
ي : سلك 
 
-مديرية شفشاون- مزدوج : تخصصالتعليم االبتدائ

نسبرت مقر التكوين رمق البطاقة الوطنية الامس وال

 املقر الرئيس بطنجةBB124236محمد رىض العلوي1

 املقر الرئيس بطنجةAE135125منار أ نوار2

يل3  املقر الرئيس بطنجةlb119527مسية زروا

رزاق4  املقر الرئيس بطنجةCD296204هند امل

 املقر الرئيس بطنجةKB139374سعاد القسطيط5

 املقر الرئيس بطنجةK478678ش اميء   المكوين6

 املقر الرئيس بطنجةKB160725فاطمة الزهرة  اقريقز7

 املقر الرئيس بطنجةKB131379يرسى الطويل8

 املقر الرئيس بطنجةK459691بالل العياط9

 املقر الرئيس بطنجةK388927الما  الريسويل10

 املقر الرئيس بطنجةKB107436منري ادليالل11

 املقر الرئيس بطنجةKB166068أ مينة  العشريي12

 املقر الرئيس بطنجةCD193488بھيجة احشيتة13

 املقر الرئيس بطنجةAA19693محيد رمزي14

 املقر الرئيس بطنجةGM196573فاطمة الزهراء  بوحسينة15

 املقر الرئيس بطنجةBH383122فدوة حنان16

 املقر الرئيس بطنجةLC319025صفاء الرمحوين17

بية و التكوين لجهة  طنجة  الحسيمة- تطوان  –            المركز الجهوي لمهن التر
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 املقر الرئيس بطنجةL538807همدية بن عزوز18

 املقر الرئيس بطنجةGM181519عيل  اخلادلي19

 املقر الرئيس بطنجةZ477877يوسف البوجاعدي20

ود21  املقر الرئيس بطنجةK422560سكينة ازن

 املقر الرئيس بطنجةKB134742صباح عزية22

 املقر الرئيس بطنجةC549364مصطفى الفرح23

 املقر الرئيس بطنجةGM196055نزهة  حيلمي24

 املقر الرئيس بطنجةKb135761عائشة الشعريي25

 املقر الرئيس بطنجةKB119801محمد الربيك26

 املقر الرئيس بطنجةKB89731كوثر  اكعرير27

 املقر الرئيس بطنجةAE87447الهام جنمي28

 املقر الرئيس بطنجةUc127389غيتة حسان29

 املقر الرئيس بطنجةT260325فتيحة صباح30

ج31  املقر الرئيس بطنجةLE15328فاطمة أ ورا

 املقر الرئيس بطنجةKB117505فردوس بلحاج32

 املقر الرئيس بطنجةJa157285احلسن  بوجا33

 املقر الرئيس بطنجةkb62234ثورية  البكوري34
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 املقر الرئيس بطنجةKB125083أ يوب بن عامرة35

 املقر الرئيس بطنجةCD303789فدوى العارف36

يج37  املقر الرئيس بطنجةV306859حلمية اب

 املقر الرئيس بطنجةP328034سامية بنعىش38

 املقر الرئيس بطنجةKB91897صبيحة بنعلوش39

 املقر الرئيس بطنجةk401247خدجية ندمي40

 املقر الرئيس بطنجةLC306482فردوس بن سلامين41

 املقر الرئيس بطنجةZT122471صارة احلسوين42

ري43  املقر الرئيس بطنجةK543573خوةل زابي

ا44  املقر الرئيس بطنجةUA100973نصرية داد

 املقر الرئيس بطنجةLC278286سفيان قجدوح45

اكل املرابط46  املقر الرئيس بطنجةR124085عبد امل

 املقر الرئيس بطنجةK547787ش اميء أ فقري47

ق48  املقر الرئيس بطنجةz543946هناد ال زر

 املقر الرئيس بطنجةK496379محمد ربيع الرايض49

 املقر الرئيس بطنجةLf52040ماجدة بوجانة50

 املقر الرئيس بطنجةGM190823فاطمة الزهراء العبدي51
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 املقر الرئيس بطنجةGM155997عبدالكرمي القميي52

يس53  املقر الرئيس بطنجةKB47558فاطمة اقريقز امخل

 املقر الرئيس بطنجةPA243062نوال صابري54

كرام أ زاكز55  املقر الرئيس بطنجةKB105333ا 

 املقر الرئيس بطنجةKB144756فاطمة الزهرة الصديق56

 املقر الرئيس بطنجةP305679سهام فارس57

 املقر الرئيس بطنجةK525967حنان حتتيح58

 املقر الرئيس بطنجةZT178944محمد املرابط59

 املقر الرئيس بطنجةID35710سهام بنور60

 املقر الرئيس بطنجةLC249119هيمث العمراين61

ع62  املقر الرئيس بطنجةLC311386مسري  ادلرا

 املقر الرئيس بطنجةzt138084محزة القامسي63

 املقر الرئيس بطنجةd937005برشى جبابرة64

 املقر الرئيس بطنجةkb131356عبداملنعم الزنطاري65

 املقر الرئيس بطنجةU173344فاطمة كربيع66

 املقر الرئيس بطنجةKB148128سفيان املسايت67

 املقر الرئيس بطنجةKA61973رابب أ رشوي68
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ن احلرضي69  املقر الرئيس بطنجةS574943عزادلي

 املقر الرئيس بطنجةGM184070محمد هندا70

 املقر الرئيس بطنجةKB96731برشى الزكري71

 املقر الرئيس بطنجةKB92447حنان املهداوي72

 املقر الرئيس بطنجةLA170312مرمي رسحان73

ميان الكبري74  املقر الرئيس بطنجةF547874ا 

ويش75  املقر الرئيس بطنجةPA208887امحمد  اخ

 املقر الرئيس بطنجةKB154766فرح بومقسار76

 املقر الرئيس بطنجةLB167467محمد أ مني فهمي77

 املقر الرئيس بطنجةL576270عبد الرمحن  العديةل78

 املقر الرئيس بطنجةZ464717منترص صامكة79

يد بوصوف80  املقر الرئيس بطنجةCD12566انه

 املقر الرئيس بطنجةCD421960زينب لشخم81

 املقر الرئيس بطنجةGM184149اممية بعناين82

خالص الهراس83  املقر الرئيس بطنجةLC252492ا 

 املقر الرئيس بطنجةCB224728ملياء بلفقيه84

 املقر الرئيس بطنجةL576494برشى  الزتييل85
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و86  املقر الرئيس بطنجةVA81289موالي رش يد ايت واي

ة87  املقر الرئيس بطنجةGJ20001ابراهمي الطارف

 املقر الرئيس بطنجةK491430حلمية حامن88

 املقر الرئيس بطنجةKB97303اسامعيل  الزهراوي89

 املقر الرئيس بطنجةLC312004اسامء مزين90

براهمي أ يرير91  املقر الرئيس بطنجةlc298895ا 

 املقر الرئيس بطنجةBK277038عباس نعناعة92

 املقر الرئيس بطنجةGM156705جهر  الرشاط93

 املقر الرئيس بطنجةKb162101فرح البقايل94

 املقر الرئيس بطنجةAb805175جواد كنيس95

 املقر الرئيس بطنجةLF41632حامت الطويل96

 املقر الرئيس بطنجةKB109490عالء الطاهري97

اء اجلباري98  املقر الرئيس بطنجةKA56198وف

 املقر الرئيس بطنجةLC316230أ مينة  بن عياد99

 املقر الرئيس بطنجةKA52532هشام اعصيفر100

 املقر الرئيس بطنجةKA43316ابتسام اخلليفي101

 املقر الرئيس بطنجةKB40893فاطمة الزهرة الصيدي102
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 املقر الرئيس بطنجةCD196094عبد الغاين  ادلمغي103

 املقر الرئيس بطنجةKB144338ش اميء امصيفر104

 املقر الرئيس بطنجةL634115محمد املطييل105

ي106  املقر الرئيس بطنجةGJ35979هناء الورد

 املقر الرئيس بطنجةCD545396عيل البعيوي107

يب108  املقر الرئيس بطنجةGJ40287عبد املنعم  ادله

 املقر الرئيس بطنجةGM205486فاطمة  العلوين109

ودن110 براهمي امل  املقر الرئيس بطنجةK502068ا 

 املقر الرئيس بطنجةKB142432برشى بوغنامي111

 املقر الرئيس بطنجةLC318656رابب  محوذان112

 املقر الرئيس بطنجةk514885يوسف  العبيوي113

 املقر الرئيس بطنجةK513137كرمية احلراق114

 املقر الرئيس بطنجةKB172844محمد ايسني  العافية115

 املقر الرئيس بطنجةK478515محمد البودايل116

 املقر الرئيس بطنجةGM112321الزهرة النعمي117

اء  املزاييث118  املقر الرئيس بطنجةLc282399دع

 املقر الرئيس بطنجةKB97413سهيةل محزة119
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 املقر الرئيس بطنجةR331608منري املرنييس120

ايق121  املقر الرئيس بطنجةBH383724أ ممية دق

 املقر الرئيس بطنجةZT91080رش يدة الكندوز122

 املقر الرئيس بطنجةKB136379غزالن اقليدو123

 املقر الرئيس بطنجةKB100785اكرام الفقيه124

 املقر الرئيس بطنجةG378791مسرية العلوي125

 املقر الرئيس بطنجةK480420فاطمة الزهرة نونو الغرابوي126

 املقر الرئيس بطنجةKA41699س ناء اشعايري127

 املقر الرئيس بطنجةC755946سعاد  رشيك كنوين128

 املقر الرئيس بطنجةLC301610عامثن بنقامس129

 املقر الرئيس بطنجةGM149442وليد اجلبار130

 املقر الرئيس بطنجةLC299353سارة النادي131

 املقر الرئيس بطنجةAD130302عبد احلفيظ  رش يد132

 املقر الرئيس بطنجةGM188616محمد البخاري133

 املقر الرئيس بطنجةL511484نرجس  الشنتويف134

 املقر الرئيس بطنجةLC299237عائشة الهاليل135

 املقر الرئيس بطنجةCD598034محمد أ نوار طاهري136
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ايس137  املقر الرئيس بطنجةLC295385رضوان اف

 املقر الرئيس بطنجةK510431سعيد الهيشو138

يس الرباكين139  املقر الرئيس بطنجةLC293486جامل اال دري

 املقر الرئيس بطنجةr347233سهام بنعمر140

 املقر الرئيس بطنجةSJ30180سفيان صداين141

ميان املهتدي142  املقر الرئيس بطنجةCD486611ا 

د التويم143  املقر الرئيس بطنجةK548744انه

ن ابن محدة144  املقر الرئيس بطنجةLC132439عالء ادلي

 املقر الرئيس بطنجةL535906روعة عقا145

 املقر الرئيس بطنجةL548001يوسف العطار146

 املقر الرئيس بطنجةL521996يرسى فارس147

ود148  املقر الرئيس بطنجةLG26226مسري بزانن

 املقر الرئيس بطنجةLC257256ابراهمي  البومقحي149

 املقر الرئيس بطنجةLC299475يرسى الربون150

ر151  املقر الرئيس بطنجةLE14203سامية أ والدمع

 املقر الرئيس بطنجةkb56698خليصة بوقجيج152

 املقر الرئيس بطنجةL518270نزهية ديداي153
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 املقر الرئيس بطنجةL624588أ ممية العلمي154

ني  حيون155  املقر الرئيس بطنجةLC319648ايمس

 املقر الرئيس بطنجةU173993سفيان فهمي156

 املقر الرئيس بطنجةL327034جواد الكرميي157

 املقر الرئيس بطنجةRC579عبدالكرمي  أ مطاش158

سامعيل خواي159  املقر الرئيس بطنجةUA84843ا 

 املقر الرئيس بطنجةLC166814خادل القنبوعي160

 املقر الرئيس بطنجةL594682سارة  احلراق161

 املقر الرئيس بطنجةLE25779عبد احللمي  الطلحاوي162

اء الرقيوق163  املقر الرئيس بطنجةLC314343رج

 املقر الرئيس بطنجةKB112238أ نس قنجاع164

 املقر الرئيس بطنجةLc239749ندى السمريي165

 املقر الرئيس بطنجةLC284464يونس ارهون166

 املقر الرئيس بطنجةLC136063البايه سعد167

داين التغزويت168  املقر الرئيس بطنجةL613122مرمي امحل

اط169  املقر الرئيس بطنجةLc278564اميان ازم

 املقر الرئيس بطنجةLF48737خدجية أ مطوش170

10 10/40



ي : سلك 
 
-مديرية شفشاون- مزدوج : تخصصالتعليم االبتدائ

نسبرت مقر التكوين رمق البطاقة الوطنية الامس وال

بية و التكوين لجهة  طنجة  الحسيمة- تطوان  –            المركز الجهوي لمهن التر
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ -

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ- ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

بية والتكوين   ن أطر األكاديمية الجهوية للتر الئحة بأسماء األساتذة  المتدربي 

2020لجهة  طنجة تطوان الحسيمة  فوج 

ن  حسب مقرات التكوين  موزعي 

 املقر الرئيس بطنجةLG37044مصطفى  أ عراص171

 املقر الرئيس بطنجةL597422حيىي املقدم172

 املقر الرئيس بطنجةL575455رابب الرباق173

 املقر الرئيس بطنجةL597923حس ناء  ابن عبد الكرمي174

 املقر الرئيس بطنجةX354258سلمية لفريندي175

قة176  املقر الرئيس بطنجةL581166احسان أ وع

 املقر الرئيس بطنجةL580834سفيان حيون177

 املقر الرئيس بطنجةlc234552عادل اشوارف178

 املقر الرئيس بطنجةAE98733عفاف امخيسو179

 املقر الرئيس بطنجةGM194754محمد القريي180

 املقر الرئيس بطنجةLB196342ايسني جعطيط181

 املقر الرئيس بطنجةD739388عصام العمراوي182

 املقر الرئيس بطنجةL613979أ حالم مش بال183

 املقر الرئيس بطنجةL576206هاجر املصبايح184

 املقر الرئيس بطنجةZ575889يوسف لشهب185

 املقر الرئيس بطنجةL480701هشام اشتيوي186

 املقر الرئيس بطنجةRB14318فاتن اندلويس187
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يل188  املقر الرئيس بطنجةLc293157محمد أ وط

 املقر الرئيس بطنجةLc230128عواطف  مشعال189

 املقر الرئيس بطنجةL537531محمد سطة190

 املقر الرئيس بطنجةLG37633ش اميء الزبرايت191

 املقر الرئيس بطنجةLg40408ندى القاحس192

 املقر الرئيس بطنجةL605774فاطمة  املساري193

 املقر الرئيس بطنجةL565703ش اميء حمافظ194

وان195  املقر الرئيس بطنجةLe35086بالل أ ول

 املقر الرئيس بطنجةAE50201سكينة شهبون196

 املقر الرئيس بطنجةLf34927سكينة  بوعودة197

 املقر الرئيس بطنجةGM180137حسن الغامري198

 املقر الرئيس بطنجةLE20380كرمي جعفر199

 املقر الرئيس بطنجةGM194997عائشة لوليدي200

 املقر الرئيس بطنجةLA155263مراد ابنيعش201

 املقر الرئيس بطنجةR356060يرسى  بنعكشة202

 املقر الرئيس بطنجةLC307453عبد اال هل أ شقراو203

 املقر الرئيس بطنجةkb33114حس نة بوقجيج204
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 املقر الرئيس بطنجةLC246779وليد بن جخو205

 املقر الرئيس بطنجةL510096محمد سعيد أ قداح206

 املقر الرئيس بطنجةL536552عامد بلحسن207

 املقر الرئيس بطنجةLC287275عبد الرحمي حدة208

 املقر الرئيس بطنجةL582685خليصة خريون209

 املقر الرئيس بطنجةL603462محمد الوهايب210

 املقر الرئيس بطنجةGM181324مرمي زاريق211

 املقر الرئيس بطنجةLC254987رانية السامر212

 املقر الرئيس بطنجةLG34332سفيان بن مرزوق213

 املقر الرئيس بطنجةJF34372حنان  الكتيف214

 املقر الرئيس بطنجةGJ29481املبارك معضايض215

 املقر الرئيس بطنجةKB139698محزة التاجر216

 املقر الرئيس بطنجةL485133هناد الفياليل217

 املقر الرئيس بطنجةL602399عفاف العرسي218

 املقر الرئيس بطنجةLF40833خادل حفوط219

 املقر الرئيس بطنجةL560653محزة أ لواث220

 املقر الرئيس بطنجةL584757محمد داود221
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لياس خملوف222  املقر الرئيس بطنجةLE24101ا 

 املقر الرئيس بطنجةGM193753مروان الركرايك223

ومن  املصمودي224  املقر الرئيس بطنجةKB35037عبد امل

 املقر الرئيس بطنجةG671808بسامء بنحمميو225

 املقر الرئيس بطنجةLE17714كوثر احلداد226

 املقر الرئيس بطنجةLa137474فتيحة جراري227

ي228  املقر الرئيس بطنجةLC161245حافظ ادلاود

 املقر الرئيس بطنجةLc322024انصاف بوقرنة229

 املقر الرئيس بطنجةL513713ثورية  بلحسن230

 املقر الرئيس بطنجةLC279993عبد احلق بن عياد231

 املقر الرئيس بطنجةL592964خادل برغوث232

ن املرابط233  املقر الرئيس بطنجةL526535عالء ادلي

 الفرع الاقليي بتطوانL585953الهام خلليفي1

 الفرع الاقليي بتطوانLC318074هناء احسان2

 الفرع الاقليي بتطوانLC257856أ رشف أ هالل3

 الفرع الاقليي بتطوانLC304590عالء احاممو4

 الفرع الاقليي بتطوانL367630محمد ماشان5
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 الفرع الاقليي بتطوانH581497ادم اخلادلي6

 الفرع الاقليي بتطوانL626695هدى أ فالد7

يب8  الفرع الاقليي بتطوانL473047محمد كامل ادلردا

 الفرع الاقليي بتطوانZ471626عبداحلفيظ السحمودي9

 الفرع الاقليي بتطوانLC283925فاطمة الزهرة الروييض10

ايل11  الفرع الاقليي بتطوانLG35685مرمي بورح

 الفرع الاقليي بتطوانL458287نعمية  الزبونة12

 الفرع الاقليي بتطوانLE22410مقر املساوي13

 الفرع الاقليي بتطوانL383023حس ناء امغيبش14

 الفرع الاقليي بتطوانLE24043يرسى املغييل15

 الفرع الاقليي بتطوانLC314717معر البني16

 الفرع الاقليي بتطوانL557706لطفي بنصبيح17

 الفرع الاقليي بتطوانQA174257زينب بن بوزيد18

 الفرع الاقليي بتطوانL518869خادل اللبوع19

 الفرع الاقليي بتطوانl576040حامس  السطي20

 الفرع الاقليي بتطوانLC157521فوزية صبان21

 الفرع الاقليي بتطوانIE21490صفاء احلرضي22
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 الفرع الاقليي بتطوانKB98507يرسى الشعرة23

 الفرع الاقليي بتطوانf416775نرسين القامسي24

 الفرع الاقليي بتطوانR365420ايوب امزيب25

م26  الفرع الاقليي بتطوانLE15491جالل الردا

ي27  الفرع الاقليي بتطوانLC294493كوثر الربدع

 الفرع الاقليي بتطوانLG37995حنان لهري28

حسان  احلداد29  الفرع الاقليي بتطوانL573503ا 

 الفرع الاقليي بتطوانLC286553شفيقة ابراكن30

 الفرع الاقليي بتطوانL521790سارة الفقريي31

 الفرع الاقليي بتطوانL462143فاطمة الزهراء امزيرك32

 الفرع الاقليي بتطوانLE25513كوثر الزبري33

 الفرع الاقليي بتطوانLC287462محمد مش بال34

 الفرع الاقليي بتطوانL611988صابر الفحول35

 الفرع الاقليي بتطوانLG33347خوةل  همدي36

 الفرع الاقليي بتطوانL372447فاطمة  الوايل37

 الفرع الاقليي بتطوانL582018كوثر احلايج38

 الفرع الاقليي بتطوانL610567منري عكشة39
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 الفرع الاقليي بتطوانL534833ش اميء خرشيش40

 الفرع الاقليي بتطوانL611769كرمية  الزيتوين41

 الفرع الاقليي بتطوانLC175887مراد بن مميون42

 الفرع الاقليي بتطوانL557217مسية امللييل43

ودن44  الفرع الاقليي بتطوانL544243أ منة امل

 الفرع الاقليي بتطوانGM151447عبد املنعم الطيف45

 الفرع الاقليي بتطوانGM191093محزة اخللوق46

 الفرع الاقليي بتطوانLG42130حفيظة لزعار47

 الفرع الاقليي بتطوانKB103856مرمي الهامشي48

 الفرع الاقليي بتطوانL466715محمد بومجعة49

 الفرع الاقليي بتطوانAE95628ايسني مغالز50

 الفرع الاقليي بتطوانL624427اميان اخلياط51

 الفرع الاقليي بتطوانFC57370سلوى احلايج52

 الفرع الاقليي بتطوانD899337عبدهللا حس ين53

 الفرع الاقليي بتطوانBK384639فاطمة الزهراء امكود54

يوان55  الفرع الاقليي بتطوانLe20499ليىل أ ول

 الفرع الاقليي بتطوانGM187035عصام جلول56
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 الفرع الاقليي بتطوانGM173236أ مينة فرحان57

 الفرع الاقليي بتطوانL535486زهري الزهريي58

ن59  الفرع الاقليي بتطوانL531820يسمينة ودا

 الفرع الاقليي بتطوانL594498ش اميء معزوز60

 الفرع الاقليي بتطوانLE22273عبد الغين  الغاميت61

كرام الغول62  الفرع الاقليي بتطوانL611577ا 

 الفرع الاقليي بتطوانL545289حسنية جسايين63

 الفرع الاقليي بتطوانLB170319محمد العمراين64

 الفرع الاقليي بتطوانL549717اسامء اوالد بن جعيبة65

لهام  أ براري66  الفرع الاقليي بتطوانL544649ا 

ودن67  الفرع الاقليي بتطوانKB120866برشى امل

ة شويق68  الفرع الاقليي بتطوانL600013اندي

 الفرع الاقليي بتطوانLA102694خوةل بوسكري69

 الفرع الاقليي بتطوانx305349مىن أ يت بمنوىس70

يب71  الفرع الاقليي بتطوانGM200097عدانن اذله

 الفرع الاقليي بتطوانSJ29529فاطمة  البوقيدي72

نصاف الشاكري73  الفرع الاقليي بتطوانL460902ا 
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 الفرع الاقليي بتطوانLG34661ايسني احيان74

 الفرع الاقليي بتطوانLC294496محمد أ شيبان75

 الفرع الاقليي بتطوانCD393366عبدالرزاق مكزيو76

 الفرع الاقليي بتطوانPA206863جنالء الصايف77

 الفرع الاقليي بتطوانGm164100سعيدة الرسيفي78

 الفرع الاقليي بتطوانGN104199شفيق الفيطحي79

 الفرع الاقليي بتطوانGM198353فاطمة بوزهار80

ي81  الفرع الاقليي بتطوانGM157347كوثر الواد

 الفرع الاقليي بتطوانL586471صفاء الش يخي82

اء احلداد83  الفرع الاقليي بتطوانLC299422دع

 الفرع الاقليي بتطوانL627101فاطمة الزهرة حمراش84

 الفرع الاقليي بتطوانL445747رش يدة  أ شطوط85

 الفرع الاقليي بتطوانLC310503ايناس عسو86

 الفرع الاقليي بتطوانLC289899أ نس خملوف87

 الفرع الاقليي بتطوانCD163449اسامء سانية88

 الفرع الاقليي بتطوانLE21238أ رشف عابد89

 الفرع الاقليي بتطوانkb142420فاطمة الزهراء  السعدي90
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 الفرع الاقليي بتطوانL581751ش اميء محود91

 الفرع الاقليي بتطوانL524509فاطمة أ رسخي92

 الفرع الاقليي بتطوانGM200514امحد الربكة93

ام94  الفرع الاقليي بتطوانLC280606مصطفى امحل

ن95  الفرع الاقليي بتطوانLC314362اية راي

 الفرع الاقليي بتطوانL593500فرح اليدري قروان96

 الفرع الاقليي بتطوانAD201292جنية العشايب97

 الفرع الاقليي بتطوانLE23406أ س ية الهبلول98

 الفرع الاقليي بتطوانL588799هدى احدادو99

ة100  الفرع الاقليي بتطوانY409512املهدي ابجب

 الفرع الاقليي بتطوانLc292517صهيب اجبار101

 الفرع الاقليي بتطوانL515689فاطمة الزهراء املساوي102

 الفرع الاقليي بتطوانLE17579نزار بنصبيح103

وفق علوي104  الفرع الاقليي بتطوانIA149455عبد القدوس امل

 الفرع الاقليي بتطوانL523520جنية الباكري105

 الفرع الاقليي بتطوانLC304514ش اميء بوبكر106

 الفرع الاقليي بتطوانCD193475نبيل افطيط107

20 20/40



ي : سلك 
 
-مديرية شفشاون- مزدوج : تخصصالتعليم االبتدائ

نسبرت مقر التكوين رمق البطاقة الوطنية الامس وال

بية و التكوين لجهة  طنجة  الحسيمة- تطوان  –            المركز الجهوي لمهن التر
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ -

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ- ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ

بية والتكوين   ن أطر األكاديمية الجهوية للتر الئحة بأسماء األساتذة  المتدربي 

2020لجهة  طنجة تطوان الحسيمة  فوج 

ن  حسب مقرات التكوين  موزعي 

لياس  السبياع108  الفرع الاقليي بتطوانL509927ا 

 الفرع الاقليي بتطوانLF49544أ رشف  منديل109

 الفرع الاقليي بتطوانL573025فردوس بن موىس110

 الفرع الاقليي بتطوانL519648مسرية امتيو111

 الفرع الاقليي بتطوانL501841يونس الزايين112

 الفرع الاقليي بتطوانL559528فاطمة الزهرة القامسي الريبوز113

 الفرع الاقليي بتطوانLG35776شفيعة خيلف114

اء الشكدايل115  الفرع الاقليي بتطوانL603197دع

 الفرع الاقليي بتطوانLc291064مروة السمريي116

 الفرع الاقليي بتطوانLG36471سهام أ والد الش يخ معر117

ن العلوي118  الفرع الاقليي بتطوانLC299837بدرادلي

 الفرع الاقليي بتطوانL565509ش اميء الزكرييت119

 الفرع الاقليي بتطوانLC322545نوال  اعزاير120

 الفرع الاقليي بتطوانLG33962عادل  احلس ناوي121

 الفرع الاقليي بتطوانLC291630سكينة الرداخ122

 الفرع الاقليي بتطوانR295257حفيظة  العمراين123

 الفرع الاقليي بتطوانGM142815هناء اجباري124
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 الفرع الاقليي بتطوانLG28718س ناء  الزبرايت125

 الفرع الاقليي بتطوانl464639اميان اخللوف126

زة127  الفرع الاقليي بتطوانL572013لبىن  ابع

 الفرع الاقليي بتطوانLC302663مسية الرايس عيل128

 الفرع الاقليي بتطوانLb161974وس مية العمراين129

 الفرع الاقليي بتطوانLG42001نبيةل جرممي130

 الفرع الاقليي بتطوانLF55520سلوى بوزيد131

 الفرع الاقليي بتطوانLC264823ابتسام املنصوري132

 الفرع الاقليي بتطوانL543856مصطفى اللفروين133

 الفرع الاقليي بتطوانGB154574حفصة التويم134

 الفرع الاقليي بتطوانL396290رش يد السامس135

 الفرع الاقليي بتطوانL525438خدجية التشاهة136

 الفرع الاقليي بتطوانGM145518عبد اجمليد احلس يك137

 الفرع الاقليي بتطوانLC287885هاجر  عزوز138

ايي139  الفرع الاقليي بتطوانLF46306زينب امل

 الفرع الاقليي بتطوانLC299093ندى املريين140

 الفرع الاقليي بتطوانL597489أ مني الصغيار141
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ميان جرمون142  الفرع الاقليي بتطوانL531537ا 

ن احلراق143  الفرع الاقليي بتطوانL606821بدر ادلي

 الفرع الاقليي بتطوانLG34562ش اميء القامص144

 الفرع الاقليي بتطوانLC314363يرسى الزعنوين145

 الفرع الاقليي بتطوانGM183192محزة اجلريدي146

 الفرع الاقليي بتطوانLC293306محمد عزوز147

 الفرع الاقليي بتطوانL415936فاطمة الوهايب148

 الفرع الاقليي بتطوانl521040زكرايء  الريفي149

 الفرع الاقليي بتطوانKB151146عبد اللطيف اجلشني150

 الفرع الاقليي بتطوانGM194035يونس الرماين151

 الفرع الاقليي بتطوانlc242826زكرايء هاين152

 الفرع الاقليي بتطوانL580514نرجس العشريي153

 الفرع الاقليي بتطوانLG23726بالل برو154

 الفرع الاقليي بتطوانKB106026يعقوب اسلامن155

 الفرع الاقليي بتطوانLf29764ليىل الكرافص156

 الفرع الاقليي بتطوانLC314736سلامين بغالل157

 الفرع الاقليي بتطوانL534871ندى شقرون158
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 الفرع الاقليي بتطوانL568592سكينة فارس159

 الفرع الاقليي بتطوانLC297175رهان بروحو160

 الفرع الاقليي بتطوانL623359جنوى مرون161

 الفرع الاقليي بتطوانRC26905سارة  ابو العالء162

 الفرع الاقليي بتطوانL524236عزيزة أ شطوط163

 الفرع الاقليي بتطوانLE25171فاطمة الزهرة شقرون164

 الفرع الاقليي بتطوانLC278243معر الرمحوين165

 الفرع الاقليي بتطوانLG38353مرمي بعنان166

 الفرع الاقليي بتطوانL511369خدجية طجا167

 الفرع الاقليي بتطوانL618762سلمية حوماكل168

 الفرع الاقليي بتطوانL629179عادل  املدهون169

 الفرع الاقليي بتطوانLB163930نوفل بلحاج170

 الفرع الاقليي بتطوانL604612عبد احملسن العوين171

ن172  الفرع الاقليي بتطوانL702563س ندس زاي

زاوي173  الفرع الاقليي بتطوانVA78898فاطمة الزهراء  امحل

 الفرع الاقليي بتطوانL583644مرمي اتالكن174

 الفرع الاقليي بتطوانL469777فرح بومزار175
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ة176  الفرع الاقليي بتطوانL614782هناء فزاك

 الفرع الاقليي بتطوانL590571اكرام احلياين177

 الفرع الاقليي بتطوانLC297199هاجر  الساليس178

 الفرع الاقليي بتطوانLG41930محمد جغدان179

 الفرع الاقليي بتطوانL568141أ لطاف فش تايل180

 الفرع الاقليي بتطوانLG36487أ مينة رزوق181

 الفرع الاقليي بتطوانL561201فاطمة حتايت182

 الفرع الاقليي بتطوانL572889نورة حوماكل183

 الفرع الاقليي بتطوانCB280487اسامعيل الناكيب184

 الفرع الاقليي بتطوانLF50742جنمية اليعقويب185

 الفرع الاقليي بتطوانLC296473منصف بن جخو186

ن الزرهوين187  الفرع الاقليي بتطوانGM190234نورادلي

 الفرع الاقليي بتطوانGM194875ايسني ارسيفي188

 الفرع الاقليي بتطوانLC304997عيل ايدشعودي189

 الفرع الاقليي بتطوانLE19878رضا اخلنوس190

ودن191  الفرع الاقليي بتطوانL586456أ سعد   امل

 الفرع الاقليي بتطوانLC296155سارة طيو192
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2020لجهة  طنجة تطوان الحسيمة  فوج 

ن  حسب مقرات التكوين  موزعي 

 الفرع الاقليي بتطوانL537646عامثن امزيرك193

يس194  الفرع الاقليي بتطوانLF46978ميينة اال دري

 الفرع الاقليي بتطوانL626235نوال أ عنناز195

 الفرع الاقليي بتطوانL416757محمد البياري196

 الفرع الاقليي بتطوانL572994مرمي الزبضويض197

 الفرع الاقليي بتطوانLG38797اميان البياط198

 الفرع الاقليي بتطوانL547266حنان الوهايب199

 الفرع الاقليي بتطوانGM181252فاطمة الزهراء  الاميين200

 الفرع الاقليي بتطوانLC265779مسية الزهراوي201

 الفرع الاقليي بتطوانLC296299ملياء ابن محدة202

 الفرع الاقليي بتطوانLC294857ايوب ابن القائد203

 الفرع الاقليي بتطوانl622273ارساء السعدوين204

ؤدن205  الفرع الاقليي بتطوانL574465مسرية   امل

ن206  الفرع الاقليي بتطوانL457049برشى راي

 الفرع الاقليي بتطوانGM155051عبدالرحامن اسعيدي207

 الفرع الاقليي بتطوانLC299206يرسى مشطاط208

رون209  الفرع الاقليي بتطوانL507875ايسني أ ف
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 الفرع الاقليي بتطوانLG37345رضوان لزعار210

 الفرع الاقليي بتطوانL589253فردوس الرباج211

يك212  الفرع الاقليي بتطوانL331398نوامع ادلردا

 الفرع الاقليي بتطوانFJ24907رمحة سولاميين213

 الفرع الاقليي بتطوانL597971مرمي أ يت العرسي214

 الفرع الاقليي بتطوانLF51262محمد مش بوعة215

 الفرع الاقليي بتطوانLC293701معر العبدي216

 الفرع الاقليي بتطوانGA198228مرمي الشعريي217

 الفرع الاقليي بتطوانL621892هدى القطار218

 الفرع الاقليي بتطوانL541504أ ممية املقدم219

 الفرع الاقليي بتطوانL591885خمتار بناين220

س العلمي221  الفرع الاقليي بتطوانLC249626ايسني ابن ادري

 الفرع الاقليي بتطوانL465639شامة فرداوس222

 الفرع الاقليي بتطوانL508812خملص الهدار223

ميان احلراق224  الفرع الاقليي بتطوانLA141617ا 

 الفرع الاقليي بتطوانGM193648فدوى الطراف225

ي226  الفرع الاقليي بتطوانL592457محمد  أ زوا
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 الفرع الاقليي بتطوانLC246119منال معران227

 الفرع الاقليي بتطوانGM178117ايسني البعلويل228

 الفرع الاقليي بتطوانLC259075مفيدة  مجعون229

ت230  الفرع الاقليي بتطوانLG22953هند اتب

 الفرع الاقليي بتطوانLC319094برشى محي231

 الفرع الاقليي بتطوانLC304855جنوى  السعيدي232

 الفرع الاقليي بتطوانL593127ايسني أ كدي233

 الفرع الاقليي بتطوانL480644حنان بنعيىس234

 الفرع الاقليي بتطوانLE26608بثينة احلساين235

 الفرع الاقليي بتطوانL580638محمد  احلساين احلسينوي236

ومن237  الفرع الاقليي بتطوانLE22357عبد احلي بنعبد امل

ة238  الفرع الاقليي بتطوانL574831كوتر احراد

 الفرع الاقليي بتطوانLC308656عبدالغين حيون239

 الفرع الاقليي بتطوانL514782زينب اصبان240

 الفرع الاقليي بتطوانL588675حياة العلوش241

 الفرع الاقليي بتطوانLC293310بسمة   بن محيذان242

 الفرع الاقليي بتطوانJa159834محمد لهبوب243
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 الفرع الاقليي بتطوانLC241521أ مينة العلمي244

 الفرع الاقليي بتطوانGM195920حس ناء  الفرايخ245

نصاف غازي246  الفرع الاقليي بتطوانL537748ا 

 الفرع الاقليي بتطوانR156868عبد النايج الطاهري247

 الفرع الاقليي بتطوانL570175دليةل  أ مقوم248

 الفرع الاقليي بتطوانLG25541هشام  ايت احلاج249

 الفرع الاقليي بتطوانGM194507حامت شهبون250

 الفرع الاقليي بتطوانLE25881برشى اخلراز251

ا252  الفرع الاقليي بتطوانLC301274محمد اوالده

دي253  الفرع الاقليي بتطوانL544384ش اميء اوالد بن امحل

 الفرع الاقليي بتطوانAE234808جنوى غزاوي254

 الفرع الاقليي بتطوانLE22108ابراهمي الهبطي255

 الفرع الاقليي بتطوانL591953اندر النارصي256

 الفرع الاقليي بتطوانLE11010عبدالكرمي أ جهطان257

 الفرع الاقليي بتطوانGM179188حمسن العزايب258

 الفرع الاقليي بتطوانl484717هاجر حسون259

 الفرع الاقليي بتطوانL559150اكرام ارشاط260
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 الفرع الاقليي بتطوانL587830ش اميء موغا261

 الفرع الاقليي بتطوانGM171562مرمي الزاكوي262

 الفرع الاقليي بتطوانGM185473أ نوار القامسي263

 الفرع الاقليي بتطوانGm186419بالل اجلحريي264

 الفرع الاقليي بتطوانLG32606نعمية احناش265

 الفرع الاقليي بتطوانL517636محزة قنديل266

 الفرع الاقليي بتطوانL565633يسمينة شدغان267

 الفرع الاقليي بتطوانl548014الشعيبية فالح268

ن269  الفرع الاقليي بتطوانLC311185نرسين محودا

ي270  الفرع الاقليي بتطوانLc317762ايوب اند

 الفرع الاقليي بتطوانL486325جنوى الزايين271

 الفرع الاقليي بتطوانL541039سارة  بوخريس272

 الفرع الاقليي بتطوانL606359أ ممية  بوبريطان273

 الفرع الاقليي بتطوانLC188516هاجر انزيف274

 الفرع الاقليي بتطوانLE20802محزة السعيدي275

 الفرع الاقليي بتطوانL555513محمد  العويف276

 الفرع الاقليي بتطوانL456795رش يد النوريت277
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 الفرع الاقليي بتطوانL538414فاطمة الزهراء  أ بغيل278

 الفرع الاقليي بتطوانUC137822عبد الصمد صديقي279

 الفرع الاقليي بتطوانL607377فاطمة الزهراء زيين280

 الفرع الاقليي بتطوانL543026مرمي اوالد عبد الرحامن281

 الفرع الاقليي بتطوانGM170794ايسني ازواوي282

 الفرع الاقليي بتطوانLF49751برشى الس نويس283

اج284  الفرع الاقليي بتطوانL489168مرمي  درج

 الفرع الاقليي بتطوانGM171543صفاء  عبيد285

 الفرع الاقليي بتطوانL616671بالل بنعامرة286

 الفرع الاقليي بتطوانKB143519سكينة البكوري287

 الفرع الاقليي بتطوانLC292143فاطمة  الفحيص288

 الفرع الاقليي بتطوانL538480هاجر الكوييس289

 الفرع الاقليي بتطوانL619683وس مية بن حدو290

 الفرع الاقليي بتطوانL528618سفيان بن عبد الوهاب291

 الفرع الاقليي بتطوانL464797فدوى  بقالو292

 الفرع الاقليي بتطوانLC255574محمد بن عيش293

 الفرع الاقليي بتطوانL593697برشى العرسي294
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 الفرع الاقليي بتطوانL594681ش اميء ايزم295

 الفرع الاقليي بتطوانL571512محمد شييش296

ميان البقاش297  الفرع الاقليي بتطوانL573612ا 

 الفرع الاقليي بتطوانL702272بدر اقياب298

 الفرع الاقليي بتطوانLC255507عامد الرشاط299

س   العربييت300 دري  الفرع الاقليي بتطوانLE24272ا 

 الفرع الاقليي بتطوانLG33885سكينة زيبوط301

 الفرع الاقليي بتطوانLG38902مسية محيش302

 الفرع الاقليي بتطوانLE23017جابر أ حيايوش303

 الفرع الاقليي بتطوانLC177857محمد حسون304

 الفرع الاقليي بتطوانGM143365محمد الهواري305

 الفرع الاقليي بتطوانL572921فاطمة الزهرة امحميد البرشي306

ي307  الفرع الاقليي بتطوانLc233183سفيان الربدع

 الفرع الاقليي بتطوانL588630ش اميء الزابخ308

 الفرع الاقليي بتطوانLF48994سعيد مكوح309

 الفرع الاقليي بتطوانL614690وليد بوخزار310

ن311  الفرع الاقليي بتطوانLC228829فاطمة الزهراء راي
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 الفرع الاقليي بتطوانLC294113مصطفى العمراين312

 الفرع الاقليي بتطوانL494148عادةل اعبكرميا313

ل314  الفرع الاقليي بتطوانL570698هناء أ ورايغ

 الفرع الاقليي بتطوانL542675منار لهادي315

 الفرع الاقليي بتطوانL526575حس ناء اخلساييس316

 الفرع الاقليي بتطوانLC318788محمد العلمي317

 الفرع الاقليي بتطوانLc27345ليىل احدوش318

 الفرع الاقليي بتطوانLc251313محمد الرمحوين319

ت سلامين320  الفرع الاقليي بتطوانAb248486ايسني اني

ة321  الفرع الاقليي بتطوانLC173904يونس اخلواج

 الفرع الاقليي بتطوانLC299473عبد الرمحن الصغري322

 الفرع الاقليي بتطوانl587759محمد رشيف323

عزى324 كرام ا   الفرع الاقليي بتطوانLC231620ا 

 الفرع الاقليي بتطوانLC301422فاطمة عزوز325

 الفرع الاقليي بتطوانL606625املهدي حدوش الطاهرة326

 الفرع الاقليي بتطوانLG41967مرمي سقمي327

 الفرع الاقليي بتطوانCD235106برشى شكري328
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2020لجهة  طنجة تطوان الحسيمة  فوج 

ن  حسب مقرات التكوين  موزعي 

 الفرع الاقليي بتطوانLE21850نصرية  احاكن329

 الفرع الاقليي بتطوانLC300611سلامين بوحشطة330

 الفرع الاقليي بتطوانR276707جواد بنيحىي331

 الفرع الاقليي بتطوانZG120708خادل عكراد332

 الفرع الاقليي بتطوانGM197164حامت مسطفي333

 الفرع الاقليي بتطوانLC299415عبد احلكمي برهون334

 الفرع الاقليي بتطوانGM174684هنةل الزاكوي335

 الفرع الاقليي بتطوانL342792رش يد العبودي336

 الفرع الاقليي بتطوانGM203219سعيد  شهيد337

 الفرع الاقليي بتطوانL596217خلود اغزيل338

 الفرع الاقليي بتطوانL587837نصري بنعيشة339

 الفرع الاقليي بتطوانle25431محمد محدون340

 الفرع الاقليي بتطوانLC307764يوسف بغالل341

 الفرع الاقليي بتطوانCD623804فايزة عبدالصادق342

 الفرع الاقليي بتطوانLE17394عبد هللا التازي343

 الفرع الاقليي بتطوانL540744عبداال هل الزجيل344

ر345  الفرع الاقليي بتطوانLC283905برشى أ والدمع
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ام السعيدي346  الفرع الاقليي بتطوانLC299406وئ

 الفرع الاقليي بتطوانLC173618رمحة برهون347

 الفرع الاقليي بتطوانLC170248محمد اهالل348

 الفرع الاقليي بتطوانLc253604فدوى احلزومري البحراوي349

ة مشالل350  الفرع الاقليي بتطوانL532749راوي

 الفرع الاقليي بتطوانLC225181سعيد الرشيك351

 الفرع الاقليي بتطوانCD160888مرمي سانية352

 الفرع الاقليي بتطوانL608141فاطمة رفعة353

 الفرع الاقليي بتطوانLC304224سلوى  زروق354

ودن355  الفرع الاقليي بتطوانLC225337عامد امل

ي356  الفرع الاقليي بتطوانL628961رانية الورلك

 الفرع الاقليي بتطوانLF33922وس مية الباكري357

 الفرع الاقليي بتطوانL444999زكرايء الباكري358

ل359  الفرع الاقليي بتطوانL336387حنان أ زج

 الفرع الاقليي بتطوانL573859حمكت الشاعر360

 الفرع الاقليي بتطوانGB246490لوبنة عريوة361

 الفرع الاقليي بتطوانLG24244سكينة ارشاو362
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 الفرع الاقليي بتطوانLG28107خاوةل قجقوجة363

 الفرع الاقليي بتطوانLC299461هنيةل مايو364

 الفرع الاقليي بتطوانL599696اممية الطويل365

 الفرع الاقليي بتطوانLC258274أ سامء أ حناش366

 الفرع الاقليي بتطوانGM201026توفيق البخاري367

ميةR241032امحد بنطيب1  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةZ544544سفيان  الصيوري2  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC286471سلوى أ بوحريف3  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةS752073فريد  بلكنش4  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةCB267314فرح احملجور5  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةRC3526ايسني الونسعيدي6  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL530551محمد كرمي معميي7  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةKA59953عبد النايج الرشقاوي8  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL569753سكينة الزاكين9  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL520286يرسى اليعييش10  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL701524هجان الشقاف11  الفرع الاقليي ابحلس 

ني اعليلو12 ميةKB103571محمد ال م  الفرع الاقليي ابحلس 
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ميةL528381عبد الصمد  الفريح13  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC278817ايوب  الفرون14  الفرع الاقليي ابحلس 

ايي15 ميةLF49319فاطمة امل  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةGM156323جواد الشاعر16  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLB215920الصديق بنطاهرة17  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةk367073امينة عياد18  الفرع الاقليي ابحلس 

ة جدي19 ميةL618607راوي  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةKA45129محمد  اخلياط20  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLE22950رش يد بوشنياطة21  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةKB131224انيسة العبدالوي22  الفرع الاقليي ابحلس 

سامعيل احلايج23 ميةLC265648ا   الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC294522هيمث احلوالين24  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL590884سامية علوش25  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLG38096برشى  الربديعي26  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC227101سفيان عياد27  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةG690202هشام البقايل28  الفرع الاقليي ابحلس 

ني حلرور29 ميةLC237106جمدول  الفرع الاقليي ابحلس 
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ميةGM145705يوسف  بواتو30  الفرع الاقليي ابحلس 

ز31 ميةGM207049أ سعاد  ادلرا  الفرع الاقليي ابحلس 

حسان طيو32 ميةLC308684ا   الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL568601شدى شقرون33  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL515963محمد البقايل34  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLF48172ابراهمي  الهيشو اليازيج35  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL302453سكينة كركب36  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةZT112276هشام  جنيب37  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL571454جنمية بويالس38  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC228070فدوى بضه39  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةGM174777املنترص البقايل40  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC168249مرمي  العرويس41  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC295959وليد احلرضي42  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةR255347حكمية  حيايت43  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةKB135701محمد العمراين44  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةz563968سكينة  القرطيط45  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL538769أ يوب اخللوف46  الفرع الاقليي ابحلس 
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ميةLC301595فاطمة  بن عياد47  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL585959يرسى سلامين48  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL555953خدجية الرنبوق49  الفرع الاقليي ابحلس 

ن الزخب50 ميةLC287679بدرادلي  الفرع الاقليي ابحلس 

اء  احلسوين51 ميةGM157374وف  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةL592893فردوس بن كسوبة52  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC258351وهيبة احناش53  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLE22598عبداحلفيظ أ بصال54  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةGM177141محمد  السقال55  الفرع الاقليي ابحلس 

وداين56 ميةRC2610فاطمة امحل  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةlc153065فاتن العامريت57  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC279540فائزة بعنان58  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC295757املهدي شفيشو59  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC304911مراد اخلاذر60  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC224613عواطف البحديدي61  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةKB106159سعيد الشنتوف62  الفرع الاقليي ابحلس 

ميةLC303049نرسين احناش63  الفرع الاقليي ابحلس 
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ميةLE21918عامثن التجاكين64  الفرع الاقليي ابحلس 
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