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مزدوجاالبتدائيعبدالرحيمالضامن500776

مزدوجاالبتدائيسكينةطليل500777

مزدوجاالبتدائيعبد الرحيمالمرابط500778

مزدوجاالبتدائيعمرمنتصر500780

مزدوجاالبتدائيثوريةالبحيح500784

مزدوجاالبتدائيمينةادروج500786

مزدوجاالبتدائيعبدالفتاحابوالدهاب500788

مزدوجاالبتدائيسوكينةالدباغ500791

مزدوجاالبتدائيلحسنجعبة500792

مزدوجاالبتدائيمحمدلفريعي500793

مزدوجاالبتدائيرشيدةالعالم500795

مزدوجاالبتدائيياسينكريم500796

مزدوجاالبتدائيأسماءالناصري500798
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شيشاوة:  اإلقليمية المديرية

مزدوجاالبتدائينزهةميموني500799

مزدوجاالبتدائيامالحنان500801

مزدوجاالبتدائيابلقاسلحسن500803

مزدوجاالبتدائيأماللبديوة500804

مزدوجاالبتدائيمليكةالبطاري500805

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءبرمو500806

مزدوجاالبتدائيليلىالرماش500807

مزدوجاالبتدائيمحمدهاشمي500808

مزدوجاالبتدائيحسناءنايت شريف500810

مزدوجاالبتدائياسماءالعزيز500812

مزدوجاالبتدائيفاطمةعشوق500813

مزدوجاالبتدائيعائشةحسيب500814

مزدوجاالبتدائيسميرةحجيب500817

مزدوجاالبتدائيميلودةقسامي500822

مزدوجاالبتدائيعبدالقادرموما500823

مزدوجاالبتدائيسلمىالبشيري500824

مزدوجاالبتدائيكريمالواصف500826

مزدوجاالبتدائيكريمةبالغ500828
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مزدوجاالبتدائيابتسامالعمراوي500829

مزدوجاالبتدائيايمانبيوض500830

مزدوجاالبتدائيماجدةاخياط500831

مزدوجاالبتدائيرضىرزق500833

مزدوجاالبتدائيناديةامريزيق500834

مزدوجاالبتدائيكريملمغنبر500836

مزدوجاالبتدائيعمرالصناف500837

مزدوجاالبتدائينزهةبوروا500838

مزدوجاالبتدائيمحجوبةبوزيدي500842

مزدوجاالبتدائيسوميةعزوز500843

مزدوجاالبتدائيفاطمةاوحان500844

مزدوجاالبتدائياحمدمنوال500845

مزدوجاالبتدائيمباركخوبي500847

مزدوجاالبتدائيخديجةلمام500848

مزدوجاالبتدائيمريمايت سعيد500849

مزدوجاالبتدائيعبد الكبيرالديبي500850

مزدوجاالبتدائيزهيربلقائد500851

مزدوجاالبتدائيموالي المهديمصباح500852
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مزدوجاالبتدائيادريسالزين500853

مزدوجاالبتدائيغزالنالسباعي500854

مزدوجاالبتدائيسعيدتلمة500855

مزدوجاالبتدائيكريمةلعتيريش500856

مزدوجاالبتدائيادريسالخالدي500857

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءقويدر500858

مزدوجاالبتدائيخولةالخربيبي500859

مزدوجاالبتدائيابراهيماوزكيض500865

مزدوجاالبتدائيعائشةزريفي500866

مزدوجاالبتدائيكوثرالقدراوي500868

مزدوجاالبتدائياسماءامكرود500869

مزدوجاالبتدائيعبد المولىالنعومي500870

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءحياط500871

مزدوجاالبتدائيمحمدالرايس500873

مزدوجاالبتدائيكمالالعنبري500874

مزدوجاالبتدائيزهرةاخوي500881

مزدوجاالبتدائيثوريةمسموح500882

مزدوجاالبتدائيعبدالصادقالخالقي500884
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مزدوجاالبتدائيمنىلعريش500885

مزدوجاالبتدائيعزيزالرميقي500886

مزدوجاالبتدائيخديجةسايوت500887

مزدوجاالبتدائيوفاءسواسي500888

مزدوجاالبتدائيمصطفىالعلمي500891

مزدوجاالبتدائيفارسبوهريس500893

مزدوجاالبتدائيمصطفىلوشكي500895

مزدوجاالبتدائيميلودبلحيمر500900

مزدوجاالبتدائيعمادكراعي500901

مزدوجاالبتدائيامينةالفاضلي500904

مزدوجاالبتدائيعبد الحكيمالناجي500907

مزدوجاالبتدائيخديجةاسياخ500908

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالغاليبي500910

مزدوجاالبتدائيعبد الجليلايت ابريك500913

مزدوجاالبتدائيأحمدأكضاش500914

مزدوجاالبتدائيعادلالكلولي500915

مزدوجاالبتدائيسناءالعابد500916

مزدوجاالبتدائيهشامحامدي500917
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مزدوجاالبتدائيماريةالنصري500918

مزدوجاالبتدائيخديجةادريسي500919

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءاجدو500920

مزدوجاالبتدائيمحمدالحيمر500922

مزدوجاالبتدائيالهامعردال500923

مزدوجاالبتدائيرباببن العسري500924

مزدوجاالبتدائيمحمودايت مبارك اعلي500925

مزدوجاالبتدائيسعيدةالمودن500927

مزدوجاالبتدائيعبد الرحيمشكري500928

مزدوجاالبتدائيعبد الحقبوطعام500929

مزدوجاالبتدائيخالدزكوك500930

مزدوجاالبتدائينورالديندفالي500931

مزدوجاالبتدائيالزهرةالفوال500932

مزدوجاالبتدائيسناءايت القاضي500933

مزدوجاالبتدائيهشاملحركي500934

مزدوجاالبتدائيعبدهللامبتسم500935

مزدوجاالبتدائيادريسبنيونس500940

مزدوجاالبتدائيسميربن يامنة500960
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مزدوجاالبتدائيسكينةبركة500975

مزدوجاالبتدائيعبد المجيدالبريان500982

مزدوجاالبتدائيحميدامها500987

مزدوجاالبتدائيخديجةعال500988

مزدوجاالبتدائيدنياالدوادي500992

مزدوجاالبتدائيزهيرةالبدلة500996

مزدوجاالبتدائيمريمالبوعناني500998

مزدوجاالبتدائيمريمايت عبد الرحمان500999

مزدوجاالبتدائيأنوارلشهب501001

مزدوجاالبتدائيخديجةايت بال501010

مزدوجاالبتدائيحياةبن العجين501029

مزدوجاالبتدائيفاطمةالخالصي501030

مزدوجاالبتدائيهجربوالصدال501031

مزدوجاالبتدائيعزيزةالبوغاتي501059

مزدوجاالبتدائيخديجةابرطاح501060

مزدوجاالبتدائيالمصطفىالكنيش501075

مزدوجاالبتدائيعبد الرزاقاعنينير501083

مزدوجاالبتدائيالسعوديالطيابي501088
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مزدوجاالبتدائيمباركنجال501089

مزدوجاالبتدائيامباركةالعرش501098

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءبرعوز501103

مزدوجاالبتدائيسهاماكزال501110

مزدوجاالبتدائيمحمدالسكوري501118

مزدوجاالبتدائيبشرىاكزال501119

مزدوجاالبتدائيمحمد الحسنالمبروكي501126

مزدوجاالبتدائيعبدالفتاحالتهامي501160

مزدوجاالبتدائيكبيرةسلمون501178

مزدوجاالبتدائيسعيدايت محند501181

مزدوجاالبتدائينعيمةايت سي بال501188

مزدوجاالبتدائيمريمبندي501206

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءبوعدي501207

مزدوجاالبتدائيمحمداضميش501210

مزدوجاالبتدائيرشيدابريهوما501220

مزدوجاالبتدائيالحسينالمودن501224

مزدوجاالبتدائينورالديناشبان501225

مزدوجاالبتدائيخيرةمحاتي501229
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مزدوجاالبتدائيحكيمةايت المقدم501230

مزدوجاالبتدائيفاطمةشويدي501233

مزدوجاالبتدائيكريمةاوجاو501237

مزدوجاالبتدائيجمالأبنكو501238

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءعزوز501252

مزدوجاالبتدائيعبداإللهالنعيمة501256

مزدوجاالبتدائيفوزيةالنويني501263

مزدوجاالبتدائيامينةالحفياني501272

مزدوجاالبتدائيعبدهللابوخالد501277

مزدوجاالبتدائيحسنإبزي501279

مزدوجاالبتدائيمصطفىاومحمد501280

مزدوجاالبتدائيفيصلسفري501281

مزدوجاالبتدائيمصطفىالمنصور501288

مزدوجاالبتدائيبراهيمايت العرج501289

مزدوجاالبتدائيهشامبوطالب501290

مزدوجاالبتدائيعبد الهاديالصبار501293

مزدوجاالبتدائيعمرأزناك501295

مزدوجاالبتدائيياسينالمعاشي501302
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مزدوجاالبتدائيعبد الكبيرأيت بوطالب501303

مزدوجاالبتدائيعمرالناجي501306

مزدوجاالبتدائيأحمدفوضيل501310

مزدوجاالبتدائيعبد العاليباقشيش501313

مزدوجاالبتدائيأحمدعقدت501315

مزدوجاالبتدائيبوعمريونس501316

مزدوجاالبتدائيامالفهدي501321

مزدوجاالبتدائيسهاماالنصاري501326

مزدوجاالبتدائيفتيحةلغريبي501327

مزدوجاالبتدائيامينةالحلو501330

مزدوجاالبتدائيخديجةنجار501335

مزدوجاالبتدائيخدوجبن الفقير501344

مزدوجاالبتدائيخالدمساعيد501348

مزدوجاالبتدائيمريمبوايخف501350

مزدوجاالبتدائيمحمدبولفريفي501351

مزدوجاالبتدائيليلىمحاتي501354

مزدوجاالبتدائيسميربكزاون501357

مزدوجاالبتدائيمباركتهداوي501358
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مزدوجاالبتدائيحكيمةمرعوش501362

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءبرقبي501363

مزدوجاالبتدائيلطيفةايت البحيرة501364

مزدوجاالبتدائيسهامالصلبي501367

مزدوجاالبتدائيعمادغانم501368

مزدوجاالبتدائياسماعيلالرويزة501373

مزدوجاالبتدائيأحمدبشار501377

مزدوجاالبتدائيعبداللطيفالطويل501381

مزدوجاالبتدائيبوشرىايت موجان501382

مزدوجاالبتدائيوصالالمرتحيل501383

مزدوجاالبتدائياحمدبن عالل501384

مزدوجاالبتدائيرقيةكرشمان501385

مزدوجاالبتدائيخاتمةالمرابط501387

مزدوجاالبتدائيبدرالدينبكار501388

مزدوجاالبتدائييوسفوارحو501389

مزدوجاالبتدائيماجدةعزوزي501390

مزدوجاالبتدائيمحمدانجار501394

مزدوجاالبتدائيعادلمناني ادريسي501397
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مزدوجاالبتدائيلوبنىالطالبي501398

مزدوجاالبتدائيياسينأحي501406

مزدوجاالبتدائيوفاءأيت القاضي501409

مزدوجاالبتدائيمحمدأيت أحمد501412

مزدوجاالبتدائيحياةالفاللي501414

مزدوجاالبتدائياسماعيلالدباغ501421

مزدوجاالبتدائيحسناءاشحا501422

مزدوجاالبتدائيالسعيدالعسري501431

مزدوجاالبتدائيسناءماران501433

مزدوجاالبتدائيالهامعاطف501440

مزدوجاالبتدائيعبد الهاديبن بحي501441

مزدوجاالبتدائيياسيناحسيسي501445

مزدوجاالبتدائيأيوبالروصافي501451

مزدوجاالبتدائيحفصةمنبهج501452

مزدوجاالبتدائيطارقامداح501454

مزدوجاالبتدائيعبد الرحيمالشتوكي501455

مزدوجاالبتدائيفاطمةراشق501460

مزدوجاالبتدائيبديعةاكيس501463
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مزدوجاالبتدائيلطيفةحموزكي501468

مزدوجاالبتدائيمحمدأيت بوبكر501469

مزدوجاالبتدائيعبد الرحيمالراشقي501470

مزدوجاالبتدائيعبد المجيدحاجي501472

مزدوجاالبتدائيحسنالعزيز501473

مزدوجاالبتدائيمحمدأقشيش501474

مزدوجاالبتدائيسعيدةمساعيد501477

مزدوجاالبتدائيفتيحةسهين501479

مزدوجاالبتدائيعبد العاطيشقراوي501482

مزدوجاالبتدائيعزالدينوردغ501483

مزدوجاالبتدائيأحمدالحمداوي501491

مزدوجاالبتدائيغزالناليزيدي501499

مزدوجاالبتدائيرشيداليزيدي501512

مزدوجاالبتدائيهشامالحروكي501516

مزدوجاالبتدائيلطيفةكباب501523

مزدوجاالبتدائيليلىلعويدي501527

مزدوجاالبتدائيعبد الهاديالعثماني501531

مزدوجاالبتدائيعزيزالواصيف501533
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مزدوجاالبتدائيايمانبورشوق501538

مزدوجاالبتدائيتوريةالحر501557

مزدوجاالبتدائيالهامالتامري501559

مزدوجاالبتدائيعبدالعاليهرموش501561

مزدوجاالبتدائينورةبنعيم501566

مزدوجاالبتدائيمنىفهميوي501568

مزدوجاالبتدائيمحندبروضي501571

مزدوجاالبتدائيحسنمحاتي501575

مزدوجاالبتدائيعزيزداندن501577

مزدوجاالبتدائيعمراشليح501603

مزدوجاالبتدائيعبد العاليالطالبي501608

مزدوجاالبتدائينورةالحيمر501609

مزدوجاالبتدائيعائشةالمربوح501610

مزدوجاالبتدائيلطيفةاواليدي501616

مزدوجاالبتدائيطارقايت بن علي501620

مزدوجاالبتدائيلطيفةلعرش501624

مزدوجاالبتدائيمباركامدياز501625

مزدوجاالبتدائيالسايحلبعيوي501626
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مزدوجاالبتدائيالعربياجاعة501627

مزدوجاالبتدائيرقيةالمحتيج501629

مزدوجاالبتدائيفاطمةانوار501630

مزدوجاالبتدائيمحمدبن شريف501631

مزدوجاالبتدائيانسلبريغلي501633

مزدوجاالبتدائيالهامالحنيجري501634

مزدوجاالبتدائينزهةبومار501646

مزدوجاالبتدائيحسنأيت حساين501648

مزدوجاالبتدائيعمرايت يعقوب501649

مزدوجاالبتدائيزكرياءأكجدول501650

مزدوجاالبتدائيزينباهدار501651

مزدوجاالبتدائيياسينحسيبي501652

مزدوجاالبتدائينعيمةانفلوس501653

مزدوجاالبتدائيحفيظةالوالدي501656

مزدوجاالبتدائيعبد الغنيأيت عبد المالك501658

مزدوجاالبتدائيادارابوهري501660

مزدوجاالبتدائيمليكةحركتي501663

مزدوجاالبتدائييونسنظير501669
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مزدوجاالبتدائيالحسينالمرابط501670

مزدوجاالبتدائيبدربوخلوف501671

مزدوجاالبتدائينجاةالكويس501677

مزدوجاالبتدائيأنورحربو501678

مزدوجاالبتدائيرشيدةالهروسي501679

مزدوجاالبتدائينورالدينعارف501682

مزدوجاالبتدائيعبد الرزاقوعزيز501683

مزدوجاالبتدائيعبد العزيزالعيادي501684

مزدوجاالبتدائيمحمدالطاهيري501685

مزدوجاالبتدائيكنزةالعبوري501686

مزدوجاالبتدائيهندالعماري501687

مزدوجاالبتدائيكمالالشتوي501694

مزدوجاالبتدائيالعاليةناجي501695

مزدوجاالبتدائيعبد العزيزايت المحجوب501697

مزدوجاالبتدائيليلىدعموش501699

مزدوجاالبتدائيعبدالجليلجاهر501700

مزدوجاالبتدائيمصطفىأزعوع501702

مزدوجاالبتدائييوسفالعباراباون501704
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مزدوجاالبتدائيخلودالعاش501705

مزدوجاالبتدائيعبد الحيمخلص501706

مزدوجاالبتدائيخليلالعابدي501707

مزدوجاالبتدائيحسنأيت بوبكر501708

مزدوجاالبتدائيرضاالحزاب501710

مزدوجاالبتدائيمينةسندال501711

مزدوجاالبتدائيالسعيدالفنجالي501713

مزدوجاالبتدائيفدوىالصالحي501715

مزدوجاالبتدائيمحمدرضوان501717

مزدوجاالبتدائيحسنيةاحيحي501718

مزدوجاالبتدائيرشيدارودان501721

مزدوجاالبتدائيبشرىالحجاجي501724

مزدوجاالبتدائينورةمغران501725

مزدوجاالبتدائيسهاماسكور501726

مزدوجاالبتدائيأمالايت وحمان501731

مزدوجاالبتدائيمريمرحمون501732

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالعويني501736

مزدوجاالبتدائيمحسنهنداني501742
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مزدوجاالبتدائيلال كلثومةالفضيلي501744

مزدوجاالبتدائيمليكةمتوكل501747

مزدوجاالبتدائيعبد هللاايت السبع501748

مزدوجاالبتدائيمحمدمصلوحي501752

مزدوجاالبتدائيعبد الرحيماموحمد501755

مزدوجاالبتدائيحنانبوطيب501757

مزدوجاالبتدائيفاطمةاحسبي501770

مزدوجاالبتدائيحفصةالمومن501772

مزدوجاالبتدائيساميةالزياني501775

مزدوجاالبتدائيرجاءمور501777

مزدوجاالبتدائيرشيدالراجي501778

مزدوجاالبتدائيمريمواكريم501781

مزدوجاالبتدائيمحمدباحسين501782

مزدوجاالبتدائياوالرايسمحمد501784

مزدوجاالبتدائيهشامالهداني501787

مزدوجاالبتدائيناديةقيلش501789

مزدوجاالبتدائيياسينايت اصبان501793

مزدوجاالبتدائيفاطمةحضارة501795
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مزدوجاالبتدائيعبد الرحيمالتاقي501800

مزدوجاالبتدائيالمحفوظالفقير501803

مزدوجاالبتدائيأيوبالوالد501806

مزدوجاالبتدائيالحسنيةاخيبش501808

مزدوجاالبتدائيمحمدمزراي501815

مزدوجاالبتدائيهشامالقدميري501821

مزدوجاالبتدائيفتيحةلريكي501823

مزدوجاالبتدائينورالدينالبدري501835

مزدوجاالبتدائيكريمةبودينة501838

مزدوجاالبتدائييونسالحفياني501843

مزدوجاالبتدائيمحمدايت محمد501850

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءأبركيش501852

مزدوجاالبتدائيخديجةبوحيا501855

مزدوجاالبتدائيمونيةناجي501856

مزدوجاالبتدائيكريمةالنويني501857

مزدوجاالبتدائيلبنىغرناطي501860

مزدوجاالبتدائيعبد الحميدادريسي501861

مزدوجاالبتدائيمينةايت المحجوب501862
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مزدوجاالبتدائيسيدي الجيالليفتح هللا501866

مزدوجاالبتدائيياسينمنفلي501867

مزدوجاالبتدائيلطيفةأصواب501876

مزدوجاالبتدائياحمدحبيب هللا501879

مزدوجاالبتدائيهشامبومارة501882

مزدوجاالبتدائيزكيةتيوتيو501883

مزدوجاالبتدائيمحمداوعراق501885

مزدوجاالبتدائيامينبكار501886

مزدوجاالبتدائيمصربوزيت501895

مزدوجاالبتدائيامينةالهاضم501897

مزدوجاالبتدائيحياةأضاها501898

مزدوجاالبتدائيعبدالرحمانبودياني501899

مزدوجاالبتدائيمحمدكرومي501900

مزدوجاالبتدائيأحمداد صالح501902

مزدوجاالبتدائيفاطمةلمناص501903

مزدوجاالبتدائيكمالأملكيك501908

مزدوجاالبتدائيمليكةوتغلياست501915

مزدوجاالبتدائيهندزهي501916
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مزدوجاالبتدائيسليمانوركات501920

مزدوجاالبتدائيسناءايت العواد501921

مزدوجاالبتدائيفتح هللاالناصري501922

مزدوجاالبتدائيزكرياءالمغا501923

مزدوجاالبتدائيفاطمةالوالدي501925

مزدوجاالبتدائيفائزةاوشت501926

مزدوجاالبتدائيمحمدازواقرة501927

مزدوجاالبتدائيعمرأمدجار501928

مزدوجاالبتدائيحكيملمعاشي501930

مزدوجاالبتدائيسعيدأولبام501933

مزدوجاالبتدائيمحمدالحجاوي501934

مزدوجاالبتدائيعصامأيت الري501935

مزدوجاالبتدائيعبد الكبيرويرروك501938

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءالشرفاوي501939

مزدوجاالبتدائيالمهديالرؤفي501940

مزدوجاالبتدائيعبد الفتاحكرنامي501942

مزدوجاالبتدائيناديةالكشابيل501943

مزدوجاالبتدائيأحمدالطالب501946
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مزدوجاالبتدائييوسفبن عمر501947

مزدوجاالبتدائيالنجمةفريد501948

مزدوجاالبتدائييوسفايت همو501949

مزدوجاالبتدائيزينبباوهام501950

مزدوجاالبتدائيمصطفىأيت القاضي501951

مزدوجاالبتدائيفيصلحادق501952

مزدوجاالبتدائيرشيدبوضوا501953

مزدوجاالبتدائيعائشةأقميزة501955

مزدوجاالبتدائياسماعيلعباز501958

مزدوجاالبتدائيالحسنادبال501961

مزدوجاالبتدائيياسينجمال الدين501969

مزدوجاالبتدائيمحمدلغليمي501970

مزدوجاالبتدائيامباركبوريك501971

مزدوجاالبتدائيحسنايت قدور501972

مزدوجاالبتدائياحسانباها501973

مزدوجاالبتدائيعائشةجمالي501980

مزدوجاالبتدائيعبد الفتاحأروحي501989

مزدوجاالبتدائيالسعديةبارة501990
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مزدوجاالبتدائيمليكةنايت خويا501991

مزدوجاالبتدائيوهيبةحسايني502007

مزدوجاالبتدائيليلىالهنشار502012

مزدوجاالبتدائيلمياءوافين502013

مزدوجاالبتدائيرضوانحالمي502016

مزدوجاالبتدائيسارةحقي502020

مزدوجاالبتدائيعامرأيت برايم502021

مزدوجاالبتدائينزاربلقزيز502024

مزدوجاالبتدائيابراهيمامدجار502027

مزدوجاالبتدائينسريننهالن502029

مزدوجاالبتدائيسعيدأزناك502031

مزدوجاالبتدائياحمدبنلمودن502033

مزدوجاالبتدائيناصربلعيشى502034

مزدوجاالبتدائيبشرىالسكوري502035

مزدوجاالبتدائيعبد الجليلبلحويدك502036

مزدوجاالبتدائيرضوانالكرومي502038

مزدوجاالبتدائيناديةالقاضي502041

مزدوجاالبتدائيفانديحنان502051
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مزدوجاالبتدائيعبدالرحمانغالب502058

مزدوجاالبتدائيعبد المجيدعفور502064

مزدوجاالبتدائيعبدااللهالدحما ني502075

مزدوجاالبتدائيياسينااليتوس502081

مزدوجاالبتدائيمحمدحربي502082

مزدوجاالبتدائيبشيررءوف502096

مزدوجاالبتدائياعراباومارس502097

مزدوجاالبتدائيحنانتافوكتي502104

مزدوجاالبتدائيخديجةالزحوض502106

مزدوجاالبتدائيمنىالحزاب502109

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءبومعروف502110

مزدوجاالبتدائيزين العابدينتوفيق502117

مزدوجاالبتدائيعبدالرحيمناصر502118

مزدوجاالبتدائيلحسنالسرار502119

مزدوجاالبتدائيعبد الحقالفارسي502120

مزدوجاالبتدائيحوريةلعبيدي502123

مزدوجاالبتدائيفاطمةاوالرايس502124

مزدوجاالبتدائيسارةفرطة502133
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مزدوجاالبتدائيعبد اللطيفالسكوري502135

مزدوجاالبتدائيمصطفىالراعي502148

مزدوجاالبتدائيعليورحو502154

مزدوجاالبتدائيلطيفةامدجار502159

مزدوجاالبتدائيسناءلمصدق502180

مزدوجاالبتدائيالنوينيتوفيق502181

مزدوجاالبتدائيهشامالحزاب502188

مزدوجاالبتدائيالحسينادعمار502191

مزدوجاالبتدائيفاطمة الزهراءلمساق502197

مزدوجاالبتدائينبيلةالحو502198

مزدوجاالبتدائيسارةكفوني502201

مزدوجاالبتدائيمحمدبواكيس502204

مزدوجاالبتدائيابراهيمالحاميدي502215

مزدوجاالبتدائيالهاشميالفحلي502220

مزدوجاالبتدائياحمدارسموك502227

مزدوجاالبتدائيعمرالتعقيلي502235

مزدوجاالبتدائيمحمدابرايم502243

مزدوجاالبتدائيحسنوالغازي502250
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مزدوجاالبتدائيفدوىالسرور502254

مزدوجاالبتدائيوفاءبطاطة502255

مزدوجاالبتدائيمريمطالب502256

مزدوجاالبتدائياشراقالسكاني502257

مزدوجاالبتدائيسيفبوراز502266

مزدوجاالبتدائيابراهيمناجمي502267

مزدوجاالبتدائيزهرةداكر502268

مزدوجاالبتدائيخديجةالسباعي502271

مزدوجاالبتدائيمحسنالسكراتي502273

االجتماعياتالثانويخديجةالشراكي701009

االجتماعياتالثانويابراهيملعروسي701081

االجتماعياتالثانويسعيدالهينا701086

االجتماعياتالثانويحسنوكريمي701092

االجتماعياتالثانويابريكأوجعا701093

االجتماعياتالثانويحليمةأرسل701357

الرياضياتالثانويسعيدايت الهماين702009

الرياضياتالثانويسكينةالهدوني702026

الرياضياتالثانويهاجرايت البحيرة702029
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الرياضياتالثانويمحمد امينايت عدي702031

الرياضياتالثانويخالداوبال702033

الرياضياتالثانويرضوانالطاهري702055

الرياضياتالثانويزكرياءتاقي702068

الرياضياتالثانويسميةمولها ربي702081

الرياضياتالثانويهشامادبيشي702082

الرياضياتالثانويرشيدبهر702089

الرياضياتالثانويفيصلبحمان702090

الرياضياتالثانويسكينةامجنح702105

الرياضياتالثانويابتسامايت تزكزاوت702114

الرياضياتالثانويعزيزالبريك702164

الرياضياتالثانويأيوبأوبال702168

الرياضياتالثانويمحمدالمسعودي702178

الفلسفةالثانويجوادايت سليمان703021

الفلسفةالثانويجمالأيت بلعيد703022

الفلسفةالثانويهشامايبالين703027

الفلسفةالثانويمحمدآيت الرايس703028

الفلسفةالثانويسعيدالعميرات703029
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اللغة الفرنسيةالثانويرضاسكن704024

اللغة الفرنسيةالثانوياسماءلحياوني704025

اللغة الفرنسيةالثانويعصامضفير704027

اللغة الفرنسيةالثانويجليلةالصالحي704030

اللغة الفرنسيةالثانويجمالاحزماض704046

اللغة الفرنسيةالثانويمحمدجالة704050

اللغة الفرنسيةالثانويحنانايت بلعيد704055

اللغة الفرنسيةالثانويعبداللطيفإغمر704056

اللغة الفرنسيةالثانويالمختارتالوفات704057

اللغة الفرنسيةالثانويحنانالمنصور704058

اللغة الفرنسيةالثانويأنوارالمجاهد704059

اللغة الفرنسيةالثانويمحمدصادق704060

اللغة الفرنسيةالثانويحسناءارجل704061

اللغة الفرنسيةالثانويإلياسبنوروار704062

اللغة الفرنسيةالثانوييونسالحمداوي704093

اللغة الفرنسيةالثانويكريمةأفالح704111

اللغة الفرنسيةالثانويماريةفقري704119

اللغة الفرنسيةالثانوياكرامالورداني704129
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اللغة الفرنسيةالثانويمريممتوكل704136

اللغة الفرنسيةالثانويحكيمةنعيم704139

اللغة الفرنسيةالثانويهناءالضريف704145

اللغة الفرنسيةالثانويايمانبنعالل704146

اللغة الفرنسيةالثانوييوسفرفيقي704151

اللغة الفرنسيةالثانويخولةالمنوزي704165

اللغة الفرنسيةالثانويجمالغيات704198

اللغة الفرنسيةالثانويهاجربصور704201

اللغة الفرنسيةالثانويحسنالقادري704210

الفيزياء والكيمياءالثانوييونسالكناني708011

الفيزياء والكيمياءالثانويمصطفىأيت وزوض708021

الفيزياء والكيمياءالثانويحليمةالهرسي708036

الفيزياء والكيمياءالثانويعبدالمولىبركوك708041

الفيزياء والكيمياءالثانويمينةالخضير708042

الفيزياء والكيمياءالثانويالحسينبوجمال708043

الفيزياء والكيمياءالثانوينورالدينشنكير708045

الفيزياء والكيمياءالثانويغزالنالكردي708051

الفيزياء والكيمياءالثانويالهامبندور708094
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2017 يونيو-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

شيشاوة:  اإلقليمية المديرية

الفيزياء والكيمياءالثانويعبد هللاالسفر708172

اللغة العربيةالثانويمصطفىجميل709085

اللغة العربيةالثانويبديعةبوحسني709086

اللغة العربيةالثانويشدادالرشدي709094

اللغة العربيةالثانويالعالميالماوي709101

اللغة العربيةالثانوييوسفمحاتي709102

علوم الحياة واالرضالثانويرضوانبوراس710048

علوم الحياة واالرضالثانويمحمادامجوض710049

علوم الحياة واالرضالثانوياسماءالوزكيتي710050

علوم الحياة واالرضالثانويحفيظةميدون710051

علوم الحياة واالرضالثانويعبدالفتاحابوالفرج710053

علوم الحياة واالرضالثانويمريمايت العالم710055

علوم الحياة واالرضالثانويعبدالودودالوكاي710059

علوم الحياة واالرضالثانويسميةباني710063

علوم الحياة واالرضالثانويعبد القادرالياماني710096

علوم الحياة واالرضالثانويامنةايت الشيخ710167

اللغة االنجليزيةالثانويصالحالسعدالي711049

اللغة االنجليزيةالثانويمحمدالمسكيني711050

Page 44/45



2017 يونيو-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائية الالئحة

شيشاوة:  اإلقليمية المديرية

اللغة االنجليزيةالثانويحنانراكع711053

اللغة االنجليزيةالثانوييوسفآيت سعيد711056

اللغة االنجليزيةالثانويزكرياءاكرام711059

اللغة االنجليزيةالثانويمحمدوخا711063
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