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 ال-ئحة الرسمية

 

 

 �من  �الصفحة  

  ر.ب.و.ت  رقم التأجير  ا/سم و النسب  رقم ا/متحان رت
 �JA 5882 ��2���7 ابراھيم الدھبي �6002 �

 JE�72��8 ��08840 ابراھيم الغازي �6005 2

 PB ���85 �0500�4 ابراھيم أوبھا �60�0 �

 PA75�24 �545087 احمد شكري ���60 4

 JC��4768 �270075 احمد فرضي �60�5 5

 JB�59�94 ��06090 كزو احمد �60�6 6

 CB80028 ���7902 ازريبة رشيد ��604 7

 I 275�75 ��77947 الحبيب صيھاد �6046 8

 JE �40744 ��2�507 الحسان المراح �6047 9

 JC�78874 �59�845 الحسن امغارن ��605 �0

 JB�65229 �580929 الحسن جواد �6052 ��

 P ���459 �7050�2 الحسن شكان ��605 �2

 �PB8267 ��096�2 الحسين سركاك �6058 ��

 JA89272 �588�05 الحسين شوف �6059 �4

 ��JC�542 �50�570 المحجوب امان �6068 �5

 P �42922 ��77�28 المھدي اشريد �6074 �6

 CB96808 ��7�4�4 امل بوكريين �6078 �7

 �JE�4652 �5896�0 ايت عدي الناجم �6080 �8

 JE�4��45 ��57285 بايد كريم ��608 �9

 N2�2922 �585��4 بشرى اجميلي �6082 20

 BJ205787 �585266 بشرى فرقاس ��608 �2

 JE�89909 ����742 بنجيم عبد الواحد �6086 22

 JB�98�64 ��56887 جمال ابو العباس ��609 �2

 JA�22�52 �5802�4 حسن شكوك �6�06 24

 JC408�64 �4046�4 حسن شليح �6�07 25

 JE2��797 ��54475 حسن صواب �6�08 26

 UA�4846 ����786 حميد احدو �6��6 27

 JC��4948 �047486 داوود كرحو �6�22 28

 JE 98874 �9�07 رشيد اد الحسن �6�24 29

 JB�75465 ���5678 رشيد الشاين �6�29 �0
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 �من  2الصفحة  

  ر.ب.و.ت  رقم التأجير  ا/سم و النسب  رقم ا/متحان رت
 PB 788�7 �265�69 رشيد شاوي �6��8 ��

 �JB27594 �2689�4 رشيد وفضيل ��6�4 �2

 MC499�9 �2642�7 سعيد بارز �6�48 ��

 PA�8645 ���24�0 سعيد بن محمد ��6�5 �4

 �J4�625 �407560 سعيد تخمجين �6�52 �5

 PB 79��0 �2�5942 سمير الع�وي �6�56 �6

 JC�94688 ��68044 سناء الھاري �6�57 �7

 J�92660 ��40475 عبد الجليل الصالحي �6�67 �8

 �P�20�7 60269 عبد الحميد الغازي �6�70 �9

 JB28�697 �267��4 عبد الرحمان اغ�س ��6�7 40

 JB289222 �26�464 عبد الرحمان أيت عبو �6�74 �4

 JE�569�0 ��78497 عبد الرحمان منير �6�78 42

 JC�2�974 �409��4 عبد الرحيم بوقدير ��6�8 �4

 JA66655 ��09874 عبد الرزاق احشوش �6�85 44

 JA59506 �546086 عبد الس�م كوماني �6�87 45

 JB�557�6 �0484�4 عبد العزيز ايت الھواري �6�92 46

 �BK 2���7 �404507 عبد العزيز بحساني ��6�9 47

 PB85767 �545�28 عبد العزيز عزوزي �6�95 48

 JE�5�047 ��57�70 عبد العزيز ميسو �6�97 49

 P204788 �2�6855 عبد الغني الصالحي �6�98 50

 C228679 724089 عبد الفتاح الشافعي ��620 �5

 JB 2806�6 �266088 عبد الكبير الجيد  ��620 52

 ���JC98 �240452 عبد الكبير لخضر �6205 �5

 JB�88420 ��80829 عبد الكريم جزولي �6208 54

 jb2748�8 �266094 عبد اللطيف اصالح �62�0 55

 JB�72�45 ����6�2 عبد 0 أوماست ���62 56

 JB 28���7 �268425 عبد 0 ميران �62�8 57

 JC��6908 �26�4�9 عبد المجيد اكناو ��622 58

 JC ��8�64 ���9�5 عبد المجيد السويف �6222 59

 JE �24048 ���6�47 عبد النبي الذكور �6225 60
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 JE�6��94 �58�844 عبد الھادي بن جات �6226 �6

 JE2��404 �549080 عبد0 ادبريك ���62 62

 JB2�847 762�46 عبد0 اشفنار �62�2 �6

 JB297849 ��68769 عبد0 الطويل ���62 64

 J298�85 ��75656 عزيز الحجاري �62�8 65

 JC�69580 �����77 عزيز اوقدير �6240 66

 J�02082 ���5972 عزيز بنعسو ��624 67

 JB�92680 ��80606 عزيز متكل ��624 68

 �JA 60�8 ���7��2 عزيز محمد �6244 69

 JE�94979 ��2��97 عزيزأكركاو �6245 70

 JA�29�8 56249 علي ابو القاسم �6247 �7

 JC�677�5 �4069�7 علي الخروف �6250 72

 JC�5�855 �68�080 علي الداحمان ��625 �7

 JE�996�0 �2�4�87 علي أنجاري ��625 74

 JA94464 ��67899 عمار اوكاشي ��626 75

 �JA92�0 �268897 عمر أوب� �6264 76

 J ��99�7 ���2�72 عمر حيضر �6267 77

 JE�96877 ��667�2 فارسي عبد الرحمان �6269 78

 JB�980�0 ��56884 لحسن اوخالي ��627 79

 JB�98028 ���5688 لحسن اولھاشمي �6272 80

 P ��9559 �270454 لحسن بوط �6274 �8

 PA758�4 �2�5�06 لحسن بولماني �6275 82

 JE��0592 ����6 ليلى كريم �6277 �8

 PB45408 ��58��5 محمد البخاري الناصري  ��629 84

 JC�8�502 �266524 محمد الرحالي �6298 85

 J�98�66 �504762 مراد بالعواد �6�28 86

 JC�85800 ��57�29 مصطفى الغبوري ����6 87

 P2��920 �546757 ھشام أزكيغ �6�50 88

 je �9�575 ��77424 يوسف اد القاضي �6�60 89

 JK�587 �585404 يوسف يوكساسن �6�62 90

 


