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 ايجاْوي ايتأٖيًي. –الئخة امسية باملًتخكني بٓيابة َرانغ: احلرنة ايوطٓية 
 

 رت االشِ ايهاٌَ رقِ ايتأجري ايٓيابة األؼًية َادة ايتدؽؾ ايتعيني اجلديد

 2 ْسٖة حيهوٕ 7236451 أيت ًَوٍ  -أْسنإ  عربية أبو ايعباط ايصبيت
 

 6 عرى ايطوخيب 25815 ايورود -تٓغري  احلياة و األرض تصًطاْت
 54 ْورايدئ منيًي 7728568 ازنيطة  -احلوز  إشالَيات واحة شيدي ابراٖيِ
 2 يوشف قرطإ 7723636 إنرونا  -احلوز  عربية واحة شيدي ابراٖيِ

 75 عبد اجلبار ايعرقاوي غطاطي 435627 ايتواَة  -احلوز  عربية ابٔ املعتس

 74 ثورية ورني 7235114 ايتواَة   -احلوز  عربية ذلُد اخلاَض

 55 ذلُد يغسيٌ 7225346 ايتواَة  -احلوز  فيسياء نيُياء متٓؽورت
 78 شٓاء زعيُي 7225661 أَسَيس  -احلوز  اجتُاعيات ايهتبية

 72 شعيد أيت بونديس 7713278 أَسَيس  -احلوز  اجتُاعيات اخلوارزَي

 77 رزام َرنوىعبد اي 545766 أيت أورير  -احلوز  عربية إيًيا أبو َاضي

 57 املؽطفى اجلبٌ 134284 أيت أورير  -احلوز  رياضيات أنفاي -ابٔ خًدوٕ 
 53 محيد أيت احليإ 7132345 أيت أورير  -احلوز  إشالَيات ايكاضي عياض

 71 يوْض ايتباعي 7542625 تافها  -احلوز  عربية عبد اهلل إبراٖيِ
 51 رظيد ويد اإلَاّ ّ 431183 حتٓاوت  -احلوز  رياضيات تصًطاْت
 73 خًود املصرار 7546267 متؽًوحت  -احلوز  فرْصية ابٔ املعتس

 71 فيؽٌ اجمليدي 7772663 متؽًوحت  -احلوز  اجتُاعيات حصإ بٔ ثابت
 8 نُاٍ يفٓوْي 7712471 تونرَإ  -احلوز  عربية ايهتبية

 72 عبد ايعسيس بٔ عدي 7416745 تيديًي  -احلوز  فرْصية متٓؽورت

 76 ذلُد ايصداتي 431221 أيت أورير -احلوز  إجنًيسية عبد اهلل إبراٖيِ
 1 أمحد إدريصي 438736 ابٔ عباد  -شطات  إشالَيات ابٔ عباد

 3 ذلُد َصتبعر 7286182 ذلُد اخلاَض  -طاْطإ  فرْصية ايوفام
 

 7 زيٓب ايربناوي  7226858 ايعيوٕ عربية ايسٖراء
 

 5 عًي عروشي باظريي 7511411 يِنًُ فًصفة ابٔ عباد
 

 4 ذلُد ؼالح بوظتًة 7225712 -بويسنارٕ  -نًُيِ  فًصفة متٓؽورت
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 رت االشِ ايهاٌَ رقِ ايتأجري ايٓيابة األؼًية َادة ايتدؽؾ ايتعيني اجلديد

 52 عادٍ عرو 7612314 ايتواَة  -احلوز  إشالَيات إيًيا أبو َاضي

 56 رظيد فًفاط 772261 ايتواَة  -احلوز  إشالَيات حصإ بٔ ثابت

 51 ْور ايدئ طاييب 7542615 أشين  -احلوز  إشالَيات حصإ بٔ ثابت

 58 ايبعري اخلطيب 431885 حتٓاوت  -احلوز  تربية بدْية متٓؽورت

 52 شًيُإ ؼفؽافة 7371112 أغُات  -احلوز  فًصفة املوحدئ
 41 ُد املؽطفى  اإلدريصيذل 617238 أغُات  -احلوز  فًصفة 5اخلوارزَي 

 47 عبد ايرحيِ يغرييب 7371382 أيت أورير  -احلوز  فًصفة 2حملاَيد 
 45 شٗاّ توبإ 7787352 أَسَيس  -احلوز  فًصفة ابٔ شيٓا
 44 توفيل ايغرور 7548151 أَسَيس  -احلوز  فًصفة ابٔ شيٓا

 43 ّ عاَر ايدرويغ 7562333 أشين  -احلوز  فًصفة جبٌ جًيس
 42 ايطيب قُوػ 178533 اإلَاّ ايبداري  -ظيعاوة  عربية ايوفام

 46 حهيُة غامن 7235113 إَيٓتاْوت - ظيعاوة- عربية جبٌ جًيس
 41 وردة أَعوظو 7225713 شيد املدتار  -ظيعاوة  عربية تصًطاْت

 48 أمحد عسيس  7234728 شيد املدتار  -ظيعاوة  فرْصية أنفاي -ابٔ خًدوٕ 
 42 حصٔ أزيف 421412 ابٔ ايعربي  -ظيعاوة جنًيسيةإ ايوفام

 31 طارم عطا 7127734 اإلَاّ ايبداري   -ظيعاوة إجنًيسية عجُإ بٔ عفإ
 37 ٖدى بوعبد اهلل 7336382 اإلَاّ ايبداري  -ظيعاوة  إجنًيسية عجُإ بٔ عفإ

 35 اهلل بوظدباتعبد  7715623 شيد املدتار  -ظيعاوة  تربية بدْية أنفاي -ابٔ خًدوٕ 
 34 ابتصاّ يربيهي 7754311  دلاط  -ظيعاوة  فًصفة ابٔ توَرت

 33 شٗاّ ايبؽري 7234327 إَٓتاْوت  -ظيعاوة  فًصفة حصإ بٔ ثابت
 32 ٖدى بودإ 7214682 إَٓتاْوت ظيعاوة  فًصفة ايهتبية

 36 حفيغ ايفالحي 27121 زَرإ  -ايكًعة  عربية تصًطاْت
 31 خايد أَسيإ 7348286  ايكًعة شيدي رحاٍ  ة عربي ايعسوزية
 38 ذلُد املٗدي توفيل 7542687 زَرإ - ايكًعة عربية ايضخى

 32 حصٓية بًخُني 7371152 ايكدط - ايكًعة عربية ابٔ توَرت
 21 رظيد ايسوئ  7412141 ملسّ -ايكًعة  عربية َوشى بٔ ْؽري

 27 ثوريا أبو فاطُة 7332452 متاليت -ايكًعة  اجتُاعيات ابٔ عباد
 25 عبد احلًيِ قؽباوي 413212 متاليت -ايكًعة  رياضيات ايوفام

 24 عبد احلل أوالد ايعربي 465112 متاليت -ايكًعة  رياضيات متٓؽورت
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 23 عبد ايرحيِ ظهور 7332437 ايعجآَة -ايكًعة  رياضيات واحة شيدي ابراٖيِ
 22 ّ ايساٖر ايعًوي 7612382 ايكدط -ايكًعة  فيسياء نيُياء ايوفام

 26 عبد ايؽادم ايؽويب 7511132 متاليت -ايكًعة  إشالَيات ايهتبية
 21 إبراٖيِ واَؤَ 7225116 زَرإ ايعرقية -ايكًعة  إشالَيات َوشى بٔ ْؽري

 28 ّ إمساعيٌ ايٓاجي 7612337 شيدي رحاٍ –ايكًعة  إشالَيات ابٔ يوشف
 22 خدجية أيت َايو 7581721 ايكدط -ايكًعة  يةتربية بدْ واحة شيدي ابرٖيِ

 61 عائعة ايعاييِ 7336121 متاليت -ايكًعة  فًصفة 5احلصٔ 
 67 عبد اهلل أبو ايفتح 7227541 تفتاظت -ايؽويرة  إشالَيات متٓؽورت

 65 عائعة خوضي 7286642 تفتاظت -ايؽويرة  اجتُاعيات أبو ايعباط ايصبيت
 64 يصخٔ أيت ذلُد 7227572 تفتاظت -يرة ايؽو إشالَيات جبٌ جًيس

 63 توفيل بُٓدًوف 7511888 33َرنس  –َرانغ  عربية 2حملاَيد 
 62 احلصني يغوايي 7544418 33َرنس  –َرانغ  عربية أبو ايعباط ايصبيت

 61 عبد احلهيِ بًٗامشي 428812 عبد اهلل إبراٖيِ –َرانغ  إجنًيسية ابٔ خًدوٕ –أنفاي 
 68 ْور ايدئ نصاب 7412552 عجُإ بٔ عفإ –َرانغ  إجنًيسية ابٔ املعتس

 62 حصٔ ملٗيُر 431813 بوعجُإ -ايرحآَة  عربية حصإ بٔ ثابت
 11 ذلُد يعٗب 7131747 أّ عًي –ايرحآَة  عربية ايسرقطوْي
 17 مسرية فائل 7312188 ايرحآَة عربية جبٌ جًيس

 15 ْورة احلصاْي 7225527 ايرحآَة عربية ايكاضي عياض
 14 وفاء َربي٘ ربو 7568226 ؼاحل ايصرغيين –ايرحآَة  فرْصية واحة شيدي ابراٖيِ
 13 َٓري بٓجريٓجة 462544 بوعجُإ -ايرحآَة  إجنًيسية واحة شيدي ابراٖيِ

 12 حصٔ بكدي 7282862 بوعجُإ -ايرحآَة  اجتُاعيات متٓؽورت
 16 يوشف يعٗب 7542281 جرير ابٔ –ايرحآَة  إشالَيات ابٔ توَرت

 11 إدريض ؼًوح 7233822 بوظإ -ايرحآَة  إشالَيات ايسٖراء
 18 رظيد ايصُاليي 7227534 عبد اهلل إبراٖيِ –ايرحآَة  إشالَيات يوشف بٔ تاظفني

 12 ذلُد ْافع 7225467 ابٔ جرير –ايرحآَة  إشالَيات 2حملاَيد 
 81 عبد ايًطيف ايعُراْي 418455 راط ايعني –ايرحآَة  فًصفة شيدي عبد ايرمحإ

 87 ايسٖرة مماط 7286145 عبد اهلل إبراٖيِ –ايرحآَة  فًصفة شخٓوٕ
 85 ْعيُة ايراَي 7235811 تاوريرت إشالَيات ايسرقطوْي

 84 ذلُد أجعُوّ 7232821 ابٔ اييامسصٔ –احلي احلصين  فًصفة 5اخلوارزَي 
 83 فوزية ايطربي 822224 ابٔ خًدوٕ –ين احلي احلص اجتُاعيات ابٔ يوشف
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 مراكش -من إجناز: كنال أحود، عضو املكتب اإلقليني 

 82 حصٔ بويغسالت 7232234 عجُإ بٔ عفإ –ايربْوؼي  فًصفة أبو ايعباط ايصبيت
 86 ايعربي َهافح 7232262 توفيل احلهيِ –ايٓواؼر  فًصفة إيًيا أبو َاضي

 81 حصٔ أيت احلاج يعيغ 7232261 عالٍ بٔ عبد اهلل –ايٓواؼر  فًصفة ايوفام
 88 رجاء شًواْي 7227786 شيدي امساعيٌ –اجلرف األؼفر  عربية وٕشخٓ

 82 ايصعيد بسضاض 7214617 شيدي امساعيٌ –اجلرف األؼفر  فًصفة املوحدئ
 21 َريِ برنراى 7512278 5احلصٔ  –آشفي  فرْصية  اخلوارزَي

 27 ويأمساء عال 7282112 اإلَاّ ايبداري –اييوشفية  اجتُاعيات عبد اهلل إبراٖيِ
 25 أمحد بًُغٓية 7563412 اإلَاّ ايبداري –اييوشفية  فًصفة ايسٖراء

 24 احلصني أيت ا يطايب 7234113 ايكدط -ايعُاعية  فًصفة ايسرقطوْي
 23 عفاف بٔ ايعيذ 7121463 تٓاْت -أزيالٍ  احلياة و األرض ايوفام

 22 عٗبعبد ايعايي ي 7213711 املصرية -أزيالٍ  فًصفة املغرب ايعربي
 26 إمساعيٌ  عهيًي 7336426 دَٓات -أزيالٍ  فًصفة تصًطاْت
 21 يوْض بٓبابة 7232122 تسْصًي -بين َالٍ  اجتُاعيات ويي ايعٗد
 28 إهلاّ ايهوثري 7348255 ّ رظيد –قؽبة تادية  -بين َالٍ  احلياة و األرض متٓؽورت
 22 حفيعة ْاشي 7318724 أوالد عياد –بين َالٍ  احلياة و األرض ابٔ املعتس
 711 ٖعاّ ايهرزابي 7234252 بئر أْسرإ –ايفكي٘ بٓؽاحل  فًصفة ايعسوزية
 717 ياشني فتيخي 7724327 شيدي عسوز –تازة  اجتُاعيات ايسٖراء


