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الئحة التالميذ

(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-1الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

قصر احنضار 11/02/2003 اسماعيل بوتسكة D130202166 1

دوار حارة اليمين 02/04/2006 يونس اكو D132198532 2

الحزبان  حصيا 07/01/2007 عرفة قابوري D134147753 3

قصر أيت بن سعيد أسول 30/12/2007 مريم ناصير D137646626 4

قصر الدويرة 29/09/2006 وليد الماحي M130029109 5

شارع المسيرة10رقم   22/01/2005 زهير بوركعا M130069545 6

20/01/2007  شارع المسيرة10رقم آية الكراوي M130069550 7

رحالة ايت خليفة 25/01/2006 سعيد ازروال M130069726 8

23/07/2006 صبرين شاللي M130085893 9

ارفود 25/09/2007 الطوطي سلمى M130445010 10

30/09/2007 ادم حرشاو M130463036 11

الرشيدية 02/07/2004 ياسين اوجيل M131329449 12

الرشيدية 11/02/2008 عبد الرحيم القاسمي M131400160 13

15/08/2006 فردوس األنصاري M131441631 14

مكناس 30/07/2007 الضو آدم M131445013 15

مركز بوذنيب 27/05/2007 ازهر فاطمة M131445020 16

الرشيدية 25/01/2008 أمقران شيماء M132445053 17

الرشيدية 01/04/2007 بوحامدي محمد أمين M132445060 18

الرشيدية 16/10/2007 ايمان من ال يخاف M133397892 19

08/12/2004 محسن بن مولى M133441866 20

13/11/2003 عثمان الطواف M133445224 21

بوعرق 06/02/2005 هاجر حاجي M133530554 22

14/09/2005 حسناء يوسفي M134126632 23

الرشيدية 15/01/2008 طاهري هناء M134445068 24

الرشيدية 14/01/2007 انكوط ابراهيم M134445086 25

30/04/2007 أمينة عثمان M135484177 26

الرشيدية 25/02/2008 طارق وهاني M137400177 27

الرشيدية 03/04/2007 عالل هبة M137445042 28

بوذنيب 13/10/2007 سنوسي سلمى M137449052 29

17/10/2007 اكرام خرمجيوي M137467858 30

الرشيدية 31/05/2007 يونس مدجان M138397871 31

الرشيدية 05/06/2007 بنيشو طالل M138445019 32

الرشيدية 25/11/2007 راوية عزوزي M138466770 33

ميسور 28/02/2007 حضراوي خديجة M145076292 34

28/04/2008 وليد بوحفص M146037627 35

فاس 22/08/2007 حمزة الرحيوي N147044509 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-2الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

ورزازات 19/08/2007 ايمان البوني D131668549 1

تفخسيت 10/04/2006 فاطمة وكمان D134248931 2

الرشيدية 30/07/2005 انس نجاري M130054949 3

شارع المسيرة10رقم   11/10/2006 ياسين السرغيني M130069637 4

الرشيدية 13/07/2006 محمد عبداللوي M130069694 5

26/11/2006 انس هامي M130119559 6

شارع المسيرة10رقم  24/05/2007 زياد علوي M130389063 7

القصيبة 22/05/2007 عبد المغيث بن سكى M130400154 8

س الحاجب.ع 06/04/2007 وئام احماني M130409997 9

11/01/2007 فاطمة الزهراء حمداوي M130441876 10

قصر بوسعيد 17/05/2007 قاسم خرازي M130471972 11

05/12/2006 رانية البيكو M130489830 12

02/04/2007  شارع المسيرة10رقم خالد هموش M131389055 13

قصر تمزوغين 08/03/2007 إحسان حمدي علوي M131466782 14

الرشيدية 24/02/2008 اسراء اخرمج M131488978 15

الرشيدية 11/03/2008 مريم عرابة M132400167 16

20/07/2007 إيمان عمري M132441635 17

29/03/2008 صفاء بانا M132441636 18

الرشيدية 11/10/2007 داهوش حمزة M132445056 19

الرشيدية 17/09/2007 رشيد الكعاب M132466761 20

الرشيدية 23/04/2006 أنوار عزة M132494956 21

18/01/2006 اسماعيل بن ضريو M133445175 22

الرشيدية 18/05/2007 ياسين الحسناوي M134400182 23

03/04/2007 رحاب بوسعيد M134435523 24

دوار الدعيديعة 19/03/2007 الموساوي نبيل M134445093 25

28/04/2007 ايمان حنيني M134466516 26

الدار البيضاء 02/10/2007 أمين برقوق M135471817 27

ميدلت 24/04/2007 ايمان الفقير M135515550 28

22/12/2005 هبة العباسي M136440781 29

20/08/2007  شارع المسيرة10رقم سعد فكري M137425816 30

20/04/2007 صالح هني M137435547 31

شارع10رقم   30/04/2007 وعبي هبة هللا M137449050 32

04/05/2007 رضى اضرضور M137467854 33

28/07/2007 مريم اردوز M137467855 34

الرشيدية 02/08/2006 حمداني نور الدين M143073370 35

الرشيدية 11/11/2007 فرح الدرويش M144066267 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-3الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الدشيرة الجهادية 17/02/2008 عبد الرحمــان عــــــــــياد D136659248 1

أزالل 30/12/2007 رشيدة اكنيون H143027815 2

شارع المسيرة10رقم   09/11/2006 مصطفى حمدي علوي M130069701 3

05/04/2007 محمد فاسكا M131431820 4

14/02/2006 دعاء عال M131435473 5

الرشيدية 22/05/2007 احالم حميميد M131488976 6

الرشيدية 01/08/2007 أشرف ايت اسوس M131491582 7

28/08/2006 محمد بنسليمان M132445142 8

الرشيدية 02/06/2007 أسماء لميني M132491599 9

الراشدية 24/06/2006 اسماعيل اغداوي M133186497 10

08/09/2005 فاطمة الزهراء عدو M133435457 11

الرشيدية 06/02/2007 زكرياء االدريسي M134397875 12

الرشيدية 23/12/2007 عبد الحميد دعوي M134400187 13

18/04/2006 جواد إلياس M134445084 14

الرشيدية 22/10/2005 بدر الدين بستاني M134445188 15

الرشيدية 22/09/2007 محمد صدقوي M134464774 16

الرشيدية 21/03/2008 أميمة احسايني M134464775 17

الرشيدية 18/05/2007 رميساء مناعي M135400172 18

الرشيدية 14/05/2007 امال اضار M135443083 19

قصر مزكيدة 19/02/2007 مصطفى بوحايكـ M136402167 20

الرشيدية 18/03/2007 عمر الملوكي M136424100 21

الرشيدية 22/06/2007 هبة العرج M136441628 22

07/10/2007 مريم مساعف M136467846 23

الرشيدية 05/04/2007 يداني خديجة M137445039 24

الرشيدية 20/09/2007 سفيان الزياني M137449048 25

الرشيدية 08/11/2007 أيت بوطيب ماجدة M137449056 26

الرشيدية 20/06/2007 حورية السماللي M138500120 27

مكناس 14/09/2007 عبد هللا قيس M138510234 28

24/06/2007  شارع المسيرة10رقم  يونس واعزيز M138522206 29

الرشيدية 14/01/2006 أشرف لبراهيمي M139152741 30

15/01/2007 ابتسام بوفوس M139259552 31

قصر سرغين 27/11/2007 مريم اوعيسى M139389068 32

الرشيدية 21/03/2007 حدناني هدى M139445021 33

01/06/2006 هبة عرباوي M147071932 34

09/07/2005 رضوان التجاني N130277331 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-4الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

01/03/2008 محمد امين اجناو A138023124 1

10/05/2007 أمال طاهري علوي B139080798 2

16/08/2007 دوار ايت الفرسي هيثم ايت بن عمرو D130661388 3

سيدي بنور 06/02/2004 محمود أبوعلي K135213684 4

تنغير 28/06/2006 عبد الرحيم قاتي L139111609 5

مكناس 01/12/2006 محمد ملوكي M130006677 6

25/10/2006 عبد الوهاب لكناوي M130044046 7

13/08/2005 نوال الزياني M130044072 8

12/06/2006  شارع المسيرة10:رقم محمد بن عشى M130056537 9

29/10/2006 تجزئة عين العاطي عبدالجليل عمري M130069724 10

الرباط 12/07/2006 حفصة اعال M130186489 11

31/10/2004 شيماء العايدي M130435451 12

01/07/2006 سفيان بوتكيوط M130441785 13

الرشيدية 11/11/2005 زكرياء قاسمي M131186449 14

30/09/2006 سليمان شقروني M131441790 15

الرشيدية 18/09/2007 شيماء حور M131485868 16

الريصاني المركز 01/01/2005 حميد االنصاري M131508578 17

قرية موالي امحمد 02/10/2006 عبد الهادي كونت M131512343 18

الرشيدية 10/06/2005 اشرف مكوري M132329322 19

حي المسيرة الرشيدية 28/07/2007 ابتسام بن الحاج M132388783 20

15/11/2006 كوثر العريبي M133441387 21

حي المسيرة الرشيدية 25/04/2007 محسن احماد M134389056 22

22/05/2007 اسامة بوستة M134399767 23

ميسور 02/08/2007 الياس اكيدر M134400183 24

قصر احنصار حصيا 28/04/2007 محمد بوتسكة M134442929 25

23/09/2003 سلمى الحسناوي M135441356 26

قصر اعشيش 05/05/2007 اوعشا وردة M136445040 27

25/05/2007 خديجة االنصاري M136467848 28

حي المسيرة 17/05/2007 لمياء قدار M136471807 29

الرشيدية 15/09/2007 شيماء مسك الليل M137398506 30

18/07/2007 حمزة اومسكور M137426433 31

مكناس 24/05/2006 فاطمة الزهراء مجدي M138467731 32

22/01/2008 خالد حبيبي M138467896 33

15/09/2006 سارة الصبري M139219449 34

02/03/2008 فاطمة الزهراء المهداوي M139467871 35

دوار ازرع 01/01/2005 سناء تمزيرت N137260537 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-5الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

ورزازات 09/09/2007 ايوب اعرابة D149068595 1

الرشيدية 25/08/2006 آدم محفوظي E133231367 2

الراشيدية 17/09/2005 شيماء ايت عقا H142020032 3

1المراكشية 01/01/2007 أسامة الكتاني J138479431 4

24/05/2005 حفصة الفاضل M130044069 5

24/11/2006  شارع المسيرة10رقم آدم الهندي M130069699 6

السمارة 05/05/2007 اشرف احمري M130414127 7

06/10/2005 امبارك فعداسي M130435420 8

الرشيدية 08/11/2007 حمني سلمى M130445037 9

25/04/2004 علي حميمي M131445316 10

29/01/2008 فاطمة الزهراء الركوبي M131467870 11

الرشيدية 10/11/2007 لبنى بعديد M132400165 12

25/01/2008 آية بورمضان M132435368 13

الرشيدية 09/11/2007 جرديني محمد M132445058 14

10/09/2007  شارع المسيرة10رقم  صالح الدين بن جليل M133427256 15

23/08/2006  شارع المسيرة10رقم  محمد أمين اهروش M133522219 16

قصر سرغين 02/12/2007 ندى الراضي M134389060 17

26/06/2003 زكرياء أحطوش M134421952 18

الرشيدية 29/11/2007 أسامة بوشيخي M134464761 19

الرشيدية 31/08/2007 هبة القرشي M134466752 20

جماعة ايت ايكو 11/07/2006 إلياس احيزان M135445117 21

كرامة 12/04/2006 سفيان بوحمدي M135445136 22

13/10/2004 زكرياء الصبري M136219101 23

10/08/2007 فاطمة الزهراء أوخلو M136464829 24

تونفيت 08/05/2006 اكرام ازرور M137227289 25

الرشيدية 20/06/2005 خولة صديقي M137329259 26

09/08/2006 حفصة انسفال M137445105 27

الرشيدية 21/03/2008 محمد امحرزي علوي M137467851 28

09/01/2007 وسيم اهرفوف M138105797 29

14/11/2007 أمل الزياني M138401522 30

14/01/2008  شارع المسيرة10رقم  اخالص الحسناوي M138424453 31

الرشيدية 07/08/2007 طارق بوزكري M138467892 32

04/02/2008 خديجة يوسفي علوي M138485857 33

الرشيدية 20/02/2008 محمد قبوري M139400151 34

الرشيدية 11/04/2007 اوسو فاطمة الزهراء M139445022 35

09/08/2007 محمد قبلون M139467888 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-6الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

مجران 16/11/2007 ابراهيم اوحدى D130589877 1

23/03/2008 فاطمة الزهراء وزمان D131894462 2

25/07/2007 خطارة اعشيش جماعة هاجر اوعشى D134795948 3

قصر احنظار 26/07/2005 امحمد بوتسكة D139202160 4

22/11/2005 دنيا بودروس M130044036 5

17/04/2004 يوسف حسناوي M130044107 6

قصر تازوكة 01/06/2006 سومية تقديت M130069534 7

10/11/2006  شارع المسيرة10رقم زكرياء فهمي M130069668 8

شارع المسيرة10رقم  11/06/2007 محمد أمين صبار M130389062 9

الرشيدية 28/11/2005 محمد علي دخيسي M130441860 10

الرشيدية 04/07/2007 دعاء بوعبد اللوي M130466775 11

الرشيدية 18/07/2007 هبة منصور M131397887 12

15/10/2005 برادي أمين M131445089 13

تاركة القديمة الرشيدية 31/10/2005 رحاب القسمي M131445155 14

الرشيدية 20/08/2007 هبة السبعي M131466783 15

الرشيدية 15/04/2007 مريم بسفو M132435028 16

الرشيدية 19/02/2007 محمد أمين رفيقي M132445113 17

الرشيدية 16/07/2007 صالح الدين سطيح M132466766 18

01/07/2007  شارع10رقم  أميمة اإلدريسي M133388796 19

06/10/2007 محمدامين فقيهي M133411854 20

19/09/2004 ياسين اولوت M133445182 21

صفرو 03/07/2007 أيوب دوناس M133466749 22

الرشيدية 16/07/2007 سلمى بن الحاج M134433710 23

22/07/2007 ايمان عبدالوي M135400170 24

الرشيدية 18/01/2006 زكرياء الخالدي M135445185 25

11/03/2006 توفيق اعقى M136435439 26

الرشيدية 04/11/2007 ريان عاللي M136466805 27

شارع المسيرة10رقم    28/12/2007 ايمن كرفال M137399211 28

الرشيدية 12/06/2006 هشام بوعيون M137427234 29

الرشيدية 21/01/2008 قباش هاجر M137445043 30

فاس 21/05/2007 مقران هدى M137445047 31

شارع المسيرة10رقم   15/10/2007 آدم بوركي M138435625 32

بودنيب 02/06/2007 عمر النافعي M138466538 33

07/12/2007 فاطمة الزهراء كسي M139467872 34

08/08/2004 نور الدين ملوكي M148040572 35

الرشيدية 19/06/2003 وليد عليوي S135238811 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-7الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

ايت حساين 26/09/2007 الزهرة اوفروخ D134584151 1

حي السالم قلعة امكونة 18/11/2007 صالح الدين شكوري D138628761 2

الراشيدية 01/01/2008 محمد منوني D139702921 3

01/06/2006 هبة حمدي علوي M130069623 4

شارع المسيرة10رقم   29/10/2006 إيمان حمدي علوي M130069711 5

الرشيدية 08/06/2007 ايمان عرباوي M131400161 6

28/03/2003 يا سين الغوان M131441395 7

وجدة 25/08/2006 فاطمة الزهراء عالوي M132397865 8

الرشيدية 08/09/2007 فدوى مساوي M132400162 9

الرشيدية 03/10/2006 منال مزروب M132435438 10

01/06/2007 حمزة عمري M132441633 11

قصر الجديد 26/04/2007 جبوري يونس M132445057 12

03/11/2007 مومو سفيان M132445059 13

مراكش 07/07/2007 معاد رحو M132466762 14

تيفلت 20/11/2007 أميمة نوري M132466800 15

25/06/2007  شارع المسيرة10رقم فاطمة الزهراء عسيوي M133388795 16

05/01/2005 يوسف عبو M133435429 17

21/02/2006 عبد الرحيم أيت والحسن M133435623 18

الرشيدية 14/06/2007 ريان عبيد M133466780 19

23/09/2007 ايمن امزيني M133468169 20

الرشيدية 29/12/2007 صوصي هاجر M134445008 21

الرشيدية 11/09/2007 حمزة حدادا M134464767 22

الرشيدية 19/12/2004 عبد الكريم الصافي M135329271 23

02/06/2006 محمد كرجم M135329304 24

21/09/2004 أسامة اليمني M135445168 25

الرشيدية 13/04/2007 فاطمة الزهراء البريان M136415925 26

الرشيدية 01/07/2007 حسناء فراجي M136435435 27

19/01/2006 انس زياني M137388822 28

21/11/2007 هبة محفوضي M137441618 29

17/12/2006 دعاء الحمداوي M137441620 30

04/05/2007  شارع المسيرة10رقم  هبة حافظي M138388776 31

القنيطرة 16/10/2004 ابراهيم بوطيب M138435461 32

الرشيدية 15/05/2007 برطويس أكرم M138525546 33

24/04/2005 سعد أوموح M139435454 34

الريصاني 30/12/2007 أميمة بعاطي M139467877 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-8الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

01/01/2007 سارة وحماد D137590101 1

أيت داوود 10/11/2007 خديجة أكزمت G132742863 2

وجدة 30/03/2008 فاطمة الزهراء عبد الدائم H135323650 3

شارع المسيرة10رقم   04/07/2005 رشيد حمداوي علوي M130069661 4

04/03/2006 كوثر محلوي M130418858 5

07/07/2007 آية الفركلي M130435592 6

03/07/2006 حسام أزواض M130441877 7

الرشيدية 30/03/2007 اية البدري M131398509 8

01/08/2007 محمد الكلفة M131435447 9

الرشيدية 27/03/2008 اية مزان M131441632 10

الرشيدية 20/01/2008 محمد أمين قابيش M132393855 11

02/08/2007 سعيد ملو M132441634 12

الرشيدية 11/03/2008 زينب لمحمدي M132466768 13

الرشيدية 20/04/2007 إسماعيل بوقرين M133425836 14

الرشيدية 21/03/2007 سفيان أعشار M133466750 15

الزريقات 12/08/2007 ادم العطفا M134400179 16

الرشيدية 14/04/2007 بخري خديجة M134445024 17

02/08/2006 بودجاج خديجة M134445081 18

23/08/2006 آدم انباض M134445119 19

16/08/2006 حميد اوبحى M135435413 20

الرشيدية 13/11/2006 ندى العودي M135489829 21

ميدلت 02/03/2008 شاللي كريم M135498156 22

09/03/2008 يوسف القصبي M136467861 23

26/09/2007 دعاء عرابة M137400175 24

06/11/2007 عبد العزيز الزهاني M137435583 25

11/02/2007 صالح بوتديلين M137441622 26

07/09/2006 إيمان صامب M137445099 27

الرشيدية 27/03/2007 محمد اغدو M137445143 28

الرشيدية 16/11/2006 وصال اوعبي M137466772 29

10/10/2005 صالح الدين حمداوي M138441780 30

الرشيدية 24/08/2007 فاطمة الزهراء اعمامر M138491595 31

05/01/2008  شارع المسيرة10رقم  هاجر ايت حاد M138522154 32

دوار اوالد عبد القادر 12/10/2007 الغزال عبد السالم M139445017 33

01/03/2006 هيثم بقالة M139445195 34

قصر ازوالة 17/12/2007 خديجة وخويا M139490815 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-9الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

05/08/2007 محمد امين اعراب C139144273 1

قصر اسفال تاديغوست 22/01/2006 وسيم اربيب M130056399 2

27/06/2006 أية جعفر M130262094 3

مركز بوعنان 27/07/2007 اية سيفي M130434457 4

11/11/2004 فا طمة الزهراء رضاوي M130441863 5

الرشيدية 10/05/2007 لحمدي بالل M130445011 6

الرشيدية 17/09/2007 التعرمتي هشام M130445036 7

الخزازنة 23/02/2007 كمال لحلو M131445114 8

27/11/2004 فيصل اللودي M131445283 9

الرشيدية 14/12/2006 رضى عبوي M132329284 10

الرشيدية 06/01/2007 عمر علمي M132400158 11

16/12/2006 رحاب اوسيدي M132435517 12

11/12/2007 الماموني ياسر M132445065 13

الرشيدية 21/09/2007 ابراهيم عتابن M132466801 14

كراندو 17/04/2006 مصطفى شيكي M133191487 15

الرشيدية 05/12/2006 سفيان الصابري M133445133 16

15/01/2007 أسامة انسل M134435541 17

الرشيدية 30/04/2007 بلعيدي آية M134445067 18

الرشيدية 12/04/2007 بولكرام حفصة M134445069 19

الرشيدية 03/09/2007 الطرباني هاجر M134445070 20

ميسور 13/04/2007 عبد الصمد نجاري M134464760 21

الرشيدية 12/02/2007 وليد مكوري M134466779 22

الرشيدية 12/03/2008 نعمة البهجة M134488735 23

31/01/2008 شيماء الحرشاوي M135435442 24

الرشيدية 07/08/2006 ايوب االنصاري M135489477 25

08/08/2007 فاطمةالزهراء زمراني M136435027 26

15/10/2006  شارع المسيرة10رقم  حياة الشاية M136435361 27

21/03/2007 سلمى سعيدي M136441625 28

الرشيدية 21/01/2008 عبدالهادي قاسمي M137400153 29

الرشيدية 03/08/2007 هند باقاس M137466796 30

31/10/2006 عمر السعداوي M138467924 31

20/12/2007 ضحى البقال M138521845 32

تاذيغوست 25/09/2005 محمد نور M139105519 33

الرشيدية 13/06/2007 جيهان عاتبي M139491589 34

بولمان 20/04/2007 ندى لحميدي M145066268 35

18/09/2007 حمزة اوشكنو M135400185 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2APIC-10الثانية إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

19/09/2005 غزالن حسناوي M130044035 1

رحالة ايت خليفة 31/05/2004 محمد ازروال M130069576 2

شارع المسيرة10رقم   03/05/2005 سليمة بامليك M130069587 3

الرشيدية 29/04/2007 محمد أمين جلولي M130400155 4

الرشيدية 22/08/2004 هبة الحجري M130437399 5

05/12/2007 أوحدادة وئلم M130445009 6

31/03/2006 مصطفى نجاري M130445171 7

الريش 25/04/2007 ندى مسييح M130464335 8

الرشيدية 03/10/2007 أمين بنيشو M130466787 9

12/09/2007 أشرف حمدي علوي M131388779 10

الرشيدية 19/03/2008 سامي الزهر M131400159 11

بودنيب 19/05/2006 نادية بوعزاوي M131434499 12

الرشيدية 12/09/2007 وصال خي M132400164 13

الرشيدية 25/01/2008 امقران معاد M132445063 14

الرشيدية 27/07/2004 جمال الفزني M132445107 15

الرباط 29/11/2007 زينب حافظي M133422817 16

الرشيدية 22/10/2006 سيف الدين لحجيلي M134126688 17

الرشيدية 26/10/2004 أسامة الفرحي M134186394 18

02/02/2008 مارية البواب M134435412 19

25/10/2007 فرح واليدي M134441638 20

الرشيدية 21/11/2007 نرجيس مجيد M134464777 21

الرشيدية 22/04/2007 حسناء الصافي M135400173 22

بودنيب 24/10/2007 فاطمة الزهراء بن الحاج M135400174 23

الرشيدية 12/05/2007 صادكي فاطمة الزهراء M136445041 24

18/11/2005 ياسين بوزياني M137441403 25

09/11/2007 فاطمة الزهراء دخيصي M137441619 26

الرشيدية 11/01/2008 ابو عروة هبة M137445045 27

11/09/2004 شيماء زيتوني M137445205 28

الرشيدية 03/06/2007 شيماء إماسي M137518396 29

الرشيدية 16/04/2007 آية بوجو M138466774 30

شارع المسيرة10رقم  30/07/2007 فاطمة الزهراء كراوي M139389067 31

09/11/2004 أيوب كايدي M139441870 32

11/02/2008 ملك عمراين M139467882 33

05/04/2007 فرح خرطيط M139467886 34

20/03/2008  شارع المسيرة10رقم  نسرين خيي M143076183 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

2ASCO-1الثانية إعدادي أصيل القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الرشيدية 19/01/2006 إكرام اليعقوبي M134467908 1

الرشيدية 03/09/2007 فاطمة الزهراء بادور M136467844 2

اغبالة 01/12/2006 أسماء الحمدي M136467845 3

الرشيدية 29/01/2008 مروة الحمداوي M136467849 4

الرشيدية 04/08/2007 سعد مساعد M136467859 5

مركز زومي 28/04/2007 هدى شلوق M136467863 6

الرشيدية 20/02/2007 حمزة بن مولى M136467865 7

الرشيدية 04/06/2007 فاطمة الزهراء ايت سعيد M137467856 8

الرشيدية 12/07/2006 مريم وهزيزي M137467911 9

19/04/2006 إكرام ديدي M137467912 10

الرشيدية 22/02/2005 رضوان ماكوري M137467923 11

الرشيدية 09/09/2007 مروان كوكو M138467890 12

الرشيدية 09/01/2008 يونس المقدمي M138467898 13

الرشيدية 08/06/2007 زينب الصادقي العماري M139467867 14

الرشيدية 26/06/2007 فاطمة الزهراء جربوعي M139467880 15

الرشيدية 15/07/2007 شيماء حداني M139467883 16

الرشيدية 07/09/2007 أمال السرغيني M139467885 17

الرشيدية 04/10/2007 ندى ايت عبد هللا اوعلي M139467887 18

الرشيدية 19/07/2007 نصر الدين لعروسي M139467894 19

الرشيدية 23/08/2007 آمنة اسعيدي M149071929 20
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

الفصالة و-الثانية إعدادي مهني  2ASCPCC-1 القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الرشيدية 14/01/2005 يوسف بن احمد بن مولى D134117742 1

15/05/2007 شيماء مبروك H138338904 2

24/04/2006 ازلماض يوسف M131445088 3

الرشيدية 13/11/2004 حمزة بسام M132329245 4

01/06/2005 أميمة أعرموز M132435456 5

30/10/2004 ياسر هالل M132435497 6

07/07/2007 لبنى هرشان M132435599 7

الرشيدية 23/03/2004 كوثر ابني حسان M132439894 8

06/07/2007  شارع المسيرة10رقم  دعاء اوفخضي M132488971 9

بني تجيت 13/10/2007 عبد الرحمان صغيري M134400186 10

20/11/2007 سلمى علوي M134435511 11

15/08/2006  شارع المسيرة10رقم  فاطمة الزهراء سفوا M134435561 12

الرشيدية 26/09/2007 مريم أولكيرح M134464771 13

06/05/2006 محمد البشيري M135126563 14

29/03/2005 الياس مرزوكي M135435450 15

10/06/2007 مصطفى موهو M136435605 16

03/03/2008  شارع المسيرة10رقم  اسماء يدني M136442808 17

08/01/2008 فردوس كريمي M138435398 18

10/12/2007 عبد المغيث عربي M138435516 19

03/06/2007 فاطمة الزهراء بوبكري M138435552 20

قصرتزموريت 05/05/2005 محمد الهموش M138489528 21

12/07/2007 مروة نجاري M139467875 22

19/10/2007 خديجة قدار M139485880 23

بولمان 30/05/2004 أزروال أحمد N137026515 24


