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الئحة التالميذ

(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-1الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الريش 22/11/2006 امال حداش M130019338 1

11/12/2005  شارع المسيرة10رقم إلياس صديقي M130044067 2

24/04/2004 سمير اهروم M130068140 3

قصر اكبا 21/08/2006 عبدالرحيم ابوالشريف M130069560 4

قصر تمزوغين 21/03/2005 لمني ايمان M130069659 5

قصر كاوز 19/06/2006 مريم حسناوي M130069692 6

الرشيدية 14/04/2004 يونس عبداللوي M130069719 7

الرشيدية 11/11/2006 يونس عال M130126615 8

الرشيدية 25/09/2006 ابتسام العزيزي M130186494 9

21/07/2006 يسرى مختاري M130435615 10

تنغير 28/07/2006 حسن الكبداني M130441882 11

الرشيدية 04/07/2005 أميمة الجكاني M130445151 12

الرشيدية 15/12/2005 أمين اعلي M130445170 13

شارع المسيرة10رقم  05/09/2004 فاطمة الزهراء الحمداوي M130445274 14

الرشيدية 01/11/2006 مغاري شيماء M131329357 15

18/07/2005 سعيد الحيان M131441789 16

10/10/2006 تمغارين فاتحة M131445077 17

الرشيدية 01/12/2003 كريمة قاسمي M132186503 18

10/11/2006 مروى ستي M132435411 19

09/11/2006 سحر المندور M132445108 20

شارع المسيرة10رقم  27/01/2006 حمزة وشكوك M133441409 21

16/02/2007 دعاء دهمي M134445124 22

الرشيدية 20/07/2005 اشرف احداف M135329412 23

الرشيدية 13/03/2006 مروان صيادي M136329283 24

الرشيدية 27/03/2007 علي والمدني M136435436 25

الرشيدية 25/03/2005 اسماعيل اشكوك M136441369 26

الرشيدية 17/05/2006 بدر البوحديوي M136449075 27

الريش 28/12/2006 ابراهيم اورحو M137329326 28

208تجزئة البلدية رقم   19/06/2006 يحي منيوي M137435577 29

الرشيدية 28/06/2004 محمد علي قرويش M138441684 30

03/10/2006 هبة الكومي M138441776 31

15/10/2006 هشام ابني M138441777 32

قصر العشورية 05/10/2006 اخالص طلبي M139486731 33

الريش 05/12/2005 فاطمة الزهراء الشيكي M140035802 34

شارع المسيرة10رقم  12/10/2005 أمين أحداف M147013548 35

14/04/2007 قصر أيت أسال كرامة بالل اقشور M149066315 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-2الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

تونفيت-ايت عبدي  04/01/2007 شيماء ايت حدو C130160213 1

قصر ايت خردي 22/06/2004 أيوب خرداوي D130202167 2

02/07/2006 نورة وزمان D132361092 3

شارع المسيرة10رقم  06/01/2004 زكرياء اعاللي M130069603 4

01/01/2006  شارع المسيرة10رقم  هشام عسيوي M130069744 5

سطات 05/05/2006 بالل الصويري M130073532 6

قصر ازوالة 24/02/2005 محمد اومسكور M130073889 7

25/04/2006 زكرياء النجاري M130104237 8

03/03/2006 رضوان بومية M130441871 9

24/08/2006 صفاء الزياني M130441879 10

23/08/2006 طارق يدير M130441880 11

12/08/2006 محمدامين سكاوي M130462939 12

عين الشواطر 07/08/2006 وجدان الشاية M131441788 13

31/07/2006 اوسيدي آية M131445078 14

18/01/2006 فاطمة الزهراء صيكوك M131445161 15

الرشيدية 09/10/2006 وصال اوسيكيس M132384958 16

02/11/2004 اسماء بابوي M132441400 17

27/7/2020مغادر 25/09/2005 وداد أحداف M133152717 18

الحي الجديد بوذنيب 05/04/2005 يوسف امسيف M133235821 19

الرشيدية 09/10/2005 فاطمة الزهراء ازواض M133441419 20

18/10/2006 حنان الداللي M133445127 21

17/05/2006 حنمزة وزايد M133445141 22

الرشيدية 02/03/2006 محمد السهالوي M134186458 23

15/11/2006 تجزئة الواد الحمر رقم نور الدين البورخيسي M135435492 24

16/11/2003 أمين بخري M135445186 25

قصر اورير 20/12/2006 هند دعوي M137420004 26

23/03/2006 صابرين اوعمر M137441390 27

02/03/2007 أشرف اوتالكلو M137445120 28

20/05/2004 نهاد ايت حدو M137502516 29

03/03/2007 هاجر محبوبي M138489000 30

الرشيدية 18/10/2006 عادل أبدار M139217273 31

الرشيدية 26/01/2005 محسن الوت M139285086 32

شارع المسيرة10رقم  23/09/2005 صابر اوحوسى M139441362 33

الرشيدية 30/10/2006 محمد العسري M139442479 34

مركز اوفوس 10/06/2004 يسرى وتزاري M140069115 35

22/01/2003 أسامة عديدو M146069158 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-3الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

احنصار حصيا 20/11/2003 يونس ومولى D130202171 1

07/11/2006 خديجة طالبي M130044051 2

02/10/2006 مروة البكراوي M130044053 3

22/10/2006 سهام المجاهد M130044054 4

04/12/2005 صالح الدين طالبي M130044066 5

قصر تاردة 20/12/2004 نورة اوبابا M130056313 6

قصر تيطنعلي كرامة 22/03/2003 أسامة عوج M130065838 7

09/01/2007  شارع المسيرة10رقم  سليمان الدريع M130069689 8

مرزوكة 21/10/2006 سهام اردراس M130079797 9

قصر الجرامنة 02/08/2004 محسن بوحميدي M130082013 10

18/04/2006 حمزة الطرباني M130445115 11

الراشيدية 06/02/2007 وليد مداح M130472322 12

عين الشعير 18/01/2006 عادل اومبار M132283909 13

الرشيدية 14/09/2005 فاطمة الزهراء الماس M132441365 14

311 رقم 73بلوك   06/01/2007 شيماء السباعي M133230183 15

14/05/2006 مروة بن لحبيب M133445106 16

09/10/2006 أمين شيبوب M133445131 17

11/08/2006 محسن مغفور M133445132 18

مكناس 03/08/2005 محمد خربوش M133445178 19

قصر موالي امحمد 15/06/2002 سكينة اوعشا M134435538 20

الرشيدية 15/07/2006 اخالص بن الفياللي M135126578 21

26/01/2006  شارع المسيرة10رقم  سلمى لمراني M135440768 22

22/06/2006 محمد اليسفي M135447299 23

الرشيدية 25/07/2004 عمر ديوان M136329242 24

23/10/2006  شارع المسيرة10رقم  أميرة القاسمي M136435352 25

شارع المسيرة10رقم  01/01/2006 الهام رحموني M136441366 26

الرشيدية 25/01/2007 ياسر بوشدور M136449081 27

القصبة القديمة 23/08/2004 عبد الحميد عرباوي M137329327 28

قصر مزكيدة 08/10/2005 الحسين وديرو M137329337 29

الرشيدية 18/04/2007 يوسف اولخير M137329506 30

13/11/2006 كريم مولكي M137445100 31

الرشيدية 24/02/2007 عبد االله بنعمر M139329338 32

31/08/2006 هبة بانا M139441770 33

26/08/2006 نسرين سالل M139441771 34

تسكدلت 20/10/2003 مارية العمر اوي M146069125 35

سيدي بوبكر الريصاني 17/03/2007 عمران اسماعيلي N131313303 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-4الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

14/09/2006 دعاء الحيداوي D132590421 1

حصيا 26/09/2004 محمد خرداوي D137197685 2

11/09/2006 يوسف عثماني E140133743 3

طانطان 04/08/2005 عبد الحكيم ركيك G130765891 4

قصر الكراير 13/10/2006 هدى صالحي M130035530 5

25/07/2004 حي عين العاطي األولى سهام زروال M130069578 6

الراشيدية 16/07/2006 صالح الدين ابري M130077771 7

بودنيب 11/10/2003 زكرياء نجاري M130112210 8

04/07/2004   شارع المسيرة10رقم  يوسف عبوي M130439944 9

27/09/2006 محمد أمين كوكو M130441878 10

ايطاليا 20/11/2004 سهيلة زكاغ M131508577 11

03/05/2006 سعاد العكري M132428113 12

الرشيدية 10/05/2006 سارة االنصاري M132467929 13

الرشيدية 17/11/2006 مروى المنصوري M132486280 14

الرشيدية 16/10/2006 محمد الترفاس M133152719 15

الرشيدية 05/09/2006 عبد الرحيم غدان M133419061 16

الرشيدية 15/08/2005 ابراهيم بوركي M133435394 17

مكناس 14/04/2006 سليم خرمجيوي M133442433 18

الرشيدية 15/11/2003 كوثر عال M134435478 19

الرشيدية 28/11/2005 صالح الدين شبوب M134441389 20

الرشيدية 16/10/2004 يوسف ورحمة M134449096 21

29/03/2006 المهدي محمد أمين M135146717 22

25/04/2006 هبة حمومي M135345021 23

04/04/2006 هيتم بوزكراوي M135441887 24

مركز اوفوس 28/09/2005 فاطمة الزهراء اوغدو M135445219 25

الرشيدية 11/11/2004 عماد عاللي M136435622 26

الرشيدية 03/04/2003 فاطمة الزهراء تكونيت M136526632 27

الرشيدية 15/04/2006 يسرى احمدوش M137435507 28

02/09/2006 هاجر الزين M137445098 29

22/11/2006 إلياس الزيتي M137467917 30

الرشيدية 17/12/2006 انس مالكي M137489005 31

21/10/2006   شارع المسيرة10رقم  كوثر عربي M138435584 32

الرشيدية 27/04/2005 مروان محمدي M138441361 33

الرشيدية 23/09/2002 سلمى المحجوبي M139435414 34

31/01/2007 اية ناجي M139441772 35

11/10/2006 سلمى لحضى M139441773 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-5الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الحزبان حصيا 30/01/2006 سمير همو D138148387 1

19/01/2006 محمد علي عرباني M130017589 2

شارع المسيرة10رقم   07/04/2007 سمير حجاجي M130017798 3

قصر تمزوغين 14/01/2007 هيبة حمداوي علوي M130069676 4

قصر موالي امحمد 18/08/2005 عائشة الخردوي M130069703 5

الرشيدية 06/05/2006 حمزة الناصيري M130186455 6

الرشيدية 04/05/2005 هبة سهيلي M130329468 7

22/05/2006 اكربوب ياسين M130445091 8

21/01/2007 هاجر دادى M130445118 9

الطاوس بودنيب 24/07/2004 حنان الشرقي M131441394 10

04/03/2006 هشام فاسكا M131484929 11

21/03/2006 أحمد حدوش M132186441 12

31/01/2006 جهاد ايت علي عال M132435391 13

14/07/2005  شارع المسيرة10رقم  فاطمة الزهراء رقراق M132439825 14

الرشيدية 08/08/2006 سلمى الركراكي M133329452 15

15/03/2007 صفاء قباش M133445129 16

07/03/2006 أسامة فهمي M133445138 17

20/09/2006 سلمى الطاريق M133454465 18

مسكي 31/03/2004 ناصرة تبوسلت  M134184927 19

14/05/2006 خديجة اوبوبو M134445123 20

قصر البراني مدغرة 18/08/2003 كريمة غيوان M134445293 21

13/10/2006 إكرام االدريسي M134485932 22

الرشيدية 07/10/2004 نصر الدين بن سعيد M135477040 23

الرشيدية 13/03/2007 فاطمة الزهراء رمضاني M136329328 24

الرشيدية 03/04/2006 ايمن عدالن M136402887 25

الرشيدية  03/06/2005 حسام قسو M136435470 26

الرشيدية 27/01/2005 مروان باعلي M136435555 27

الرشيدية 07/03/2007 عثمان أوباك M136449073 28

الرشيدية 18/01/2007 نعمة العزيزي M137186493 29

الرشيدية 23/07/2004 حسام أبدار M137222883 30

17/05/2006 عمر فراح M137445144 31

شارع المسيرة10رقم  19/05/2003 محمد امحمدي M138441683 32

09/07/2006 خولة الحسناوي M141070882 33

حي المسيرة الرشيدية 06/02/2007 أنس الحسناوي M139152681 34

الرشيدية 08/07/2002 محمد أيمن كنز M139435571 35

الرشيدية 07/03/2005 حنان محبوب M146076050 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-6الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الرشيدية 24/11/2004 ايوب كبيري D132192055 1

بوعرفة 03/04/2006 معاد سالمي D139716004 2

17/08/2006 هبة لمرابطي M130004440 3

شارع المسيرة10  15/11/2002 محمد الهادي M130044122 4

10/07/2005  شارع المسيرة10رقم  خديجة مباركي M130056472 5

19/08/2003  شارع المسيرة10رقم  محمد حمدي علوي M130069642 6

18/10/2005  شارع المسيرة10رقم  عبدالعزيز مومو M130069702 7

الرشيدية 01/02/2007 عبد الحفيظ سيدي الخير M130077944 8

قصر وشان الريصاني 08/03/2005 أميمة عزاوي M130091485 9

الرشيدية 02/11/2006 دعاء عاصمي M130100337 10

قصر تمزوغين 13/12/2006 هاجر بامليك M130111552 11

الريصاني 31/12/2005 محمد أمين بزاري M130219594 12

22/03/2007 محمد بسباس M130441874 13

الرشيدية 23/08/2004 أميمة أهل الناضر M130445290 14

17/08/2004 مريم كريني M131435539 15

22/04/2006 محمد مسروحي M131435589 16

20/10/2003 تجزئة موالي علي يوسف االدريسي M132441489 17

21/06/2006 فاطمة الزهراء كسو M132445102 18

الرشيدية 07/11/2004 محمد ايت احساين M133329359 19

07/07/2006 ماجدة استيمو M133427198 20

25/05/2006 حسناء بوزكراوي M133428112 21

العيون 30/07/2005 محمد عاييي M133441388 22

الرشيدية 04/12/2006 خولة الدهبي M134329453 23

الرشيدية 20/09/2006 سلمى ابريوي M134329513 24

الرشيدية 04/08/2006 حمزة بوعبيد M136489001 25

الرشيدية 25/12/2003 المهدي اكنيز M136490995 26

الرشيدية 24/01/2006 محسن ايت عمر M136494928 27

الرشيدية 30/11/2006 ابتسام ورحما M137329402 28

الرشيدية 29/04/2004 هبة احمي M137329474 29

06/04/2006 محمد طه بويمطغن M137489609 30

الرشيدية 28/08/2005 عبد هللا المرابطي M137490363 31

الرشيدية 16/03/2005 نسيبة مالكي M138329314 32

الرشيدية 05/10/2006 عمر امزيل M138329364 33

27/10/2006 فرح مجداوي M139212110 34

10/02/2004 أنوار بلمبارك M149069159 35

01/09/2004 وصال النجاري M159036243 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-7الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الرشيدية 07/02/2005 محمد الرجدالي M130006582 1

شارع المسيرة10رقم  28/02/2006 حمزة الدريع M130069720 2

16/03/2004  شارع المسيرة10رقم ابراهيم العالوي M130069722 3

شارع المسيرة10رقم  30/09/2006 مروة هاشمي M130069733 4

قصرايت عتو الريش 02/10/2004 حسناء تقديت M130069748 5

14/09/2005  شارع المسيرة10رقم أميمة خنبر M130069758 6

05/03/2007 فاطمة الزهراء بن لحسن M130076067 7

الريصاني 19/12/2006 يسرى ايت احساين M130329262 8

الريصاني 24/11/2003 كوثر الحيان M130441700 9

25/11/2006 سارة ماسو M130441873 10

21/04/2006 الشويخ حنان M130445080 11

الرشيدية 23/10/2006 دعاء الحمومي M131152707 12

شارع المسيرة10رقم  26/11/2004 اسامة محمودي M131441834 13

20/02/2006 األحمر أميمة M131445076 14

الرشيدية 30/01/2006 ايمان بن الطيب M131477042 15

الرشيدية 07/07/2003 رشيد ايت اوبو M132390114 16

06/03/2007 نزيه الجيراري M132445109 17

الرشيدية 08/06/2004 عدنان طنيفص M133445221 18

الرشيدية 17/05/2006 سعد الدين بن صحراء M134418936 19

01/03/2007  شارع المسيرة10رقم  فاطمة الزهراء خرازي M134428135 20

الرشيدية 16/03/2003 سفيان ميوسي M134445348 21

الرشيدية 27/02/2007 ادم لحضى M134489478 22

الرشيدية 05/12/2002 عبد الرحمن نجاري M135329515 23

17/01/2007 ادريس عكور M135445111 24

شارع المسيرة10رقم  17/12/2002 زينب بنكشة M135445322 25

الرشيدية 14/09/2006 محمد أيشي M136152697 26

الرشيدية 20/11/2006 محمد أمين صحراوي M136152699 27

28/01/2007 حفصة وافي M136212233 28

الرشيدية 26/01/2004 كوثر افتيسي M136445351 29

الرشيدية 12/09/2004 أمين الخياري M137186513 30

06/01/2005 نورة بن مولى M137441890 31

الرشيدية 10/06/2006 محمد احسيني M138329363 32

01/01/2006 نبيل عمراين M138441781 33

الرشيدية 10/11/2006 أشرف أجغو M139152752 34

لرشيدية 14/02/2005 الياس كرموط M139435513 35

06/11/2006 خولة شوي M138441774 36
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-8الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

29/05/2006  شارع المسيرة10رقم  طارق زوهير M130069538 1

قصر اكبا جماعة الخنك 18/10/2005 مريم موجان M130069672 2

15/10/2006 شارع المسيرة10رقم  ايمان مادوني M130069731 3

15/05/2006 السليماني رحمة M130445075 4

الرشيدية 18/04/2005 حفيظة بن الحاج M131385947 5

15/06/2006 لمياء الخضير M131441787 6

27/07/2004 صالح الدين حميميد M131445286 7

22/09/2006 نصر هللا الجيراري M132445110 8

قصر مسكي 18/08/2003 وفاء حداني  M133184887 9

الرشيدية 15/04/2006 ايمن مدني رشدي M133329351 10

16/04/2006 وئام احاسوس M133445126 11

28/12/2006 شيماء انوارو M133445128 12

حي المسيرة الرشيدية 17/06/2004 أنس ختار M133445222 13

الرشيدية 09/10/2006 منير األطراسي M134186482 14

17/02/2006 سكاوي ياسين M134445085 15

16/11/2006 سلمي محمد M134445087 16

اوالد عيسى 25/03/2005 وردة حميدي M134515546 17

الرشيدية 10/05/2006 أميمة الفرحي M135186408 18

الرشيدية 30/12/2006 عبد الهادي ملكاوي M135329480 19

14/08/2004 طارق الرملي M135441375 20

28/11/2003 محمد الحسناوي M135445165 21

الرشيدية 03/11/2006 عبد االله العمراني M135489479 22

14/05/2006 ريان العيرج M136435510 23

قصر اقربوس 07/07/2004 ايوب مادو M136441386 24

24/09/2006 هاجر معروف M137467920 25

الرشيدية 05/07/2006 فاطمة اباخويا M138418888 26

الرشيدية 19/08/2006 هدى بقاصي M139152680 27

بودنيب 01/11/2006 محمد أمين اجا M139152742 28

الرشيدية 17/02/2006 زياد خجراجي M139186492 29

الريصاني 28/09/2005 كوثر لمراني علوي M139414807 30

08/11/2002 ياسين اوعاصم M139441682 31

الرشيدية 21/07/2006 ايمن زهار M142066298 32

13/02/2007 شيماء العلوي M143065217 33

الرشيدية 05/11/2004 محمد امين الزياني M145052898 34

الرشيدية 03/09/2006 دعاء برعو M147052530 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-9الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

أسول 24/05/2004 كوثر ابنيشو D130178026 1

قصر مرزوكة الطاوس 26/02/2004 مروان اوحساين D142007350 2

الجديدة 09/08/2006 هبة بوزكرة K132141525 3

الرشيدية 21/09/2005 فؤاد عزو M130006431 4

15/02/2007 يوسف حوش M130017797 5

11/08/2005 اشرف الحسناوي M130044064 6

قصر اسرير مدغرة 30/06/2004 امال ابليدي M130044110 7

شارع المسيرة10رقم   10/07/2006 اسماء السرغيني M130069556 8

الرشيدية 13/02/2005 الخو وليد M130091878 9

الرشيدية 15/11/2005 سلمى احداف M130329260 10

11/10/2006 ابتسام الركراكي M130435500 11

31/07/2006 نصر هللا بن عبو M130441881 12

21/07/2006 بوديس أنس M130445094 13

23/12/2006 عبد الرحمان طهيري M130445145 14

03/01/2006 فاطمة الزهراء زريفي M131441791 15

قصر ازوالة 19/04/2006 امبارك امولود M132152722 16

الرشيدية 17/03/2004 فاطمة الزهراء عال M132441694 17

قصر أسرير 21/01/2003 يوسف البو M132491524 18

الرشيدية 04/09/2005 محمد العوني M132495580 19

الرشيدية 23/07/2006 أميمة حمداوي M133152715 20

الرشيدية 07/06/2005 نوفل حجاجي M133329423 21

20/02/2006 محمد عيادي M133441380 22

الرشيدية 05/11/2005 منال عماري M134125912 23

شارع المسيرة10رقم  29/06/2005 وليد الشرقي M134441392 24

13/06/2005 عبداالاله اوالمالح M134441408 25

30/05/2006 الحسناوي حفصة M134445082 26

قصر اسرير 02/03/2005 محمد ابليدي M135283792 27

ارفود 17/03/2001 شيماء مجبر M135445320 28

09/01/2007 شيماء اكربوب M136445104 29

الرشيدية 22/06/2006 فاطمة الزهراء حميدي M137186463 30

25/05/2006 يسرى حسناوي M137230184 31

الرشيدية 15/12/2003 محمد صابر M138435506 32

الرشيدية 31/01/2007 إلياس اسليماني M139152745 33

الرشيدية 18/08/2006 توفيق القبوري M139329335 34

29/12/2006 سلمى المزروب M140069998 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3APIC-10الثالثة إعدادي مسار دولي القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

الراشيدية 15/03/2004 فاطمة الزهراء مراري C130028214 1

كلميمة 09/05/2005 بشرى امزيل M130063023 2

25/09/2006  شارع المسيرة10رقم  حاتم االدريسي M130069555 3

الرشيدية 10/02/2004 سفيان الخضير M130418961 4

الرشيدية 26/01/2004 حمزة القابوري M130435569 5

19/05/2006 فاطمة الزهراء ناصري M130441783 6

10/02/2006 طارق الغوت M130441786 7

07/01/2007 سلمى سطيح M130441883 8

الرشيدية 12/07/2006 اية البحاري M131329353 9

قصر سرغين 02/09/2004 محمد أمين العمراوي M131435375 10

25/02/2007 خديجة الزين M131445121 11

الرشيدية 26/03/2006 ياسين بن دريو M132152705 12

الرشيبدية 02/11/2005 عبد الكبير العباسي علوي M132155711 13

27/04/2006 فاطمة الزهراء رجدالي M132329392 14

الرشيدية 22/06/2005 عز الدين محمدي M132441846 15

الرشيدية 10/07/2006 مروة عبداالوي M133329511 16

18/05/2006 وئام عزيزي M133445125 17

27/02/2006 ارزاق ايت تزكزاوت M134126599 18

قصر الزاوية القديمة 09/02/2006 أسامة شكوك M134300641 19

02/01/2006 عمراني صبرين M134445074 20

20/02/2007 هبة سلمي M134526623 21

الرشيدية 09/07/2004 محمد طه العنوز M135155739 22

17/04/2006 تجزئة الواد األحمر  رقم أسامة البوني M136449078 23

الرشيدية 29/10/2006 فاطمة الزهراء ساسيوي M136489002 24

طاطا 29/11/2005 حسام اكنير M137126678 25

الرشيدية 05/09/2005 زينب الزين M137435475 26

21/03/2005 سهام الجودي M137445206 27

الرشيدية 04/06/2005 معاذ مغراوي M137449087 28

04/03/2006 محمد مكوري M137467915 29

16/08/2007 رياض اجبوه M137467916 30

الرشيدية 01/06/2006 هللا-هبة بن سعيد M138489476 31

الرشيدية 03/05/2005 نوفل النميلي M139441843 32

الرشيدية 02/05/2006 عبد الحميد ماموني علوي M139494815 33

قصر تيدرين 13/04/2004 لحسن هني M146069107 34

مركز كلميمة 26/01/2005 ايمان اغريس Y133013726 35
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

3ASCO-1الثالثة إعدادي أصيل القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

18/08/2006 إلياس كريمي M134467903 1

12/06/2006 وليد العمراوي M134467904 2

04/11/2006 فاطمة الزهراء  االنصاري M134467905 3

16/12/2006 كوثر خويا M134467906 4

03/11/2007 حسناء بوستى M134467907 5

13/02/2007 سهام سيوت M135467928 6

11/06/2006 ياسمين عرباوي M137467899 7

17/06/2006 سلمى رحيم M137467900 8

17/12/2006 اسامة الحمداوي M137467901 9

05/11/2006 اية الصغيري M137467914 10

02/11/2006 نور الدين الزازولي M137467918 11

06/08/2006 أسماء ساسي M137467919 12

30/01/2006 معاد االدريسي M137467921 13

28/07/2006 أحالم هادي M137467922 14

15/10/2006 أشرف العمراوي M138467925 15

20/05/2006 زهير خويا M139467926 16

02/12/2006 سعد مولودي M139467927 17
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(البلدية)الرشيدية  السنة الجماعة تافياللت- درعة  األكاديمية

ثانوية موالي رشيد االعدادية المؤسسة الرشيدية: إقليم  المديرية

الفصالة و-الثالثة إعدادي مهني  3ASCPCC-1 القسم المستوى

مكان االزدياد تاريخ اإلزدياد اإلسم النسب الرمز ت.ر

27/08/2006 منال سنهو C130025136 1

13/11/2006 اية عشا H134062572 2

28/05/2004 عبد العزيز ايت عيسى M130044057 3

قصر اجرامنة 26/10/2005 عبد الرزاق خرازي M130057769 4

15/03/2006 شيماء عمراوي M130101831 5

الرشيدية 02/03/2006 سارة عبيدي M130329272 6

10/08/2004 فاطمة الزهراء العلوي M130439851 7

الرشيدية 29/10/2006 آية فراح M131152726 8

الرشيدية 27/04/2006 المهدي اشتاك M131329255 9

27/11/2006 آية دادة M131435381 10

04/09/2003 نادية الفقير M131445157 11

الرشيدية 08/06/2005 هدى بادوا M132186444 12

21/02/2005 اكرام الراشدي M132409831 13

02/10/2006 سارة التهامي M132427157 14

قصر أيت أسفول 29/11/2006 دالل حميد M134329400 15

04/10/2005 عبد المولى عربي M135435540 16

حي المسيرة الرشيدية 12/01/2004 ياسين حيزوني M135435596 17

10/02/2004 أيوب علبوش M135445279 18

وسط الحدادة تلوين 08/05/2004 ايمان الدريدي M135520094 19

10/09/2006  شارع10الزنقة  محمد وبروك M136435609 20

الرشيدية 11/11/2006 اية شرادي M136440779 21

09/05/2006 نهيلة لخرشيشي M136440780 22

الرشيدية 24/08/2006 فاطمة الزهراء مكوري M137329409 23

قصر تيدرين 27/07/2005 فاطمة طرمون M137435455 24

04/09/2006 سارة سلكان M137440760 25

الرشيدية 19/06/2004 نهال الخضير M138435359 26

الخميسات 08/01/2006 غزالن شطيبي M138439818 27

04/09/2006 يسرى سلكان M138440752 28

27/08/2006  حي المسيرة10رقم  كوثر بوزكراوي M139435417 29

14/08/2006 سارة لخداوش M139441888 30

الرشيدية 27/12/2006 إلياس نجاري M140058597 31


