو�سعيد48
مصادق�عليھZ187000457الذكرتامزموط�زاكورة25-12-13875521988ايت�ع����ايدير�ا��س�ن49
مصادق�عليھZ187000090الذكرتمزموط�زاكورة�09-02-�12425701995ايت�العر�ي�جمال5

مصادق�عليھZ187000458الذكرتمزموط�زاكورة18-04-12349761994امرغاد�اسماعيل50
مصادق�عليھZ187000459الذكردوار�امكشود�توندوت�ورزازات16-11-13310751991العفا�ي�محمد51
مصادق�عليھZ187000466الذكرالر�اط�ايت�احمد�قلعة�امكونة�تنغ��08-03-13443201988أمرغن�عمر52
مصادق�عليھD134794620الأن��تنكضيض01-09-13191731998نقاش�لي��53
مصادق�عليھZ187000475الذكرأكذز_ زكورة18-04-13907591991أيت���ساين�عبد�الغفور 54
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مصادق�عليھZ187000492الذكرزاكورة08-07-14059751990الصو����العلوي�سليمان55
مصادق�عليھZ187000495الذكرتاكون�ت�زاكورة03-06-��13909671992ليفي�الز���56
مصادق�عليھZ187000498الذكر�غبالت�زاكورة01-09-13979151987اودادا�ا��س�ن57
مصادق�عليھZ187000500الذكرتامكروت�زاكورة27-08-13869781994العلوي�البلغي���مصطفى58
مصادق�عليھZ187000504الذكرتي��ول�ن�زاكورة12-09-13098261994الكحي���احمد59
مصادق�عليھZ187000108الأن��تمزموط�زاكورة�21-08-12200311995صدوك�امينة6

مصادق�عليھZ187000505الأن��زاكورة05-08-13484481996سر�ي�رشيدة60
مصادق�عليھZ187000509الذكرزاكورة23-04-14038071990اسليما�ي�سفيان61
مصادق�عليھZ187000510الذكردوار�ايت�سم�ان�25-09-14049151987باشان�عبدال�ادي62
مصادق�عليھZ187000513الذكرزاكورة09-06-�14065611984لغف��ي��رشيد�63
مصادق�عليھZ187000515الذكراكدز�زاكورة26-04-12598851990ايت�ع���أو��سن�الطا�ر64
مصادق�عليھZ187000530الذكرزاكورة10-06-14067721993السبا���جواد65
مصادق�عليھZ187000539الذكرايت�والل�زاكورة09-04-13876681986ايت�علبوا�امبارك66
مصادق�عليھZ187000544الذكردوار�انكتوف02-07-14073531994افرو�محمد67
مصادق�عليھZ187000546الذكر�تاكون�ت�زكورة10-07-13820821995الدفا���حسن68
مصادق�عليھZ187000550الذكرايت�سدرات�س�ل�الغر�ية�تنغ��18-03-13448351989طال���يو�س69
مصادق�عليھZ187000205الذكراكدز�زاكورة09-09-13407461990باع���ابرا�يم7

مصادق�عليھ�Z187000569عمأن��تمزموط�زاكورة�12-02-12201801993صدوك�رضية70
مصادق�عليھ�Z187000577عمذكرتامكروت�زاكورة�24-01-12255851990بوكنيفي�احمد71
مصادق�عليھ�Z187000581عمذكراغمات�ا��وز�14-12-13165521987الناصري�السعيد�72
مصادق�عليھ�Z187000585عمذكرأيت�أ�ا�ي�تنغ��04-02-13758521986عطيان�بدر73
مصادق�عليھ�Z187000596عمذكرتاكون�ت�زاكورة10-07-13248211991اجوا�ي�خالد74
مصادق�عليھ�Z187000598عمذكرتمكروت�زاكورة10-06-13695631992النقال�رضوان75
مصادق�عليھ�Z187000601عمأن��زاكورة13-08-13846561983الزواق�حنان76
مصادق�عليھ�Z187000608عمذكرزاكورة�17-12-13910481978اضرضور�يوسف77
مصادق�عليھ�Z187000611عمذكرقصر�ب���ص�يح�تاكون�ت�زاكورة18-09-13796261988ا��ضر�عبدا��ليل78
مصادق�عليھ�Z187000613عمذكرزاكورة15-01-12654771982معزو�رضوان79
مصادق�عليھZ187000207الذكر���درعة�زاكورة02-03-12526601992الغف��ي�محسن8
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مصادق�عليھ�Z187000633عمذكرزاكورة10-11-13469521982ايت�املعطي�رشيد80
مصادق�عليھ�Z187000644عمذكرالركبة10-08-13366391991كروي�زكر�اء81
مصادق�عليھ�Z187000671عمذكردوار�زاو�ة�سيدي�امحمد�ايوسف�جماعة�افرا�قيادة�تمزموط�اقليم�زاكورة27-11-12186821991ايت�الكب���عبد�هللا82
مصادق�عليھ�Z187000675عمذكرب���زو���زاكورة25-05-12420661988واكر�زكر�اء83
مصادق�عليھ�Z187000686عمأن��تمكروت�زاكورة20-04-14023961990دا����حنان84
مصادق�عليھ�Z187000687عمأن��املحاميد�الغزالن17-10-13854861985جال���رشيدة85
مصادق�عليھ�Z187000698عمأن��البليدة15-08-13461081992بلعيدي�نورة86
مصادق�عليھZ187000702الذكرزاكورة�ترناتة�زاو�ة�الصفصاف16-10-12484541994العظيمي�عبد�الغ��87
مصادق�عليھ�Z187000706عمذكرسوق�ا��م�س�دادس�ت�نغ��19-06-12345831989محمد�رشيد88
مصادق�عليھ�Z187000707عمذكرمكناس30-06-12949601982اكناوي�سم��89
مصادق�عليھZ187000229الأن��زاكورة28-08-13471981991بحاج�ر�اب�9

مصادق�عليھ�Z187000717عمذكرتمزموط�زاكورة23-01-13002141995دادا�ابرا�يم90
مصادق�عليھZ187000721الذكرزاكورة08-02-13853921997ماماس�اسماعيل91
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم�الفز�ائية مسلك�ال��شيح�:
20

مصادق�عليھZ187000045الذكرتاكون�ت03-03-�12312401987نصاري�انور 1
مصادق�عليھZ187000210الأن��افالندرا�زاكورة10-05-13476951994بن�الطيب��الز�رة10
مصادق�عليھZ187000250الذكرامزرو01-08-12940881989اوعبو�صا��11
مصادق�عليھZ187000252الأن��تازار�ن�زاكورة28-06-12937691999املنصوري�فاطمة12
مصادق�عليھZ187000256الذكرزاكورة28-04-12774561989أبواملنصور�مروان13
مصادق�عليھZ187000294الذكرزاكورة03-03-13509451985القرطاوي�عبد�العز�ز14
مصادق�عليھZ187000341الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة09-10-13706081997بن�شقرون�مصطفى15
مصادق�عليھZ187000447الذكرزاكورة06-10-13858411995ال�����رضوان16
مصادق�عليھZ187000477الذكرتامكروت17-05-�13066401994املتو�ل�مصطفى17
مصادق�عليھD145029365الأن��العروميات25-12-14081461997السعيدي�دنيا18
مصادق�عليھZ187000847الذكر��دوار�ايت�سم�ان�ت�سيفت�زاكورة15-09-�14267581987ايت�او�وه�عبد�الرحيم19
مصادق�عليھZ187000047الذكرابليدة01-11-12283021995عاشور�يوسف2

مصادق�عليھZ187000854الذكراسر�ر�املشان�زاكورة24-12-14270681975ايت�ملوك�من��20
مصادق�عليھZ187000071الذكرزاكورة20-08-12261311992أيت�عز�ز�محمد3
مصادق�عليھZ187000079الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة06-02-12133481984املصلو���م�عبد�الرحمان4
مصادق�عليھZ187000093الذكرايت�والل�زاكورة12-05-12179301997جناح�محمد5
مصادق�عليھZ187000094الذكرترناتة�زاكورة02-10-12231121995زايا�ع��6
مصادق�عليھD132429355الذكرقلعة�مكونة26-03-12476611997بن�عادل�عبد�الرحيم�7
مصادق�عليھD139864608الذكردوار�تور�رن�تازار�ن22-08-12178171993اوعدو�يوسف8
مصادق�عليھD133266982الذكرتمزموط20-07-12338821992ز�����محمد��9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: زاكورة املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�علوم�ا��ياة�و��رض مسلك�ال��شيح�:
41

مصادق�عليھZ187000032الذكرزاكورة05-01-12887461987با��ا�عبدالقادر1
مصادق�عليھZ187000200الذكراوالد�ي���الكراير�زاكورة10-12-13231081996العدي���عبدالكر�م10
مصادق�عليھZ187000230الذكرزاكورة05-05-12633881990الطي���عبد�ا��ليل11
مصادق�عليھZ187000262الذكرزاكورة10-06-12749101998الناوي�عمر12
مصادق�عليھZ187000264الذكراسر�ر�املشان�زاكورة20-04-12501751991حكيم�حميد13
مصادق�عليھZ187000304الأن��ايت�بوداود�زكورة30-06-12690391993الوحيدي��عيمة14
مصادق�عليھZ187000317الذكرزاكورة07-06-13508601996قا����سعيد15
مصادق�عليھZ187000319الذكراكدز�زاكورة16-09-13507701992امز�ل�عبداملنعيم16
مصادق�عليھZ187000330الذكرتامزموت�ورزازات03-09-13233491991الواصل�اسماعيل17
مصادق�عليھZ187000361الذكرتامكروت�زاكورة01-01-13743961995وعمو�سعيد18
مصادق�عليھZ187000373الذكرب���زو���زاكورة25-05-13326481991بمغار���سن19
مصادق�عليھZ187000083الذكرت�سيفت�زاكورة�13-09-12552261993ابتور��ا��س�ن�2

مصادق�عليھZ187000404الأن��ترميكت�ورزازات06-03-12832792001مرس���سكينة20
مصادق�عليھZ187000408الأن��زاكورة20-11-13393761995اشعيب��حنان21
مصادق�عليھZ187000418الذكرب���زو���زاكورة20-02-13743741993ايت�ناصر�حسن22
مصادق�عليھZ187000426الذكرزاكورة01-12-13857951997كمال�يوسف23
مصادق�عليھZ187000437الذكرزاكورة28-05-13883601998لغف��ي�نصر�الدين24
مصادق�عليھZ187000467الذكرزاكورة15-11-�12820601995شو�عز�ز25
مصادق�عليھD148049549الذكرزاكورة 18-05-12696451997مسمار�سفيان26
مصادق�عليھZ187000514الذكرب���زو���زاكورة�26-10-13998101992الوناس��يو�س27
مصادق�عليھZ187000517الأن�����املنصور�الذ����زاكورة17-05-14076921990عناية�حنان28
مصادق�عليھZ187000528الذكرمراكش19-07-12573121995سميھ�ز���29
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مصادق�عليھZ187000087الذكرزاكورة26-05-12275881998أبرقا�حسام3
مصادق�عليھD142020158الأن��الط��ة�ب���امحمد��امحاميد�الغزالن20-07-12730141997برنو����سكينة30
مصادق�عليھZ187000535الأن��زاكورة14-03-13833221994احنصال�الز�رة31
مصادق�عليھZ187000548الذكرجماعة�بوزروال�دوار�اخلوف09-10-13581261995ايت�بن�مسعود�محمد32
مصادق�عليھ�Z187000590عمذكرزاكورة02-09-13134861993الزواق�اسماعيل33
مصادق�عليھ�Z187000594عمذكرتمزموط�زاكوة15-09-13048631985رز���يو�س34
مصادق�عليھ�Z187000638عمذكرتمزموط�زاكورة15-06-13101231996ايت�خااحماد�يوسف35
مصادق�عليھ�Z187000663عمذكرزاكورة06-11-12264431993مط���سفيان36
مصادق�عليھ�Z187000664عمذكر���املنصور�الذ����زاكورة�28-09-12456481992ال��قاوي�مبارك37
مصادق�عليھ�Z187000688عمأن��انز�ان�انز�ان�ايت�ملول 23-04-13092891988در������عيمة38
مصادق�عليھ�Z187000699عمأن��ورزازات03-11-14065951995ملغاري�سومية39
مصادق�عليھZ187000104الأن��زاكورة01-01-13097591995الر�ي�فاطمة4

مصادق�عليھZ187000720الأن��زاكورة04-10-14095591989لبيض�سكينة40
مصادق�عليھ�Z187000853عمأن��زاو�ة�سيدي�عمر�تمكروت�زاكورة19-10-14270581992ايت���ساين�فاطمة41
مصادق�عليھZ187000105الذكردوار�زاو�ة�امزاورو�ت��ول�ن�زاكورة23-11-12860991996مروان�اسماعيل5
مصادق�عليھZ187000113الأن��تامكروت�زاكورة20-08-12130031993النجار�امينة6
مصادق�عليھZ187000187الأن��وسط�العراق20-08-�13268661995شار�رحمة7
مصادق�عليھZ187000192الذكر�افرا05-03-12633711993ايت�شطو�محمد8
مصادق�عليھZ187000194الذكرزاكورة20-01-13042541999مل��ي�حسناء9
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