
2020/2021

النوع

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

أنثى

ذكر

ذكر

ذكر

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

أنثى

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

ذكر

ذكر

ذكر

الئحة التالميذ

(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-1األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

السمارة 22/05/2008 محمد رحال C143008184 1

ورزازات 09/04/2007 سليمان   الموجاه   D131614614 2

تنغير 06/10/2008 يوسف قاتي L148073366 3

تاركة الجديدة الرشدية 04/06/2006 امين الكايدي M130017588 4

19/03/2007 غيوان رضوان M132445051 5

الرشيدية 17/12/2007 محمد أمين بوبكر M132466764 6

ارفود 15/07/2005 حسن المجاهد M135435485 7

الرشيدية 24/09/2006 فاطمة الزهراء بوهو M138329379 8

قصر تمزوغين 28/08/2007 حسناء البورخيسي M138388777 9

30/12/2007  شارع المسيرة10رقم  بشرى مكوري M138410387 10

الرشيدية 13/01/2009 عادل نجاري M140085590 11

الرشيدية 15/03/2008 أنس اإلدريسي M140116289 12

تنجداد 30/11/2008 عبد هللا واليدي M141106170 13

الرشيدية 24/05/2008 ليلى عالوي M141112135 14

العيون 16/11/2008 محمد حافظي M143097298 15

الرشيدية 05/04/2008 عبد الباسط العسري M144093176 16

الرشيدية 30/05/2008 نادية لخضر M144098683 17

19/11/2008 أميمة فود M144116270 18

15/04/2008 دعاء اسماعيلي M144116273 19

20/01/2008 فردوس أخرفي M144116275 20

الرشيدية 07/09/2008 بدر الدين وسو M145093968 21

تاونات 05/11/2008 عبدالكريم الزكاري M145095659 22

14/03/2009  شارع المسيرة10رقم  اميمة الكلفة M145095939 23

زاكورة 16/09/2008 ملك لغفيري M145114815 24

14/01/2009 معاد اوقشو M145121568 25

ميسور 23/10/2008 محمد امين بن اعمر M146085300 26

الرشيدية 30/08/2008 أسماء وخدجو M146086891 27

15/06/2008 ادم الداهي M146095061 28

الزومي 19/12/2008 شلوق هبة M146114236 29

الرشيدية 13/05/2008 معاد عبد الصادق M147085602 30

الرشيدية 13/11/2008 ياسر لعمري M148098694 31

الرشيدية 11/10/2008 مريم العايدي M148114227 32

الزاوية القديمة 03/11/2008 نور الهدى بوزيان M149114244 33

تازة 01/05/2006 حمزة اوعديل M130054329 34

05/12/2006  شارع المسيرة10رقم مروان مادوني M130069655 35

21/12/2006 بندحو صوهيب M132445050 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-2األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

سكورة 14/06/2008 يونس عزيزي D142140149 1

01/11/2005 حمزة باعلي G160000452 2

04/06/2006  شارع المسيرة10رقم آية الترزيوي M130069649 3

الرشيدية 26/12/2007 دعاء حميميد M130445038 4

ميدلت 14/03/2008 سعد بلحسن M133427072 5

09/04/2004 فرح عدو M133435428 6

16/11/2004 هشام والعزيز M136126707 7

12/01/2008 وسيم بركي M137435496 8

05/06/2007 أمال باقدير M139467884 9

15/04/2008  شارع المسيرة10رقم محمد ديندان M141097313 10

وسط الحدادة 02/05/2008 حفصة الدريدي M141111124 11

الرشيدية 19/07/2008 ايوب العسري M141113244 12

ميسور 09/07/2008 محمد الرحالي M142085589 13

الرشيدية 14/12/2008 حاتم ادريسي M143087812 14

الرشيدية 30/08/2008 خلود والشيخ M143092303 15

03/05/2008 أحمد وعاصم M143116161 16

08/01/2008 هشام دمعون M143116165 17

04/07/2008 ايوب فطان M144096818 18

19/12/2008 محمد أمين الغوم M144116282 19

الرشيدية 30/08/2008 ايمان السكاوي M145093970 20

الرشيدية 24/11/2008 عبد الحكيم صديقي M145093971 21

22/08/2008  شارع المسيرة10رقم آدم زروال M145097248 22

الرشيدية 05/06/2008 فاطمة الزهراء اقدار M145099033 23

الرشيدية 27/05/2008 أميمة موجان M145114231 24

29/12/2005 أيمن بامليك M146009471 25

07/04/2008  شارع المسيرة10رقم  ريحانة امزوغ M146097272 26

قصر اكبا الخنك الرشيدية 26/01/2009 لطيفة السرغيني M146097274 27

الرشيدية 26/09/2008 آية الحسناوي M148085581 28

الرشيدية 14/08/2008 عبد العاطي بلدي M148113224 29

مدغرة 11/04/2007 آدم عدو M149073581 30

غليل 05/06/2008 ميمون ومولى M149092852 31

الرشيدية 04/02/2009 خديجة حسيني M149103175 32

26/09/2008 آية بقاس M156000151 33

19/01/2007 ايمان قروي M136441629 34

الرشيدية 07/12/2005 أيوب عشابو M138152735 35

الرشيدية 16/04/2007 محمد أمين حمامي M139397894 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-3األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

اوفوس 23/07/2008 سارة العمراوي C149009023 1

الحزبان حصيا 01/05/2008 عبد الهادي همو D142108235 2

05/12/2005  شراع المسيرة10رقم  عمار العبدالوي M130017593 3

12/01/2007  شارع المسيرة10رقم  يوسف القبوري M130069628 4

شارع المسيرة10رقم  26/12/2005 اسماعيل حمدي علوي M130069652 5

الرشيدية 30/06/2005 ركابي ندى M134445004 6

اوطاط الحاج 16/05/2005 محمد سليماني M135409811 7

الرشيدية 07/05/2008 سارة ايت برزوق M140092874 8

كلميمة 16/01/2009 سامي قزيز M140092880 9

الرشيدية 12/04/2008 مريم الولجاوي M140108967 10

مركز الــريصـــاني 01/07/2008 امين اسعيدي M141079321 11

الرشيدية 01/02/2009 فردوس بن عشى M141092808 12

الرشيدية 02/06/2008 عبد الصمد صيادي M141092811 13

الرشيدية 27/09/2008 سعد رشدي M141092812 14

شارع المسيرة10رقم  19/08/2008 حاتم وعبي M141099543 15

الرشيدية 22/03/2009 سماح حنوتي M141114250 16

09/11/2008 محمد اوعشا M143096744 17

03/09/2008 هاجر ايت حمادي M143110848 18

الرشيدية 08/12/2008 عبد الرحمان ناصري M143114243 19

06/04/2008 عبد المولى أهل الناضر M143116159 20

الرشيدية 15/01/2008 محمد امين مغزاز M144098716 21

30/10/2008 نوال داهــوش M144116271 22

06/07/2008  شارع المسيرة10رقم  رضا لمرابطي M145091689 23

بوجدور 24/12/2008 فاطمة الزهراء بن لحاج M145093969 24

19/02/2009 رحاب اوموح M145095657 25

16/01/2009  شارع المسيرة10رقم  محمد رضى ماموني علوي M145095941 26

29/07/2008 فاطمة الزهراء المرابطي M146091537 27

26/02/2009  شارع المسيرة10رقم  نورة اوبحى M146093653 28

03/11/2005  شارع المسيرة10رقم  أنس جماعي M147013546 29

03/04/2008 وفاء اباحيدة M147095041 30

17/10/2008 إيمان الشامخ M148116194 31

قصر تمزوغين 13/10/2008 مهدي حمداوي علوي M149097296 32

الرشيدية 11/06/2008 خليل عمراوي M149113235 33

الرشيدية 26/02/2008 صادكي صابر M139445015 34

الرشيدية 09/02/2007 عصام العبدالوي M139445016 35

الرباط 10/07/2007 دعاء اتحى M139467876 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-4األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

ابو الجعد 05/12/2008 ياسين لشكر C143014945 1

الرشيدية 25/08/2006 مهدي حيدا D132593625 2

الحزبان حصيا 01/10/2008 الزهرة وعشى D149097533 3

برشيد 18/11/2008 دعاء العروسي F141116437 4

والد سلطان 21/03/2009 وصال لحجيلي L141093171 5

11/05/2006 فاطمة الزهراء أبومنصور M130069549 6

شارع المسيرة10رقم   20/05/2005 اسماعيل اإلدريسي M130069717 7

الرشيدية 26/07/2007 اسماء ابنعيش M132400168 8

الرشيدية 12/10/2007 مالك المزكيدي M132400169 9

بوذنيب 07/04/2003 مصطفى مبارك M135445167 10

06/03/2008  شارع المسيرة10رقم  محمد وشاين M137471738 11

تنغير 17/11/2005 فاطمة عبد موالي M138329445 12

بودنيب 18/10/2007 عبد الحميد غزوي M138467897 13

الرشيدية 05/01/2009 أبرار القشاوي M140085591 14

19/08/2008 عبدالغني الجيراري M140098933 15

قصر ايت عتو الريش 19/04/2008 اسماعيل كبا M141082003 16

الرشيدية 20/10/2008 شيماء محمدي M141092813 17

مكناس 08/09/2008 آية الصويري M141121757 18

أرفود 04/06/2008 محمد أمين واحميد M142085468 19

18/03/2009 محمد أمين العبدالوي M143116166 20

دوار الحناوات 01/09/2008 أيوب الشهيرو M144085572 21

31/03/2009 منير العنابي M144116278 22

02/01/2009 إخالص واعزيز M145116170 23

26/02/2009 فاضل العزاوي M146109097 24

الريش 12/02/2008 محمد الشيكي M148097249 25

26/04/2008 محمد مكوري M148105229 26

11/08/2008 دعاء الشويخ M148116193 27

30/08/2008 نبيل العلوي M148116201 28

الرشيدية 23/06/2008 مروة راحموني M149093983 29

الرشيدية 22/10/2008 زكرياء عبوي M149093984 30

الرشيدية 18/12/2008 فرح ملو M149113218 31

فاس 14/07/2008 انس الرحيوي N143078212 32

12/02/2007 وليد لكزيط S132359497 33

الرشيدية 18/07/2008 كوثر الفياللي M140092875 34

06/04/2008 مراد فرحان M140116288 35

الرشيدية 22/12/2008 الياس نوبا M141092810 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-5األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

مركز تنجداد 08/09/2008 مروى الدى D141093372 1

ايت بولمان فزو النيف 26/05/2008 حنان داهوش D147149073 2

قصر تمزوغين 26/12/2005 أمين بوزكوري M130069624 3

شارع المسيرة10رقم  25/05/2005 صالح الدين الكراوي M130069700 4

29/05/2007  شارع المسيرة10رقم  سليمان الركراكي M131522245 5

20/01/2006 كوثر اهنسو M134445122 6

12/11/2006  شارع المسيرة10رقم  جواد  عقاوي M136318968 7

19/08/2007 فاطمة ابعيرن M136428326 8

الرشيدية 31/10/2006 حاتم حيزوني M137435626 9

الرشيدية 23/11/2007 محمد أمين بوزياني M138467893 10

25/02/2004 فاطمة وهزيزي M139441385 11

ميدلت 05/02/2008 ماجدة زوار M139467881 12

الريش 08/04/2008 عبد القادر فضيل M140079896 13

11/05/2008 عمران قاسمي M140116287 14

الرشيدية 03/08/2008 محمد خي M141092814 15

13/09/2008 شيماء اوعاصم M141114240 16

الريصاني 06/11/2008 حمزة الوت M142117987 17

الرشيدية 07/09/2008 هند بولخصوم M143082270 18

الرشيدية 07/07/2008 سمية لمحمدي M143093639 19

كلميمة 16/07/2008 اية الصغير M143106042 20

11/06/2008 فردوس رحوي  M143110843 21

31/07/2008 العربي زويني M143116163 22

11/01/2009 مروان الـعـبـيـب M143116167 23

الرشيدية 20/06/2008 خديجة اعاللو M144103268 24

الرشيدية 24/01/2009 دعاء محفوضي M144112322 25

30/06/2008 خالد بنيعيش M144116277 26

28/12/2008 عمران رفيقي M144116279 27

اسفي 28/12/2008 مالك صكى M145099589 28

13/11/2007  شارع المسيرة10رقم  الياس عمري علوي M146076193 29

الرشيدية 22/09/2008 وليد البوابي M146086894 30

الرشيدية 13/02/2009 ادم اودين M146112555 31

20/04/2008  شارع المسيرة10رقم  سهيل جمالوي M149102859 32

05/02/2008 ايمان باغلي M142098797 33

الرشيدية 02/08/2008 فاطمة الزهراء بويمطغن M142113176 34

بوذنيب 07/06/2008 يونس الشرقي M142114802 35

الرشيدية 12/06/2008 عبد الغفور البيباوي M143087811 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-6األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الحزبان حصيا 01/06/2006 جواد همو D131147738 1

امالكو 30/03/2008 ليلى محمدي D143081159 2

01/06/2004 محمد بوبكر M130044104 3

الرشيدية 02/06/2006 النجاري هشام M130445090 4

20/06/2006 العادلي بسمة M131445079 5

أرفود 04/08/2007 وهبي إكرام M137445046 6

01/09/2007 نوا ل الكرخي M137469305 7

شارع المسيرة10رقم  25/11/2006 اسماعيل العالوي M139389064 8

25/06/2005  شارع المسيرة10رقم  عبد الخالق اوسيدي M139440840 9

الرشيدية 06/06/2007 وئام الدهبي M139467879 10

بني تجيت 05/09/2008 ياسين شوي M140113155 11

20/05/2008 مروة شريف علوي M142096813 12

الرشيدية 31/07/2008 وئام اوحساين M143092847 13

الرشيدية 25/07/2008 هيتم بوكبوط M143114226 14

11/01/2009  شارع المسيرة10رقم  محمد أمين افراح M144085469 15

26/06/2008  شارع المسيرة10رقم محمد بولعراب M144097244 16

06/08/2008 مريم بايو M144116276 17

الرشيدية 08/08/2008 بدر الدين محمودي M145098686 18

الرشيدية 15/12/2008 سارة هجان M146093976 19

16/04/2009  شارع المسيرة10رقم  مريم السرغيني M146097273 20

رحالة ايت خليفة 19/05/2008 اسماعيل ازروال M146097287 21

الرشيدية 02/08/2008 دعاء العمراني M146102244 22

04/01/2007  شارع المسيرة10رقم  نبيل زدو M147009576 23

17/02/2009  شارع المسيرة10رقم  فرح عسيوي M147097348 24

الرشيدية 21/11/2008 أشرف لحمدي M147108971 25

الرشيدية 23/05/2008 إحسان عبوبي M147113240 26

05/03/2007 محمد والدرهو M148035795 27

مركز كلميمة 10/09/2008 ياسين اغريس M148097251 28

شارع المسيرة10رقم  08/08/2008 أمين عبداللوي M148097256 29

24/10/2008 فردوس ابن ابراهيم M148116195 30

الرشيدية 23/10/2008 محمد بلكزار M149092851 31

الرشيدية 28/07/2008 الياس سهيلي M149092855 32

الرشيدية 30/07/2008 محمد أمين المهداوي M143112067 33

22/01/2009 ضحى قزيز M143116158 34

الريصاني 16/06/2007 انس ماموني M144092848 35

الرشيدية 09/04/2008 وئام الحيمر M144093638 36
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النوع

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

ذكر

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

أنثى

أنثى

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

ذكر

أنثى

أنثى

أنثى
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-7األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

مكناس 30/10/2006 عبد السالم بلحاج M130065149 1

15/10/2006 يوسف بلخو M133445137 2

شارع المسيرة10رقم  17/02/2008 معاد حمدي M134389061 3

الرشيدية 22/07/2007 محمد أمين هادي بوفوس M135435467 4

قصر تاكديت ،اكوديم   06/11/2006 هيثم خمجان M137229223 5

الرشيدية 02/04/2007 مهدي بونعاس M137488975 6

الرشيدية 11/11/2005 محمد قاسمي M138186457 7

الرشيدية 21/10/2008 عبد اللطيف مسمار M140092877 8

مرزوكة 22/04/2008 لبنى اوسيدي M140108968 9

15/01/2009 محمد اجوامع M140114239 10

الرشيدية 27/12/2008 اسامة بدروس M141092809 11

16/05/2008 هدى البوني M141097788 12

بوذنيب 02/05/2008 طه الدودي M141114229 13

ايت يشو 01/06/2008 سمية بن عال M142097241 14

الرشيدية 10/03/2008 خديجة الهموش M142098717 15

الريش 26/06/2008 يوسف شكوري M143078348 16

31/12/2008 ابراهيم عسوبان M143097270 17

18/09/2008 اسماء العبدللوي M143098826 18

29/10/2008 دعاء ركراكي M143110844 19

07/08/2008 سميرة بابويه M143110846 20

10/09/2008 حفصة اهل الناضر M143110847 21

الرشيدية 26/06/2008 هبة النجاري M145093974 22

28/09/2008 ياسين بن التهامي M145095055 23

الرشيدية 15/03/2009 وسام جمعاوي M145099442 24

ارفود 06/08/2008 يوسف اوبحى M146095037 25

04/03/2008  شارع المسيرة10رقم  سامية ديندان M146097286 26

الرشيدية 28/06/2008 سارة الغازي M146112142 27

الرشيدية 27/09/2008 معاد لقطيب M147113222 28

الرشيدية 07/12/2008 ضحى ايت المقدم M147113238 29

02/09/2008  شارع المسيرة10رقم  حسام الحسناوي M148083946 30

15/02/2009  شارع المسيرة10رقم عثمان لغزال M148097254 31

16/07/2008 جيهان حداني M149098373 32

14/09/2008 سليمة أكربوب M144116272 33

16/03/2009 دعاء اعلي M144116274 34

28/06/2008 هاجر افروخ M145121569 35

17/07/2008  شارع المسيرة10رقم  مروان العمراني M147095035 36



الئحة التالميذ

2020/2021
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-8األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الرشيدية 26/04/2008 ماسين بنها B147006421 1

15/08/2008 دوار البشارة جماعة ايمان الماكي H141085980 2

06/07/2008 / قصر الحارة الزريقات عمران ببكر J145090417 3

26/07/2005  شارع المسيرة10:رقم منير اهروي M130056240 4

18/05/2007 ياسين بن طرال M131495678 5

20/11/2006  شارع محمد10رقم  يوسف تماسي M132135444 6

الرشيدية 04/01/2007 اسراء مريبش M133435558 7

الرشيدية 22/01/2008 الياس وحمي M133488983 8

الرشيدية 27/09/2007 محمد فرحان M134466790 9

15/06/2007 محمد خرداوي M135491229 10

09/05/2006 سليمان حبيب حماص M137435469 11

08/02/2008 شيماء بوزيدي M138445025 12

سال 26/07/2006 محمد طه الطاهري  M139441889 13

الرشيدية 18/10/2008 يونس كرجم M140082293 14

قصر الزاوية القديمة 18/10/2008 كوثر شكوك M140092879 15

تنجداد 12/02/2009 سعد ادريسي M141092815 16

الرشيدية 02/08/2008 امنية حادون M142092849 17

مبدلت 24/04/2008 ابتسام معزاوي M142093636 18

الرشيدية 21/12/2006 مراد وخدجو M143070880 19

07/03/2009 أيوب اليوسفي M143116168 20

الرشيدية 13/11/2008 مروة طاطاحاج M145099555 21

الرشيدية 29/12/2008 يوسف احنصال M145114224 22

الرشيدية 02/12/2008 أيمن زياني M146088332 23

13/03/2009  شارع المسيرة10رقم  ايمان الزين M146095048 24

مركز كلميمة 23/05/2008 هدى عزازي M146114117 25

الرشيدية 10/11/2008 محمد أوتسكت M146114230 26

الرشيدية 04/06/2008 نهيلة ابعيرن M146114796 27

ورزازات 01/07/2008 فاطمة الزهراء بادو M147095042 28

27/12/2008  شارع المسيرة10رقم  نهيلة عسيوي M147097349 29

الرشيدية 31/01/2009 هبة داوود M148109851 30

الرشيدية 21/10/2008 محسين السرغيني M148113156 31

14/08/2008 أسماء بها M149079250 32

14/02/2009 أشرف لمريحيم M147116198 33

09/08/2008 امين بوست M148083086 34

ميدلت 24/04/2008 محمد معزاوي M148093635 35

09/06/2008  شارع المسيرة10رقم فاطمةالزهراء وعديد M148097255 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APIC-9األولى إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الجديدة 21/04/2008 صالح الدين بوزكرة K140068344 1

والد ميمون 13/04/2006 أسامة ابن ياسين M131441630 2

24/03/2007 محمد أمين عامر M131445116 3

الريصاني 27/04/2005 محمد مروش M133445189 4

الرشيدية 26/08/2004 الوالي إكرام M133526594 5

الرشيدية 31/12/2007 أشرف بادي M135425819 6

28/04/2007 بوبكري آية M136445049 7

30/07/2006 نسيمة معروف M136467866 8

25/10/2007 محمد علط M138409978 9

الرشيدية 08/10/2005 محمد بلقزار M139445135 10

01/01/2009  شارع المسيرة10رقم خولة الراضي M141097258 11

زنقة اكادير ميدلت 18/11/2008 فاطمة الزهراء عبدالواحدي M141097315 12

03/05/2008 محمد رشيدي M141114281 13

بودنيب 30/04/2008 عماد وامدين M142083728 14

الرشيدية 30/11/2008 نورة موعال M142088336 15

الرشيدية 15/01/2009 ياسر مغروي M142094871 16

الرشيدية 10/08/2008 عثمان عال M142112104 17

10/03/2009 فاطمة الزهراء بنسـليمان M143116155 18

12/02/2009 حفصة اوحمو M143116156 19

الريش 15/07/2008 بشرى ازكاغ M143118668 20

شارع المسيرة10رقم  18/07/2008 محمد أمين مادوني M144097243 21

الرشيدية 29/07/2008 حسناء الكومي M144113158 22

ورزازات 24/06/2008 المهدي افركوس M144114228 23

الرشيدية 26/11/2008 ياسين الكنتاوي M144114813 24

الرشيدية 19/01/2009 خولة وفروخ M145093972 25

ايت بن عمر 17/12/2007 نهيلة كياني M146093977 26

14/05/2008  شارع المسيرة10رقم دعاء عسيوي M146097347 27

21/11/2008 دعاء النجاري M147098385 28

الرشيدية 02/01/2009 يونس ورحما M148093979 29

05/03/2009 مروان وتالكلو M148116199 30

11/11/2008  شارع المسيرة10رقم  حمزة جمالوي M149102858 31

الرشيدية 13/07/2008 محمد مسلوحي M149114225 32

مكناس 07/04/2008 هبة العمري M148099134 33

الرشيدية 19/11/2008 ياسمين أنباض M148116196 34

الريصاني 01/03/2009 سارة بزاري  M148119737 35

25/06/2008  شارع المسيرة10:رقم عمر بن عشى M149092543 36



الئحة التالميذ
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

1APICO-1األولى إعدادي أصيل مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

ميدلت 13/08/2006 لحسن الداحوس M130049330 1

الرشيدية 09/11/2005 وليد الداودي M132441892 2

الرشيدية 31/08/2007 فايزة ساعف M134464868 3

سال 03/10/2005 اسامة القصري M136467864 4

الرشيدية 10/02/2008 أيوب أهرو M138467891 5

الرشيدية 03/09/2006 إلياس رضاوي M138467910 6

الرشيدية 21/04/2007 مروى حسناوي M139467874 7

الرشيدية 14/02/2008 هدى ابن محمد M139467878 8

الرشيدية 15/11/2008 لمياء ايت الحاج M140114811 9

الرشيدية 25/02/2008 هدى حمدي M141114830 10

الرشيدية 05/06/2008 أسامة باادري M142114839 11

ارفود 11/10/2008 الياس حمداني M143092846 12

مكناس 03/09/2008 مالك االنصاري M143114793 13

الرشيدية 07/09/2008 رانية االنصاري M143114801 14

الرشيدية 25/05/2008 مريم عال M143114810 15

الرشيدية 27/10/2008 عبد الوهاب عبيدي M144114832 16

الرشيدية 15/09/2008 رحيم أحالم M144114838 17

الرشيدية 24/03/2009 أسماء احداف M146114841 18

الرشيدية 29/03/2008 فاطمة الزهراء قبع M147114787 19

الرشيدية 23/01/2009 ندى محفوظي M148114795 20

الرشيدية 26/09/2008 حمزة كرجم M148114821 21

الريصاني 10/05/2008 رهام بعدي M148116944 22

الرشيدية 21/07/2008 بدر الدين بوليال M149114784 23
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

الفصالة و-األولى إعدادي مهني  1ASCPCC-1 القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

مركز كلميمة 20/10/2006 الحسين بولعيد M130029957 1

الرشيدية 01/08/2007 هدى السليماني M132397879 2

تجزئة االنارة 01/08/2007 فرح عماري M133435465 3

الرشيدية 06/07/2007 محمد بناني M134464772 4

الرشيدية 24/11/2007 سلمى المرابطي M137433180 5

03/07/2008  شارع المسيرة10رقم  سلمى بسام M140096748 6

10/08/2008 مروى عمري M140113178 7

04/05/2008  شارع المسيرة10رقم  ياسين عربي M142095038 8

بومية 09/10/2008 فاطمة الزهراء ايت اولحسن M142095047 9

29/06/2008 ياسين كسي M142114819 10

زنقة اكادير ميدلت 30/01/2009 رحاب ايت علي عال M145095936 11

05/12/2008  شارع المسيرة10رقم  ادم محمودي M145095938 12

الريش 19/10/2008 محمد فقيه M145095940 13

19/05/2008 كرسيف5م -حي النكد م امين ازرعي M147095043 14

31/08/2008  شارع المسيرة10رقم  فاطمة الزهراء ايت يوسف M147095045 15

26/09/2008 خديجة ابادو M149079417 16

16/10/2008  شارع المسيرة10رقم  وصال بوزكراوي M149095053 17

05/03/2008  شارع المسيرة10رقم  هبة الترفاس M149095065 18

اوةد شاكر 16/10/2001 لطيفة اوعابي M135513583 19

اوالد عيسى 19/11/2004 ضحى رزوقي M139515204 20


