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السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقمصطفى عريش211
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقالفتاح عبد واصف212
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقمحمد فرجي213
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقالسعدية الموفاتي214
مديونة: إقليم(ة)بالزوج االلتحاق حرمي زكرياء215
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقأحمد العسري216
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقحسن المناني217
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقاسماعيل موالي ادريسي بوست218
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقرحال القدميري219
أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقبودحيم هشام220
الشق عين مقاطعة عمالة(ة)بالزوج االلتحاقياسين جابر221
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقرشيد بوصوف222
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقحسن فليلو223
أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقالقادر عبد حميدي224
بنسليمان: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقعبدهللا الحنصالي225
بنور سيدي: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقشهيد ناهد226
بنور سيدي: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقابراهيم حمو أيت227
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقاللطيف عبد السعداوي228
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاق معزي خديجة229
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقأحمد لفريدي230
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقالمصطفى قليع231
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقعيار  محمد 232
بنور سيدي: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقالزين الرحيم عبد233
بنور سيدي: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقنجار عبدهللا234
بنور سيدي: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقبالحسن بوشعيب235
برشيد: إقليم(ة)بالزوج االلتحاقفيصل الحيان236
المحمدي الحي السبع عين مقاطعات عمالة(ة)بالزوج االلتحاقالعزيز عبد خنجار 237
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجأحمد كميدي238
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجطالبي سناء239
النواصر: إقليم(ة)المتزوجالمجيد عبد الزبيدي240
سطات: إقليم(ة)المتزوجحسن داوسي241
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجمحمد فايح242
النواصر: إقليم(ة)المتزوجعزيز لعويسي243
مديونة: إقليم(ة)المتزوجمنير المصباحي244
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجاالله عبد الكطاية245
سطات: إقليم(ة)المتزوجمجدي فدوى246
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برشيد: إقليم(ة)المتزوجاعطية ناجي247
أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالة(ة)المتزوجالحق عبد اليوسفي248
النواصر: إقليم(ة)المتزوج حليمة المعيني249
النواصر: إقليم(ة)المتزوجمحمد فطري250
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوج لمواتي حسناء251
النواصر: إقليم(ة)المتزوجإلهام سجيد252
النواصر: إقليم(ة)المتزوجعادل زهر253
المحمدي الحي السبع عين مقاطعات عمالة(ة)المتزوجرشــــــــيـــــد العـــــنـــــــــــــــــز254
النواصر: إقليم(ة)المتزوجيوسف جدة بن255
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوج عادل رشيد256
سطات: إقليم(ة)المتزوج رشيد الجديدي257
مديونة: إقليم(ة)المتزوجيونس لخليل258
سطات: إقليم(ة)المتزوجرشيد فهيم259
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجهدين سميرة260
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجمصطفى عبو ايت261
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوج سكينة بوخريص262
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوج فيطور زكرياء263
سطات: إقليم(ة)المتزوجسفيان العماري264
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوج عمر  أشعيب265
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوج إسماعيل تنطاوي266
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجيوسف مصطفى267
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوج إسماعيل مهيد268
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجحاري محمد269
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوجيوسف بيناه270
سطات: إقليم(ة)المتزوجالمخلص بوشعيب271
امسيك ابن(ة)المتزوجخديجة العود272
امسيك ابن(ة)المتزوجادريس ابنعلي ايت273
برشيد: إقليم(ة)المتزوجمحمد بولشغال274
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوجرشيد لياس275
سطات: إقليم(ة)المتزوجيوسف الشرفي276
برشيد: إقليم(ة)المتزوج الحسن الرجراجي277
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوج الجياللي مهليل278
برشيد: إقليم(ة)المتزوج المصطفى داكير279
برشيد: إقليم(ة)المتزوجبدري محمد280
البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجمحمد خلدوني281
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوج معروف اللطيف عبد282
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوجعلي موالي االدريسي283
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجالمراس خليل284
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوجمحمد احمامي285
برشيد: إقليم(ة)المتزوجمحمد إفتاح286
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجسفيان الوقدي287
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجعزيز العيدي288
امسيك ابن(ة)المتزوجنادية الدزاز289
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجالمنصوري اللطيف عبد290
سطات: إقليم(ة)المتزوجفؤاد نضيف291
أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالة(ة)المتزوجخليد هموش292
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجخالد شركي293
النواصر: إقليم(ة)المتزوجالمصطفى صاريح294
النواصر: إقليم(ة)المتزوجعبدالكبير محجابي295
برشيد: إقليم(ة)المتزوجالمفتول سعيد296
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البرنوصي سيدي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجمنير بشار297
سطات: إقليم(ة)المتزوجاعال الدين صالح298
سطات: إقليم(ة)المتزوجالقزبوري خليل299
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوج الصديق كروم300
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجعبدالعزيز ابويشة301
بنسليمان: إقليم(ة)المتزوجاالله عبد روشدي302
سطات: إقليم(ة)المتزوج لحسن يحياوي303
سطات: إقليم(ة)المتزوجبوعزة العسال304
امسيك ابن(ة)المتزوجعبدالهادي عقرة305
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجالعالمي الطائفي306
مديونة: إقليم(ة)المتزوجبلقاسم الطالب بن307
مديونة: إقليم(ة)المتزوجالحسين المير308
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجعبدالرحيم متفاطن309
مديونة: إقليم(ة)المتزوجمحمد زيمو310
سطات: إقليم(ة)المتزوجمحمد بوضاض311
أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالة(ة)المتزوجحموش محمد312
سطات: إقليم(ة)المتزوجمصطفى جعواني313
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجاندي محمد314
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجسعيد مفتاحي315
برشيد: إقليم(ة)المتزوج المجيد عبد زربان316
المحمدي الحي السبع عين مقاطعات عمالة(ة)المتزوج حنان صوفي317
سطات: إقليم(ة)المتزوجمحمد مخليصي318
مديونة: إقليم(ة)المتزوج عبدالرحيم الزنيبي319
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوج عبدالرزاق ربيع320
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوج عمرو العساوي321
بنور سيدي: إقليم(ة)المتزوجياسين بوعدن322
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجالصمد عبد ديان323
سطات: إقليم(ة)المتزوج مبارك امبارك بن324
مديونة: إقليم(ة)المتزوجحسن لعالم325
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوج عبدالهادي جمي326
مديونة: إقليم(ة)المتزوجالرحيم عبد المودن327
سطات: إقليم(ة)المتزوجامحمد العماري328
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوج رشيد العنصري329
سطات: إقليم(ة)المتزوج لعروصي حميد330
سطات: إقليم(ة)المتزوجعلي اوالحاج331
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجحمداني العربي332
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجمحمد السماوي333
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوجمحمد اوبكريم334
مديونة: إقليم(ة)المتزوجقايدي محمد335
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجنورالدين وحداني336
المحمدي الحي السبع عين مقاطعات عمالة(ة)المتزوجاوناصر الحسين337
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوجالمختار ركبان338
رشيد موالي مقاطعات عمالة(ة)المتزوججواد كنون339
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجياسين باجديد340
الحسني الحي مقاطعة عمالة(ة)المتزوجسميرة السراجي341
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالة(ة)المتزوج سعيد لكراين342
سطات: إقليم(ة)المتزوجعبدالهادي البوعزاوي343
سطات: إقليم(ة)المتزوج اللطيف عبد كرواطة344
سطات: إقليم(ة)المتزوجميصالح العربي345
سطات: إقليم(ة)المتزوجعبدالواحد العمراني346
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سطات: إقليماإلناثرشيدة بيوض347
الحسني الحي مقاطعة عمالةاإلناثشعطيط الزهراء فاطمة348
رشيد موالي مقاطعات عمالةاإلناثخديجة  واغاوس349
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةاإلناثحسناء غازي350
الحسني الحي مقاطعة عمالةاإلناثالسعدية مشتكير351
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةاإلناثسميرة سعيد أيت352
الحسني الحي مقاطعة عمالةاإلناث نادية هلخمس353
الحسني الحي مقاطعة عمالةاإلناثسارة الفكروني354
سطات: إقليماإلناثنادية مرغان355
بنور سيدي: إقليماإلناثعزيزة العروي356
رشيد موالي مقاطعات عمالةاإلناثزهرة ليالي357
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةاإلناثالمسعودي سونية358
رشيد موالي مقاطعات عمالةاإلناثجليلة هاني359
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةاإلناثمعاش خديجة360
رشيد موالي مقاطعات عمالةالذكورالعالي عبد االدريسي شنان361
السلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةالذكورمراد الهادي عبد362
بنور سيدي: إقليمالذكورالعزيز عبد المناسي363
سطات: إقليمالذكورمحمد الوالي364
سطات: إقليمالذكور حسن وراك365
بنور سيدي: إقليمالذكورعبدالكريم جموح366
بنور سيدي: إقليمالذكورالغطاس طارق367
سطات: إقليمالذكورسعيد الكرواز368
سطات: إقليمالذكورخالد الشلي369
سطات: إقليمالذكورهشام   حافيظ370
سطات: إقليمالذكورفؤاد مشرط371
بنور سيدي: إقليمالذكوربوشعيب بورشيم372
سطات: إقليمالذكور السالم عبد عمري 373
بنور سيدي: إقليمالذكورعبدالواحد ديالل374
بنور سيدي: إقليمالذكورمحمد الدركى375
بنور سيدي: إقليمالذكور رشيد بوسني376
بنور سيدي: إقليمالذكورخالد الخبولي377
بنور سيدي: إقليمالذكورعمار الدين بدر378
بنور سيدي: إقليمالذكورعادل بنموسى379
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