
التأجير رقم

135778611

129602622

135776533

70535444

165427455

135790066

135796977

129612388

157403899

16549701010

14334131111

11383381212

14336691313

1/2

التايب الزهراء فاطمة

الطيبي مريم

محمد احمد ايت

نخيلة يونس

فهمي عادل

رحالـي حوريـة

الخطيب زبيدة

االسم

مشروحي عزيزة

بنحدادي صباح

صوابي ليلى

طالباوي حياة

معاش زكرياء

اكركدو ضحى

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

متصرف إطار من الثانية الدرجة لولوج

2021 سنة برسم



15742101414

7278021515

14329071616

15741281717

13586551818

16548541919

11385192020

16062672121

2/2

اليازيدي سليمان

لطفي رشيد

احمد اشوارف

اوعيسى سعيد

وموسى محمد

الحكيم  فتيحة 

نفاع الحسين

أوطيب مصطفى



التأجير رقم

113834511

135799222

135780833

135778844

143333755

143334166

143336077

135758188

113807999

13575151010

12961371111

135785512

84164113
12

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

السقاط كوثر

االوسـي جليلـة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من األولى الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

االسم

بوحسون أمال

بنعلـي هنـد

حشاد  طارق

لمباردي فدوى

الحجـام هشـام

بونو سمير

الحميدي بوشرى

شمشام محمد

نافع نادية

أباكريم التهامي

لحنين فتيحة



التأجير رقم

160575611

21423022

87400033

143340544

143297155

160610166

89149477

157413688

160585699

16548561010

16055411111

16551471212

3417311313

1/3

االسم

االحرش حبيبة

حـداوي عبدالقـادر

مروان بنعزوز

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من الثانية الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

مستبلد نزهة

بوشكورت حفيظة

سديري رشيد

الطاهر بن عيماد

زعـري لطيفـة

كحلي دالل

بوريك ايت ادريس

ازركي أحـمـد

بابامو منية

كمرة سناء



16551031415

12960921516

7272541617

16061051718

16550991819

16551501920

16541592021

11381722122

16058762223

15742452324

16059582425

15742332526

16549092627

16542652728

16539722829

16058322930

15743803031

16548603132

16056073233

16548153334

7277643435

11383593536

12955333637

2/3

تعرابت خديجة

اليوسفي حياة

فالح المهدي

بكراوي رشيد

الشعشوعي  الهاشمي 

سعاد موعو

الدويب زينب

االشقر حنان

أخصاص فاطمة

البركاوي سعـاد

سفيـان مريـم

الصغير أشرف

العطاري القادر عبد

الشرادي الزهراء فاطمة

سكاك محمد

اهزام فاطمة

البدالـي نجيـب

البويسفي هناء

مستور نزهة

لهراوي فاطمة

الغماري محمد

خجاة حنان

اطويل محمد



16058293738

16550663839

14340203940

15744224041

15741404142

15741374243

14342224344

8840574445

11392704546

14334144647

16549084748

2797224849

2821474950

13582285051

3/3

الرقبة مليكة

شطو حسناء

المسطوري أمين

بلقائد فاطمة

ابوعزيزة المصطفى

الصامت فاطمة

بريج نورة

الفتحي ليلة

توفقي مصطفى

دمران نورة

حواص خالد

عزاوي محمد

الزهري رضى محمد

حجي أحـمـد



التأجير رقم

157172011

157174722

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني إطار من الثالثة الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

االسم

عبيد ايت منير

موصدق التهامي



التأجير رقم

841056

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

محرر إطار من األولى الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

مليكي عبدالرحمان موالي

االسم



التأجير رقم

298216

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

محرر إطار من الثانية الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

االسم

العاراج الكبير



التأجير رقم

1137649

1/1

بالعياشـي امينـة

االسم

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

محرر إطار من الثالثة الدرجة لولوج

2021 سنة برسم



التأجير رقم

113860811

87415922

87401033

113795144

7685435

8926426

8747987

8411948

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

إداري مساعد إطار من األولى الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

الدهاج ابو فتيحـة

محقــق الزوهـرة 

صاحـي سعـاد

االسم

اإلبراهـمي سعاذ

الهيشو بديعة

بيكراوي فاطنة

االمنـي فاطمـة

امزيـان حميـد



إداري مساعد إطار من الثانية الدرجة لولوج

التأجير رقم

139801011

21428322

165430433

76853944

76856655

135730566

160540977

88394988

165429699

13569131010

13569321111

7277361212

8914051313

13584261414

1/2

2021 سنة برسم

معيكال نورة

الفراخ ابتسام

السعيدي القادر عبد

هللا نصر بشرى

االسم

السبع مريم

بلبو حسن

الحور السعدية

عنو محمد

العلـوي عائشـة

ازواغ شرافة

فونتير فوزية

ربـاي لطيفـة

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

بلحسـن امينـة

امجاهد الخامسة



8422181515

7686611616

13568431717

14340581818

14340641919

13569782020

7277352121

8771972222

12954762323

13569482424

12956372525

14337872626

13583652727

12955482828

8422482929

11385443030

13569263131

14329993232

14339153333

13585013434

13569993535

2/2

حميش سعاد

أوهار عثمان

الحسني الحسنية

قداح نادية

بنغنية سعاد

تلولت مريم

كدروز فتيحة

الحـسـني زبيدة

اجونة زهراء

ابراهيم مليكة

الزعراطي الحفيظ عبد

شرقاوي بلمعطي حورية

كرزازي امينة

الورديغي ابتسام

أوتاسو مصطفى

الهدى نور البوعمري

الخديري خديجة

الشتـــــــوي حسنــة

شوقي نادية

فراكة رشيد

الباعزة العمراني فاطمة



التأجير رقم

8415681

3267482

8428463

2674854

3289855

2099966

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

تقني مساعد إطار من األولى الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

المودن محمــد

صهداوي محمــد

ارزي عـمـر

عبــــادة الخليــل

االسم

الجيراري خالد

بوينزار محمــد



التأجير رقم

157104611

143386822

113944733

84204844

70548555

135832966

157104377

70538188

129578799

7618921010

13568751111

14327101212

970491313

1/14

يوي هشام

جلول خديجة

مفضال عزيز

االسم

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

تقني مساعد إطار من الثانية الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

الغيدانـي حسنـة

معن  العبدالوي أمينة

يقيني المولودي

ضومر ليلى

اوردي فوزية

فونتير السعدية

احسان محمــد

تونسي الفتاح عبد

اعمر ايت حفيظة

بوعاللة هشام



13572861414

8417261515

13582991616

13573531717

13585411818

13573651919

13573682020

8416732121

12957172222

13569852323

14337022424

11387272525

13585582626

14329622727

8714762828

14338932929

13582923030

13568673131

12959383232

11382553333

11387113434

1811253535

13583423636

12957243737

2/14

المعتصم ليلى

حبابة الصماد عبد

بلفالح عالل

مداوي الوافي عبد

لوميم عزيز

بداوي لطيفة

القضاوي فطيمة

الجيدي حنان

المودن ايت امبارك

عياشي فتيحة

عبيد محمد

لمويس رشيد

ستيتي محمد

اعالبو العزيز عبد

محيوي زليخة

العلوي مينة

المغاري سمية

كورين بشرى

عالئـي أميـن محمد

رفراف بهيجة

بلقاسم ايت خديجة

الدرومي الصمد عبد

حرواك الحق عبد

الداودي سعيــد



14338823838

13572903939

14337424040

14329974141

8770404242

13572094343

13571984444

11387394545

13572174646

14327114747

14336374848

7270354949

8411145050

13583065151

11390065252

13568655353

7687495454

7689385555

7689665656

14339625757

14338605858

14338145959

13568856060

3436076161

3/14

الحايل احمد

مخلص الرحمن عبد

عزوزي نجاة

الدويري نجية

الغازي وسيمة

شريف فريد بشرى

أوحاد مليكة

اسمار محمد

لمويس عادل

لهنـا الحسيـن

قد أيت حسناء

زهاج خدوج

العيان سعيدة

يعكوبي محمد

العروسي الدين بدر

ابقي لحسن

ازرور حميد

البيـض محمـد

التبـاع التهامـي

مدان فوزية

الرياضي فاطمة

رضوان المالكي

الصباري محمد

العناقي خديجة



13584556262

14329606363

14336426464

14329066565

3435776666

10626716767

7272466868

14337196969

8417077070

14331857171

3959437272

7270497373

7689687474

2981057575

11379657676

12956427777

13571357878

8429137979

14327178080

3436688181

14336448282

2603778383

8422018484

8428058585

4/14

أبوالهاب محمــد

البكري هللا عبد

صندي تورية

الشرقاوي فياض

الصباب الحسين

لماغي فتيحة

المجاهد جمال

ايوبي زهراء

حجامي محمد

شرحبيـل رشيـد

المجاهد فاطمة

العامري خليل

الشرقاوي عبدالعزيز

الشفوعـي محمـد

الرامي المصطفى 

حشالف نادية

اصبون ابراهيم

الخادير محمد

سومان فاطمة

عدي عبدالعزيز

الشرقي الرحيم عبد

االزرق التباع

كروم العزيز عبد

الدرساوي العزيز عبد



14328688686

13584618787

14329498888

13569918989

14326399090

13572919191

13585109292

7050819393

14329549494

13573399595

13572319696

11376729797

3438749898

12955719999

727164100100

727207101101

1357638102102

727021103103

1138684104104

1358412105105

842765106106

1138619107107

1398916108108

1433756109109

5/14

العلوي الكريم عبد

مدان مصطفى

ازنود الرحيم عبد

عليات  سعيد

ابيـد لحسـن

الغيغاي عمر

العالم عزوز

بحـاج كريمـة

بوتاكوا البشير محمد

الحسني امبارك ابن

المالكي مليكة

شريف آمينة

التروفي السالم عبد

بحوش احمد

السقياني حفيظة

عويشتي نزهة

بنميمون خالد

بوهو العزيز عبد

بنكيسـو سعـاد

كنبيب محمد

قطاري محمد

رياض ربيعة

المرزوق عزيزة

امين برودي  بهيجة



768955110110

1433888111111

1138759112112

1432673113113

1138597114114

1357143115115

841100116116

1139590117117

893042118118

1139581119119

1433932120120

1433863121121

1433859122122

1433812123123

1295711124124

1433847125125

1138714126126

1432821127127

1432555128128

1432615129129

842803130130

1357261131131

1433885132132

1138019133133

6/14

فيالل الرحمان عبد

احليمة بن سعيــد

كابة أسماء

الشرادي محمد

الضاوي امحمد

بنمعروف سعاد

جومار الرفيع عبد

فريحـات عبداللـه

وشبة امينة

مبشور ربيعة

الشلوشي حسن

دقرون الكبير عبد

ناصر بوشرى

البقالي جميلة

الخلفي جودية

بنمحجوب احمد

ازريول رشيد

الفضلـي فتيحـة

التكاني عائشة

العبوبـي حفيظـة

سمسم علي

مسكيني محمد

غالب محمد

العطـار نورالديـن



1295517134134

1357275135135

1358347136136

1358346137137

1357230138138

1432662139139

1432935140140

1358568141141

1433598142142

1357465143143

1432956144144

1358497145145

1433947146146

761987147147

727003148148

1139311149149

1358557150150

1432787151151

1432413152152

1402518153153

1432859154154

1137729155155

1356878156156

218134157157

7/14

االمان رشيدة

متوكيل عبدالكريم

األطرش محسن محمد

فارس يوسف

مبروك جميلة

االدريسي السالم عبد

الركراكي خلوق

الحسيني العلوي سعاد

الركايبي لطيفة

كويرة الدين شرف

الصبير هللا عبد

الحطابي احمد

العشوري محمد

بوهريد تورية

بوخـاري محمـد

دواب امبارك

بنسالم نورالدين

مدان مليكة

الراجي الكريم عبد

ناموس حياة

هللا بنعبد ابتسام

اكلي لحسن

الحلوي الرزاق عبد

الراوي بن ربيعة



1139628158158

155753159159

347499160160

1358311161161

1357281162162

1295479163163

727278164164

705194165165

1432932166166

1139554167167

1295655168168

1433821169169

1139528170170

727523171171

1357188172172

1357266173173

1357152174174

1139387175175

1295611176176

1432888177177

1296321178178

727636179179

1138742180180

1432950181181

8/14

قربـال بوشعيـب

البركاوي أحـمـد

رضوان بوشعيب

العكشيوي رشيد

االدريسـي محمـد سيدي

الـزرادي عبدالسـالم

باحماد نورالدين

المستعد المالك عبد

المهلهل العزيز عبد

بوشنياطة الكريم عبد

البهجـة أحمـد

ناقي محسن

اللمطي زكية

الخراز عبداإلاله

االرضوي لطيفة

الكعبوشي عبدالسالم

ربابي المالك عبد

لحسن ايت عمر

بوزوبع إلهام

أقـراب ادريس

العراضي بن عـمـر

لقصيرة مليكة

العمراوي العزيز عبد

عطاري العزيز عبد



1432574182182

1358357183183

1137794184184

1432551185185

1432817186186

1358566187187

1358567188188

1357263189189

1358503190190

1357503191191

1295937192192

1358577193193

1356955194194

768529195195

1138009196196

1138447197197

1432656198198

727653199199

343855200200

1062397201201

1139625202202

1357504203203

1432568204204

1139029205205

9/14

الرزاقي تورية

فروي مليكة

وهبي رضوان

موكي بشرى

الهكاري عمـر

مالك هند

شكري مصطفى

معمور بوعزة

ايدار بن محمد

القلعي الرحيم عبد

الصباني نزهة

القنطاري القادر عبد

الحسن بو جواد

إتقان سعيد

بولغميـر خديجـة

واعراب سمية

الحافـظ خديجـة

بلكادي حبيبة

الشكدالي المولى عبد

غيبول سعيد

المباركي سعيدة

دراج سعيـد

معدونـي عبدااللـه

بلخدير رشيدة



726961206206

842930207207

1138876208208

768598209209

1432756210210

1432747211211

1358369212212

1357180213213

1357571214214

1432919215215

1432955216216

1433673217217

841092218218

343533219219

1357061220220

1137935221221

727163222222

1432519223223

1356957224224

132442225225

1062502226226

1432911227227

1138443228228

1295809229229

10/14

مورنا فاطمة

بنشباكو عالل

بغادى ادريس

اجبيلي اللطيف عبد

بنضاهر الرحيم عبد

الديش محمد

عبده إبراهيم

انجـار علـي

المفوض الغياتي عبدالعزيز

يمان لطيفة

مـدان سعيـدة

عاللي خديجة

االدريسي الودغيري سليمان

جـالل محمـد

سكوري اسماعيل

البوعبادي فاطمة

الشـواي عبدالسـالم

البوغاري ابراهيم

الحاجي ادريس

مجاوي محاسن

الطشرون الخالق عبد

عز جمعة

الخالق عبد وهبي

خنبيال الخضير



1433707230230

869839231231

1433029232232

1433720233233

1295817234234

768655235235

1358335236236

304523237237

1357369238238

343657239239

842873240240

841082241241

1358309242242

1358490243243

781695244244

260028245245

260064246246

727748247247

871467248248

1356900249249

1357104250250

1139352251251

78634252252

1433967253253

11/14

عدو فاطمة

الداخـل احمـد

حوام بشرى

اعدي يوسف

قليلش مصطفى

مزان امحمد

الطالبي محمد

ازناكي ثورية

ابيد محمــد

الشرفي عائشة

ساسي ميلود

اجليلية المصطفى

بزي سعيــد

ابوحظ احمد

اخوترن ربيعة

المعلم الدين نصر

واحوة ايت زينب

بنهمو اسماعيل

وردي ثورية

الموفق بن فاطنة

عليان سميرة

البرنوصي ناجيم

المناح عالي

المناح المصطفى



1357254254254

1432864255255

1356989256

1295486257257

768998258258

1358457259259

1433709260260

1433968261261

297635262262

1062470263263

1138667264264

280380265265

215911266266

705144267267

1357194268268

1357715269269

1295636270270

1433940271271

1138698272272

1433676273273

1358376274274

1432938275275

1433783276276

1432901277277

12/14

سفيري حنان

بنسليمـان صبـري

بوسلهيم لكبير

اقبيبش محمد

ارفا مليكة

الخيراوي بشرى

اليحياوي القايمة

حنافي لالعزيزة

الغزيـزل عبدالرحيـم

سمـاح محمـد

السعدية شعبي

عيـادي محمـد

الغياتي اعلي

إشـراق نورالديـن

الحق عبد توفيق

الصغير الحاق عبد

الحبيب بنيونس

محروكـ الزهراء فاطمة

النجار بوشعيب

بنبانة حسن

الحنشي أحمد

سناء رشيد

عصفور بلقاسم

جرموني نجاة



1432933278278

1357246279279

1139587280280

1357186281281

1432916282282

1433020283283

1433906284284

1433060285285

1433765286286

1432913287287

1357182288288

1432878289289

1295725290290

1295713291291

1433912292292

1432959293293

1295733294294

1432891295295

1357199296296

1357267297297

1433610298298

768912299299

188403300300

219177301301

13/14

العمراني رفيع

الشعلـب محمـد

المراحي السالم عبد

الحضري محمد

والطالب زهرة

بولمان بيهي

ركيك الرزاق عبد

الدريوش ثرية

بلخدير المصطفى

المقريني عزيزة

سكوري رشيد

العماري محمد سي

مكاوي مليكة

الحوزي هللا عبد

منصوري محمد

عبيد خديجة

حجي الفتاح عبد

العرف خديجة

الرامي مينة

العيادي اللطيف عبد

فخراوي سهام

مصطافي الهادي عبد

قروض الشرقي

بلبار ابراهيم



727793302302

182375303303

1433913304304

885537305305

727395306306

1138670307307

1434079308308

14/14

بلواضحة خديجة

الدين فتح فاطمة

مرادي الدين نور

العابد فوزية

زهادي عبدهللا

هاللي فاطمة

علوي الالوي عبد احفيد



التأجير رقم

1655814
1

1972871
2

1655812
3

1972883
4

1655718
5

1655686
6

1655719
7

1972858
8

1972833
9

1655792
10

1972835
11

1972857
12

1655728
13

1655786
14

197284215

1/2

االسم

فكروني محمد

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

الدولة إطارمهندس من الممتازة الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

كرميم امين

الفارسي جواد

شكرادي عبدالجليل

اسماعيلي الميلود

ميهي سوكينة

الناصيري خليل

العمري الصمد عبد

احكوك كرم

زرادي يوسف

امزيان اميمة

بنموسى هشام

بوكفي محمد

الصالحي ايمان

بوضع سميرة



1972875
16

1972905
17

1655671
18

1972834
19

1655793
20

1655755
21

1972855
22

165535923

2/2

اإلدرسي نادية

لحسن ايت الكريم عبد

الطالب بن اسماء

اوعال عائشة

معتاه سفيان

ناجي مريم

اسوس عائشة

اسامة منسوم



التأجير رقم

16556511

1/1

النهائية االختبارات في الناجحين الئحة

المهنية الكفاءة بامتحان الخاصة

معماري إطارمهندس من الممتازة الدرجة لولوج

2021 سنة برسم

االسم

اميمة رشيد


