
(اسم املؤسسة)مقر العمل رقم التأجيرإلاسم والنسباملديرية إلاقليمية

اغبالو1965600احمد العبدالويالرشيدية

اغبالو1965602غزالن بوركةالرشيدية

اغبالو1965650عبد الصمد البدويالرشيدية

افغ1965434بابوي موالي احفيضالرشيدية

افغ1965634عفاف العمريالرشيدية

اكدمان1965408عبد الصمد العمريالرشيدية

توداعت1965353لحسن شعليالرشيدية

توداعت1965578نور الدين أجاالرشيدية

توداعت1965606سعادة فاسكةالرشيدية

توداعت1965633سمية عقاويالرشيدية

توغزة1965552طاوس ي سعيدةالرشيدية

الساقية الحمراء1965101مسحي الحسينالرشيدية

الساقية الحمراء1965153أمامي املصطفىالرشيدية

الساقية الحمراء1965216سعاد واتوشالرشيدية

الساقية الحمراء1965454سومية جبرانالرشيدية

أيت أزين1965146برش ي موالي عبد الرحمانالرشيدية

أيت أزين1965225ادريس باخالالرشيدية

أيت أزين1965258عدي سموحالرشيدية

أيت أزين1965509صالح محفوظالرشيدية

أيت أزين1965649رشيد حمديالرشيدية

الترميدي1965158خديجة ايت الجيالليالرشيدية

الترميدي1965315ابن محمد الصافيةالرشيدية

الترميدي1965422هاجر محمد سالمالرشيدية

السلطان موالي الحسن1965272الخضار وردةالرشيدية

سيدي محمد بن عبد هللا1965314اللة شريفة الهاشميالرشيدية

امنزران1965533عبد الخالق حواصالرشيدية

تامرنة1965435تورية التابتيالرشيدية

مزكيدة1965169قندروش سعادالرشيدية

مزكيدة1965542املعطي عبد اللطيف الرشيدية

مقطع الصفا1965317بن اعزيزي محمدالرشيدية

ارارة1965427اسعيدي عبدهللاالرشيدية

املاطي1965486الصغيري رشيدالرشيدية

تابوعصامت1965128اعبوت عليالرشيدية

تابوعصامت1965387موالي مصطفى العلويالرشيدية

تابوعصامت1965437خديجة شابعىالرشيدية

تنغراس1965332الشرقاوي زينبالرشيدية

الئحة بأسماء ألاساتذة أطر الاكاديمية املعنيين باجتياز التأهيل املنهي
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تنغراس1965352بوهالل حليمةالرشيدية

تنغراس1965477بحيحي إيمانالرشيدية

شرفة باحاج1965320بوحدوي خديجةالرشيدية

شرفة باحاج1965430حسناء أيت الحاجالرشيدية

شرفة باحاج1965492رشيد حميديالرشيدية

كيغالن1965268لحبيب املولوديالرشيدية

اوالد يحيى1965270بورجيال عبدهللاالرشيدية

اوالد يحيى1965495والغازي كوثر الرشيدية

تيهارين1090735محمد خزراجيالرشيدية

تيهارين1965502عالل كويسالرشيدية

تيهارين1965504عبد العالي السراطيالرشيدية

تيهارين1965581الحاج واد واديالرشيدية

تيهارين1965585الشرفي حميدالرشيدية

تيهارين1965683احمد زملطيالرشيدية

حاس ي الابيض1965497بسابس فاتحةالرشيدية

مرزوكة1965214موالي عبد الرحمان بوزكراوي علويالرشيدية

مرزوكة1965390ابروكي حميدالرشيدية

مرزوكة1965668نزهة مرجانيالرشيدية

مرزوكة1965689احمد الشعيبيالرشيدية

اكديــــــم1965283احماد بايجىالرشيدية

اكديــــــم1965512نوري باعديالرشيدية

امالكو1965350محمد بيقيالرشيدية

امالكو1965367اشعشاع لعزيزةالرشيدية

امالكو1965593حمداوي عبد اسالمالرشيدية

امالكو1965625الدرقاوي محمدالرشيدية

امالكو1965742محمد الدوجالرشيدية

ايت سليمان1965636سعاد اعربيالرشيدية

الغرفة1965170اموحو محمدالرشيدية

الغرفة1965236حياة اسريالرشيدية

اوالد عبدالحليم1965134فاتحي سلمىالرشيدية

اوالد عبدالحليم1965184سومية باعالالرشيدية

اوالد يوسف1965223موخافي حسنالرشيدية

اوالد يوسف1965235السعدية العياديالرشيدية

تحسنونت1965204غازي لحسنالرشيدية

تحسنونت1965601ليلى النخيليالرشيدية

لقصر الفقاني1965371نديم لطيفةالرشيدية

الزعاري1965166بوداش عيس ىالرشيدية

الزعاري1965181رحمة بن سليمانالرشيدية

الزعاري1965558بن التاج هندالرشيدية

املعاضيد1965653رمضان خديجةالرشيدية

اسرير1965244نادية لطفيالرشيدية

موس ى بن نصير1965526بوطهير حياةالرشيدية

فزنة1965318ملراني عبدالكريمالرشيدية Page 2 de 7
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فزنة1965446خوخي رشيدالرشيدية

فزنة1965548فوزية الرايالرشيدية

امكان1965459بن زيان سيدي محمدالرشيدية

اوخيت1965179فاطمة الدرويشالرشيدية

اوخيت1965380امساهل لحسنالرشيدية

اوخيت1965481ماللي يوسفالرشيدية

اوخيت1965619لحسن وعليالرشيدية

ايت اولحو1965661الحبيب هاديالرشيدية

تاوريرت1965195ارزوقي محمدالرشيدية

توروك1965347إشاوي فتيحةالرشيدية

توروك1965525لعميري حسناءالرشيدية

تازوكارت1965110بوشرة علي وعالالرشيدية

تازوكارت1965573إلادريس ي أميمةالرشيدية

م اموكر.م1965177اعالبو حسانتنغير

م بادو.م1965534سلمى بلخيرتنغير

بوتغرار1965262برعى عبد هللاتنغير

بوتغرار1965275داود تولةتنغير

بوتغرار1965309الحسين بوزيرتنغير

بوتغرار1965448باماس عمرتنغير

م أملدون.م1965617الشرقاوي راشيدة تنغير

م امجدادار.م1965566اودريس مونيةتنغير

م امجدادار.م1965640أعمر مليكةتنغير

.1965335الامراني علوي كريمة تنغير م ايت إعزى.م

.1965442رحيوي مريمتنغير م ايت إعزى.م

م ايت زكان.م1965250اعزاب فاطمةتنغير

م ايت زكان.م1965417ملياء معطلويتنغير

م ايت زكان.م1965491خديجة املنصورتنغير

م ايت زكان.م1965615لعكيدي فدوىتنغير

امسمرير1965436رابحة خمس يتنغير

م انو نزم.م1965575سهام افقيـريتنغير

م ايت ملوان.م1965247مليكة جطيويتنغير

م ايت ملوان.م1965389حاميشان بوشرىتنغير

م ايت ملوان.م1965396لال عائشة غريبتنغير

م ايت ملوان.م1965438رشيدة املحمديتنغير

م ايت ملوان.م1965489لحسن قاس يتنغير

م ايت ملوان.م1965498زوليخة بوهوتنغير

م البيهقي.م1965458إلهام الحاجيتنغير

ايت خيار1965676عمر ملهىتنغير

حديدة1965466نادية عنزولتنغير

م ايت بوالل.م1965219نظيفي عبد الكريمتنغير

الثانوية الثأهيلية صالح الدين ألايوبي1965731أمزيل رقيةتنغير

املضايق.م1965187جبابرة فراحتنغير

املضايق.م1965432رحال عبد الواحدتنغير Page 3 de 7
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تجماصت.م1965174بوشرى الصديقيتنغير

م ايت عطى.م1965136سموح جيهانتنغير

م ايت عطى.م1965321سموح سهامتنغير

م ايت عطى.م1965358حداني مريمتنغير

م النصر.م1965261ودرو زهرةتنغير

م أيت عبد هللا.م1965112حسن أكساسزاكورة

م أفالندرا.م1965139بوراس الحسنزاكورة

م اوالد ادريس.م1965096هاجر ستةزاكورة

م تدس ي.م1965280بهية ايت بن عيس ىزاكورة

م تمكروت.م1965097فاطمة قاديريزاكورة

م تمكروت.م1965108لطيفة جاجازاكورة

م تمكروت.م1965251عائشة اكهوزاكورة

م تمكروت.م1965503رقية السالميزاكورة

م العروميات.م1965207مبارك اموهوزاكورة

الثانوية التأهيلية أغبالو 1965707لحسن والطالبميدلت

مجموعة مدارس ايت واحي وحقي1965252سهام جريريميدلت

مجموعة مدارس ايت واحي وحقي1965472ايت باكي حنانميدلت

مجموعة مدارس ايت واحي وحقي1965488مانو احساين ميدلت

مجموعة مدارس ايت واعزيز1965311ايت الطالب محمدميدلت

مجموعة مدارس موكديد1965405عقل حفيظةميدلت

مجموعة مدارس موكديد1965418سومية خطوبةميدلت

مجموعة مدارس موكديد1965419الحسناوي صفاءميدلت

مجموعة مدارس موكديد1965420نزهة كيكيميدلت

مجموعة مدارس موكديد1965441املنيوي فاطمةميدلت

مدرسة اغبالو1965229بن المين لالزبدة ميدلت

مدرسة اغبالو1965257مونية صالحيميدلت

مدرسة اغبالو1965366العمراني حياةميدلت

مدرسة اغبالو1965461فاطمة ايت هطورميدلت

مدرسة اغبالو1965541الحداد مريمميدلت

بوعياش1965450اورحو نزهةميدلت

بوعياش1965490فاطمة الزهراء عبد املالكميدلت

بوعياش1965501رزاقي كريمةميدلت

سيدي علي البرتاتي1965378بولعالم حميدميدلت

سيدي علي البرتاتي1965383لطيفة املنصوريميدلت

ايت موس ى اوعلي1965141حنان امريرودميدلت

م الامير موالي عبد هللا/املشيل م1965256موحى مبروكميدلت

م تسامرت/م- ايت يعقوب 1965696خضيري مريمميدلت

 نونبر18م /تحيانت م1965109محمد ايت حاميدلت

 نونبر18م /تحيانت م1965342ناني سعادميدلت

 نونبر18م /تحيانت م1965394عدلي رشيدميدلت

 نونبر18م /تحيانت م1965506كرفال مولودميدلت

 نونبر18م /تحيانت م1965660وداش حفيظةميدلت

م الامام الغزالي/م- اوتربات 1965449عبد الحميد الفيالليميدلت Page 4 de 7
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 يوليوز30م /م- ايت تدارت 1965414ادريس فاهيمميدلت

 يوليوز30م /م- ايت تدارت 1965439أورحواسكو محمدميدلت

 يوليوز30م /م- ايت تدارت 1965440عبد املالك الحسناويميدلت

ايت يحيى او الصغير1965517ايت احساين يوسفميدلت

تمايوست1965453يونس أبو القاسمميدلت

تمايوست1965496كريمة بن الطيبميدلت

تمايوست1965532سهام بوصحابيميدلت

تمايوست1965571كور الهامميدلت

تمايوست1965692كريمة فاقسميدلت

ايت اومغار1965120العزيزة إحداشنميدلت

ايت اومغار1965239أيت حدو حنان ميدلت

ايت اومغار1965456بن عامر نعيمةميدلت

ايت اومغار1965475اعوين احالمميدلت

ايت توغاش1965118ازوالي سعيدةميدلت

ايت توغاش1965248فردوس منديلميدلت

ايت سيدي بوموس ى1965702نادية اعقاميدلت

ايت سيدي عمرو1965545بلخيري محمدميدلت

 مارس03تزارين 1965463أغنزور حسنميدلت

 مارس03تزارين 1965584حفصة بوزكراوي ميدلت

ميشلفن1965647وعدو محجوبةميدلت

ايتزر1965099واحدي وصالميدلت

اكدال1965159ميموني رجاءميدلت

اكدال1965201محمد مجانميدلت

املغو1965664داودي كريمةميدلت

م اسيف ملول/م- بوزمو 1965145اوتمى حياةميدلت

مدرسة ايت امكيل1965175سكينة بوعنكةميدلت

مدرسة موحى امحزون بن احماد1965586الفوح احمادميدلت

اكرسيف1965100جبوري خديجةميدلت

اكرسيف1965747ادريس كبير ميدلت

اوكريران بن محمد1965183ازروال عائشةميدلت

اوكريران بن محمد1965196طاهري علوي صفاءميدلت

ايت لهري1965209حجوج لطيفةميدلت

موحى وعسو ارفيق1965555امهرير صالحميدلت

بوتخباي1965193عيا سهامميدلت

م عبد املومن/م- تزروفت 1965160أبوني سميرميدلت

م ابي سليم العياش ي/م- زاوية سيدي حمزة 1965648فاطمة اكبجيلميدلت

ايت حنيني1965197ياسين عمريميدلت

بواضيل1965325احميداني عبد الحكيمميدلت

بواضيل1965345عدنان الهاشميميدلت

م زايد احماد/ايت عتو م1965125بنحمد لطيفةميدلت

م زايد احماد/ايت عتو م1965288لحسن مراديميدلت

م الشهيد عالل بن عبد هللا/كراندو م1965135الشنوف فتيحةميدلت

م الشهيد عالل بن عبد هللا/كراندو م1965263أزروال خولةميدلت Page 5 de 7
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م الشهيد عالل بن عبد هللا/كراندو م1965295عبد العزيز كبيريميدلت

م الشهيد عالل بن عبد هللا/كراندو م1965413زرار حسناءميدلت

توزاكين1965142صادق عبد الرحمانميدلت

توزاكين1965220أماي موحىميدلت

توزاكين1965232حسين بكيميدلت

توزاكين1965343أمزان محمدميدلت

توزاكين1965354باساين الحسنميدلت

توزاكين1965372سعيد كمونميدلت

م م الحوزة تاكريرت1965681رجاء جلوليميدلت

م ابن زيدون/م- ايت اوسال 1965520فاطمة أبادوميدلت

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 1965709البوزكواوي مريمميدلت

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 1965710ملياء البوعياديميدلت

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 1965713املبروك نجالءميدلت

الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 1965715سعيد بالحسينميدلت

اغرم نوكدال. ج.م1965192رشيدة بعديورزازات

اغرم نوكدال. ج.م1965221محمد الحواتورزازات

اغرم نوكدال. ج.م1965253حسن عبد املومنورزازات

اغرم نوكدال. ج.م1965307نادية البازورزازات

اغرم نوكدال. ج.م1965328علي إمجدورزازات

اغرم نوكدال. ج.م1965330منى القسونيورزازات

اكاداين. م.م1965161آسيا زروقيورزازات

تمسطينت. م.م1965163شكري سناءورزازات

تمسطينت. م.م1965368أيت موحى شومةورزازات

تاورة. م.م1965693يوسف صابونورزازات

تزولط نمرادو. م.م1965628عبد الرحمن شعوفي ورزازات

امي نوالون. م.م1965338اجديك داودورزازات

تاوريرت نايت زغار. م.م1965381محمد زيهيورزازات

تمشة.م.م1965238حسناوي رشيدورزازات

تمشة.م.م1965642ابراهيم ناجمورزازات

عبد هللا ابن ياسين. م.م1965739خديجة العزميورزازات

عبد هللا ابن ياسين. م.م1965743بوى خالدورزازات

أرك.م.م1965682عبد الرحمان بواورزازات

ازالغ. م.م1965188يوسف منتصرورزازات

تكاديرت. م.م1965165فاطمة خداورزازات

اماغودن.م.م1965218باقال رشيدورزازات

اماغودن.م.م1965357عمراوي عبد املجيدورزازات

اماغودن.م.م1965376خالد املنتصيرورزازات

اماغودن.م.م1965415ابراهيم راشدورزازات

تشديرت.م.م1965431فوزي مصطفىورزازات

ايت تيكة. م.م1965544عبدهللا آيت الكبيرورزازات

الثانوية إلاعدادية موالي الطاهر بن عبد الكريم1965735نبيلة كودةورزازات

الثانوية إلاعدادية موالي الطاهر بن عبد الكريم1965737إيمان الخوخيورزازات

الثانوية التأهيلية ابي القاسم1965733بدر خمامورزازات Page 6 de 7
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م الحوانت.م1965186مريم الحاجيورزازات

م الحوانت.م1965482سميرة عزيزيورزازات

م امي نواسيف.م1965313السعيد اعبيبوشورزازات

م امي نواسيف.م1965333حسناء ايت باعليورزازات

م امي نواسيف.م1965337امليسوري نادية ورزازات

الجماعاتية زاوية سيدي لحساين.م1965651ايت القاض ي إسماعيلورزازات

الجماعاتية زاوية سيدي لحساين.م1965698محمد سليمانيورزازات
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