
المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

1
ي1965244

يارسيرنادية لطف 
الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

2
يموىس بن نصيربوطهير حياة1965526

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

3
يتوروكمريم طائعي1965167

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

4
ي حسناء1965525 يتوروكلعمير

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

5
ي فتيحة1965416

 
يتوروكزدوق

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

6
ياكدمانابراهيم ابانا1965674

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

7
يتوداعتسعادة فاسكة1965606

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

8
يتوداعتسمية عقاوي1965633

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

9
يتوداعتلحسن شعلي1965353

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

10
يأيت أزينرشيد حمدي1965649

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

11
ميديخديجة ايت الجياللي1965158 يالي 

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

12
يالمعاضيدرمضان خديجة1965653

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

13
يتازوكارتاإلدريسي أميمة1965573

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

14
يتازوكارتوحدو عبد العزيز1965704

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

15
ي1965465

ياوالد الواليمهلوب عبد الغن 
الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

16
ي1965435

يتامرنةتورية التابن 
الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

17
يتيهاريناحمد زلمطي1965683

الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

18
ي ابراهيم1965348

يالغرفةاسموئ 
الرشيديةمزدوجاالبتدائ 

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 
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المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

ي اإلعداديةاكرام اخنور11965714
ي سليم العياىس  ميدلتالرياضياتالثانوي ثانوية ائ 

ميدلتالرياضياتالثانوي مزيزلاحدان سهام21965716

قاوي31965706 ة محمد الش  ميدلتاالجتماعياتالثانوي الثانوية التأهيلية البحير

يف خليج عائشة41965718 يةالثانوي الثانوية التأهيلية موالي علي الش  ميدلتاللغة االنجلير 

يف سعيد عمراوي51965730 ميدلتاللغة الفرنسيةالثانوي الثانوية التأهيلية موالي علي الش 

ي اإلعداديةمحمودي ربيعة61965725
ي سليم العياىس  ميدلتاللغة الفرنسيةالثانوي ثانوية ائ 

وانالغالي سعاد71965721 ميدلتاللغة العربيةالثانوي القير

ي فاطمة الزهراء81965724
ميدلتاللغة العربيةالثانوي الثانوية التأهيلية زايدة حمائ 

ي نادية91965723
ميدلتاللغة العربيةالثانوي ثانوية ملوية اإلعداديةاحسين 

ميدلتاللغة العربيةالثانوي اعدادية ايت اومغاروركاكة نورة101965722

يايت باكي حنان111965472
يمجموعة مدارس ايت واحي وحف 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمانو احساين121965488
يمجموعة مدارس ايت واحي وحف 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمجموعة مدارس ايت واعزيزايت الطالب محمد131965311
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمجموعة مدارس موكديدسومية خطوبة141965418
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمجموعة مدارس موكديدعمو دنيا151965393
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمجموعة مدارس موكديدعقل حفيظة161965405
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمجموعة مدارس موكديدنزهة كيكي171965420
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي181965532 يتمايوستسهام بوصحائ 
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي بن موالي المصطف ايت علي ابتسام191965316
يمدرسة التيجائ 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يمدرسة ايت امكيلهاشمي زكرياء201965326
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

رواحدي وصال211965099 يايي  
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت موىس اوعليحنان امريرود221965141
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

وك231965256 يم االمير موالي عبد هللا/املشيل مموح مي 
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يم االمير موالي عبد هللا/املشيل مالحبيب بعف 241965529
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي ابراهيم251965515
يم االمير موالي عبد هللا/املشيل ماوحسن 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يم االمير موالي عبد هللا/املشيل محسيوي محمد261965530
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي يوليوز30م /م- ايت تدارت أورحواسكو محمد271965439
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي يوليوز30م /م- ايت تدارت ادريس فاهيم281965414
ميدلتمزدوجاالبتدائ 
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المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

ي يوليوز30م /م- ايت تدارت عبد المالك الحسناوي291965440
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت حطــــابعلو راضية301965588
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يميشلفنالمسوس سهام311965616
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يميشلفنبن اخلف مريم321965638
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياوالد التايركعواس هشام331965374
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياوالد التايرمحسن إحداشن341965228
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياوالد التايرأمطغري طيب351965291
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياوالد التايرالبكراوي فاطمة361965119
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت سيدي بوموىسنوال بومزوغ371965182
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت سيدي بوموىسعمري علوي مليكة381965301
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت سيدي عمروبو الحرمل مريم391965553
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يبوعياشالفاضيلي راضية401965294
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي411965351 يبوعياشكريمة بشير
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يبوعياشلعزيزة عبد الهادي421965594
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يبوعياشايت داود بن يوسف431965276
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يايت الصديق حياة441965384
تائ  يسيدي علي الي 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يحميد ايت عسو451965178
يايت حنين 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يابراهيم الحسناوي461965211
يايت حنين 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي عبد الحكيم471965325
يبواضيلاحميدائ 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يبواضيلعدنان الهاشمي481965345
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياستغرغورأودون نوال491965524
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياستغرغورالعلو عيس501965230
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ياستغرغورحميدان محمد511965444
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يتوزاكير باساين الحسن521965354
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يواد الدهب لطيفة البوحفصي531965234
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

يم كير االسفل/م- مالحة ايت علي بنعال عبد اللطيف541965173
ميدلتمزدوجاالبتدائ 

ي551965246
يم كير االسفل/م- مالحة بولعيد عبد الغن 

ميدلتمزدوجاالبتدائ 
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المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

يم اكوراي.ممحمد لعزيز11965579
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اكوراي.معسو غالمو21965746
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اموكر.مسهام شباب31965137
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اموكر.مالذي مريم41965267
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم سيدي بويعقوب.ممرير محمد51965122
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي.مابتسام جليل61965644
يم البيهف 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.مكوح فاطمة71965151
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.ماتانوت مريم81965152
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.ملطيفة بوراس91965293
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي101965286 يم زايد أحماد.منزهة اليعقوئ 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.ماوكوجيلي حسناء111965331
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.مدودي إكرام121965443
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي131965143
يم زايد أحماد.مصباح اوالعياىس 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.مسعاد حمداوي141965424
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.مرانية الزاهدي151965302
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.ملطيفة بعدي161965391
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم زايد أحماد.مزايد التاير171965287
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يعمر بن الخطاب.مايت امغار مجدة181965577
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت بوالل.مسعدية هروان191965516
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تنميول.مموالي عبد الكريم العبدالوي201965198
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اغرم امزدار.مسهام زكاغ211965406
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اغرم امزدار.مخديجة كراوي221965523
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم إغنسلن.مالعرباوي مريم231965629
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم إغنسلن.مكلثوم العرباوي241965140
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم اكيس امزدار.مموحدي الحو251965124
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ى حمدي261965274 يم بوكافر.مبش 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تزالفت.مخديجة ابناس271965410
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تزالفت.محنان خويا281965409
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

اوي رابحة291965592 يم تغص.محي 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

 وركي301965260
يم توديلت.ممصطف 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت يدير.مشاكري ايمان311965630
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت يدير.مأشقير خديجة321965162
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت توخسير .مفاتحة بامو331965138
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت ملوان.محميم سعاد341965457
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ياسكيسابن دحو خديجة351965604
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي361965213
 
يامسمريروفاء الصدق

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يامسمريررابحة خمسي371965436
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي381965551 يامسمريرعدي اقج 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يتعداداتاكريش ليل391965564
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم بودجام.منوال ايت احساين401965608
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يتصويتميمون وركي411965312
تنغيرمزدوجاالبتدائ 
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المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

يم ايت سيدي مولود.مايت المقدم محمد421965243
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يالبورعائشة اوترك431965334
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يالقنطرةالحسير  الفاهيم441965657
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت كمات.ممحمد البازي451965429
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يأمجكاكمؤذن محمد461965364
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يبوتغرارباماس عمر471965448
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يبوتغرارداود تولة481965275
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يبوتغراربرىع عبد هللا491965262
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يبوتغرارالحسير  بوزير501965309
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يبوتغرارأمنة إدريسي511965513
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ألمدون.مالسعيد موالي الحسن521965329
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ألمدون.ممريم ايت احميدة531965665
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ى541965514 يالمختار السوىسي.مجميلي بش 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يالمضايق.مسهام المنترص551965164
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يالمضايق.مالحسناوي مريم561965303
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يالمضايق.مالعمراوي مريم571965580
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي إبتسام581965123
يالمضايق.محسن 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي591965386
يايت اجنا.مهاجر العثمائ 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يايت اجنا.مسلكان حسناء601965460
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يتيكوتار.منورة ساىسي611965202
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي621965107
يتيكوتار.مفاطمة ارشيف 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يسيدي مسكور.موبزة فاطمة631965115
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم حلول.مسليمة مرزوكي641965476
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت ايعال.مخديجة دحسو651965360
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

وين.مرجاء عبو661965226 يم تمرص 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

وين.مسعاد اوغزيف671965385 يم تمرص 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ة681965304 يم اميرص .مبن داود سمير
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي691965575 يم انو نزم.مسهام افقير
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم انو نزم.مفاطمة وعبولو701965666
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تورزة.مستمو محمد711965189
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تورزة.محسناء ايت سيدي ابا721965121
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تدفالت.ماكرام مستوري731965505
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تدفالت.مسعاد عبد النوري741965154
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

.خديجة اكوريس751965289 يم ايت إعزى.م
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

.باسطوس سناء761965340 يم ايت إعزى.م
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي1صغرو .مفاطمة الملكي771965271
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم أسيمور.مأوهرى أحماد781965233
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم الحسن الداخل.ماوتغبالت غزالن791965285
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم الحسن الداخل.مليل ماللي801965518
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم الحسن الداخل.ملقبيلي حياة811965470
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم الحسن الداخل.منجاة نخالوي821965205
تنغيرمزدوجاالبتدائ 
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المديريةالتخصصالسلكالمؤسسةاإلسم الكاملرقم التأجيرت.ر

ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

يم الحسن الداخل.منوال رض  هللا831965403
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم أمسعد.منورة راشيدي841965104
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم أمسعد.مبن عكي حساين851965701
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت زكان.ملعكيدي فدوى861965615
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ت871965479 يم ايت زكان.مسكينة الرس 
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت زكان.ملمياء معطلوي881965417
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت زكان.مخديجة المنصور891965491
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تعمارت.معائشة مهاجر901965369
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم تعمارت.مبن يوسف يوسف911965622
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي2م صغرو .ماعليوي وفاء921965114
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ميماريغن.مدكيكي فاطمة931965171
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ميماريغن.مجهاد الفقير941965224
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ميماريغن.مبيكة فاطمة951965322
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.مبعزاوي حورية961965365
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.مواركان الحسير 971965483
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.منورة قداري981965157
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.معزيزة قاسمي991965168
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.مادريسي لطيفة1001965206
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم توغزا.ماوخويا محمد1011965582
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت سعدان.ممحمد حزبان1021965327
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت سعدان.ممحمد قسو1031965227
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

ي1041965217
يم ايت سعدان.مسعاد مومن 

تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم ايت عط.مرحمة نديم1051965323
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم بونحاس.مفاطمة ايت حساين1061965382
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم طارق بن زياد.مابراهيم وسعدن1071965282
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم طارق بن زياد.مإلهام عزات1081965556
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم عسو بسالم.مسهام عمري1091965388
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم عسو بسالم.معدي الغازي1101965433
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم عسو بسالم.مسعيدة أعجيد1111965464
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم الخنك/ممحمد اوردو1121965194
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم النرص.مفاطمة الخو1131965379
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

يم بواضبل.ممحمد بن زايد1141965310
تنغيرمزدوجاالبتدائ 

تنغيراالجتماعياتالثانويالثانوية الثأهيلية محمد السادس النيفيوسف الصابري1151965708

تنغيراللغة الفرنسيةالثانوياالمام مسلمرضا غالش1161965732

تنغيراللغة الفرنسيةالثانويزايد احماد.ثإهند خوئي1171965728

تنغيراللغة الفرنسيةالثانويثإ احنصالايت عياش فاطمة1181965729

تنغيراللغة العربيةالثانويثإ ايت بواللعرباوي حفصة1191965719

تنغيراللغة العربيةالثانويبن عبد هللا. م. الثانوية الثأهيلية سزينب السعودي1201965720

تنغيرالفلسفةالثانوي الثانوية الثأهيلية الورودمحمد لمسيعدي1211965717
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ي
األساتذة أطر األكاديمية المعنيير  بامتحان التأهيل المهن 

يم اوالد ادريس.مهاجر ستة11965096
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم محاميد الغزالن .معبد هللا بنجودي21965191
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم محاميد الغزالن .مالوهاب كريمة31965339
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أزغار.مالدفالي موالي عبد الوهاب41965672
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي صبيح.مرشيدة بران51965574
يم بن 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي61965609
يم تكونيت .مايدير العثمائ 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث األمل.مزينب اشعاب71965641
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي81965510 يم ثالث األمل.مابراهيم الصلن 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث األمل.محماد اوحوكة91965254
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث األمل.ملبن  سيمو101965469
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث األمل.مخديجة هرموش111965155
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد عمر.مسناء مرخو121965535
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي131965561
ي سمكير .ممحسن اجوائ 

يم بن 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم بوازار .ميوسف المعالي141965563
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أيت عبد هللا.محسن أكساس151965112
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أيت عبد هللا.محسن اوحساين161965560
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي نعيمة171965455
يم أفالندرا.مأيت السي المدائ 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أفالندرا.مبوراس الحسن181965139
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أفالندرا.مالحسير  عباىسي191965421
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم رباط أكدز.ممحمد احدو201965639
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم رباط أكدز.منادية بوستة211965412
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمنوكالت.مأاسماء الكداري221965583
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمنوكالت.معلي ايت الطالب231965679
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث.معبد المجيد ايت باحمد241965658
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث.ممحمد الصالجي251965426
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث.مانوار ايت العباس261965105
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث.منورالدين ايت بهادي271965467
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ثالث.مكريمة بو السكر281965485
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوزدين.مخديجة مسعودي291965400
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تانسيفت.ممدود مصطف 301965308
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي311965269
يم تنفو.مسهام ح 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يكة إقبال321965284 يم اوالد الحاج.مالي 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد الحاج.مسيفوري عبد العزيز331965494
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي خليل.مفاطمة الزهراء شفيق341965273
يم بن 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي خليل.مسعيد العيسيوي351965185
يم بن 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم بوخالل.مفا طمة أبعوز361965614
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم بوخالل.ميعيش فاطمة371965240
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اغالل.مسهام بوغلول381965697
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي زولي.مرشيد أيت عزيز391965527
يم بن 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي زولي.ممريم يباحدو401965130
يم بن 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تدىسي.مبهية ايت بن عيس411965280
زاكورةمزدوجاالبتدائ 
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يم تفتشنا.ممحمد ايت وعقا421965319
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تفتشنا.ممصطف  بهمو431965305
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أزالك.منجية االنصاري441965662
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي451965392 يم أزالك.ميوسف أوشين 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أزالك.مدعاء بوتدغارت461965675
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ى471965612 يم أزالك.منعمان بش 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم العروميات.مالقرس سعيدة481965478
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم العروميات.مالنعمة نجاة491965212
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم العروميات.ممبارك اموهو501965207
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مابراهيم الشبلي511965550
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي521965176 يم الواحة.ممحمد الكرنن 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مالوقاىسي حليمة531965607
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مرشيدة ايت أفاليان541965106
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مصفاء ايت مونا551965210
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.منبيلة بوستة561965098
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مثورية علوان571965111
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الواحة.مكجوط جواد581965126
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد سليمان.مالزين حسناء591965279
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد سليمان.مايت عبو أسماء601965597
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الزركان.ميوسف الدودي611965355
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الزركان.مسعيد كاراوي621965377
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمزموط.مبرافع عبد الفتاح631965613
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمزموط.مايوب العلوي641965531
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمزموط.مبومسهول حميد651965147
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم المرابطير .معبد العزيز اسالل661965519
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي موالي حفيظ671965148 يم المرابطير .مالذهن 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم المرابطير .مالعلوي موالي سعيد681965129
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي الحسير 691965428
يم المرابطير .معمرائ 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أم الرمان.مبوعلي لحسن701965298
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي عبد اللطيف711965568 يم تمساهلت.مالتج 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي721965373 يم تيمارغير .مهشام حجاح 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم عقبة بن نافع.مالعزيزي موالي الحسن731965423
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم عقبة بن نافع.ممريم حيداوي741965528
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يفة علوي751965667 يم عقبة بن نافع.مرس 
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ابن خلدون.معبد االله الساىسي761965404
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي771965127
 
يم ابن خلدون.معبد الصادق الغراق

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ابن خلدون.معبد الحميد حمداوي781965362
زاكورةمزدوجاالبتدائ 
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يم اوالد أيوب.محاما رجاء791965499
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد أيوب.معزى عيس801965241
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم اوالد أيوب.ملبيض حنان811965536
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ولير .معبد الرحيم كلو821965537 يم رباط تي  
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي831965540
ولير .مالزهرة العمرائ  يم رباط تي  

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي841965203
ولير .محسن الفروئ  يم رباط تي  

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي851965507
ولير .مفايزة اليمائ  يم رباط تي  

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي861965539
ولير .مرجاء اليمائ  يم رباط تي  

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ولير .مغفران وحميدو871965116 يم رباط تي  
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي يوسف881965547
 
يم ألمو.مامساق

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تغبالت .مامعلي احمد891965266
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تغبالت .ممزكيدي سعيد901965473
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تغبالت .موحدا محمد911965144
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم أمراد.مونيش محمد921965255
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الصفصاف.ماحمد اغزيف931965346
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم الصفصاف.مابراهيم الخرف941965452
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يتافصاط. ف-م أيت أوزين.مداود امعرير951965363
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يتافصاط. ف-م أيت أوزين.ممريم تعقت961965297
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يتافصاط. ف-م أيت أوزين.مسويري اسماعيل971965237
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم ايت والل.متشتاش شاكر هللا981965277
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تكمادرت.معبد الكريم لكروري991965208
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تكمادرت.مامل حضار1001965462
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي1011965480 يم تمتيك.معبد العزيز الكبير
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

ي1021965102
يم تمتيك.مفاطمة الصديف 

زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمكروت.معائشة اكهو1031965251
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمكروت.مرقية السالمي1041965503
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمكروت.ملطيفة جاجا1051965108
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم تمكروت.مفاطمة قاديري1061965097
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

يم النقوب.مأحمد الزعيم1071965522
زاكورةمزدوجاالبتدائ 

زاكورةاللغة الفرنسيةالثانويالثانوية التأهيلية إدريس األولهشام محلي1081965726

زاكورةالرياضياتالثانويالثانوية اإلعدادية تفتشنامحمد اويحس1091965711

ي1101965712
 

زاكورةالرياضياتالثانويالثانوية اإلعدادية تفتشنامحمد طاىع

زاكورةعلوم الحياة واالرضالثانويالثانوية اإلعدادية ادلسانفاطمة احشاش1111965736
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ي11965727
ورزازاتاللغة الفرنسيةالثانويالثانوية اإلعدادية موالي الطاهر بن عبد الكريماعلي وحن 

ورزازاتالمعلومياتالثانويالثانوية اإلعدادية موالي الطاهر بن عبد الكريمادريس قادر21965734

يم اكويم.مسناء اوزال31965245
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اكويم.منادية وعزيز41965543
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ازالغ.ممنترص يوسف51965188
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ازالغ.معلي بن داود61965242
ورزازاتعربية االبتدائ 

ة الجرماطي71965557 يم ازالغ.مسمير
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ازالغ.مسهام ابعاشن81965655
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ازالغ.مخديجة ايت خويا91965656
ورزازات عربيةاالبتدائ 

يم ازالغ.مسارة البجاوي101965686
ورزازاتعربية االبتدائ 

ى باحدو111965694 يم ازالغ.مبش 
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم الصور.ممحتاج خديجة121965341
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم الصور.مسكينة االمير 131965397
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم الصور.ممريم بربزي141965407
ورزازاتعربية االبتدائ 

وك151965565 يم الصور.معبد الرحيم المي 
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اماغودن.معمراوي عبد المجيد161965357
ورزازات عربيةاالبتدائ 

يم اماغودن.مخالد المنتصير171965376
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اماغودن.مابراهيم راشد181965415
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تشديرت.ممحمد السعيدي191965471
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تشديرت.ممحسن كالب201965493
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي ياسير 211965554
يم تشديرت.مجعوائ 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تشديرت.مبزا يوسف221965567
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تشديرت.مهشام الزي231965570
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تشديرت.مسمير التمن241965572
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تكاديرت.مهدى بها251965290
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تكاديرت.منعيمة ايشو261965356
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم توغوت.مليل ايت ايدار271965500
ورزازاتعربية االبتدائ 

ة281965511 يم توغوت.ماقريض كبير
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تازولط نومرادو.معبد العزيز باعف 291965603
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يالمدرسة الجماعاتية زاوية سيدي لحساينعتيقة نارص301965623
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم تستيفت.ميوسف امسكور311965596
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم تسليت.مفالح امبارك321965259
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم تسليت.مالحسير  ازيو331965306
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم تازولط نومرادو.مبوينس  احمد341965611
ورزازاتعربية االبتدائ 
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يالمدرسة الجماعاتية زاوية سيدي لحساينفتيحة عبدالوي351965484
ورزازاتعربية االبتدائ 

يالمدرسة الجماعاتية زاوية سيدي لحسايناعمر فاطمة361965684
ورزازاتعربية  االبتدائ 

يم تستيفت.ماوتفروخت علي371965576
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي381965587 يم تستيفت.معبد الوالي اوعي  
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تستيفت.مسفيان الحجوي391965645
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تستيفت.معبد العزيز زريوح401965663
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تستيفت.ملقميهري ياسير 411965687
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تسليت.محنان ايت قاىسي421965699
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي431965349
يم وينتجكال.ممصطف  دعنوئ 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم وينتجكال.مايت الزوين حسن441965411
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم وينتجكال.ممحـمد الحجوي451965569
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اكلميم.مجمال عاللي461965669
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

ي471965589
يم عبدهللا بن ياسير .ممحمد اللحيائ 

ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم عبدهللا بن ياسير .معمران عيش481965631
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم امي نوالون.مجدي ياسير 491965292
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي501965149 يم ايت علي اوعيس.مايمان راح 
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت علي اوعيس.مفتيحة النيا511965172
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت علي اوعيس.ممريم الزمزومي521965200
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت علي اوعيس.محسناء القاع531965375
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت علي اوعيس.مبهيجة عري541965395
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اكرنان.مالجبوري مريم551965595
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم الحوانت.مقاديري منية561965180
ورزازاتعربيةاالبتدائ 

ة تغالوي571965249 يم الحوانت.مسمير
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت زغار.مسكينة الفاللي581965361
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت عفان.مفوزي مـحمد591965627
ورزازاتعربيةاالبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.ممحمد المنترص601965447
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.مزكاغ سفيان611965468
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.ممحمد ماكوري621965591
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.ممحـمد جماع631965618
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي641965265
يم امدري.مسمية الواورئ 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم غسات.مفوزية السهولي651965402
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي661965161
 
يم اكداين.مآسيا زروق

ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم اكداين.متيتاو عبد السالم671965399
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم اكويم.مالسموبدي سهام681965398
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 
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يم اكويم.مالزاوي سهام691965451
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم احنداكن.ممحمد ايت احساين701965508
ورزازات فرنسيةاالبتدائ 

ي عبد الحق711965599 يم احنداكن.محاح 
ورزازات فرنسيةاالبتدائ 

يم ارك.ميوسف اوعالل721965654
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ارك.معبد الرحمان بوا731965682
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم تلوات.ملبن  ايت لعنايت741965425
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تلوات.مليل موراد751965624
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تلوات.مزكرياء شكوكوط761965700
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ازالغ.ممحمـد ايت به771965190
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ازالغ.ممحمد االيام781965231
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ازالغ.مسكينة اكالو791965562
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تشديرت.مايوب ايت بغا801965546
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تشديرت.مموىس بوعزمة811965549
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم توغوت.ممريم عيس أوحدو821965445
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم اكداين.مزكرياء البقال831965671
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم تمسطينت.معبد العزيز امراق841965222
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

ي851965538
يم احنداكن.معبد الحكيم بف 

ورزازات عربيةاالبتدائ 

ي سليمان861965610 يم احنداكن.مجغن 
ورزازات عربية االبتدائ 

ف871965659 يم ارك.معالوي أرس 
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ارك.ممبارك مرزوك881965691
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اسكا.معبو عبد العزيز891965620
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اسكا.معبد الرحمان البرصي901965635
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم اسكا.مبوبكر امزيل911965637
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم اغيل نبيان.ممصطف  بوطيب921965113
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اغيل نبيان.مبوكيل طارق931965133
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اغيل نبيان.مايت عدى يونس941965156
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اغيل نبيان.معمر شبلوي951965199
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تلوات.مسلوى رساج961965278
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي971965281
يم تلوات.مسلطانة القاض 

ورزازاتعربية االبتدائ 

ي981965299 يم تلوات.ممريم توئ 
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تلوات.محسناء خلفاوي991965621
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تلوات.منادية ميمون1001965643
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تلوات.مبولورد فاطمة الزهراء1011965673
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم تلوات.مسلمة امزوك1021965678
ورزازاتعربية االبتدائ 
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يم تلوات.منبيل سوح1031965690
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم عبدهللا بن ياسير .معماد الفاضلي1041965401
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم عبدهللا بن ياسير .ممصطف  باحماد1051965695
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي1061965741
يم عبدهللا بن ياسير .معبد العزيز سلف 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم عبدهللا بن ياسير .محمزة اخدام1071965745
ورزازاتعربية االبتدائ 

ي الكداري1081965685
يم خزامة.مالمدئ 

ورزازاتعربية االبتدائ 

ي1091965738
يم النقوب ايت وغرضة.مفاطمة الزهراء عيس 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم انزال.محافظ بلقاسمي1101965605
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم ايت تيكة.مامحمد اوحسو1111965300
ورزازاتعربيةاالبتدائ 

ي1121965487
يم ايت تيكة.معبد اإلله التكنائ 

ورزازاتعربية االبتدائ 

يم امي نوالون.مهشام بوزكراوي علوي1131965336
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم امي نوالون.ملعشير الصديق1141965359
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم ايت علي اوعيس.مكاملي أمينة1151965150
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

ي1161965598
يم ايت علي اوعيس.معبد الجليل عيس 

ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم الزاوية.ممحـمد با عزيز1171965626
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم ايت زغار.مهروان ابوبكر1181965103
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ايت زغار.ماهبار ياسير 1191965264
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

ي1201965680 ة الطالن  يم ايت زغار.مكبير
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.ماناس قاسمي1211965370
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم تاوريرت ايت زغار.ممـحمد بوركيبة1221965590
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

ك.مموىس المرابطي1231965296 يم اليغ ني 
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم امدري.ميونس عبد النارص1241965215
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

هان1251965703 يم امدري.مفاطمة رس 
ورزازاتعربية و فرنسية االبتدائ 

يم سيدي فالح.ماحماد المصلجي1261965132
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

ييعقوب المنصور.ممن  بادو1271965740
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم ايت تيكة.مهشام فرحي1281965521
ورزازاتفرنسيةاالبتدائ 

يم ايت تيكة.ممحمد ايت بها1291965688
ورزازاتفرنسية االبتدائ 

يم اكلميم.ممصطف  بلمودن1301965670
ورزازاتعربية االبتدائ 

يم اكلميم.ماحمد ايت احمد1311965677
ورزازاتعربيةاالبتدائ 

يم اكلميم.معبد الحميد اكري1321965744
ورزازاتعربية االبتدائ 
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