
ترتيب الإختيارمديرية التعينينوع الطلبرمق التأ جريالامس والنسبرت

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1174143رش يد بيديش1 1اإ

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1173075عائشة بنعياد2

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1308655عبد الرحمي الزريدي3 1اإ

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1405019احلسن وزاين4 1اإ

1أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1234462خادل ارزا5

1أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1117732اندية كوساكر6

1اترودانتالاس تحقاق1178147محد اكعنون7

1طاطاالاس تحقاق1157377أ محد اليعقويب8

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1717369محمد بوروايس9

ش يب10 1اترودانتالاس تحقاق91502هشام اإ

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1173885محمد أ بوهاس11

1اترودانتالاس تحقاق1235666عيل رشامي12

1اترودانتالاس تحقاق1121336مولي امحد منري13

فــيــس14 1تزينيتالاس تحقاق1157315مــحــّمــد اإ

1اترودانتالاس تحقاق1047482عالل ايت امحد اهبو15

1اترودانتالاس تحقاق1233870أ محد  أ بوجنان16

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1177687عبد العزيز ولياض17 1اإ

1اترودانتالاس تحقاق1584026خدجية حس ين18

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1174657عبد هللا امكرو19

1اترودانتالاس تحقاق1399681ابراهمي الضبع20

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1680455عبد احلكمي بوالراحت21

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق746839حلسن اعالل22

1أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1306395مسر الشخراطي23

1اترودانتالاس تحقاق1263839عبد الكبري انشاكر24

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1281367محمد بوجكد25 1اإ

1اترودانتالاس تحقاق1155117ابراهمي حران26

1اترودانتالاس تحقاق1115888عامثن غرباوي27

1اترودانتالاس تحقاق1121300محمد لاكيس28

1اترودانتالاس تحقاق1048206يونس الغول29
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نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1157383حيي املاليك30 1اإ

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1174371عبد اللطيف  بوصايك31 1اإ

1أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1113591رجاء س ييك32

1طاطاالاس تحقاق1684090عبد الرحمي ابوبكر33

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاق1116409سعيد بوانيك34 1اإ

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1121179عبد هللا مس تعد35

1تزينيتالاس تحقاق1173359بلقامس بوكندرا36

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1048439جامع قارص37

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق206685امحد تزال38

1اترودانتالاس تحقاق1175395خادل ادلوي39

1اترودانتالاس تحقاق1156987عبد الاهل تويرتو40

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1367218رش يد البوكيويت41

1طاطاالاس تحقاق1581033حنان لكعريي42

1اترودانتالاس تحقاق1174993محيد اجلنح43

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1265501حنان العرسي44

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1157965عبد هللا العيايش45

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1407199عبد الرحامن مجلار46

1طاطاالاس تحقاق1176342امحد امحلوين47

1اترودانتالاس تحقاق1718877حسن نيدبراهامن48

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1234320مصطفى أ جموض49

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق63972خدجية ابعال50

2أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1682197عبد هللا بيح51

1أ اكدير اداوتنانالاس تحقاق1269195سلمية الراي52

1اترودانتالاس تحقاق1233952احلسن أ فينو53

2اترودانتالاس تحقاق1583304عبد اللطيف ش نوف54

1اترودانتالاس تحقاق1234879عبد اللطيف بنداين55

2اترودانتالاس تحقاق1181350هشام اتيب56

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1173421رضوان بوكضيد57

1اترودانتالاس تحقاق1269895زهوال  خامس58
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1اترودانتالاس تحقاق1121326احلسني ادحسني59

1طاطاالاس تحقاق1683016أ بوبكر البخاري60

2اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1156702يوسف وهبيل61

2اترودانتالاس تحقاق1121293رش يد سصيد62

1طاطاالاس تحقاق1265441عبد الرحامن ادريفي63

1طاطاالاس تحقاق1580154البشري جبديد64

2اترودانتالاس تحقاق1156818أ محد ابوالس تة65

2اترودانتالاس تحقاق1719142سعود الصقر66

1اترودانتالاس تحقاق1583162جامع بورشى67

1اش توكة أ يت ابهاالاس تحقاق1265469طارق الضعيف68

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1158049محمد البدري69

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1584291عبد العزيز الشكر70

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1047672محمد الهزام71

1طاطا(ة)التحاق ابلزوج1116419ابراهمي أ وهمني72

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1583595عبد هللا العفري73

1اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1156270هشام مربويك74

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1681771مسري اقدير75

1اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1581866احلسن  بوداود76

2أ اكدير اداوتنان(ة)التحاق ابلزوج1051401عبد الرحمي الفاضل77

1تزينيت(ة)التحاق ابلزوج1117363عبد الرمحن حس ين78

1أ اكدير اداوتنان(ة)التحاق ابلزوج1448155بسام مرميي79

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1238460مولي عبد اللطيف مصلويح80

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1446490محمد بوعبيدي81

2اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1174232املصطفى  بن جدي82

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1406599محمد بوتسعة83

1أ اكدير اداوتنان(ة)التحاق ابلزوج1306243رش يد هبوش84

1أ اكدير اداوتنان(ة)التحاق ابلزوج1265734أ محد الربص85

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1405375عادل حداد86

1اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1239028عيل أ تديل87
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1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1113633عادل تليدي88

1اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1719217معر صويلح89

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1404650كامل احلياين90

1طاطا(ة)التحاق ابلزوج1580232عيل الشجعي91

1تزينيت(ة)التحاق ابلزوج1544784زكرايء احاممشا92

2اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1174185أ محد  بنرصيه93

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1266147عبد الإهل اخلاضريي94

3اترودانت(ة)التحاق ابلزوج57240امبارك الكفوز95

1تزينيت(ة)التحاق ابلزوج1264541سعيد بنيج96

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1121364معر دليب97

1اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1717291عبد هللا بوكرا98

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج57017رش يد شكري99

3اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1683497عبد هللا جديد100

3اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1409112عصام الصاديق101

3اش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج1261189سعيد ايت الطاهر102

2اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1549439امحد اوبنيحىي103

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1284259سعيد اشاوي104

1اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1550363يوسف الواعي105

1اش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1583663خادل الغرايب106

1اترودانت(ة)مزتوج1583266مبارك بوزيد107

1اترودانت(ة)مزتوج1681677ابراهمي الهبويل108

1اترودانت(ة)مزتوج1122267محمد ادحبمي109

1اترودانت(ة)مزتوج1124325سعيد اوش يخ110

1اترودانت(ة)مزتوج1175908سعيد أ زملاط111

1اترودانت(ة)مزتوج1717165عبد هللا بن دادا112

2اش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1156813امحد مهوش113

ذبال114 3اش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1283341جامل اإ

1اترودانت(ة)مزتوج1504763حسن بن اعليوة115

1اترودانت(ة)مزتوج1581514خادل اس بييس116
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1طاطا(ة)مزتوج1160957مبارك وطيل117

3اش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1049324احلسني اد بن مهو118

1اترودانت(ة)مزتوج59504حلسن أ مزيغ119

1اش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1116096عبد السالم انرصي120

1طاطا(ة)مزتوج1580190رش يد بوسكري121

3اترودانت(ة)مزتوج1683450عبد هللا ايدايكن122

4اترودانت(ة)مزتوج1122431عبد امحليد بن ادريس123

1اترودانت(ة)مزتوج1264050محمد الزكراوي124

1اترودانت(ة)مزتوج1156778احلسن فركس125

1تزينيت(ة)مزتوج1278005أ محد امرير126

1اترودانت(ة)مزتوج1235245ادريس بوزاكرن127

1طاطا(ة)مزتوج1122280حامت ايت احساين128

4تزينيت(ة)مزتوج54848جامل ايت اب129

4اترودانت(ة)مزتوج1047929أ محد منري130

5اترودانت(ة)مزتوج1399406رش يد بندريويش131

4اترودانت(ة)مزتوج1237681توفيق جنخار132

1اترودانت(ة)مزتوج1267838عبد الغين الشكر133

4اترودانت(ة)مزتوج1597639حلسن ايت املودن134

4اترودانت(ة)مزتوج1046807عبد احلق أ اتر135

1اترودانت(ة)مزتوج1121338ايسني ادحي136

1اترودانت(ة)مزتوج1684145عزيز اماكل137

1اترودانت(ة)مزتوج1504775عبد العزيز املتولك138

2اترودانت(ة)مزتوج1401590سعيد ابيت139

1اترودانت(ة)مزتوج1681074محمد ادليب140

1اترودانت(ة)مزتوج1305776عبد العزيز أ مزيل141

5اترودانت(ة)مزتوج1281000امحد احملسني142

1اترودانت(ة)مزتوج1550933احلسني انيت احليان143

1اترودانت(ة)مزتوج1405825أ محد مشالوي144

2اترودانت(ة)مزتوج1283766بومجعة ايت الش يخ جياليل145
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5اترودانت(ة)مزتوج1121163معر حبامن146

1طاطا(ة)مزتوج1718743عـــلــي  ملــــوكـــي147

1اترودانت(ة)مزتوج1580162محمد بكيوض148

1اترودانت(ة)مزتوج1172843عبد الغاين عينوس149

5اترودانت(ة)مزتوج740496امحد ايت ايدير150

1اترودانت(ة)مزتوج1121302عبد الرحامن بوحدو151

1اترودانت(ة)مزتوج1122344س يدي محمد بومحيد152

1اترودانت(ة)مزتوج1240742احلسن سواكري153

4اترودانت(ة)مزتوج1156978صالح ادلين فوزي154

1اترودانت(ة)مزتوج1399478عبد العزيز بسكر155

2اترودانتغري مزتوجة1114688هدى بهننية156

3طاطاغري مزتوجة1584684خدجية وزبري157

5اترودانتغري مزتوج1268401عبد هللا مزوغ158

6طاطاغري مزتوج1238967عامثن احلاج159

6طاطاغري مزتوج1234158عبد الكبري أ يت أ هبا160

6طاطاغري مزتوج1175387العريب ادلاوبيه161

6طاطاغري مزتوج1307386عبد احلكمي حيجي162

4طاطاغري مزتوج60851عبد السالم أ بواجلوف163

1طاطاغري مزتوج1157226سامل الكرزايب164

6طاطاغري مزتوج1237607مصطفى جبال165

6طاطاغري مزتوج1583299حلسن شامور166

6طاطاغري مزتوج1265065عبد الرحمي بوالزيت167

6طاطاغري مزتوج1684259عبد هللا الصادق168

6طاطاغري مزتوج1236681مصطفى الوايف169
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