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مديرية التعيينمديرية الطلبمادة التخصصر ب ت واالسم الكاملرقم الطلب

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة العربيةJF54460األفغيري  أحمد1717539

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةm541012فركوني  ايوب2741174

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة العربيةBk710361سباع  أيوب3651028

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUD5207كرياني  عبد هللا4829396

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةCD556797الحقوني  سارة5736133

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةI720726البدوي  حنان6794379

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةM629563سرحان  رقية7701668

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةBB118282شجيع   فاطمة الزهراء 8646993

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK681585الزراري  مريم9654093

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةMD11418الكاظمي  رجاء10698088

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةM558919ربازي  مينة11665625

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةWB183952الطرايقي  سعيدة12754972

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBL143494منقوش  كوثر13658043

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة العربيةPB251078مخليص  مصطفى14772841

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUC149798عنان  أيوب15739717

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD16947لمخربش  ليلى16727800

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةIB233661دروسي  أيوب17686470

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةW441946عمار  سعيد18719398

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةWB181536مفتاح  محسن19738639

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة العربيةBK702273أمغار  ليلى 20710287

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةJC526336أمالك  فاطمة21763353

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةMA149886ريشاوي  فاطمة22797261

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD17452حاتمي  سعيدة23702453

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK706564الخباني  هدى24721498

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBk701783العيسي  فاطمة الزهراء25703307

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقاللغة العربيةBW12760بوكاير  عائشة26765068

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM592468افطيش  هجر27672919

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD4611لوطة  فؤاد28810399

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةMD4024بنتيس  بشرى 29674735

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةQ306533الدقيق  سهام30836167

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD18934طاطة   الشعيبية 31728220

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةQB24989السعدي  كريمة32818656

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةWA250927صبري  علي33722954

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD19686وثاب  نبيلة34724988

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةMA143122الزين   سفيان 35713019

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة العربيةBk290597قاصد  محمد36858090

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةM600591العزماوي  فاطمة الزهراء 37727678

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةZ639579السماعلي  مريم38688044

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةIC114705بوطانوب  شرف39689414

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةPB227561العطاري  نورالدين40825567

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةbh499791منار  عبداالله41716194

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةU193699اسماعيلي علوي  عبد الحق42807506

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةwb198694فارس  بشرى43681057

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةZT246076البوزياني   محمد44792169

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMC282664االدريسي  مريم45716247

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةAD254266لمباركي   سارة 46778802

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقاللغة العربيةBW5805السنيني  نجاة47684576

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM609825نافعي  لمياء48672917

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBH613493انعينيعة  مريم49779924

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةBK672735ايت باحو  محمد50822981

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة العربيةPB259359حريف  جواد51856779

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةM516691طيباني  جواد52859177

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة العربيةBB172907البيز  هند53774297

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBk692568لهنى  رشيدة 54769841

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة العربيةT270812الكافي  سهام 55792061

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةMC283348شاكر   وداد56718656

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةW423641العيشي  جميلة57745667

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUD9525العلوي  اسماعيل58804311

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةw412860خوداري  خديجة59815964

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD8120الفراجي  سهام 60743455

الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 
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سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUD2892العزوزي  أيوب61778320

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة العربيةWB155634الصغراوي   نزهة 62734606

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةJC587349بنمبارك  عبد هللا63721170

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD14706فاريس  فاطمة64749156

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةBM36766ناصري  مريم65752240

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفااللغة العربيةBE882349كومر  محمد66776113

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK687856ايت خويا   فاطمة 67654716

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBE912700عزعوز  أيوب68684860

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةM603180الشاشي  مليكة69696138

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةWA198933سعدان   ياسين 70660731

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةWA219199محفوظ  زينب71758908

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة العربيةBK687186اوسي  مريم72673785

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK665933بناني  زينب73809655

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةBB142775اسماهري  جمال الدين74678626

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةPB246777فيها الخير  محمد75715708

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةD859776اوناصر  فاطمة76829689

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMC291015زراري  رشيد77739937

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUC142230محمدي  عبد الصمد78727379

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMC271841حشيكة   فاطمة الزهراء 79769415

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةM610006مجهور  سعيدة80750924

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMC272174جبران  رشيد81831850

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةTK20764حقال  الحسنية82782740

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةD916547كطار  فاطمة83674983

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةW423179جبهاوي   عثمان 84674723

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةQ324073شرفي  آمنة85727461

بنسليمان: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةBK703576أيت الحاج علي   خديجة 86660362

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةIB239031الكاموني  غزالن87768438

مديونة: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةUD9341مهديوي  سعيد88665476

بنسليمان: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةZt201315لحلو  محسن89730782

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM554485برامو  المصطفى90704331

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة العربيةT283045مولوع  كوثر 91717416

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةWA266412القنبي  سعاد92796334

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة العربيةBH627220نفيع  هند93714630

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةM607300الزائر  سهام94717771

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةPB233532كالسني  عبدالرزاق95688885

عمالة مقاطعة عين الشقسطات: إقليماللغة العربيةPB255747نقاش  الحسين96821885

النواصر: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةM567331سميدة  شيماء97683190

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMC289429االدريسي  سمير98707781

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةUD6202العلمي  عبد الصمد 99759704

عمالة مقاطعة الحي الحسنيالنواصر: إقليماللغة العربيةBK702750الهاني  محمد100683566

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةBK695073هرموش  سارة101678442

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةW433727سرحان   حنان 102715393

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة العربيةTA141088سعيد  سناء103670990

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةZT275516كريم  حسام104773367

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة العربيةJY37883ترابي  شيماء105731974

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةWA252169محفوظ  أميمة106811768

برشيد: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK673965بوالحسين  حسناء107699575

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةWA290963مراد  اميمة108793908

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةWB194035ريمي  سمية109740736

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة العربيةPB237384اعمامو  سعيد110803734

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة العربيةWB188272مومن   مريم111648149

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM603061الفضيلي  ميلود112696214

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM621499جيد  نورالدين 113674629

برشيد: إقليمبنسليمان: إقليماللغة العربيةAD281224طاِهر   شيماء114760183

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة العربيةM524947سراخي  سكينة115691952

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات: إقليماللغة العربيةEE571319الصالحي  عبد الحكيم116752028

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةp344036ياسين  صفاء117756114

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD5991اغريب  فاطمة الزهراء118703930

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة العربيةBB132693الدوباجي  نوال119703602

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة العربيةBK642578جودان  عز الدين120698598
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سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM555127فهيم  محمد121744748

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةJE276496بوفوس  بديعة122865842

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD6213الصبار  المصطفى123742543

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةZT217191الزهري  ربيع124696523

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةz582421اهرارش  رشيد125802628

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةbk292752طاها  أميمة126698619

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةw379500مساعيد  يوسف127716416

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة العربيةT293855فرحاني  عزيزة128687410

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBL143782غزلي  هند129727149

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةGM215287المرابطي  خديجة130665148

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBL138844صفار  نصر الدين131826309

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليماللغة العربيةM557420صابر  خديجة132696296

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBK292881كرام  خديجة133731640

مديونة: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةQB28774العينوس  مريم134828987

عمالة مقاطعة عين الشقبرشيد: إقليماللغة العربيةBK638792لوديني  محمد135665465

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماللغة العربيةMC254246صفوان  زينب136800494

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة العربيةBH483262ضهيري  شيماء137731252

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماللغة العربيةIB244140الجيد  فاطمة الزهراء 138731894

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBH625516ابن توتو  ثورية139759606

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالنواصر: إقليماللغة العربيةBB137109السغاني  فاطمة الزهراء 140741775

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانبرشيد: إقليماللغة العربيةWA268387سدير  محمد141781018

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةPB310963أيت يوسف  الحسين142722607

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة العربيةJy31264القاديري  عبد العزيز143776685

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBL142973اجغيدر  إيمان144780085

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليماللغة العربيةMC289474ناصح  وصال145845290

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM630207 هيدوس   ناجية146677103

المحمدية: عمالةعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةAE230434العربوب  هدى 147682027

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD12797الرحوحي  فتيحة 148748296

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةPb188915رياض  محمد149779908

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناللغة العربيةBM16777جوماري  علي150807474

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدسيدي بنور: إقليماللغة العربيةMD4062سمري  لبنى 151697109

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةAE148158لخضر  محمد 152754606

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدسيدي بنور: إقليماللغة العربيةM539315نصراوي  فاطمة153795637

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة العربيةBH392138زيني   فاطمة 154651301

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدسطات: إقليماللغة العربيةM593528الفخوري  نجية155722349

عمالة مقاطعات موالي رشيدالجديدة: إقليماللغة العربيةMJ11794المعزوزي  سهام156709199

عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات: إقليماللغة العربيةMC250057الزياتي  كوثر157678843

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة العربيةBK605982كوبورك  فاطمة158816770

عمالة مقاطعات موالي رشيدالنواصر: إقليماللغة العربيةHH68226لبيب  سناء159731982

عمالة مقاطعات موالي رشيدالجديدة: إقليماللغة العربيةMJ11679الدومي  إيمان 160664552

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة العربيةBH467362قبلي  فاطمة الزهراء161686045

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالنواصر: إقليماللغة العربيةBK512855كروشي  عز الدين162828439

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة العربيةPB241946الظاهروي  اسماعيل163727406

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيبرشيد: إقليماللغة العربيةWA275380امهيدة  امينة164810477

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيبرشيد: إقليماللغة العربيةWA277000زنبي  بدر الدين 165787409

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيسطات: إقليماللغة العربيةPB225693تحرامي  عبد المجيد166724966

مديونة: إقليمالنواصر: إقليماللغة العربيةBK707847السماعيلي  إلهام167831501

مديونة: إقليمسطات: إقليماللغة العربيةQ322495بصطاوي  شامة 168727890

المحمدية: عمالةسطات: إقليماللغة العربيةQB27137حافظي  عبد المجيد169807328

سطات: إقليمسطات: إقليمالتكنولوجياW383679بوكطاية  إسماعيل1660825

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتكنولوجياM581356حلواني  اميمة2661936

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكالتكنولوجياBH390743كسراوي  وليد3718338

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالتكنولوجياCD703971أهشامي  عبدالرحمان4833335

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتكنولوجياBB133048دحمان  أنس5755394

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتكنولوجياMC224335بلي  هشام6762051

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتكنولوجياEA221576العمراوي  إيمان7800408

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتكنولوجياMA150537علقمة  زينب 8827169

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتكنولوجياUB96008حمدوني  عبد الرحيم9697747

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتكنولوجياWA232196غاللي  كوثر10688641

النواصر: إقليمسيدي بنور: إقليمالتكنولوجياMD19063الزروالي  عادل11745372

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD17887الصباح  ليلى1691349
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مديرية التعيينمديرية الطلبمادة التخصصر ب ت واالسم الكاملرقم الطلب

الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقعلوم الحياة واالرضBW8626الشعرة  كوثر2739188

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBH474911غازي  أمين3703066

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضPB220240اليزيد  ابتسام4655401

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM579254اعبية  امين5646486

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB183158ميالدي  شيماء6648990

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعلوم الحياة واالرضBK669965بلكضرور  نعيمة7702675

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضM527622أبوالفتح  غزالن8866230

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA260867أمين   بوبكر 9720487

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM632832الغطاس  أمامة10725135

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMc270390حليم  حكيمة11733584

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK646953الحاريث  سفيان12661463

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضJC581570أخسي  زهرة13753361

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC276533قشقاش  زهراء14690898

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضMC224354الهادي  ادريس15781413

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمعلوم الحياة واالرضJM81974افراح   كوثر16693073

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD18808حومي  سعيدة17692397

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM517274القيري  زهيرة18715120

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC290484الزياتي   محمد 19691505

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعلوم الحياة واالرضBL116487بحبو  علي20802316

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB140113بوشويرب  زبيدة21762386

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضBJ4245732بيزم  خديجة22759699

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM571477عطوش  محمد23700775

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعلوم الحياة واالرضBL144500العزابي  فاطمة24780546

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK645808بنجلون  شيماء25714691

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضBH495220راضي  سهيل 26848995

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM605823مبروك  سناء27669011

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضI635809حكيمي  حمزة28752560

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضBK616766قدوسي  كوثر29675410

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC293364طالح  الشعيبية30691453

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBB155198الصغير  حليمة31714457

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBM37988مدن  فاطمة32837305

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضMD18360الشامخ  زينب33699445

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBB166455نجمي  خديجة34833041

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضWA240540اإلدريسي  آسية35648740

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK606585اغالغول  ياسين36732825

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC282555الزعري  فدوى 37820012

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعلوم الحياة واالرضBM34140الصوابي  محمد38829557

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW439984مخلص  فاطمة الزهراء39662799

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBJ461833أيس وامان  أسية40720361

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقعلوم الحياة واالرضBK664784ريحاني  حمزة41724204

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD18407غزالي  جهاد42785707

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةعلوم الحياة واالرضWA267336العطاوي  نهيلة43751326

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB190463كاملي  ليلى 44774251

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW441622ماروني    السعدية45786285

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBJ411465موهيب  نسيم46833252

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM560045بكوس  كوثر47852630

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضU184119زهير  حفصة48771524

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBH620828احدوش  سكينة49763571

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةعلوم الحياة واالرضZT238426بريطل  عثمان50737486

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقعلوم الحياة واالرضPb239575الخنات  نادية51655466

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM592485المازوزي  سعيد52670556

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK700429بوملوي  غزالن53813031

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBH621306مفضل  فائزة54670894

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضWB175798جحجاح  سومية55690414

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM614160القرافي  السعدية56793360

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM564029خالص  عبد الرحمان57731501

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA214589الشيخاوي  يسرا58702533

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM571573وراق  نبيل59716627

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK641421سعيدة  اجيوي60715692

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBA815كوماني  احالم61727504

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضPB228421برزوق  محمد62695623

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK666713الزين  بسمة63712142

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC290803ذهبي  فاطمة 64767529

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA257553ادالحسين  مريم65809869

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعلوم الحياة واالرضCB281181عربية  مريم66757722
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مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBM38287ترنن  كريمة67755112

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK677703بوعمران  فاطمة68779299

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمعلوم الحياة واالرضTA149840اشكر   هيثم69695820

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضwa200040 التائب  هيبة70815457

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضWA265947المهف  نسيمة71738008

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK398953مرسول  ابتسام72789675

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضJB495441مخليص  اميمة73729419

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضZ546555العيسوي  مريم74700605

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC261746التونسي  زينب75722472

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBL136292حصباوي   شمس الضحى76855334

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM595688الركادي  سومية 77745040

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضM566917ازيرة  شيماء78780269

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBJ437785صاحب الدين  سلمى79671819

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA266050زهورالدين  أمال80713037

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM596256لعباني  معاذ81771902

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضMC277378حاجبي  محسن82652976

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM597362مفضال  يونس83801128

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK700952المبروك  صفاء84648992

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضJK25089حامي  مريم85686110

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA288095نحمد  سكينة86798120

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBM35691فوالل  حسناء87764939

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBE879749الربيب  عبدالمغيث88650769

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC275762الحجام   عزيزة89779797

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC285899الكادة  عبد الكريم90835719

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC279093التاج  بوشعيب91680497

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK382670مبسوط  فدوى92749892

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB193192سامي  ايمان93773425

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM567597بحور  مرية94748873

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضAD238117بنضريف  محمد امين95662342

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK653756طه  وفاء96710347

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD13552الكوطي  زينب97679978

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM605057جعواني  زينب98754029

المحمدية: عمالةسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD8780جبلي  امينة99800278

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضQ337505االصب  هجر100813057

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMC285229ميمو  هشام101675264

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضGY29164اجناح  اسماء102815502

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضOD51637القروطي  اميمة103763935

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK288226الرامي  مريم104661709

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضAE105265التومي  خولة105714588

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضZT196229 الحيطي  محمد106746651

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضWB193982مرتضى  إشراق107793583

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضTK21445الطويل  ايمان108738642

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD9594شاكر  الزوهرة 109652249

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA275615الصديقي  فاطمة الزهراء110678909

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضPB251810الزاكي  رشيد111728020

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW419020عريبي  الهام112700489

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضU191290بوخلفة  سارة113771459

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM582679مطهر  رضوان114778274

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضJF54258اد بلقاسم  نادية115663507

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM618504بلمانية  خولة116683817

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةعلوم الحياة واالرضT254551الحاجي  محمد117655261

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM618500السالمي  شيماء118769055

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA270000االدريسي  فيصل119664621

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA273278المزاكفي  نهيلة120702254

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBH594306العرنوقي  لمياء121687968

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBB150829فتاح  زينب122666540

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM611533شهيد  نبيلة123754498

برشيد: إقليمبنسليمان: إقليمعلوم الحياة واالرضTA152186البعير  بوشعيب124751599

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعلوم الحياة واالرضBL149870بيرافان  إيمان125831898

سطات: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضW433382مرضي  خديجة126723324

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBJ437511عباري  إيمان127696810

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضM605000الخطفي  سميحة128746506

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة عين الشقعلوم الحياة واالرضBK391913اومغار  حفيظة129719459

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضZ595277اشعايبي  اكرام130746501

سطات: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM591675 كباص  فاطمة131675328
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مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضG718159الحاضي  حمزة132817536

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB152728سهالن  مهدي133716353

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD6091الزوين  سناء134778784

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضZ602224الفاللي  نجوى 135750609

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW430616الهاشمي   خديجة136718602

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعلوم الحياة واالرضsh201828منير  نورة137827122

سطات: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM604273الفغلومي  غزالن138719634

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضMJ9927حمزة  كلثومة139813133

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM543514عابدين   مريم140788446

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBH466537حبيب ربي  أمينة141805326

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW423489قصبي  عبدهللا142714823

المحمدية: عمالةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضbb150943بندهيبا  إيمان143680133

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضBJ430674بوروان  سلمى144646730

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK675122لوزي  سلمى145751273

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضIC127782افروخ  عزيزة 146700424

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضHH20110نصرو  محمد147685151

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمعلوم الحياة واالرضBK663619بركات  محمد148705448

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضPA168396وخويا علي  ياسين149829137

النواصر: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضIC121673اتمكونت  ابراهيم150733979

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمعلوم الحياة واالرضM587439كنوان  أنس151731463

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBL146924المنصور  الزبير152720337

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعلوم الحياة واالرضBH620339اماني  محمد153645147

سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB166406الروزي  يوسف154814030

مديونة: إقليمبرشيد: إقليمعلوم الحياة واالرضWA268844منير  مريم155651700

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD4251العروي  عثمان156720007

مديونة: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBK680120اشاحبة  أمال157704170

المحمدية: عمالةعمالة مقاطعة الحي الحسنيعلوم الحياة واالرضBK709585لعقيرى   زهيرة158701981

سطات: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBM28411فال خير  أمال159814120

المحمدية: عمالةسيدي بنور: إقليمعلوم الحياة واالرضMD15025بوختم   هشام160745348

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدعلوم الحياة واالرضBA5984رحية  سلوى161800089

سطات: إقليمسطات: إقليمعلوم الحياة واالرضW433293الرفاعي  فاتحة162753100

النواصر: إقليمالمحمدية: عمالةعلوم الحياة واالرضI709411راحيل  طارق163775164

النواصر: إقليممديونة: إقليمعلوم الحياة واالرضBW3511مسليم  نهيلة164850862

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعلوم الحياة واالرضBB144551تبات  سكينة165853483

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكالفلسفةGA223857برنيشو  محمد1822950

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكالفلسفةUC154291إسماعيلي  أمل 2722331

سطات: إقليمسطات: إقليمالفلسفةZT218009علوي  سفيان3765422

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةMC276038المستظرف  نوالدين 4665199

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالفلسفةJC589900المرابط  عبد اللطيف5645261

سطات: إقليمسطات: إقليمالفلسفةZT114822لكحل  عبدالوافي6780409

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفلسفةBB126366الفاتحي  عبد الرحمان7742425

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفلسفةEE520425أضرموش  عبدالمجيد8697462

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالفلسفةAY5732الخال  وليد9755601

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةMA134474الجوالي  جميلة 10758744

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةM632087 سباب   سعاد11661809

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالفلسفةHh211574التاقي   خالد 12743325

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفلسفةBH466420فرحان  أسامة13672107

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفلسفةBM25242الزاوي  محمد14705118

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالفلسفةBE913578القزدير  مريم 15645456

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةCD199119مشواط  نسرين16695177

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفلسفةCn11671ادراوي  رشيد17695423

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةAE251891رياس  سوسن18736854

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكالفلسفةBH598866بنمادة  أمين19657854

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةG660774بوخير  أنوار 20674100

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفلسفةZT175800الصمك  خالد21657770

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةOD53158ايت وعقا  حسن22761482

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةMC279114العميري  بوشعيب23686892

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةZT123384الجناتي  ابتسام24702820

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةMC273929المزنن  سهام 25796044

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةLB209952العثماني  هشام26685464

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةZT187787ياقوتي  هند27697803

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةZT196632بنسلمان   عبد الناصر  28717339

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفلسفةI630510شكور  ياسين29719025

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةZT203636رضوان  سفيان30799129

الجديدة: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةMD14696عاطف  ياسين31706095
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سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةM614333عبيد  ايمان32810498

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةM616597أباتراب  خالد33647719

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالفلسفةBK675802الحناتي  هاجر34734812

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةM619259فتح هللا  الهام35710687

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفلسفةBB177698 الزين  رباب36718703

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفلسفةCB307927الكندر  فاطمة الزهراء37851859

سطات: إقليمسطات: إقليمالفلسفةCN25354العمراني  حفيظة38681780

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةzt202360الكبيطي   ياسين 39765416

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفلسفةBJ404627ادشيمي   مروان40859994

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفلسفةBK680828عنتر  خديجة41715269

سطات: إقليمسطات: إقليمالفلسفةZT139035قطاوي  بدر42786011

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةZ567965هناد   انوار 43692775

عمالة مقاطعة الحي الحسنيسيدي بنور: إقليمالفلسفةGK130729خية  سهيلة44726619

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفلسفةBM20964السرتي   كريمة 45848661

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات ابن مسيكالفلسفةBH626704بدونيت  يوسف46660149

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةHH57060الصيفي  سومية47682798

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةBM27240فارس  المهدي48658797

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالفلسفةzt162728الصافى  الطاهر 49804320

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسيدي بنور: إقليمالفلسفةBk663140حليم  سعيدة50702835

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفابرشيد: إقليمالفلسفةDO23101عياش  نجوى 51770656

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيسيدي بنور: إقليمالفلسفةZT197672السلماني  نادية52824198

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةM620586نجاح اإلدريسي   حسام53818141

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمالفلسفةM616627معاش  رشيد54818443

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمالفلسفةCD662092القرشي  فيصل 55666243

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفلسفةBB139099قدمار  عزالدين56722443

سطات: إقليمسطات: إقليمالفلسفةGJ50859محسين  محمد57686704

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالفيزياء والكيمياءGK130728الدهبي  عالء الدين 1703025

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMD3375بوحفص  نادية2693128

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBb155399نبير االدريسي  شيماء3707110

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءTA139945الموساوي  إيمان4773428

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC280759باشير   ايمان5702731

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBH485921العسري  لبنى6712024

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءWA282566بلحول  محمد7690555

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC276940قربال   عبد الواحد8707196

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB185243أمادي  سعاد9648436

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءHH66994صواك  سميرة10691325

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMD12690بيتار  محمد11774002

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW413573حفيظ   طارق 12700925

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءWB190178رابح  محمد 13763029

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMD4529المنسوم  عبدالفتاح 14787337

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW407922فحالوي  اسامة15646664

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK638265الناجي  كوثر16704263

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW404890دكير  سعيد 17837051

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK647164لشهب  محمد18708394

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC272781الفورصة  خديجة 19689842

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB157120كرسي  نهيلة20774435

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءM583799أودقي  سميرة21659182

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءIC113929أمكون  سكينة22829483

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءMD3762الصبري  اسية23701156

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC270675اراوي  هشام24761822

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMD15750اللويزي  هجر25774613

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMD16062بوعنان  حنان26680663

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBB157932كامل  حمزة 27740032

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK638747الصبان  مريم 28756624

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM603507رياس  توفيق29809906

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءQ321675 رابحي  أحمد30733100

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالفيزياء والكيمياءWA263388الركراكي  معاذ31731864

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW442537العباري   العيادي 32739216

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءbk399433كربوب  رشيد33829499

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM575300الناصري  حمزة34725456

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBH620378العماري  محمد35719096

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءN409363عارف  ياسين36840228

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءBK637248االكتاوي أمين  حمزة37688898

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءWA273607رفلي  فوزي38697639

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءGK145255بنتمار  سناء 39832665



ر ت حسب 

التخصص
مديرية التعيينمديرية الطلبمادة التخصصر ب ت واالسم الكاملرقم الطلب

الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءZT273411حنوش  اسامة40793572

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK680298الغرضاوي  فاطمة الزهراء41668694

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW427265متوكل  محمد42744134

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءFA168337لطيفي  سهيلة43675252

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءT280746لمطيطة   أيوب 44717626

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK604115عليدي  زينب45671712

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBE915250ساخي  عثمان 46671965

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK392425المصلحين  فاطمة الزهراء47709096

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMC283525بوعشة  عمر48699204

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءBK530366اوالد قاسم  أسامة 49722779

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءMD18630بياز  لطيفة50808773

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالفيزياء والكيمياءBA3371خيربي  سكينة51653776

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMc272164لمزوق  محسن 52785329

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK612557البصير  حسناء53644848

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM606881العماري  خديجة54702920

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK686673زهار  كوثر55741816

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK660442المبارك  ايوب56673029

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB185696بندهيبا  فاطمة الزهراء57695560

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBL154425الواسيني  سلمى58730339

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW425176فائد   ياسين 59808671

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءJK28076ايت الطالب        عبدالرحيم60852148

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC284570العثماني  سكينة61753846

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBM34143القدميري  محمد62688846

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءPB247754العلوي  يونس63735128

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK685168حري  فتيحة64795017

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBW14502نصاب  أميمة 65658996

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK606644عروس  يونس66863136

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءy408511اوشت  الهام67757177

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB187256مستغفر  هاجر68714634

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءUA103313معروف  اوميمة69739820

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC291933مجيدي   عائشة70724961

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBE868275ايت سعيد  فاطمة الزهراء71744378

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBJ435465بن عمار  ياسين72653187

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءTA148907لزاز  إكرام73667541

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالفيزياء والكيمياءBA3874بران  حسناء74693113

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK697599زروال  حنان75761553

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالفيزياء والكيمياءBH594893حنين  فاطمة الزهراء76702242

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBK660504ابدي  امين77793218

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMA131540فرحي  امحمد78742101

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBA954حامدي  حنان79686613

المحمدية: عمالةسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC247477لزرك  يوسف80656395

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM633246ونزاري  إيمان81751358

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW420748هدوب  المهدي82777029

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءT251588حجوبي  كريمة83744227

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBJ404780خلدون  شيماء84780122

المحمدية: عمالةسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM619492الكبضي   الهام85763791

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC281054فالح  عبد الرحيم86709907

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC290917كمال  عثمان87678662

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBL147648فرنان  المهدي88645667

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءT266621الحياني  رضا89803859

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءma134080المعطاوي  عبداالله90660963

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءT299041ابن الحبيب   أميمة 91719353

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالفيزياء والكيمياءWA267679اتركي  سعيد92775928

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW395578خيث  محمد93687626

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءM618734مالح  المهدي94836975

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBB168627جنيني  كوثر95687312

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK644885حبة  محمد96667798

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءT269860محمودي  يوسف97650089

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءM599445فريكان  فاطمة98713399

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBH493665بوديئر  ابراهيم99746629

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBE869071صديقينا  سلمى100666338

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMC298831العزيز  حسن101789374

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC286533هندي  خديجة102684401

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK696627فخر  حسناء103806490

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC284432الفارسي  عبدالخالق 104724819
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مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBH480228امجيرن  أيوب105769951

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBK675133عسول  هبة106744095

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW423013الخالدي  المصطفى107710289

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءUA121746مو  تامللت108790965

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB159403الحيمر  أنس109672453

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءWB192466قاسيم  ابتسام 110662115

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW438193مرشد  ايمان111815221

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBk678205اسرافي  عمر112806486

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBB177177مبروك  سكينة113762171

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءJH37512سراخي  جواد114662725

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالفيزياء والكيمياءBA3662جولوان  نهيلة115663567

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالفيزياء والكيمياءBH478244العزيز  زهيرة116778403

سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBJ457484العساوي   زينب117769975

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMA136985الطاهري  سكينة118797746

سطات: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW442629بلماحي  سماح119833600

بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC290633العباسي  خديجة120776387

برشيد: إقليمالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءT293011بلخروج  اسماء121756511

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءWA251617الذهبي  خديجة122776782

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBL156099داري  حسنى123792561

برشيد: إقليمالمحمدية: عمالةالفيزياء والكيمياءPB251100درويش  يوسف124816776

برشيد: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءHH63351ياميني  نعيمة125683059

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC283295بنلهدية  عبدالعالي 126721621

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالفيزياء والكيمياءBH497108سي بال  حسناء127795076

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءT298236شيخي  خديجة128816113

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBK700977اكريرات  اكرام129812415

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالفيزياء والكيمياءWA248221معاوية  فؤاد130783183

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليمالفيزياء والكيمياءMC263430الهداوي  عمر131707669

مديونة: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءBJ461911العسري  سلوى 132767163

برشيد: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءW411490عبدو  عصام133719954

مديونة: إقليممديونة: إقليمالفيزياء والكيمياءBH593250الزعاير  ياسين 134715331

برشيد: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMA146202اردالن  محمد135764344

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBB171650بن مونة  عبد الحفيظ136679397

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنيالفيزياء والكيمياءBE899285الخمليشي  مريم137709800

برشيد: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءMA149335النصيري  حسناء138767488

برشيد: إقليمبنسليمان: إقليمالفيزياء والكيمياءTA150948أزهاري  عبد الرحمان 139656016

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBM19773االزرق  عفاف140743082

مديونة: إقليمالنواصر: إقليمالفيزياء والكيمياءBW4891الصبا  سليم141759611

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالفيزياء والكيمياءBJ445075الهسكوري  هشام142829869

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBH473101مدحان  أشرف143693765

مديونة: إقليمسطات: إقليمالفيزياء والكيمياءBH596461أبوالوفاء  أسامة 144716701

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBL140210ايت سيدي  عبد الرحيم145645853

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالفيزياء والكيمياءBk381795نبيل  إكرام146670521

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH481042بنبال  ابراهيم1744998

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK525175دكاوي  إلياس2689564

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتT282287صدقي  إيمان3698807

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK692196الكاوي  دنيا4688543

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD8816سكار  ياسين5750750

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB174023أنوار  هناء6647767

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB167018موجيد  سلمى7808942

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتMA134366الزعريتي  انوار 8701191

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK661644التيكي  أمين9691307

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتT291961قسو  إسماعيل10689684

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB151650افرياض  حمزة11644828

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتX380317عزوة  محمد 12824496

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM584574منصور   امين 13847659

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالرياضياتTA139167الماوي  عزيز14680578

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK688102بولحية  سفيان15806106

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC277870البرداوي  سميرة16703222

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالرياضياتBL139068قصور  اميمة17664275

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH617587شهيد  وفاء18728496

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW399602لفضالي  بوشعيب19755805

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBK675841مزوز  مريم20743714

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBH487021طرمون  عبد الغني 21824419

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD3425منان  حسناء22748809

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتIA149517كعزوزي  أيوب23837854



ر ت حسب 

التخصص
مديرية التعيينمديرية الطلبمادة التخصصر ب ت واالسم الكاملرقم الطلب

الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ448816باخشي  اسامة24849057

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH614031المسعودي  عثمان25744865

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK636051خابر  صالح الدين26776268

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتT297002عصامي  فاطمة الزهراء27689904

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC286850الدومي  نورالدين28857160

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ446332نبيهي   فاطمة الزهراء 29699599

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB137495ندير  هند30671756

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC283815المؤذن  حمزة 31727945

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBH495785نعناع  مصطفى32712338

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتJm54026خلوقي  ايوب33834412

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتD988779صبري  أيوب34816756

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW418449عمار    محمد35702476

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD2373اهميش   ايوب36709466

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB156034سهوي  المهدي37841738

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتEE820163بابا  شيماء38648424

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH618948خرطوفي  أميمة39647217

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتRC31943الخليفي  محمد40787664

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB193302هالل  هجر41713083

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتT247516بعيز  ابراهيم 42797808

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWA255573مومن  هشام43719115

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتT305840بشيكر   ليلى 44717615

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتWA250689الحرار  محمد45680967

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM520211الخاوة  فؤاد46650887

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC291970هاشمي  اسية47746923

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتEB188919بوصعين   جواد48749077

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتTA138251لشهب  هاجر49730310

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتM566480سبيطي  عبدالخالق50746438

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC272069البرماكي  جمال51746979

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتQ326050القصراوي  محمد أيمن52651285

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK519936ايت محمد اعبال  سمية53700300

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB160430صغروني  خولة54683128

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتMA139057حسان  كوثر55683119

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB179043الخمسي  أحمد56680509

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD4102الحيمر  عزيز57688907

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالرياضياتT270799قصيبي  عدنان58787981

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBH589585السعودي  أمل59820253

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC259586السماللي  فاطمة60688467

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH490282جماع  زكرياء61809503

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتCD543806الحقوني  سعيد62799733

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتVA130113جمي  نادية63818309

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالرياضياتTA152063الهشومي  يونس64697592

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتWA262225الصباغي  أيوب 65732545

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC290832صابر  جمال66744298

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBM34641صدفي   أمين 67734338

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ447149علجة  هبة68782157

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBK683909لوحيد  هاجر69644831

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتWA264506كايو  علي 70769505

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتMC249719قليلي  دنيا71761871

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتM624297نضيفي   فاطمة 72668425

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWA243636الملحي  رجاء73760162

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH498187مرتزق  انس74675811

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتWA287009نزيه  عبد الرحمان75695040

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB182465الحامدي  رضوان76658492

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBK693122فلوح   مريم 77689689

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK672036ايت محمد اعبال  سلمة78700418

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالرياضياتBE890889سوالي   توفيق 79661698

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK394362بغدادي  سارة80809302

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتM618515شكري  عبدالرزاق81805564

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتWA266399شالوخ  مريم82756934

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB170131عاشق  يامنة83698399

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM619024جهاد  لحسن84649401

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM616878عفان    مريم85703818

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتT271867بالمامون  زكرياء86820364

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتXA128717اليديني  ادريس87738064

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB159865المركي  وداد88721160
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سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC277456جمراوي  عبدالجليل89744156

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB185065ترابي  خالد90840314

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB192059غالي  ايمان91740834

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتPB239418ايت الشيخ  عثمان92849632

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتWA270991قبيلة  ياسين93773146

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتM576993وردي  عبد المجيد94762968

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتIC138182امهاوش  عبد العزيز95765226

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB195434يالن  بالل96683491

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC213807بهيج  يوسف97712809

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD19253لحمودي  أنوار98751629

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB193824كينان  الصديق99670817

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتJc496713بوالعزيم  مبارك100833996

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتEC50076المودن  عمر101692472

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتAE231072فائز  منال102648467

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB139488حاجب  اشرف103704611

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC290737اإلدريسي  ياسين 104840936

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBB151239جعفر   فاطمة الزهراء 105751633

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBM27901احميتي  سارة106802425

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBa4525اخطاب  مريم 107755435

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBB179971رمزي  إيمان108688531

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB153655شبوخ  هند109751797

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتbb178713الدروجي  سناء110647356

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتPB256170لمزالي  محمد111830451

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB140858توفكا  حمزة112713283

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW430637العباري  فاطمة الزهراء113730615

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW419368زعزاع  مريم114764076

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH616210شرقي  نجمة115672483

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتWA280200الحوزي  سمية116782174

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB158410الدخيلي  ابراهيم 117836283

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتCD586561علمي  سمية118777294

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBK629867أودركي   أمينة 119723982

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWA260117منور   خديجة120658894

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتBb161247السهالوي   أميمة 121659790

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH598642الريش  صفاء122812636

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB127893اكرين  خالد123809827

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتL571836اخشاب  لمياء124777399

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH608881مودنيب  جواد125688737

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBB185671ادريويش  سعد126688562

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW435099محيح  محمد127741915

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM584122مهير  ابراهيم128745563

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBB156981ناجح  هند129797457

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC291711الزعيم  عبدالرحيم130691344

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالرياضياتBK674726خالد  زينب131827907

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM564128لصفر  عادل 132776347

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالرياضياتBL134184الزمزامي  هشام133764286

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB144542شنيتف  هاجر134848911

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBM16568فارحي  محمد135684894

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB179272زهوري  فاطمة الزهراء136776227

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالرياضياتBL106917الزاهر  محمد ياسر137789292

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتZG106837جعبار  رضى138756935

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD7581الشاديلي  عبدالرحيم 139806791

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBB132209بطال  منير140791419

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ441802لطيفي  سلمى141696912

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتWA266199محسن  نبيل142720452

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتMC293761عبدو  خديجة143752632

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتbh376176درويش  رشيد144809587

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH591760فوز االدريسي  مريم145700672

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW375985جدراني  عالء الدين146695329

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتJY30377 ازبير  بوبكر147833967

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH472547اسبو  مروان148780390

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBB137494الزويتين  الشيماء149676829

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW377552فرحان  عبدالرحيم150745978

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ456039فهيم   إيمان151645968

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB187010محيب  مريم152720868

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH631417الرايس  خولة 153663359
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النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK523570مونيب  كوثر154789165

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK695311بالوعلي  انس155853519

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH591068السليماني  فاطمة الزهراء156682630

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBA3927نشاد  اسماء157675160

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBH389862عبدالهادي   عماد158660060

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتbj445901منصور  أنس159675567

المحمدية: عمالةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB130934تبات  أكرم160794019

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH465717أيت اماد  ياسين161663806

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتQ328647كعبوش  عبد الصمد162841066

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM596744الهاني  أحمد163769930

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK632749بومسلي  نسيم164812374

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتM538997لصفر  سعيد 165656335

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتMC284359لطفي   حبيبة 166798889

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH493008المرون  غزالن167690272

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتEC61519الوالي  محماد168719400

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتBH623562خيرات  هجر169796530

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBH597506احدادي  هدى170705536

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتWA225971مجدي  حسن 171789409

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBH633620مساعد  يسرى172783985

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC290100إراوي  طارق173652209

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH389939جوباري   طارق 174667701

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBL157814اللوزي  خديجة 175694092

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتT280964الجيب  عبداالله176650732

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBM36289الفطواكي  زكرياء177783763

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK299535لطيف  عبدالعزيز178653705

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBk521125 طارق   سفيان179808895

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD6680نهيد  ابراهيم 180662285

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتbk646488لكرد  حمزة181656805

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتWA276637الوعدودي  نعيمة182736996

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW432399بلعيد   خديجة 183737097

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتMC261836حريود  طارق184772585

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC274918الشلح  خديجة185728821

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتQ344636منير  خديجة186808242

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالرياضياتTA152074مزروعي  يوسف187765124

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتTA137516جوهري  مريم188762110

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB185181الخطابي  حمزة189645396

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالرياضياتWA235526الراجي  هشام190729869

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWA225976الحميدي   زكرياء191763507

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالرياضياتBJ450084ضاف  أيوب192814250

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMA121857والك  توفيق193698795

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتbb129719اكعمو  سفيان194735955

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBb142154لحفاري  حمزة195854602

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC291712الزعيم  عبداإلله196691885

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBL143011الروايس  محمد197776250

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK659151الغربي  عبد الفتاح198651585

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBB104892مستعي  محمد199705439

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM620393الهراد  إيمان200689856

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتT280110كوسنوان  ياسين201794560

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالرياضياتBH480206الوتري  محمد202701999

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC268159السالمي  مريم203759849

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتPb234884أيت بن عمر  لحسن204686601

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتEE548342عبيل  دنيا205763881

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتM594455بنفظومة  سعيدة206703152

سطات: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM539407لكداني  عبدالرزاق207777036

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالرياضياتBH488581حرجي  مروان208712654

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتM606791الوافي  رشيد209791509

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB187465دفاع  جواد210697839

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH380290رامي   أيوب211816344

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتBH498097الخو  يوسف212839006

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتMC273810ابهيمة     خولة 213668692

المحمدية: عمالةعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB178088مرجان  هبة214775305

سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتQ338265الوعاي  اسماء215767019

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK638978وهلي  حمزة216690360

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةالرياضياتT296791قرعاوي  معاد217815022

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBK661974أغزيف  هجر218831703



ر ت حسب 

التخصص
مديرية التعيينمديرية الطلبمادة التخصصر ب ت واالسم الكاملرقم الطلب

الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW410853ارويشد  سناء219668628

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتBK660372لشهب  سكينة220690386

سطات: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM602480الرغاوي  لبنى221723050

سطات: إقليمسطات: إقليمالرياضياتPB239860البوني  سعيد222777577

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM580260مكواني  صفية223801817

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBH598152الكواش  عبدالرزاق224793473

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتEE556587اوغزاف  عبد اللطيف225741308

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتBK653541العلوي  زينب 226722668

برشيد: إقليمسطات: إقليمالرياضياتWB198911عمراني  ماجدة227670735

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتbk294913حمدوني  بديعة228848593

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD13951الدهبي الصقلي  أسامة229807556

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتM559738والضحى  عادل230699171

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالرياضياتWA268072نباوي  بوشعيب231835407

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMC273805اكريش   عبد الحكيم 232693478

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتWA270835بادي  يوسف233772279

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتJC551357البيضاء  خديجة 234705972

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنيالرياضياتGA217690اسد  نبيل235736068

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالرياضياتBB193328تبر  كوثر236693098

مديونة: إقليممديونة: إقليمالرياضياتBM28165التداركي  يوسف237785595

برشيد: إقليمسطات: إقليمالرياضياتW380285مفرد  صالح الدين 238790962

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتM559439سهيل  سعيد239765170

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBL113615بودالي   نادية240657464

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD13394السلموني  محمد241814343

النواصر: إقليمالجديدة: إقليمالرياضياتUC144085عالوي  رشيد242854684

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالرياضياتBW1687مغامر  عبدهللا243801801

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمالرياضياتMD19352بن ميمو  زهراء244685771

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالمعلومياتMC290973الكهاز  راضية1724368

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBB105772مسفاني  المهدي2760296

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBB171175قنداد  نوال3815764

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالمعلومياتBE910144لفساحي  سناء4767989

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBB142997الواسع  الزهرة 5667729

سطات: إقليمسطات: إقليمالمعلومياتW421508تيوك  هدى6717427

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالمعلومياتJH51676ايت موالي  مريم7738519

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالمعلومياتMC268388اراوي  حمزة8750689

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBH363156بلهوس  صفاء9746010

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالمعلومياتT297734ايت حونة  بسمة10657404

الجديدة: إقليمسيدي بنور: إقليمالمعلومياتMC283605محمود   زهرة 11701318

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالمعلومياتWA269600زادالخير  عبدالقدوس12661188

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالمعلومياتHH118130شكير  امينة13756297

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالمعلومياتBK688423ريضاني  خولة14774497

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBB147065الرفيق  اسماء15791854

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالمعلومياتBH591742عبد العظيم  بلهوس16815235

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةالمعلومياتT280704لكميري  فدوى17724356

سطات: إقليمالجديدة: إقليمالمعلومياتM607054الساحلي  محمد18849438

سطات: إقليمسطات: إقليمالمعلومياتD903573لخضر  لمياء19746839

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمعلومياتBB186941اسميني  أيمن20711194

مديونة: إقليممديونة: إقليمالمعلومياتBL144970قصدي  اميمة21767387

عمالة مقاطعة عين الشقالجديدة: إقليمالمعلومياتHH72794اضرين  مريم22709488

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالمعلومياتMD18701واريد  خديجة23765199

عمالة مقاطعات ابن مسيكالمحمدية: عمالةالمعلومياتT296090بشيكر   أمين 24718816

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمالمعلومياتM594844نصير   امال25811448

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالمعلومياتHH25490فكاك  عبدالغني26792895

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكالمعلومياتBH597323جالل الدين  لمياء27777632

النواصر: إقليمالجديدة: إقليمالمعلومياتM602041بودرص  زينب28824851

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالمعلومياتP294910أيت الفاللي  ابراهيم29658414

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالمعلومياتBL142342إصالح  أمين30673550

عمالة مقاطعة عين الشقسطات: إقليمالمعلومياتSL15602العزوزي  نورة31716697

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالمعلومياتBH595530خلوي  محسن32830977

مديونة: إقليممديونة: إقليمالمعلومياتBB181090عطفي  دنيا33783080

عمالة مقاطعة عين الشقالمحمدية: عمالةالمعلومياتN406779اسحايك  عبد الصمد34747384

النواصر: إقليمسيدي بنور: إقليمالمعلومياتMC282762الناصري  سفيان35780743

النواصر: إقليمالجديدة: إقليمالمعلومياتM578497حلحول  غزالن36690519

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالمعلومياتmc285196رتيب  عزالدين37778685

عمالة مقاطعات موالي رشيدالجديدة: إقليمالمعلومياتMA143598 رباح  يحيى38651002

النواصر: إقليمبنسليمان: إقليمالمعلومياتTA146343الكخو  امال39680844
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الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.، حسب املديريات اإلقليمية  (جميع التخصصات2022فوج ) لجهة الدار البيضاء سطات، الخاصة بالتعليم الثانوي 

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةLB179639البيضة  يوسف1738245

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBB139524حالك  زكرياء2669223

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية االسالميةN394842لحمين  يونس3803594

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالتربية االسالميةTK22315فريندي  عبدالصمد4653194

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكالتربية االسالميةBH485156العيشي  مهدي 5712051

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةZT223005شكري  ياسين 6773883

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةJC491498عمار  محمد7834562

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالتربية االسالميةBk674966لشكر   نوال8647871

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةCB310616أزكاغ  العربي9646755

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالتربية االسالميةCB304487رزاق  عبدالعزيز10780000

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBB131999حجوت  أميمة11802049

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةT284942السباعي  عبد العالي12730183

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية االسالميةBH465439لكطاطي  حنان13680796

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةMC260150النقيري  عبد الفتاح14836401

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتربية االسالميةWA197573الرياحي  إسماعيل15772482

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBk531274بويعيوط  زينب 16787544

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةcd632499العزوزي  سكينة17721870

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالتربية االسالميةBK290358مراد  عمر18688167

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية االسالميةBH398381هدي  هشام19833039

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةMD4780مكوس  محمد20764723

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةMa140223القرشي  يوسف21730078

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالتربية االسالميةCn30873العسراوي  يعكوب22696103

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةsj32365فهمي  زينب23694210

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية االسالميةT278082الدهي  عبدالرحمان24832290

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةWB194040عناية  يوسف25678003

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنيالتربية االسالميةJh33429إبوركي  يوسف26646791

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةPB201936اعراب   معاد27786428

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتربية االسالميةBH498027لشهاب  زينب28853631

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية االسالميةBW9264مؤدن  شيماء29737446

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةW411418النظيفي  إلهام30658982

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية االسالميةCN31336بولما  نورالدين31835020

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية االسالميةSJ31141بلقاضي  لعبيدي32741650

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM546231القاري  عبدالرحمان33701673

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةMD189حبوب  يوسف34705963

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية االسالميةWA273197طلوع  زينب35782502

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالتربية االسالميةBL120268بسوني  محمد36756806

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةPb307432بوحسيني  رشيد 37694519

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةZT222625مسعودي   الحسين 38645647

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBB158045الزنايدي  وليد39705853

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالتربية االسالميةTA130142العمري  مليكة40766251

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةZ558598الشدام   أنوار 41735042

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةUD2624المناوي  يوسف42717059

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةMC263356الحالوي  نادية43864747

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية االسالميةBM20101بحمي  زكرياء44650590

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةWA250667جدي  زكرياء45728173

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية االسالميةBm26954المسكاوي  عبد الصماد 46659883

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةw399221صادق  أمين47734179

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةWA268816بيكران  فاطمة48702079

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةJE298365العزاوي  عبدهللا49753879

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمالتربية االسالميةTK21067سقري  عادل50848849

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBE877407أحبيب  مينة51830892

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةPB233087مونا  عزالدين52650877

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية االسالميةBE870367لطيفي  عثمان53830534

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM579832الصاد  حمزة54808127

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةBE852664فقير  عبد الهادي 55822191

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةY317813فضيل  هشام56863294

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBB137552إدعلي  أيوب57781570

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM543540فدوي  هشام58660988

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةBK671360بلخال  لبنى 59771119

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةPB211836ايت القريش  محمد60712933

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM578682الجاحظ  عثمان61658373

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفابرشيد: إقليمالتربية االسالميةWA261851بكري  سكينة 62648457

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةGm153750الكليتية  أنوار63836555

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة عين الشقالتربية االسالميةpb241522تزارني  عزيزة64755999

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانبرشيد: إقليمالتربية االسالميةWA272786قاسمي  فاطمة الزهراء 65740504
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمالتربية االسالميةBH476447الميرون  شيماء66671000

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليمالتربية االسالميةMC292361بنيني  عبد العاطي67646816

عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات: إقليمالتربية االسالميةPA218288اوعلي  اسماعيل68813102

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةUA105532ضامو  خديجة69727213

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBK636369زيدان  هبة70703507

مديونة: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةW435366سليم   شعيب 71692424

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةWA251147شوفة  مريم72708900

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية االسالميةBH610608شباب  عمر73862262

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM560360دوقي  فؤاد74645999

النواصر: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةCB288221بوصحيب  ميمون75698499

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةBB134288بنعكوش  ايمان76768724

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM630867اللويزي  أميمة77752655

عمالة مقاطعات ابن مسيكالجديدة: إقليمالتربية االسالميةM608150الحمودي  حسنية78812829

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية االسالميةEB173515الوردي  سعيد79788095

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية االسالميةPB263642بابا  بوبكر 80775190

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدسطات: إقليمالتربية االسالميةID48472الفاضلي  عزيز81729643

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةbb106474الفقيري  أيوب82857109

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية االسالميةWA227433النعيم  أيوب83730580

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية االسالميةT251323أيت قاسي  خالد84645737

عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات: إقليمالتربية االسالميةW430951حساني  المهدي 85772551

عمالة مقاطعات موالي رشيدالمحمدية: عمالةالتربية االسالميةk524649الفتوح  اسماعيل86824976

النواصر: إقليمسطات: إقليمالتربية االسالميةW415094محفوظ  أيوب87789437

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةJT80931األنصاري  أحمد1738321

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةCB322576الصقلي  وصال2729431

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةCB329392عليلوش  سلمى3741929

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةFJ27419بوعالوي  اسماء4763190

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBK692291احمر   الصديق5660395

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةW427673لوزة  مريم6823254

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةUA122377لحلو  محمد 7706566

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةDJ39940بوديك  شيماء 8735059

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB165360بوخار  محمد9721496

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةVA143901أبوبكر  فائزة10729182

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةU191984حافظي  حسن11855915

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية البدنيةBK674497سالك  إيمان12698748

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةDN38763اقشيقش    سعيدة  13674869

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةQB29777عصام  محمد14763799

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةID102887السعيدي   حمزة 15695889

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةUD10346تاتي  أسامة 16728058

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBJ430039حمراوي  أنس17728941

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBH634385بصيري  اشرف18745192

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW440128فريدي  سلمى19717753

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةMD11086البنيني  عماد20659589

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةBJ457317فرعوني  ياسمين  21828327

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM605209فاضل  محمد امين22713071

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةDA97625جزولي  عبد الرحيم23691422

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWA274683اد محند  أمين24708226

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةTA148430الساحلي  عبد الرحمان25667177

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةIB250448النجوي  محمد امين26713352

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBj428794الدنكاطي  يونس27783200

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةTK27807قدميري  عبدالمالك28728056

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةQA183818سويطي  محسن 29817430

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتربية البدنيةWA263605سليم  رباب30670848

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةQA172286طالعي  الهام31762695

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةMJ5747أبوشادي  أنس32700645

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWA278889عزيز   أسامة33718627

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW433067فحالوي   فاطمة الزهراء 34678009

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةFA183117زخنيني  عماد الدين  35784278

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةQ295612لغبار  سهام 36686710

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةBk691580ماهيري  شيماء 37690993

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM628267عازي  حسناء38718635

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةZ633145اطرطور  صفاء 39717033

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةD861185البحري  أماني40726416

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةJA177364الماشي  لمياء 41743596

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةMD11015حموتي  انور42696195

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةZ629645بدومة  عالء الدين 43673058
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الجديدة: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBK680345رحيل  أيمن44718069

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةV353685زين  شيماء45728119

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW437775البشاري  زكرياء46706427

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةBJ452287مليلي  معاد47688309

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية البدنيةBH474802فاتحي  أسماء48757235

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةIA194255قوج  مروان49728893

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBK658298بصيري  محسن50845414

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةD988727بيجة  مروان51758013

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةMA144210هالل  نورالدين52700379

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW424469أكدال  عالء53685259

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB166091كرام   اميمة54660388

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBK690234حصين  سعد55662400

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةM597063كونا  زهرة56758544

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةBK707904الهالل  حسناء57683002

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةM572764خونتي  جنات58817265

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM592500بوسافي  مالك59764890

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW430045ارجالي  يحيى60733206

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةF595855بطاري   فاطمة الزهراء61763169

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBE916026حنين  ياسمين62781831

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةMA147629عمار  أحمد 63660778

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية البدنيةBA9350البرنكا  مريم64690207

الجديدة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB192271الخياري   مريم65676541

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBE915535خالصي  زهير66835068

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةBM30813الحيان    أيوب  67711012

مديونة: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةBE912364أبوالجبل    مروان68649343

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWB188092بادي   صفية 69819037

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBK635200معاد  دمعي70766037

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتربية البدنيةWA265057مدافع  عماد71806364

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM601770ماجدي  سلمى72695860

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةWA286547قرة  ايمان73739785

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية البدنيةUD10435محجوبي  محمد74727756

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةBB177323فقهي  عبدالعلي75713145

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدالتربية البدنيةQB38982الشكدالي  اكرام76672636

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM614283السلباني  منال77681416

النواصر: إقليمالمحمدية: عمالةالتربية البدنيةU189003اسليماني  محمد أمين78856242

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية البدنيةBK644006المرضي  يوسف79728249

النواصر: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةZ629430السعيد  هديل80760655

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمالتربية البدنيةWA279466حبيب  توفيق81715194

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW416319دحوحي  عثمان82863920

برشيد: إقليمبنسليمان: إقليمالتربية البدنيةTA147191صابر  سارة83672517

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةVA143908ليتيم  اية84830754

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWB166179درعي  عبدالعظيم85717757

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM548038بن لعويني  محسن 86830364

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةBB142006اجعاق  يوسف87662451

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB147450سالم  صالح الدين88759973

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWB188424جدي  خولة89787387

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWA241251بوفضلة  سلمى90748530

النواصر: إقليمالنواصر: إقليمالتربية البدنيةBK609309كوارتي  إسماعيل91804261

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةBE886899اشطارة  كريم92856266

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB167156يليد  شيماء93682553

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدالتربية البدنيةBJ418650الزيات  مروان94645967

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM612337المكاوي  رضا95852635

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةBK632588شارا  حسام96779742

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةTK22830الرامي  رشيد97758788

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمالتربية البدنيةM569464الشرايبي  سعد98774754

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةQA187272الراقي  عبد الواحد99747885

سطات: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW434507عايش  جواد100760873

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB104134كضيض  محسن101712196

سطات: إقليممديونة: إقليمالتربية البدنيةi636106الدهار  رضى102703005

سطات: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBK659349عازب  ياسين103748077

سطات: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةBH631340كميل  يوسف104706740

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمالتربية البدنيةM538510السقلي  أمين105751264

سيدي بنور: إقليمبرشيد: إقليمالتربية البدنيةCB321734زميطة  نوفل106754728

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةBk622138الزوائري  سكينة 107779266

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWA210420بشار  اسماعيل 108722856
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سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةW443375البورقادي  أيمن109812142

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB138981العباسي  انصاف110690399

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالتربية البدنيةBB141658برغوت  نزهة 111761106

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعة عين الشقالتربية البدنيةHH26390النيرغي  المهدي112762867

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةBK645559بومسلي  انس113779307

سيدي بنور: إقليمبنسليمان: إقليمالتربية البدنيةQ330912نورالدين  طارق114807201

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWB180536الهوز  توفيق115756292

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمالتربية البدنيةWB178150أبوالعالء  وليد116756972

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتCD561750أبطي  مصطفى 1688479

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاالجتماعياتT284132عزوزي  حمزة2727098

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتUC150743بوطاهري  ايوب3689148

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتVM11624الفرحي  عبد الفتاح4697096

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتZ566933بوقبوب  أحمد5852899

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتZT244827البصري  صالح الدين6779031

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاالجتماعياتBH595456التاقي  جهاد7670667

مديونة: إقليممديونة: إقليماالجتماعياتPB216099أيت بها  خالد 8669734

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتZt232701 الحيمر  نورة9710385

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتV295762بولمان  مصطفى10842316

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتWA219006أيت الشاين  عبد الواحد11737235

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBB156730الذهبي   أميمة 12649186

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMA146474بنلكحيلة  سمية13733149

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاالجتماعياتBB123375أيت محمد أودرى  ياسين14768912

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتCD663207ممادي  ادريس15650137

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتPB219136البوني  محمد16650203

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتIB234263العرنابي  عزيزة17645908

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZ557501اليداري  فاطمة18724393

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBK705647بوقطيب  مريم19697116

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتCD552620الدهبي  عبد الفتاح20742932

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBk708072أغبال  ياسمين21827423

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتY397877بوعاللة  حسناء22705505

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتWA282708سميد  عادل23801442

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتJB482246عسيل  سفيان24774601

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتPB239271سيديبا  محمد25858778

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتZ568935زنود  أناس26731489

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتZT254112التريوي  توفيق27843847

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتCN27809زغنانة  رشيد28736444

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC290942اسطار  عبد االله29739391

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD4299المستكفي  بوشعيب 30694127

مديونة: إقليممديونة: إقليماالجتماعياتBK679230المنوري  عثمان31751290

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتW405065ايت بعال  ياسين 32718709

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتIC111764أتكو  عبد الصمد33765749

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتIE22326بونى  بوبكر34823569

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD18724عرشي  اميمة35755897

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتWA234969الراجي  عبدالرحمان36815802

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناالجتماعياتBH492459تورمين   سمية 37720577

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتW434837فتح هللا  زكرياء38832125

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداالجتماعياتBB99666لطيفي  حمزة39691079

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتY462554الطوسي   فاطمة الزهراء 40709810

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاالجتماعياتZ586154البراهمي  محمد41807132

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتW415125فهمي   عزالدين 42743068

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتPA246086نايت المسعود   أنوار 43729014

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتBH495141الفريشة  فاطمة الزهراء44721430

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD12010التوري  محمد45701968

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتBM25444مقتدير  عبدالرحيم46706001

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداالجتماعياتBJ454071سمود  سعيدة47737375

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMC263889لغويلي  كلثوم 48728495

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفااالجتماعياتZ484663الطيبي  حنان49774602

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتSH167254المصدق   هشام50647809

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتM618222الصابري  انس51762300

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتBK640837عزيز  شيماء52713722

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتCN9760الدمون   عبد الصادق 53772894

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاالجتماعياتBH468573األجدي  أيوب54756457

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتCN14582الشارفي  ابراهيم55770316

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتCN18413بوشنافة  ياسين 56797538

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداالجتماعياتBA9440شريف  المهدي57673724
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عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطاناالجتماعياتBH481421سعيد  سفيان58653084

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعة عين الشقاالجتماعياتBK289591أيت عبد هللا  رشيد59718796

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD13858عبد الرحيم  مريم60716411

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتWA213117ادبوبلي  عابد 61737763

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBB148718زوكور  مديحة62696422

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماالجتماعياتTA136620حمريط  مروان63691553

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMa148540برماني  عبدالرحمان64798642

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZ585306مغيزو  أسماء65763906

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتG683307بوزرواطة  سكينة66768839

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBK369965المسعيد   محمد67834269

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداالجتماعياتBj432592الصدقي  اسماعيل68759843

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBH386159ارحيم  ياسين69765074

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتCD741121االدريسي  يوسف70762995

سطات: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMA139602الزردي  عثمان71727971

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD13849حومي  مبارك72695872

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZ510326الرميش  عبد الخلق73761439

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC290524حيني  يوسف74647602

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBK399115الناسك  هاجر75705437

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBB142328أيت مالك  صفية76774976

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBK650547الغالبي  المهدي77672038

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMA142113الزوبير   المهدي78652506

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماالجتماعياتBK707318الزهري  اميمة79723987

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC286842لعبابسي  بالل80648175

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاالجتماعياتT285873عفاف  كريمة81782108

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBB168916البكاري  سفيان82728223

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتMJ10052الفراسي  سمية83699917

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC280565بوطريق   زينب 84644756

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMD18723الحمر  سعاد85756121

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتZ586143اليوبي   منعم 86795925

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMA143371محيحة  عثمان87715497

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBH462521لبشاري  نجاة88670935

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBK620456زروال  حنان89692911

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتM627670مدين  حفصة90814016

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتz494358الفرتاتي  مصطفى أمين91733043

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالجديدة: إقليماالجتماعياتZ604118دراوي  صالح الدين92723943

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC289291لمغاري  غزالن93673075

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتW434079الحنيني  يوسف94850223

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماالجتماعياتcd250690الحوام  عبد الناجي 95861364

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالجديدة: إقليماالجتماعياتM542002العدالني  فاتحة 96782958

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتGJ41371سجاع  ضحى97742314

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتWA237836ابازين  لحسن98789994

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتJC533260العمراني  عبد السالم 99751289

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتCn26682ادريسي  ادريس 100808663

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC287670حمريتي  عبدالصمد101674658

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياالجتماعياتBL153772هابو  يوسف102772423

المحمدية: عمالةبنسليمان: إقليماالجتماعياتTA134224نبيلي  رضوان103657731

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتW415403الباز  دنيا104659641

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتw440505فتح هللا  محمد105665597

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتM609830عنوني  عبد الواحد 106675432

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماالجتماعياتBK297072أهريشة  حسناء107740329

مديونة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتM569327لخواتي  عبدالرزاق108747890

سطات: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZT263706المزياتي  بوجمعة109730618

النواصر: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتBE870320 شكورت  حمزة110812618

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC230167الطهيري  اليزيد111669274

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتM538989مخنتر  هناء112722602

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالجديدة: إقليماالجتماعياتZ613851الوريدي  محمد113771073

مديونة: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMA131150الصافي  اكرام114754767

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماالجتماعياتWB173789ريمي  ياسين115810095

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBH472819كيري  امحمد116654129

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتBB113083الساقي   عبد الغاني 117752945

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماالجتماعياتV308932المنصوري  محمد118848757

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC260706جرير  خالد119752111

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماالجتماعياتVA126270ايت اتهامي  زوهير120729037

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليماالجتماعياتBB113159عفاري  كوثر121817916

عمالة مقاطعة عين الشقعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتCN9048االدريسي  زين العابدين122726296
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النواصر: إقليمالجديدة: إقليماالجتماعياتMJ11935الطالعي  مريم123730157

عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات: إقليماالجتماعياتZT202638الزواري   عبد الناصر 124731159

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC263608الماهيري  محسين125755674

عمالة مقاطعة عين الشقالجديدة: إقليماالجتماعياتM598537توير  نبيل126737092

عمالة مقاطعة عين الشقسيدي بنور: إقليماالجتماعياتMC288564الحرش  بوجمعة127717694

مديونة: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZ528805الشادلي   عبدالرحيم 128774035

مديونة: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتWb171215الرياني  عزالدين 129829563

مديونة: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZ545319بن الشيخ  جمال130822402

مديونة: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتZT248058بن شرقي  محمد131762077

النواصر: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتQa174211شقروني  نزهة 132756550

النواصر: إقليمسيدي بنور: إقليماالجتماعياتM604895كراوي  خديجة 133658737

النواصر: إقليمالمحمدية: عمالةاالجتماعياتcn4178الداودي  محمدين134758689

النواصر: إقليمسطات: إقليماالجتماعياتWB167386كياس  يونس135728584

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياالجتماعياتM570270الكتاري  سعيدة136671366

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةEE835118ايت كرجوم  هجر1684915

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBM35093نضفي  شيماء2657311

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةEE927163عريبنوس  سامية3741679

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةwa240647اولحاج  رضا4693877

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBB175652الجاودي  مريم5705634

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBM24713فصيح  محمد6669524

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB115401خنبوب  فدوى7686187

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةT244862الحقوني  فاطمة الزهراء8771336

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBk644477مريني   يسرى 9827376

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةPS812472 توفيقة  أسماء10707760

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH628973لبصير  إيمان11681018

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBA7426مرشد  ياسمين12729100

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBJ462804زمو  رانيا13721470

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةD826168البوشتاوي  حفصة14797527

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةTA141672مريد  أسماء15753294

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK685497 توفقة  زينب16684559

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMJ7922باعشرة  سعيدة17701204

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةIA182731شرافي  ريم 18736322

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK283706تمسوري  أنس19860124

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBH377328جواهر  سمية20647668

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةFL98995سيبو  حفصة21671287

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT270003الناجي  سميحة22784546

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBM14254معطاوي  احسان23668030

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBK291230بضري  احالم24722010

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةM578650مبشور  سلمى25762604

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBE874116غربابي  أسية 26751865

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةWA260609رياض  أسماء27743114

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW418446حلفي  سلوى28691880

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBE861766أرمل  حنان29654769

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةMD10722حموكة  خديجة30718650

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBJ451725سمير  فاطمة الزهراء31694981

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM611017الزروالي  عزيزة 32681500

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWB194196مزيلي  يسرى33846246

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMC296568ديان  زينب34779050

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةW415375أرسالن  سكينة35701434

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBJ468538حبيبي  نهيلة36739200

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW392507لحياوي  هاجر37687829

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBW7524الباكوري  حفصة38685035

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM576524رحيمي  هاجر39709911

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK660424ساعد  شيماء40759901

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةMD6142واوا  ايمان41730824

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBE849363مشهوري  شيماء42659366

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW415733مسهلي  محمد43679660

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT271418فاطمة الزهراء  ساهل44658056

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBH593532إيخبارن  هشام45713917

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBB120037صفوات  كميليا46661542

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةAe37245البوعزيزي العمراني  محمد 47683022

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB164584ثنان  الهام48686551

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBH465372الكويط  اسماء49794217

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMD17871نجي  فاطمة50755495

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH633036بنورك  آية51731426
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المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT285574عليوة  منال52738141

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT284883لعنيبي  ايوب53846863

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBw12215الوجاني   مليكة54668057

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT273977طيان    محمد رضا55696715

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB168159بويرمان   اميمة 56707508

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBH598912االدريسي  زكية57734664

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBM20002جهير  غزالن58740826

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM584808فايز  احسان59712697

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةCD269344 بشيري  اسامة60717056

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBW2338الساهلي  شيماء61721661

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة الفرنسيةTk25903السعيدي  مليكة62693691

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةBB162111حسين  أنس63799349

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK702834حجوب  كريمة64720667

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT240289الحكماوي  كوثر65694632

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW443052الفقير  زكرياء66694554

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW404261الزاكي  نهيلة67777011

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW409034ناصف  أيوب68814939

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWB196872البهمي  سكينة69777982

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBA91تيمور  انس70757853

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBH482264بدري  حمزة71788030

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBH614236لعزيز  سلمى72712390

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةBB136951كلياط  ليلى73739553

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH466625عبدالي  غزالن74670570

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةG679649مالك  مريم75729941

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةJC554573المحمدي  ليلى76651038

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBH627142حمدي  كلثوم77808322

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةZ626648السكراتي اإلدريسي   خولة78671972

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةBK289235حاتمي  فاطمة الزهراء79722208

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB134883نورالهادي  عثمان80723789

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK659688حنين الداودي  مريم81703691

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةTA143802لخضر  ايمان82683930

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة الفرنسيةBB105572الدوباجي  المهدي83834116

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM581000سارة  ستهافي84715941

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBB188261العطار   وصال85693933

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةF440888افروان  عبدالمجيب86667075

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMC281459الحشفة  نورة87703503

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM550106مزيان  مريم88811627

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةLA132036زعبلي  نبيلة89711256

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK680001ازكون   هبة90862148

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةWA261338بوخصيبي  الهام91649149

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةEA198535فطوطي  خديحة92811830

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةEE932201القفي  غزالن93700914

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH482577بندهبي  رشيد94772750

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةP301808يدار  محمد 95727085

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMc285186الفندي  كمال96770176

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC284988لوكريك  مريم97647677

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةCN34503زروالي  كوثر98764976

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBL127433بامو  محمد99848368

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM530427كرار  ياسين100808924

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةwa233573نبيل  الحاج101647421

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBH399236كزار  مريم102793054

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBH591999غنو  إكرام103793471

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBJ401271جوشة  سلمى104673355

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWA244635تميم  حمزة 105651643

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةQ340530مجدوبي  هجر106670127

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC279853الخلفي  خولة107821212

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةIB245775وعتات  هند108685098

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMC273857بنعمر  هبة109656285

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBK530412الناجي  ياسين110795690

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW434149ابن أم  فاطمة الزهراء 111685807

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةBK515269حنيف  سارة112684306

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC281699الوصيفي  زينب113725510

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBJ438350الزعلي  عبير114737521

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBL137058الحيا  ليلى115784655

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW425014جغرافي  إيمان116666959
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الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM545955كنداوي  شريفة 117693925

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMA140157بوحجام  يوسف118752537

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةMj4181المودن  حليمة119682779

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةWA219159بولعقول  كوثر120829387

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK514761اركراك  خالد121793568

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBL140046هدى  ايت احمد122840216

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW392234ارحيم  فاطمة الزهراء123749613

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBJ415670والشيتي  منال124820174

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM610353مريم  فصيح125771164

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةI700143بوتكبوت نيت مودو  مروان126697928

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBK686749الكنش  نهيلة127676255

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC298552البغدادي  سناء128772305

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT247815زرهاني  ايمان129734485

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBJ454319مصاد  فاطمة الزهراء130649776

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB181821امليل  حنان131701963

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة الفرنسيةTA139178المقسود  اناس132767848

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةCD513372بابااحمد  زينب133674212

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBL144362مستعد  لمياء134848303

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWA284300خوز  فاطمة الزهراء 135817871

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW439439الحسناوي  فاطمة الزهراء136768054

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةAE173390بلبهلول  سارة137850565

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةQ319208سوخمان  مها138747669

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBH483955انوار  اكرام139656180

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMJ5895الساملي  خديجة140769733

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBJ434525الغندور  أيوب141802382

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC278800بحري  معاذ142720327

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةBK709903لكزيني  هجر143766238

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH392441الصديق  صارة144815565

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةFJ26396بوعالوي  مريم145828904

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMA138771بالخراز  شيماء 146712799

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB146998فحصي  صفاء147754690

عمالة مقاطعة الحي الحسنيعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK398150كمال  العرش148671747

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT264720طكجرط  يوسف149691746

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB140530ابرابري  سعيد150778594

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBE901501بن لحرير  ياسمين151846992

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBK398212ناولي   شيماء152671592

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM628732عماري  هاجر153669656

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBA2592حالمي  مريم154730322

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBE879786إراوي  أميمة155822505

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWB174342يماني  ابراهيم156652494

عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBL152901وحيدي  أسماء157746865

النواصر: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK674811فتاح  فاطمة الزهراء158692099

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBl127889دنون  بسمة159741156

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB138736برناوي  أيوب160803462

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةUB102343اولشبار  خولة161782241

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMD17353السويسي  إيمان162733089

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM584770زعيم  أميمة163844659

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةT257416الهياللي  سهام164726746

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةBH486027امسلك  فاطمة الزهراء165739674

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM621196برادة  مالك166771960

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB147268غبوقي  وليد167818987

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK699783ادريويش  صفية168681254

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWB195755حديد  ياسين169817673

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW395413رحال  مريم170686742

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةM609300صفوان  وفاء171716033

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB95628بوخداد  شروق172805848

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMD15317المخربش   سمية 173775296

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةWA274123خيزران  شيماء174662996

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK645754الجاحد   غيثة175826637

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMA138350خطال  رفيق176776343

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةP355167أمراي  بشرى177719666

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةIC141249بن حيدة  يسرى178804878

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةJE293029باكو  الحسن 179815285

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW412111زكي  لمياء180686168

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM573170بلكزار  حنان 181715516
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مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH376419الخضير  عبد الرحيم182717248

سيدي بنور: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةI745621مسوي  يسرى183707921

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBk615514ارقيبة  نزهة184668018

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةEE809837بريان   سعيدة 185658856

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC270000الهوري  ايمان186789738

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةPB302950الخفيف  الحسنية187714203

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK655200مقصود  اميمة188777469

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK675793الزهراء-مروان  فاطمة189765824

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW385560زكي  سكينة190740128

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBK615959اسليماني العلوي  عبد الحفيظ191761991

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBE896106صفوي  شادي192696507

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBW15884الميلودي   أمينة193791385

برشيد: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT269321زغدود   شيماء 194673052

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM632795معتصم  هدى195780300

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC282460كشاطي  مريم196716934

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةMC275434حافظ   زهيرة  197800097

عمالة مقاطعات سيدي البرنوصيالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةHH165733عبيد  امينة198764019

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMD1227خلدوني  زينب199666804

عمالة مقاطعات موالي رشيدبنسليمان: إقليماللغة الفرنسيةTA128456بدر  بشرى200814691

سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB191777ايت خوي  كوثر201701563

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBL152130الصناك  أميمة 202650263

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB192860صديق  وجدان203813653

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةmc276491حسيب  فاطمة الزهراء204855677

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةw396471زهواني   سلوى205766381

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMA144672ابن با   اكرام 206740228

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةFh60586بلغو  محمد207843745

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةHH230829هرادي  آية208719919

النواصر: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM578164سليمي  أسماء209808461

برشيد: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةTA140684جناوي  أمينة210748833

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM602920متين  لمياء211683594

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM568937هالوي  يسرى212685678

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةJA179695جفرا  الحسن213711120

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB179797مسلم  سميرة214655347

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMA142363مجد  شيماء215676892

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةMJ4438وحمان  فاطمة الزهراء216669063

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW405331امزابي  شيماء217644783

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةMC218252المرابط  الهام218676469

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBh364309عربا  اميمة219794356

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM584791مرداد  فاطمة الزهراء 220772622

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBm28344الوردي  مريم221645509

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةBH481110اهضير  أسماء222829656

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW418580الخبازية  مريم223695255

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW394493سمسام  سلمى224741884

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةN366578زوزاف  حنان225741373

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK664559همداني  سكينة 226713788

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةM602040جمراني   ابتسام227709695

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةPb229390تامر  الزهراء 228806685

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBH389146المرجاني   محمد229855303

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM542830الدرقاوي  نهيلة230655268

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM630384ناجم  فاطمة الزهراء231676087

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB119824امزرڭي  أنوار 232686951

برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK644439مرتضى  شيماء233736246

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةMA130318جامي  حبيبة234716953

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمداللغة الفرنسيةBB125721التابت  لبنى235803916

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةWB173136سيف الدين  سفيان236655281

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةWA236701زياد  دنيا237776381

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMA126348مسعاد  ريم238723524

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW412570البقالي  نهيلة239801133

عمالة مقاطعات موالي رشيدالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةBJ425333خيالي  هند240680807

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة الفرنسيةBH622058عباسيد  منال241726835

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW432139غيث  لمياء242807671

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBj406998عودة  أيوب243716620

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةbb102657سني  فاطمة244782377

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBH614370هضوضي  زينب245656389

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC262793شفيق  سناء246824156
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عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK685474عابدي  سناء247789182

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةCD555857النيفر  كوثر 248758100

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM612393التاودي  نورة249839682

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةCD678361العزوزي  سناء 250679796

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةMJ10685تربيلي  ايمان251798038

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM530031مزميتي  اميمة252680058

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة الفرنسيةBH465134مصديق  سكينة253843773

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBJ420549رفيق  هدى254696181

عمالة مقاطعات موالي رشيدالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةT304527باسيط  سعاد255650824

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةW430617الوهاب  هجر256700499

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBK293359كرضاو  فاطمة الزهراء257649329

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW421344رشداوي  فاطمة الزهراء258660562

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW413654معتز  وصال259772428

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMD16274واوا  أسية260731058

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةt295261بنخدير  رحاب261687983

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC296253حجوب  السعدية262702549

النواصر: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM597945إبوركي  أسامة263663439

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةDA90114اعالمن  فاطمة الزهراء264802864

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB147777العطفاوي  يوسف 265809874

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW435576حوات  وصال266741363

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكاللغة الفرنسيةBH497007شهاب  اميمة267801147

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةW404277لوكيلي  جيهان268730218

برشيد: إقليمسطات: إقليماللغة الفرنسيةBB117574الخلطي   نجاح269733670

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB193847البهاوي  هدى270757634

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB148827رابح  عصام271781706

مديونة: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة الفرنسيةw384982الخطابي  فاطمة272672723

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة الفرنسيةBK618999غنباز   عتيقة 273757060

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB159768بوعشرة  اسية274753881

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةmc209647نعيم  عبد الجليل275859074

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة الفرنسيةBA8397مغربي  كوتر276712611

النواصر: إقليمالجديدة: إقليماللغة الفرنسيةM603778دكير  سلمى277754953

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةMC297369بطية  منير278772045

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البرنوصياللغة الفرنسيةBB162499المعاش  عبدالمغيث279712170

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM615310 الساط  نضال 280647720

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBK671134زعيم  امينة281731749

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة الفرنسيةM566909مناوير  حسناء282772679

مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنياللغة الفرنسيةBE891480قالتي  حفصة283837168

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةWB175175ضو  أشرف1678632

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةSL11943المودن  شيماء2646234

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةF540280حمداني  حسن3722092

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةM619313الجواني  إخالص4708992

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBL137924الرماش  نورة5822916

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT268751الرعموش  فيصل6701840

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH461668بنسيح   سفيان7645690

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةWB186213صابر  طه8716969

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةW425085الشاوي  محمد9703802

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW403149مخلص  أحمد10680346

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةBH376643اللمتوني  روقية11843361

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW401914شجاعدين  نصرالدين12682634

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBB155660عدناني  اكرم13666906

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBL142145كسيكس  فاطمة الزهراء14676494

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT257144المراكشي  محمد15698008

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMC274335بنقدان  مصطفى16656157

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBL129514امحيل  اسماعيل17799772

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBK680624الشلح  زكرياء18680914

عمالة مقاطعات موالي رشيدالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT288677ايت الطالب  الحسين19767966

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBJ449942العشاقي  أسماء20685500

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةBW15269الفتحي  سمية21782534

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMD5508واوا  عبد الجليل22795390

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةM514713الريح   سمية 23711996

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةBB170528مجري   سلمى24705745

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةWA280526صادير  زينب25708118

عمالة مقاطعات موالي رشيدالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT286123كيرو  منى26695480

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةPB252995دريك  محمد27664371

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةM585790متوكل   أسماء 28691278
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الئحة تعيينات األستاذات واألساتذة املتدربات واملتدربين األطر النظامية لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةN384034بن حادة  معاذ29673817

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBK528154ازناك   سعاد 30729750

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMC275555اكريت  سميرة31748892

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBM33453خيدر  هناء32825953

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBJ422752فوزي  ياسين33806604

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBM32572صبري  نبيل34708628

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBJ462919صلون  سلوى35646395

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةWA271305اكماح  عثمان36721435

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة االنجليزيةTK26438العيساوي   طارق 37664038

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةBk520195بوجير  خولة38645237

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT297337األشهب  مريم39701634

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةWB193110عمراني  حنان40652268

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMC290645طيب  خديجة41696180

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة االنجليزيةTK27542زكوات  سلمى42654016

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةM610786محمد زياد  ماكر43783438

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليماللغة االنجليزيةTA151417افاسي  أسماء44805124

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBM34900بيهتي  رضى45780288

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBE893005الزوالي  ياسمين 46646579

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW443489أنور  يونس47795140

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBK656679بوزرود  إيمان 48763870

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةT265170الحيرش  فاطمة49648884

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH627820سعدوني  أسية 50658085

الجديدة: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةZ595269التشيش  سعيد51819883

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةM549544هاللي  سمية52802451

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW441194نفات  غزالن53783743

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةWB191191لمحلي  عبدالعظيم54782427

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMC261486سايسي حسني  زكرياء55652120

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH618866توفيق  كوثر 56767448

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةMA138737الكحالوي  زهير57699567

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBB158185المكاوي  انور58755815

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةBH624993شوميطة  بسمة59686386

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBK298014السعدي  أسماء60774207

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH631342فنان  اشرف61647776

النواصر: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةS722750اليندوزي  امينة62654008

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMD6193لختيري   فاطمة63677158

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةQB38895شفيقي  رضوان64693612

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةI720922بنطاطا  عبد الصمد65723988

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBM39285دحنان  حمزة66694375

برشيد: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةHH64724الناجي  سعيد67710630

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةPB311023ايت الطالب ناصر   مريم 68690321

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMA143348الرياني  حياة69762560

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBL153883موكني  هجر70666672

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBB184000الداعي  لمياء71667802

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW441526العزابي  هشام72727396

مديونة: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBB168568كريكر  نهيلة73736508

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH623215سدراوي  رباب74671001

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW425461الحجاجي  نبيل75664588

سطات: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةbh496958أشراج  هاجر76769128

برشيد: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةWA243705مرسافي  أيمن77651936

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBB187642الدراجي  شادي78645797

مديونة: إقليمبنسليمان: إقليماللغة االنجليزيةSH161645 بوعبيدي  ايمان79700269

برشيد: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBh386811تبالي   حنان 80827038

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBH372728الصوالحي     مريم81662579

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةM610272البوعيشي  سلمى82688505

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةmd17872الغالمي  شيماء 83694978

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةWB163552عاريف  حمزة84753282

سطات: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBW13956الصافي   هاجر 85728915

النواصر: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBK617482صبري  بوشعيب86700069

سيدي بنور: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBM29622مجال  هجر87712815

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةHH77343الرضواني   إيمان88818545

سطات: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBK679964بومزيان  مريم89754944

سطات: إقليممديونة: إقليماللغة االنجليزيةBk687665تيتايف  هجر 90653819

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةMJ9310الزيتوني  سكينة91753137

سطات: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةWA235205 نيت ايطو  أسامة92681301

سطات: إقليمبرشيد: إقليماللغة االنجليزيةWA259622الطائع  فاطمة93799107
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سطات: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBK708792الريسولي  زكرياء94848265

سطات: إقليمسطات: إقليماللغة االنجليزيةW432868سيدهم  عمر95683686

سطات: إقليمالنواصر: إقليماللغة االنجليزيةBK704193الهواري  ادريس96688382

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليماللغة االنجليزيةMD17008بنروى  نهيلة97693246

سطات: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيداللغة االنجليزيةBK389712عبد الدين  ايمان98700737

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليماللغة االنجليزيةHH61461سايح  اسماء99688208

سيدي بنور: إقليمالمحمدية: عمالةاللغة االنجليزيةM594730الفاخوري  الطاهر100746045


