
التأجير رقم

13567601

16058022

16541253

14334304

16549715

16062586

16056327

16542478

16539819

160589210

157429811

143317412

143281313

1/2

لبحيح سعاد

الشفاج الزهرة فاطمة

بوردة إيمان

علوي بلمفضل فدوى

اماس لحسن

زيوي عتيقة

حميدي عائشة

االسم

الوالي شرفي

هند سهام

الهيبة هاجر

السعودي المهدي

السباعي دالل

فيفاني سماح

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

متصرف إطار من الثانية الدرجة لولوج

2020 سنة برسم



157429914

165412615

113789616

160555917

165487018

165427019

129634120

72709521

165425722

165429423

143380424

113787825

157405326

87400427

160624628

143259429

165506730

160576731

84233832

143396033

160572934

143367435

2/2

باهلل معتضد حسناء

شنتوف جميلة

عدة إكرام

المرابط ابراهيم

هشام ابتسام

المختـار بن مـراد

الخليلي بشرى

زياني محمد

الطويل أمال

سيـف عبدالرحمـان

بنعزوز سناء

اسبيع محمد

شهير سعيدة

شافي ريضى حنان

بوزيد إيمان

سليمان ايت الزهراء فاطمة

الصاحب رضى محمد

بوتلجة فوزية

رشيد لطيفة

ايوب وفاء

الهسـو محمـد

نعناني سميرة



التأجير رقم

13578061

13579732

11389093

7053884

8415025

11393626

11380147

12960038

12960299

26002610

87394111

113809312

1/1

بنور عفاف

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من األولى الدرجة لولوج

2020 سنة برسم

رشدان مصطفى

سكور ليلى

جمالوي هشام

بلكوري تورية

عنتار نوال

كديـرة خولـة

بنقاصـم شميشـة

فوخـار عبدالرحمـان

ابالل خديجة

الراضي نورالدين

االسم

سماوي قمر



التأجير رقم

16054811

16058522

13582253

16062454

16549325

16062776

15741297

11890438

16057139

160609210

143398411

165500512

113776113

157420914

1/3

المودن أحمد

وفاء بلحديوي

الحافـظ جميلـة

باشري زهرة

المخاط ابراهيم

االاللي سكينة

الحداد أميمة

الوردي كريمة

فتحي خديجة

عقروط نسرين

الحاج ايت فيصل

بنقسيوي بوشعيب

عدو سارة

افليح فيصل

2020 سنة برسم

االسم

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من الثانية الدرجة لولوج



157441615

135779216

160585917

160576618

72783619

143284220

157406921

165510422

165506123

143434224

160546525

160558126

113927127

160571128

135795029

165426030

143430631

157413532

113885833

87485434

70548635

84229836

157407137

2/3

جاللي حسن

مهيضرا سناء 

ناوي فتيحة

حيمر  الحسنية

العبيد سهام

بنعمر لحسن

بنيحي نزهة

غرايسة اسماعيل

اوبركة خالد

عنزوري كريمة

لمجكر زينب

حموداة نعيمة

ناجبي سعيـدة

بنعلي ايت الزهراء فاطمة

الدقاقي نوال

امسافي حنان

لهنة رجاء

باري العاطي عبد

حلوم محمود

لهام محمود

االدريسي عمر موالي

رشيد سعـاد

االدريسي الصغيوري فريد



160574738

160561539

157309440

160571041

165404542

160626843

165394744

157441945

160555046

143434047

13893248

129639349

165416150

143422651

87759952

3/3

تهمون كوثر

العرابي سمير

رياني منير

الفقيـر محمـد

اعبة خديجة

مرزاكي إلهام

زنزاني الدين نور

االدريسي محمد

امقور عالي

اشرايبي ابراهيم

الشكاك مديحة

بشار سهام

البادوري عزالدين

شقابة أسماء

عسو ايت خديجـة



التأجير رقم

16540421

11386102

14334563

16549384

16549345

1/1

داد حسن

براضي راضية

االسم

لمغوطي أسماء

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من الثالثة الدرجة لولوج

2020 سنة برسم

الرويسي الدين نور

السالمي محمد



التأجير رقم

214137

1/1

2020 سنة برسم

االسم

بومزكان ابراهيم

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

محرر إطار من األولى الدرجة لولوج



التأجير رقم

895965

705104

1/1

بنزكور خديجـة

السدات انوار

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

محرر إطار من الثالثة الدرجة لولوج

2020 سنة برسم

االسم



التأجير رقم

8745981

7275512

8429963

8593194

84220514

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

بنزوينة وفاء

حنـان أمينـة

بوحيدة نعيمة

البخاري خديجـة

إداري مساعد إطار من األولى الدرجة لولوج

2020 سنة برسم

االسم

مرتضة فاطمة



إداري مساعد إطار من الثانية الدرجة لولوج

التأجير رقم

16542901

10457572

16059483

7685194

2321365

8895866

8953367

2676248

8874489

160556010

89588611

129547712

88584113

72768114

1/3

2020 سنة برسم

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

بوجلبان خديجة

سعيدي خالد

بوتيديرت نعيمة

مولودي لطيفة

االسم

الكيرد هند

المسطفي حفيظة

المـطـيلي وفـاء

افـلحـين اسـمـاء

ماوان عمر

مفتاح عزيز

بوغتـرة مليكـة

اليمالحي عبدالخالق

زاهـري مينـة

يحمني زهرة



135864715

89595616

88664017

143288118

165430719

129550320

157420721

135739822

143368023

129641624

135691825

165427226

143378227

143387028

135692229

143387130

72764731

143365232

135696833

135836834

84200835

135833336

85683137

29823738

76851839

2/3

مغفور بوشعيب

نهراوي حنان

بوغابة لحسن

شكري حسن

بنعمي حفيظة

مجاهد الزرهوني زكيـة

الزمزامي ايت الحليم عبد

علي امزيل خديجة

الحسني محمد

بوحجرة فاطمة

الشرقي عبدالمالك

الخياري العزيز عبد

جلون ابن دنيا

الناولي حدهم

بودروز هللا عبد

الشافي هللا عبد

بنمسعود السعدية

اللوسي ليلى

اليوسي صباح

صناع عمر

الزبيري عايشتو

االسدي جبران

اصفيف سعيد

حيون نادية

غزيل مرس فاطمة



72774040

36827841

72721842

135840343

143326544

87400145

3/3

ايدبركـا ناجـت

حميـدة يحيـى

الركراكي الرزاق عبد

ومان فاطمة

شقور أسماء

االحمادي الهام



التأجير رقم

132399

232973

781582

842965

842957

842949

1/1

علوي أمراني نزهة

امسلك رشيـد

الفياللي مصطفى

مزهور زهرة

االسم

الحـداد البشيـر

اميح محمد

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني مساعد إطار من األولى الدرجة لولوج

2020 سنة برسم



التأجير رقم

12955541

11382572

8429803

8417314

12957565

2322406

12956387

13585388

1153999

113775110

135842711

129558812

106250113

1/17

الصحصاح حبيبة

النحيلـي ابراهيـم

لكريم رشيـد

االسم

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني مساعد إطار من الثانية الدرجة لولوج

2020 سنة برسم

زاويـة ادريـس

محسن رشيد

الطالبـي عزيـز

افتات رضوان

لحسن عياد

خياط عزالدين

طيبـي سعيـد

اوتليت اللطيف عبد

الجابري عزيز

اليعقوبي الزهرة



72727914

76899615

113835716

135688017

17895918

129556519

143297420

143380621

135856222

106269823

113818024

129560625

21429326

84220327

113962628

140334829

84204130

143391431

143373832

25972133

26752334

143382735

23341836

129575137

2/17

حما فاطمة

شاكير حفيظة

الزيـن أحمـد

جـدي عزيـز

خيور السعيد

االسماعيلـي العلوي نجـوى

الشرقانـي حسـن

الشريف بن محمد سيدي

العمري ابتسام

عبدالرحمان وهمي

الياسيني سعيــد

الرياضـي سعـاد

محراش كوثر

لحلو الحسن

دنين سعيدة

بوكريم الكريم عبد

نمير الدين عز

بوعجاج علي

العزيز احمد

بالغنوي فتيحة

خديـــم االله عبد

الحسني عبداالله

معتاني اسية

زكـار يطـو



84107038

135737239

113890040

84233741

113775442

135841743

26761944

129594045

143302146

135840547

70545448

129576249

128568250

113773251

143375852

143251053

9704354

18109155

84159456

76866557

113864658

135699359

32510960

113963461

3/17

بوهو الرحمان عبد

لهمامي فتيحة

جطيوي نجاة

فريخ فاطمة

وفـاق سعيـد

ويزى يمينة

لخليفي محمد

الـزاري يوسـف

الرحمانية ولد ادريس

التغالوي لحسن

بلقاضي محمد

غنـاري خديجـة

شـراف نعيمـة

بوراص محمد

لعموم عبدالحميد

لكحل وانزة

طيب أبو رشيد

الغالي بنعاشير

حبابــــــو الواحـــــد عبد 

الحافظ إبراهيم  

قرطاج حليمة

كيزي زكـرياء

النضر بوعزة

الفنيـري عبدالقـادر



17019462

143287963

84288564

129568965

75884466

113875067

129567768

129573269

129590470

72698971

113810572

135834373

113962374

143314475

25962776

129568377

129570878

135755979

135718380

113880681

129555282

135852783

129569384

143265085

4/17

بوطازومت مصطفى

الحمداوي المهدي

معاش عبدالهادي

الشركي حميد

عنكري محمد

المستعد حميد

غزالن صادق

لحسيكي مصطفى

القرامش فاطنة

بنصالح يحيى

الجبلي جودية

الحنيفـي نعيمـة

بوشنـة عبدالقـادر

اشقير حميد

قيشو خديجة

بنباعة حسن

سكمان عبدالهادي 

بطوطـي عبدالمجيـد

معدي سهام

خونة يوسف

عموري حسن

اليعكوبي الحاج

اسدي حسـن

بنغزو محمد



143275886

129599687

84116588

26739789

143381790

143263891

70502392

113826593

135843594

113963195

113874696

143261097

84137198

113895899

1433791100

768765101

1139538102

1062636103

1138946104

1434082105

1433681106

841171107

1433755108

1358348109

5/17

وسطي محمد

صدوق سعيد

ناور نعيمة

شمشـي الكبيـر

لحريبة حسن

صبري ليلى

سائـح كلثـوم

بورابي علي

االشهب الحسن

فـرج غزالن

الوهابي رشيد

الترايبي المصطفى

بوعياد احمد

صدوق عبدالحق

مغراوي السالم عبد

واكريم سعاد

سميج عبداالله

الزهري حميد

رشـوق العربـي

بولحسن شكيب

بويدمار محمد

تالسي رشيدة

باعدي العزيز عبد

الرشيدي العزيز عبد



1138588110

1295607111

1295600112

132419113

1357400114

1559837115

1138776116

1432981117

781434118

1138847119

842937120

781618121

781472122

1433014123

1295430124

97047125

1432501126

1295941127

348494128

1433874129

1295783130

1358070131

781777132

97051133

6/17

بلبوخاري فتاح

اوزال مينة

طنيبي نعيمة

مـدران نصرالديـن

 امزيان مصطفى

لكحل حنان

انجا الحسين

بنتهامي الحسـنية

زنطـوال الحسيـن

مرزوق عمار

علمي سعيد

مكمان فتيحة

المقريني نجيب

جابري عبدهللا

بنان عائشة

الكراضي احمد

باحو توفيق

المشاري الحسين

كرط سعيــد

البناي المرابط يوسف

لحمـادي عبدالعالـي

الخـراج السعيـد

الوزاني هللا عبد

مروان المجيد عبد



841049134

727641135

214136136

97060137

1137857138

727738139

1433000140

883236141

1139550142

1356841143

1138783144

1138898145

705007146

1137724147

1137782148

340376149

1138551150

726995151

267467152

726968153

705158154

1357308155

1432801156

1138760157

7/17

المتمدين محمد

شافي لطيفة

خضـراوي يونـس

أزروال الحسيـن موالي

بودغران حميد

نبيغي السعيد

حميـد بن عبداللـه

سرحالـي حسـن

بوحرشـة الزهـرة

المشرحـي عبداللـه موالي

ميساوي عزيزة

تزروتي ادريس

كحلوش فاطمة

وشن مبارك

البونصـري عبداللـه

العامـري فاطيمـة

الشنة الحسين

ليلى الحسني

كرامة المرابط اسية

بوحدو محمد

صفرية خالد

بزار محمــد

شحموط الزوهرة

جزولي الرحمن عبد



1358507158

1138766159

1139446160

1357285161

1432647162

1398922163

1433646164

1357139165

1357380166

1138902167

1433757168

1138855169

1432851170

1062475171

218377172

727761173

1433052174

1137747175

1433952176

768993177

870940178

1295743179

842925180

727632181

8/17

ارتيت أحمد

فاسكى امبارك

المرابط سميرة

لهبوبي بلقاسم

زهراء اللوي عبد

عضـي نزهة

العثماني احمد

خطابي كلثوم

محبوبي يونس

الوالي مصطفى

عاقيل لالفاطمة

غبـور يحيـاوي

الزربان اللطيف عبد

فارسي مريم

بالحربة رشيد

الحالمـي المختـار

أمالح جاللي

حا فاطمة

الطاهري ادريس

ابراهيم بن خديجـة

وشن ابراهيم

جدا نجيم

هموري عدي

العياشي فؤاد



705434182

1138669183

768536184

896015185

1062499186

1433886187

768962188

343612189

1433961190

885307191

280197192

1295547193

375735194

214285195

1138929196

1432773197

1357250198

726943199

1139545200

1432939201

1433880202

1357019203

1358514204

389436205

9/17

امهوض خاليد

غسني نادية

لطفي خالد

المعلم سميرة

اخوان محمد

بعرار السعدية حليمة

اوكلوس فاطمة  

مدنـي عبدالرحيـم

مسكين ادريس

ولهري هللا عبد 

بوقيـدور عتيقـة

لهنا محمد

العياش بوعزة

بايباي رحمة

عدنـان عبدالمجيـد

رشوق المصطفى

العيساتي محمد

هروش مينة

لحمـادي محمـد

رجوان يونس

العمراوي عبدالرحمان

جعفر عبدالرحمان

شـنون لطيفة

بنحمد سلوى



1433805206

842804207

1357111208

841686209

1358529210

1137796211

842052212

1137876213

1295572214

1295820215

1433047216

1137756217

1357099218

138973219

1137719220

1295763221

841069222

841649223

1434078224

1398620225

1138583226

726976227

1295769228

232951229

10/17

العمراني مجيدة

شعبان وفية

المشهور اإلله عبد

محمودي رشيد

باوسوس ابراهيم

رابحي ناجمة

ابراهيـم عبدالنبـي

مكروم فاطمة

بـوراي لهبوب

موعاشي امينة

علوي عبدالوي محمد

سـوال بنعيسـى

القرافـي محمـد

طهير بشرى

الحكيمي عبدالرحيم

كديـم عبدالفتاح

بنحميمو رجـاء

أتمواليت حسن

كـدالي لطيفة

لمسرار الحسين

لهنا زهرة

الناظر نزهة

بندلة رضا محمد

السربوتـي عزالديـن



1433839230

1432942231

768999232

1433264233

768913234

1357334235

841743236

328906237

1138687238

1138908239

1139589240

1137681241

1434087242

1358334243

1137791244

842855245

1295584246

1295555247

1433866248

289410249

841191250

1356861251

341195252

1356833253
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بريشة فاطمة

فهمي الهادي عبد

البكراوي محمــد

بطار حسن

قربـال قمـار

تيكـي ميلـود

العبدالوي رضوان

الشرفاوي نجيم 

العماري الصديق

ازبيري عبداالله

الزيتوني ليلى

بنطوفيـل عبـداالاله

الحرشاوي بل الشرفة

بانو عبدالرحيم

بوتهرة حمزة

القامـي عبدالصـادق

سعيد أيت بهيجة

رفاء جميلة

الرمزاوي اللطيف عبد موالي

بعكريم يونس

كنعان بوشعيب

شفيق ادريس

الغالي بوعمرو

الرياضي كريم



781722254

1138657255

1358411256

267380257

841281258

1439937259

842324260

1432508261

1295482262

1357237263

1295590264

1138846265

343665266

175573267

97037268

887884269

1295720270

1295718271

1138749272

1356892273

727759274

727861275

768956276

168141277
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مسعودي علي

الوهابي محمــد

الكامل سلوى

السالمي حليمة

الزيدي رشيد

الشكالطي الميلودي

الفاســي سـلوى

عالل سيدي أيت سعيد موالي

هيتري مزيان

اكريام مصطفى

السعيدي عبدالواحد

الحيمر محمد

شفيق النبي عبد

بشكور فاطمة

بنعلي  سعـاد

حيي  نعيمة

فراجي الرزاق عبد

عرجون رشيد

العتماني جمال

رمـادي المصطفـى

الجرمي صباح

اليرماني كريم

الحموشي عبدالجليل

األحرش مونى



1295665278

1433034279

1433671280

1432798281

841135282

1357468283

1358317284

727437285

1356882286

727858287

1398213288

1138962289

1432990290

1432896291

1433948292

1139552293

705216294

726984295

1357536296

132397297

841284298

1295766299

1433088300

1357545301
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موماد التهامي

تما رشيدة

الشاهـد حميـد

الغريبي هللا عبد

رحماني فاطمة

القرن الفضيل

بوتهرة كريمة

الصباني الحسين

الراجي ميمون

الكورميس البشير

امادل المصطفى

اليدري البقالي الزبير محمد

الوالي عالل

العنيم زهور

الشرفي حميد

الجربي محمد

شامة العزيز عبد

الشرجاوي الخمار

الحوسني محمد

الموتشـو عبدالعزيـز

المشاطي احمد

رافدي العزيز عبد

محيوي طلحة

بلغـازي عبدالعزيـز



727046302

1137917303

842916304

1432988305

841373306

1432934307

842063308

1139574309

1137739310

1295797311

1295622312

323225313

259562314

727463315

1433858316

1357034317

1139603318

97059319

1295626320

842317321

1357193322

1295706323

1434081324

1138745325
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النوارية الرحمان عبد

بهتـات عبدالحـق

قبـاب امـال

سماللي حسن

عاللي محمد

أبـا أيت ادريس

مجدوبي الزهرة

ومنجوج موح سيدي

عزات محمد

أفريخات فاطمة

المعيزي حمادي

ولدالرحمانيـة عبدالعالـي

مخليص لحسن

لعمارتي هشام

لـزرق سعـد

اعبـوش ميمـون

بلحاج سعيــد

العيواني فاطمة

الجراري عادل

ناجد سعيد بن

اجواو عائشة 

ازغيلة محمد

طهـور رشيـد

نعايمة شكيب



1357377326

1433040327

781337328

1358505329

131074330

1356970331

1433705332

781702333

181124334

842864335

781660336

841317337

841652338

304887339

1432724340

841124341

768952342

1432862343

768563344

727210345

279815346

1358525347

781318348

891642349
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الزوين الحسين

العسري فاطمة

عبدالنبـي لحبيـب

الحميدي محمد

الدسولي جمال

عبال رحال

مخليص محمد

مزويرح القادر عبد

العايدي لعزيزة

الحرار الصديق

العبسي الواحد عبد

الدرويش الرحيم عبد

ازغيلة فاطمة

الهريم محمد

الشيخداري محمد

سومانة فاطمة

الشايب ميلود

المهامير الصديق

الجولة هللا عبد

مرزاق سومية

حسني حمزة

خرشيش الرحيم عبد

عشوبة فطنة

مركزي عزيز



214066350

343643351

372829352

1357011353

1358524354

1433745355

726975356

1433790357

1357008358

1357304359

1139377360

1439980361

1138897362

841089363

842105364

841116365

1433666366

768963367

343576368

841730369

1357508370

705213371

1433086372

768916373
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الغالمي النبي عبد

شقري محمد

الشظمي العالي عبد

قشوش الرحيم عبد

خدام منير

بوهو بنسعيد

الوليسكي بنعيسى سعيد

الشرفاوي الهادي عبد

بلخدير المصطفى

مكرم نادية

فهري فاسي أسامة

علي أبو محمد

العلمي العلي عبد سيدي

بنخجو عباس

محسن محسن العطي عبد

الشكرادي محمد

بنعيسى الواحد عبد

العطري بديعة

لقسيبي صالحة

رزيق العالي عبد

الغربي ايمان

بلقايد خالد

طيو محمد

اللويزي أحمد



1357505374

727171375

17/17

سالل يوسف

ثابت العالي عبد


