
رقم االمتحانقاعة االمتحانمديرية المركزمركز االمتحانالمديريةرقم التأجيراالسم بالفرنيسةاالسم بالعربية

110001الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMOHAMMED ISMAILI ALAOUI 1368495 محمد اسماعيلي علوي

110002الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانAAZIZI HAKIM1172847حكيم عزيزي

110003الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبABIZA JAMAL60850اعبيزا جمال

110004الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانABLOUH AZZEDDINE 1305522عز الدين ابلوح

110005الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبABOULKHIR YOUSSEF91920  يوسف أبوالخير

110006الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبABOUMALEK MOHAMED1233876محمد ابو مالك

110007الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبAIT RAHHOU NABIL1263586نبيل ايت رحو

110008الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبAJKOU HASSAN1119703حسن اجقو

110009الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانAKHARZOUZ EL MOSTAFA 1048771اخرزوز املصطفى

110010الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبALLA MOHAMED1115177محمد عال

110011الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبAMRANI NAIM1175054عمراني نعيم

110012الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبARHIM HSSAIN1122952حساين ارحيم

110013الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبARIDAL MOULAYDRISS1158962موالي إدريس أريدال

110014الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبARRIM MOHAMED1234460محمد عريم

110015الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبAZIZ ZAKARIA1234573زكريا عزيز

110016الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبAZOUGGARH LOUBNA1154525لوبنى ازكاغ

110017الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBABA FOUAD1174021بابا فؤاد

110018الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBARBACH RACHID1114315برباش رشيد

110019الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBELHADAOUI AZIZ1123135عزيز بلحداوي

110020الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBELHAJ NAIMA1264334نعيمة بالحاج

110021الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBEN HSSAINE SAID1234932سعيد بنحساين

210022الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBEN LAHCEN MUSTAPHA1264500مصطفى بن لحسن

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس

2018دورة نونبر - الئحة المترشحين لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم االبتدائي من الدرجة األولى
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210023الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBEN ZAID ABDELTIF 1235030عبد اللطيف بن زايد

210024الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBENHALA HASSAN 393516حسن بنحال

210025الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBENKHADDA KHALID1046676خالد بنخدة

210026الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBENSMAIL MOHAMED REDA1154483محمد رض ى بنسماعيل

210027الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBEQQI BRAHIM1174218ابراهيم بيقي

210028الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBERCHA FARAH1264609فراح برش ى

210029الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBERRADA HICHAM1264629هشام برادة

210030الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBNIDIR AZIZ1173237عزيز بنيدير

210031الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBOGHDADI SAID1235088سعيد بغدادي

210032الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBOUALI MOSTAPHA1306170بوعلي مصطفى

210033الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBOUCHEDOR OMAR1049168عمر بوشدور

210034الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBOUGHRARA MOHAMED 1306222محمد بوغرارة

210035الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBOUHSSINE MOULAY RACHID1173497موالي رشيد بوحسين

210036الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبBOUMAAZA KHALID1114447خالد بومعزة

210037الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانBOURHROUM MARIEM1235396بوغروم مريم

210038الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبCHAHBAR HIND1306384هند شهبار

210039الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبCHAIBI NOUR EDDINE1119721نور الدين الشعيبي

210040الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبCHERIF-ALAOUI MOULAY DRISS1049184موالي ادريس شريف علوي

210041الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبCHIBAN LAHCEN1235617لحسن شيبان

310042الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبCHIBAN MOHAMMED1049181محمد شيبان

310043الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانDARBOUZ MOHAMED 1049833دربوز محمد

310044الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانDOUIAB BOUCHRA 1119391بشرى دوياب
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310045الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEDDAHBI NOUREDDINE1265476نور الدين الدهبي

310046الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEL ALAOUI HICHAM1405264هشام العلوي

310047الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEL ALAOUI MOULAY ISMAIL1265580موالي اسماعيل العلوي

310048الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانEL AMMARI SAID 1114228سعيد العماري

310049الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEL BANNADRY MOHAMED60908محمد البنادري

310050الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEL HILALI MOHAMMED1266037محمد الهاللي

310051الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبEL KAHLAOUI MOULAY YOUSSEF1236399موالي يوسف الكحالوي

310052الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانEL MARHOUNE HAMID 1049855املرهون حميد

310053الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانEL MESSBAHI ABDELHAK1173806املصباحي عبد الحق

310054الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبELLOUDI MOHAMED1176257محمد اللودي

310055الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبERRACHDI MOUNIR1307071منير الراشدي

310056الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبFADILI ABDELLATIF1044071فاضيلي عبدالطيف

310057الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانGUEMMI MALIKA1155423كمي مليكة

310058الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبGUERROUMI ASMAE744130اسماء كرومي

310059الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHAMANI ABDELKARIM1237288عبد الكريم حماني

310060الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHAMDOUNE ABDELLAH1307313عبد هللا حمدون

310061الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHARCHI HICHAM1179191  هشام حرش ي

410062الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHARDIZI ASMAE1307346اسماء حرضيزي

410063الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHASSANI KHALID1307359خالد حساني

410064الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبHAYANI MOULAY ZAHID1046563موالي الزهيد حياني

410065الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبIBOUCHNA FOUAD1114345  فؤاد ابوشنا

410066الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبISFOULA YOUNES1237585يونس اسفولة
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410067الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانISMAILI MOULAY ABDELLAH 1119880موالي عبد هللا اإلسماعيلي

410068الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبITTIOUI HASSAN1049849اطيوي حسن

410069الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبJENNANI ISMAIL1237683اسماعيل جناني

410070الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKARIMI MOHAMED1123055محمد كريمي

410071الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKARROUMI NORREDINE1159015  نورالدين كرومي

410072الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKASSOUARA MOUNIA1119571مونية قصوارة

410073الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKERKIBOU HAJIB1044624قرقب حجيب

410074الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKHATTABI ABDELAZIZ270574عبد العزيز خطابي

410075الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبKRIM ABDERRAHMANE89040عبد الرحمان كريم

410076الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبLAACHARI EL MAHDI744181املهدي العشاري

410077الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبLAASSEL MUSTAPHA1267811مصطفى لعسل

410078الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبLAATABI FATIMA1158812فاطمة لعتابي

410079الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانLAHCINI BENNACEUR 1401418لحسيني بناصر

410080الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانLAHDOUD KHALID 1046553خليد لهدود

410081الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبLOUIZI RACHID1268073رشيد اللويزي

510082الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبLOUTFI ABDESSALEM270060عبد السالم لطفي

510083الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMAATALAOUI SMAIL1154531معطالوي اسماعيل

510084الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMADIHI MOHAMED 57446محمد مديحي

510085الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبMAHHA ABDELILAH749449عبد االاله محا

510086الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMAKHA BENYOUSSEF 1046695بن يوسف مخى

510087الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMAKHA MUSTAPHA 1179426مخى مصطفى

510088الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبMARGHADI OMAR1180738عمر مرغدي
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510089الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMAZZI RACHID60671مازي رشيد

510090الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبMESSAOUDI HASSANE1268388حسن مسعودي

510091الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMHARZI HASNAA 1307903حسناء محرزي

510092الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبMLIHA KHALID744464خالد مليحة

510093الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانMOHAMED SAIDI1405964محمد السعيدي

510094الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبMOUJANI DRISS1157385موجاني ادريس

510095الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبNADDI ABDESSELAM258923عبد السالم الناض ي

510096الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOTMANI MOHAMMED378601محمد عثماني

510097الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOU MOULAY EL MOSTAPHA60149املصطفى أمولي

510098الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUADRHIRI FAYSSAL1268804فيصل الودغيري

510099الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUJDID MOHAMMED724942محمد اجديد

510100الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانOULAYDI EL YASSI1046667والعيدي الياس ي

510101الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUMMOU YOUSSEF1119837يوسف ومو

610102الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUSTANI RACHID1158862رشيد وسطاني

610103الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUTALHA JAOUAD1269063جواد اوطلحة

610104الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبOUZAID ADEL1114481  عادل اوزايد

610105الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبRAHIMI ALI1177797علي رحيمي

610106الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانRAKI HANANE1154552الراقي حنان

610107الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانRAMI LAHOUSSINE 1119665رامي الحسين

610108الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانRHALBOUNI KHALIL 745284خليل الغلبوني

610109الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانSAHBI LAHCEN 1119641لحسن سبهي

610110الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبSAHEL LHOU1178740الحو الساهل
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610111الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبSAID ABDERRAHMAN89873  عبدالرحمان سعيد

610112الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانSLIMANI NAIMA 1269570نعيمة سليماني

610113الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانTAHIRI ALAOUI MOHAMED1239555طاهري علوي سيدي محمد

610114الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانTALBI AZIZ 1159036الطالبي عزيز

610115الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبTALEBI M BAREK1239594امبارك طالبي

610116الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبTAYEBI MOHAMED745534الطيبي محمد

610117الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبTOUDDOUM HICHAM1179768تودم هشام

610118الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسإفرانYACHI MOHAMED 1158928ياش ي محمد

610119الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبZEBAIRI HANAN1155796حنان الزبيري

610120الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبZEDGUI FOUZIA1368808فوزية الزدكي

610121الحاجبالثانوية اإلعدادية األطلسالحاجبZOUHRI AALAEDDINE1114409عالء الدين زوهري

110122بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانABDERRAHMANI SALAH1233834صالح عبد  الرحماني

110123بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAHBALI RACHID1263430رشــيد اهــبالي

110124بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAHMED EL HAJJAM91848احمد الحجام

110125بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAJAJ MOHAMED1305678محمد  أجاج

110126بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAJNADA SAYD1119534سعيد  اجنادة

110127بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAMARTI EL HOUSSAIN1119446الحسين عمارتي

110128بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAZOUGAHI ASMAE1405123أزكاغي أسماء

110129بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانAZZI MOHAMED1367151 محمد عزي

110130بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBAROUCH LAHCEN 1049582لحسن بروش

110131بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBELAID JAMAL1174082جمال بلعيد

110132بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBELFDIL MUSTAPHA1154358مصطفى بلفضيل
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110133بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBEN MOH MBAREK89078امبارك بن موح

110134بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBEN SALIM MOHAMED 1368247بنسالم محمد

110135بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBEN YOUSSEF ZAHRA1401602الزهراء ابن يوسف

110136بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUAJAJI ABDELAZIZ1114239عبد العزيز بوعجاجي

110137بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUARFA YOUNS1049643يونس بوعرف

110138بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUHETTAT FATIMA1405197بوحتات فاطمة

110139بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUKNIFY ALI1119463علي بوكنيفي

210140بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUNOU  MUSTAPHA1174320مصطفى بونو

210141بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUSSAOUD ABDELILLAH740537عبد االله بوسعود

210142بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانBOUTAHER MOHAMED1405209محمد بوطاهر

210143بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانDAGHBACH ABDERRAHMANE1049844عبد الرحمان ضغباش

210144بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانDOUJA MOHAMMED740339محمد الدوجا

210145بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL ADNANI MOULAY EL HASSANE1265543م الحسن العدناني

210146بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL AISSAOUY MOHAMMED1114217محمد العيساوي

210147بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL ALAOUI MOHAMED1306610محمد العلوي

210148بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL AMIRI ABDELLAH1176089عبد هللا العميري

210149بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL FADILI BEN AISSA 1405294بنعيس ى الفاضلي

210150بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL GHAZI HAFID1119677حافظ الغازي

210151بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL HAFA CHAFIK91061شفيق الحافة

210152بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL HAMZAOUI MOHAMED91775محمد الحمزاوي

210153بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL HARCHI YOUNES1049155يونس الحرش ي

210154بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL KINANI SAID1367564سعيد الكناني
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210155بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL MALLOUKI LAHCEN1266252لحسن امللوكي

210156بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانEL YAMANI DRISS1049646ادريس اليماني

210157بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانELYAAGOUBI ABDELAZIZ1154326عبد العزيز اليعكوبي

310158بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانFERGANY MOHAMMED1548401محمد فركاني

310159بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانGHRISI TIJANI787166التجاني غريس ي

310160بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانHARMOUCH FARIDA1179199  فريدة  هرموش

310161بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانHILAL NAIM334661نعيم هالل

310162بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانHORRI KHALID91548خالد حري

310163بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانIDRISSI ABDELHALIME1368483عبد الحليم إدريس ي

310164بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانIDRISSI MOHAMMED TAHA1237538محمد طه اإلدريس ي

310165بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانIJERDAOUN LHOUSSAIN1048792الحسين إجرضاون

310166بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانKANNOUCH MOHAMED1267586محمد قنوش

310167بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانKARIM DRISS57902ادريس كريم

310168بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانKARMA AMINA1404838امينة كرمة

310169بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانKHALFAOUI1119632احمد خلفاوي

310170بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانLAHMAIDI BTISSAM1368637ابنسام لحميدي

310171بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانLAHMAIDI LOUBNA1368638لبنى الحميدي

310172بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانLAHMOUZI ABDELAZYZ1119522 عبد العزيز لحموزي

310173بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMABROUKI MAROUAN1367743مروان مبروكي

310174بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMABROUKI YACINE1178390ياسين مبروكي

310175بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMADANI JAOUAD1268141جواد مداني

410176بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMASAOUDI MUSTAPHA1407306مصطفى مسعودي
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410177بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMELOUK ALI1114250ملوك  علي

410178بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMEZIANY MOHAMMED OUALI735173محمد اعلي مزيــــاني

410179بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMOHAMED OUHILI1048726محمد أوحيلي

410180بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانMOQADEM FATIMA774003فاطيمة مقدم

410181بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانOUBRIRI AHMED1119485احمد اوبريري

410182بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانQDEGHOUI AZIZ1049970عزيز أدغوي

410183بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانRACHIDI AZIZ1049142 عزيز  راشيدي

410184بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانRAHIOUI MOHAMED1269159محمد الرحيوي

410185بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانREQASSI LHOUSSAINE56451الحسين رقاس ي

410186بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانSAJAI SI MOH744242الس ي موح السجعي

410187بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانSEHLI ABDERRAHMANE1178819عبد الرحمان السهلي

410188بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانSEHLI HICHAM1401787هشام السهلي

410189بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانTERAF QBDELKQDER60909عبد القادر طراف

410190بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانTOUALI HAMID1158793حميد طوالي

410191بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانZAHROUR MIMOUNE63598ميمون زهرور

410192بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانZAOUCH MUSTAPHA1048877مصطفى الزاوش

410193بوملاناملدرسة االبتدائية الفرابيبوملانZYANI ABDELAZIZ1270048عبد العزيز  الزياني

110194تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELALI  BOULLOUH1235305بولوح عبد العالي

110195تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELAZIZ  DEHBI707114عبد العزيز الذهبي

110196تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELHAMID  MAAKOUL1268106معقول عبد الحميد

110197تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELHAQ  SOUISSI91739سويس ي عبدالحق

110198تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELILAH  KHABOUZ56929عبد اإلاله خبوز
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110199تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELKADER  AFKIR1233964عبد القادر أفقير

110200تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELKADER  BHIHOU745300بحيحو عبد القادر

110201تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELKARIM  MAJDOUB64280عبد الكريم مجدوب

110202تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELKRIM  ACHAHBAR60583اشهبار عبدالكريم

110203تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELLAH  AHMIMENE740302عبد هللا احميمن

110204تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDELLAH  EZZAZA1045975عبد هللا الزعزاع

110205تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDERRAHIM  LAKHLOUFI1267918عبد الرحيم الخلوفي

110206تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDERRAHMANE  ZBAYAR1048459عبد الرحمان زباير

110207تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةABDESLEM  HOURMATTALLAH56882حرمة هللا عبد السالم

110208تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةADIL  ECH-CHAOUI1367379عادل الشاوي

110209تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAHMED  CHOUAI1052949أحمد الشواي

110210تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAHMED  EL AYACHI1052152أحمد العياش ي

110211تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAHMED  EL MOKHTARI60973أحمد املختاري

110212تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAlaoui fahmi mohammed741857محمد علوي فهمي

210213تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةALI  KAOUANE91493علي كعوان

210214تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAMAL  EL AMRAOUI1158199أمال  العمراوي

210215تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAMAR  DRAOUI58772عمرو دراوي

210216تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAMAR  IZOUANE1045643عمرو ازوان

210217تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةASMAE  EL HARCHAOUI1401554الحرشاوي أسماء

210218تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةASMAE  MAKTITE1268200مقطيط أسماء

210219تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةATIKA  RIANI1053092عتيقة الرياني

210220تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةAZIZA  SAKA1401568ساكا عزيزة
Page 10 de 34



رقم االمتحانقاعة االمتحانمديرية المركزمركز االمتحانالمديريةرقم التأجيراالسم بالفرنيسةاالسم بالعربية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس

2018دورة نونبر - الئحة المترشحين لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم االبتدائي من الدرجة األولى

210221تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةBADIA  LEGSSAIR61134بديعة لكصير

210222تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةBADR  EL BOUZIDI1236104بدر   البوزيدي

210223تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةBELKACEM  ATERTOUR740809اطرطور بلقاسم

210224تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةBEN YOUNES  EL AZZOUZI1052837بنيونس العزوزي

210225تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةBENSOFIA  GHIZLANE56203غزالن بن صوفية

210226تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةDRISS  EL MIMOUNI833367ادريس امليموني

210227تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةEL HASSANE  KHALLOUFI1047044خلوفي الحسن

210228تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةEL HOUCINE  HMIDOUCH764743احميدوش الحسين

210229تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةEL HOUSSINE  JABER1237611جابر الحسين

210230تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةEL HOUSSINE  LAMOUDANE1047318الحسين املودن

210231تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةel morji karima1176272كريمة املرجي

310232تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةELALAMI  BADDOUR775900العالمي بدور

310233تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةFATIMA  HAFID1401753فاطمة حافظ

310234تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةFATIMA  LAZAAR1404873فاطمة لزعر

310235تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةFOUZIA  EL HAMZAOUI1406772فوزية الحمزاوي

310236تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةGHIZLANE  BOUGRINI1264815غزالن   بوكريني

310237تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHALIMA  BOUHIDDOUR1173485حليمة بوهيدور

310238تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHAMID  EL KHAFIF1236436حميد الخفيف

310239تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةhammani omar1407068حماني عمر

310240تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHANAE  RHAHLA1400861هناء الرحاحلة

310241تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHASNAA  BOUZAFOUR1046481بزفور حسناء

310242تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHASSANI YOUSSEF  BOURAKKADI746209البورقادي الحسني يوسف
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310243تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHICHAM  EL KHAOUA1401436الخاوا هشام

310244تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHOUDA  JANATI1368520الجناتي هدى

310245تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةHOUDA  KAIBI1400380هدى كيبي

310246تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةISMAIL  ELFARKANE1174480الفرقان اسماعيل

310247تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةISMAIL  GHANDOUR1177834غندور اسماعيل

310248تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةJAMAL  EZ-ZAHID89725جمال الزاهد

310249تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةJAMAL  MILOUDI1179533جمال ميلودي

310250تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةJAOUAD  ASEBBAB1234465اصباب جواد

410251تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةJILALI  EL HALAOUI1123545الجـــاللي الهـــالوي

410252تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKARIM  NEMRI91195النمري كريم

410253تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKARIM  TALBI1181394كريم طالبي

410254تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKHADIJA  KARIT1401857خديجة قاريط

410255تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKHADIJA  LEMNIAI1401916املنيعي خديجة

410256تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKHALID  DIOUANE1175938خالد ديوان

410257تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKHALID  EL AKLI1399761خالد العكلي

410258تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةKHALID  RAMTANE89920خالد رمطان

410259تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةLAHCEN  ABDOURABIH1405050عبدربه لحسن

410260تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةLAHCEN  ACHMIT1172887اشميط لحسن

410261تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةLAHCEN  KABOU91726لحسن قبو

410262تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةLAHCEN  KACHBAR1052974لحسن قشبـار

410263تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةM HAMMED  BOUFLOUS741889محمد بوفلوس

410264تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMALIKA  AREQTI1406338مليكة ارقطي
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410265تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMALIKA  BOULFIA1406560مليكة بولفيعة

410266تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMHAMMED  YANTOUR740798ينتور   امحمد

410267تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  AMSSASSI1399218محمد امساس ي

410268تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  CHAIYAL1368288شعيل محمد

410269تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  DBAB1123535محمد الضباب

510270تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  EL MEKKI1159283محمد املكي

510271تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  ETTARFI64586محمد الطرفي

510272تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  HAMMOUCH1123559محمد حموش

510273تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  IHMA1047838ايحما محمد

510274تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMED  OTMANI1123546عثماني محمد

510275تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMMED  ASSTITE1263952محمد أستيت

510276تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMMED  BEROUAYEH63648بروايح محمد

510277تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMMED  CHARKAOUI1235573الشرقاوي محمد

510278تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHAMMED  SIFOUN1400978سفون محمد

510279تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOHSINE  AKHTACH1367055محسن أخطاش

510280تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMOUNIR  LAMNIAI1238110منير املنيعي

510281تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةMUSTAPHA  ENNAMICHE1236766مصطفى النميش

510282تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNABIL  ZARIK1269928نبيل زريق

510283تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNAJIA  BELKHADIR1401431بلخضير نجية

510284تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNEZHA  BOURAZZA1159291بورز نزهة

510285تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNEZHA  CHAGRI1404599الشكري نزهة

510286تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNOREDDINE  BOUGARN1047191بوكرن نور الدين
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510287تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNOUR-EDDINE  ENNAHLI1123570النحلي نور الدين

510288تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةNOUREDDINE  SAIDI1119272نور الدين السعيدي

610289تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةOUAFAE  CHADLI-IDRISSI1159302الشادلي ادريس ي وفاء

610290تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةOUAFAE  EL ARJI1159285وفاء العرجي

610291تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRABIA  EL AZRAK1404674االزرق ربيعة

610292تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRACHID  ELYOUBI1048817رشيد اليوبي

610293تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRACHID  MOJAHID1123606مجاهد رشيد

610294تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRACHIDA  ZITOUNA1053276رشيدة زيتونة

610295تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRADOUAN  RBIBI1047322الربيبي رضوان

610296تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةRAJAE  SEDDIK1407517رجاء صديق

610297تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةREDOUANE  BOUALLALA1159312رضوان بوعاللة

610298تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةSADIK  BAZGOURI1234733بزكوري صديق

610299تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةSAID  BENDAOUD1047730سعيد بن داود

610300تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةSMAIL  AZBAYER1234548ازباير اسماعيل

610301تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةSOUAD  OUAHI1268812سعاد واحي

610302تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةTOURIA  BOURAZZA1159292تورية بورز

610303تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةYAHIA  BEN HADINE91923بنحادين يحيى

610304تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةYOUSSEF  CHAAR1368271يوسف الشعر

610305تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةYOUSSEF  EL AZOUZIA1159277يوسف العزوزية

610306تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةYOUSSEF  KHATORI1237870خطوري يوسف

610307تازةالثانوية اإلعدادية السالمتازةYOUSSEF  LOUGHNIMI89882يوسف لغنيمي

110308تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتAARAB YOUSSEF1263187يوسف اعراب
Page 14 de 34



رقم االمتحانقاعة االمتحانمديرية المركزمركز االمتحانالمديريةرقم التأجيراالسم بالفرنيسةاالسم بالعربية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس

2018دورة نونبر - الئحة المترشحين لمباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم االبتدائي من الدرجة األولى

110309تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتABID FATIMA1263249عابيد فاطمة

110310تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتABOUZIA HAFID1399063ابوزيا حفيظ

110311تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتADNANE DRISS764747ادريس عدنان

110312تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتAINOUCHE IMANE1399105عينوش ايمان

110313تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتAKAABOUNE ALI1154265علي اكعبون

110314تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتALLAM MOHAMMED1159218محمد   العالم

110315تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتANHICHEM ABDERRAHIM1049401عبد الرحيم انهيشم

110316تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتASKANE HICHAM1044384هشام أسكان

110317تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتASSADI RACHID1173264أسعدي رشيد

110318تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتAZZAHRAOUI FATIMA1404496الزهراوي فاطمة

110319تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBAAOUI ASSIA1368119أسية البعاوي

110320تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBADIE NEZHA1305886نزهة بديع

110321تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBAHNINI EL HASSAN1116738الحسن بحنيني

110322تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBELHAJ TARIK1399356طارق بلحاج

110323تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBELMKADDEM JAOUAD1264376جواد بلمقدم

110324تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBENCHENNOUF OTMANE1368217بن شنوف عثمان

110325تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBERIMA ANOUAR1235046انوار بريمة

110326تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBERRADA IMANE1235049ايمان برادة

110327تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUCHEBTI ASMAE1367178بوشبتي اسماء

110328تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUGHDADI ZAKARIAE1367246زكرياء البغدادي

210329تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUGUETTAYA MOUNIR1306227منير بوكطاية

210330تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUJEBHA ABDERRAHIM1264865بوجبهة عبد الرحيم
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210331تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUKRITI KARIMA1406555كريمة بوقريتي

210332تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOULMANI MERYEM1306280مريم بوملاني

210333تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUZAIDI EZZANTAR MOHAMMED1154244محمد بوزيدي الزنطار

210334تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBOUZIDI KARIM1367325البزيدي كريم

210335تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBRAHMI BOUJEMAA1265072بوجمعة ابراهمي

210336تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتBRAHMI FAYROUZ1306364فيروز براهيمي

210337تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتCHADLI ABDELATIF1114279عبد اللطيف شادلي

210338تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتCHAREFI TAOUFIK1119304الشرفي توفيق

210339تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتCHARRATE SAID1119363سعيد  شراط

210340تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتCHELKHA M' HAMED1306427امحمد الشلخ

210341تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتCHIBANI RAJAE1399657شيباني رجاء

210342تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتDAIFE ADIL1119770عادل  الضعيف

210343تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتDERRAZ NAJLAE1406682نجالء دراز

210344تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتDOUNAS MOHAMMED1404626محمد دوناس

210345تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتDRISSI EL BOUZAIDI MOHAMED1175977االدريس ي البوزيدي محمد

210346تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتED DRAOUY MOHAMED1306565محمد الدراوي

210347تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL AADILY MOHAMED1120551محمد العادلي

210348تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL ALLOUCHE ABDELAZIZ1049908عبد العزيز العلوش

210349تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL AMRI HAYAT1406879العمري حياة

310350تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL AOUDI NABIL1045401نبيل العودي

310351تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL ASRI AZIZ1173655العسري عزيز

310352تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL ATTARY HANANE1406731حنان العطاري
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310353تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL BASRI HICHAM1405289البصري هشام

310354تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL BELGHITI ABDELLATIF1401463البلغيتي عبد اللطيف

310355تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL BOUKILI EL MAKHOUKHI LOTFI1265778البوكيلي ااملخوخي لطفي

310356تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL COUDI MOHAMED1119390محمد الكذي

310357تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL GHADDOURI MINA1306758الغدوري مينة

310358تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL HAMMOUCHI JAOUAD1406771الحموش ي جواد

310359تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL HAMMOUDI ADIL1406901عادل الحمودي

310360تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL HARSAL ASMAE1404694الهرسال اسماء

310361تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL IRARI YOUNESS1406906اإلراري يونس

310362تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL MACHHOUR JILALI60101الجياللي املشهور

310363تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL MALKI SANAE1306935املالقي سناء

310364تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL MOUMNI MOUAD1306989معاد    املومني

310365تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL OUARDY EL HAFDI1119381الحافظي الوردي

310366تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL OURMI MOHAMMED1236705محمد العورمي

310367تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتEL QORAYCHY MOHAMED1175633محمد القريش ي

310368تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتELMRABTI NORDINE1114509نور الدين املرابطي

310369تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتELOULALI ABDELILAH1154484الواللي عبد األهلل

310370تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتELYALLOULI ELIDRISSI ABDELALI1048735عبد العلي اليلولي االدريس ي

410371تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتENNAJIM KHADIJA1400048النجيم خديجة

410372تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتENNOUHI FAHIM1236777النـــوحـي فهيـــم

410373تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتER -RAJI TARIK1400054 الراجي طارق

410374تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتES-SALMY HOUDA1367678هدى الساملي
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410375تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتFATIHI YASSINE1119302ياسين فاتحي

410376تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتFETTAH HANAE1401731هناء فتاح

410377تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتGARTANI WAFAE1400158وفاء كرتاني

410378تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHAJJOUT HAMDOUN1048634حمدون   حجوط

410379تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHALOUI ABDENBI1368426عبد النبي حالوي

410380تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHARTIT MOHAMMED1114162محمد حرطيط

410381تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHAYANI TABIT HIND1404794هند حياني ثابث

410382تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHEMIRI RABIA1044558ربيعة حميري

410383تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHIMLAL MOUAD1401793همالل معاد

410384تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتHINAJE YOUNES1048731يونس حناج

410385تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتISMAILI ALAOUI OMAR1267372عمر اسماعيلي علوي

410386تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتJAAFARI ABDELMOUNIM1407121جعفر عبد املنعم

410387تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتJATTOU MOURAD1404819جطو مراد

410388تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKACHOUR EL-HASSAN1049800الحسن قشور

410389تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKALI RACHID1154388كالي رشيد

410390تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKAOURI HASSANE740755الحسن قاوري

410391تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKARMADA NASRALLAH1400391قرمادة نصر هللا

510392تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKASSAL DRISS91412ادريس قسال

510393تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتKHYDOR MOHAMED745670محمد خيدور

510394تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLAARAJ HANANE1405434األعرج حنان

510395تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLABCHARA HICHAM1267819هشام البشارة

510396تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLACHHAB MOHAMMED1154126محمد لشهاب
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510397تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLAGHOUATY ABDELAZIZ1154095عبدالعزيز الغواطي

510398تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLAHLOU MOHAMMED92984لحلو محمد

510399تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLAKHOUIL SAIDA1154149سعيدة الخويل

510400تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتLAMRABET RACHID89325رشيد املرابط

510401تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMAAHOUD ABDELILAH1367708معهود عبد االله

510402تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMASSOUAB MOHAMMED1154208مصواب محمد

510403تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMAZANI ILYAS1367753إلياس مازني

510404تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMAZOZ DRISS1045021ادريس مزوز

510405تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMELLAL BRAHIM60197ابراهيم مالل

510406تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMERZOUKI MOHAMED1401419محمد   املرزوقي

510407تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMOUJAHID ABDELLATIF64551عبد اللطيف مجاهد

510408تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتMOUNTASSER NAJIB60562 نجيب منتصر

510409تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNACIRI ABDELMAJID1268627عبد املجيد ناصيري

510410تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNAHIL RIZKI89036رزقي نحيل

510411تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNAJIB YOUSSEF1238703نجيب يوسف

510412تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNAMMAL ABDERRAZZAK60964عبدالرزاق نمال

610413تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNASRI AHMED1238708احمد ناصري

610414تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتNFISSI ABDELKARIM1308055عبدالكريم النفيس ي

610415تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتOUARDIRHI LOUBNA1308096لوبنة ورديغي

610416تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتOUCHBIR RACHID1046140رشيد اشبير

610417تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتOUSFOURI YOUSSEF1177780عصفوري يوسف

610418تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتROCHDI LAMISS1239214مليس رشدي
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610419تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتROUZI MOHAMMED1049488محمد الروزي

610420تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSADIKI REDOUANE1407489الصادقي رضوان

610421تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSADRATI DRISS707965إدريس السدراتي

610422تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSAIDI ABDERRAFIE1047772عبد الرفيع السعيدي

610423تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSAYOURI MUSTAPHA1049046مصطفى السيوري

610424تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSGHIR HASSAN1180859الصغير الحسن

610425تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتSMIMEN FATIMA1269580فاطمة اسميمن

610426تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتTAYBI MOHAMMED JALALE1401035محمد جالل الطيبي

610427تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتTHAR-SMA YASSINE1308523ياسين اطهر اسماء

610428تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتTIYANI MOHAMMED1120187محمد تياني

610429تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتTOUITI MOHAMMED1401055 تويتي محمد

610430تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتTOUNOUNTI MERYEM1269814تونونتي مريم

610431تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتYAICH MOHAMMED1368781يعيش محمد

610432تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتZAOUI ABDENNASSAR1154260الزاوي عبد الناصر

610433تاوناتالثانوية اإلعدادية النهضةتاوناتZOUIRECH ABDELLATIF1048894عبد اللطيف الزويرش

صفروALHIANE LAHCEN1305727 لحسن الحيان
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110434صفرو

صفروALILOU MOHAMMED1263679 محمد عليلو
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110435صفرو

صفروBEN DAOU FATIMA EZZAHRA1156090 بن ا لضو فاطمة الزهراء
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110436صفرو

صفروBOUHADDIOUI HICHAM55683 البوحديوي هشام
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110437صفرو

صفروBOUTSSELLI HASSAN741885 حسن بتسلي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110438صفرو

صفروEL ALLAOUI ABDERRAHIM1265589 عبد الرحيم العالوي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110439صفرو

صفروEL BECHCHAR HICHAM1119531 هشام البشار
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110440صفرو
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صفروEL FASSI MOHAMED1367230 الفاس ي محمد
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110441صفرو

صفروEL GAMALI JAOUAD1401831 الكمالي جواد
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110442صفرو

صفروEL HADI MOHAMMED59280 محمد الحاض ي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110443صفرو

صفروEL QABLI KHADIJA1399993 خديجة  القبلي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110444صفرو

صفروSAMIR MOHAMMED1119607 محمد سمير
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110445صفرو

صفروSEDRI FIRDAOUS1400961 فردوس سدري
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110446صفرو

صفروAALOULA MOHAMMED60736محمد اعلولة
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110447صفرو

راة
َ
صفروAGRA EL HOUSSINE740598الحسين اك

الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110448صفرو

رور
َ
صفروAGROUR ELMOSTAFA1048900املصطفى أك

الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110449صفرو

صفروAQBOUB FOUZIA1305806فوزية أقبوب
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110450صفرو

صفروARHZER FOUZIA1234447فوزية أغزر
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110451صفرو

صفروAYOUB HIND1234532هند أيوب
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110452صفرو

صفروBARHDADI ABDENNAIM64352عبدالنعيم البغدادي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110453صفرو

صفروBELGHITI MOUHSINE1048712محسين بلغيتي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110454صفرو

صفروBELRHITI YASSINE1264382بلغيتي ياسين
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
110455صفرو

صفروBENDAHMANE ADIL1119536عادل  بندحمان
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210456صفرو

صفروBOUBKER EL- HOUSSAINE1306188 بوبكر الحسين
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210457صفرو

صفروBOUHADDIOUI SOUMAYA1154349سمية البوحديوي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210458صفرو

صفروBOUJROU CHAKIR 1048785شكير بوجرو
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210459صفرو

صفروBOUKOUYANE SAID59541سعيد بوكيان
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210460صفرو

صفروBOURZIK ABDELMALIK1049083عبد املالك برزيق
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210461صفرو

صفروBOUSLAMA ABDELHAFID744053عبد الحفيظ بوسالمة
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210462صفرو
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صفروCHKOUNDI IBTISSAM1154339ابتسام   اشقندي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210463صفرو

صفروDAHMANI ABDELHAK1119438دحماني عبد الحق
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210464صفرو

صفروDALIL OUADIA1048873وديع دليل
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210465صفرو

صفروDAMRANI LARBI1049654العربي دمراني
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210466صفرو

صفروEL AMRAOUI SOUAD1176150سعاد العمراوي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210467صفرو

صفروEL BASRI DRISS92425ادريس البصري
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210468صفرو

صفروEL IDRISSI ABDESSAMAD1114297عبد الصمد االدريس ي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210469صفرو

صفروEL KHALKI LAHSEN1176204لحسن الخالقي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210470صفرو

صفروEL KHERBA KAMAL1119638الخربة كمال
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210471صفرو

صفروEL QUADDAME MOUNIR1118229القدام مونير
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210472صفرو

صفروENNAIR TADLI1119660التادلي  الناير
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210473صفرو

صفروENNAMILI FATIMA1173713فاطمة النميلي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210474صفرو

صفروERRAHMAOUI HAMID1119533حميد الرحماوي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210475صفرو

صفروES-SAFI MOHAMED1236831محمد الصافي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210476صفرو

صفروGALTAOUI EL MOSTAFA1119505املصطفى كلتاوي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
210477صفرو

طيط
َ
صفروGOTITE SALIME1154317سليم ك

الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310478صفرو

صفروGUEDDAH MOHAMMED55974محمد كداح
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310479صفرو

صفروIDRISSI HOUTI FOUZIA1119182فوزية اإلدريس ي الحوتي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310480صفرو

صفروINSSAFI AZZEDDINE1119523عز الدين  إنصافي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310481صفرو

صفروJABER SAID1179943سعيد جابر
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310482صفرو

صفروKHARROUBI YOUSSI RACHID57744رشيد خروبي يوس ي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310483صفرو

صفروKHMOU SAID1237890سعيد خمو
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310484صفرو
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صفروLAKHAL ABDELMOUNAIM89116عبد املنعم لكحل
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310485صفرو

صفروLAMLIJI ISSAM1177500عصام املليجي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310486صفرو

صفروMAJDOUBI ABDELHAK1049910مجدوبي عبد الحق
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310487صفرو

صفروMAKTEL ASMA1122781أسماء مقتل
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310488صفرو

صفروMANSOURI ASMAE1180756أسماء منصوري
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310489صفرو

صفروMERHARI ISMAIL1238439مغاري اسماعيل
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310490صفرو

صفروNOUIDO AHMED1308060أحمد انويظ
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310491صفرو

صفروOUANANE LAHOUSSAIN1154315الحسين أوعنان
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310492صفرو

صفروSADDOUKI MOHAMED1119613محمد صدوقي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310493صفرو

صفروSALMOUNE MOHAMED1179652محمد سلمون
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310494صفرو

صفروSIBOUSS MOSTAPHA749640مصطفى سيبوس
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310495صفرو

صفروSKHISSI ABDELKRIME1181336عبد الكريم اسخيس ي
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310496صفرو

صفروZANTAR TAWFIQ1180909توفيق الزنطار
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310497صفرو

صفروZAOUBAA NAOUAL1401094زوبع نوال
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310498صفرو

صفروZOUHRI SIHAM1308649سهام الزهري
الثانوية اإلعدادية موالي علي 

الشريف
310499صفرو

110500فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبABOUDIAR NAOUAL1172871نوال ابو ديار

110501فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبACHBAROU ISMAIL1305553اشبارو اسماعيل

110502فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسADIL KHAYAR1154166عادل خير

110503فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسAHBALI SAMIRA1173113سميرة اهبالي

110504فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبAIDA HANANE1305618حنان عيدة

110505فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسALAMI LOUBNA1154171لبنى علمي

110506فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسALAOUI RHITA1119432غيثة علوي
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110507فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبALEM FAICAL1399176فيصل عالم

110508فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسAMOURI THAMI163474التهامي العموري

110509فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسAMRANI MOHAMED1049858محمد العمراني

110510فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبAMRANI NAOUFAL1154110نوفل العمراني

110511فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبAMRANI RACHIDA1119248العمراني رشيدة

110512فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسAMZIANE KAMAL1234377كمال امزيان

110513فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبANIBA ABDELAZIZ1305780عبد العزيز   عنيبة

110514فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسASAISSI HASNA1305823حسناء السايس ي

110515فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسAZID HADDOU740495حدو ازعيض

110516فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBAIRI LARBI1234659العربي بعيري

110517فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBAYDADA SAID724043سعيد بيدادة

110518فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBEKKARI SBAI ZAKIA1234753زكية بقاري سباعي

110519فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBELGHITI ALAOUI MERYEM1399352مريم بلغيتي علوي

110520فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBELMOUKHTAR MOHAMED1049581محمد باملختار

210521فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBEN MAHJOUB MOHAMMED1048253محمد بنمحجوب

210522فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBEN ZIDANE ACHOUR56741عشور بنزدان

210523فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBENACHOUR REDA1234827رضا بن عاشور

210524فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBENHAYOUN MOHAMMED1234924محمد بنحيون

210525فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBENMESSAOUD MOHAMED1264523محمد بن  مسعود

210526فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBENNANI HAMID1234973حميد بناني

210527فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBENSLIMANE KHALID749919خالد بنسليمان

210528فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBENTAHER IHSSANE1264585احسان بنطاهر
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210529فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBILAL REDOUANE1154278بالل رضوان

210530فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOUARGA ABDELALI59817عبد العالي بوركة

210531فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBOUJARRA ABEJALIL1049330عبد الجليل بو جرة

210532فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBOUJARRA RACHID89585رشيد بو جرة

210533فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOUKASSIB SAMIRA1306262سميرة بوقصيب

210534فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOUKILI MAKHOUKHI ABDELALI1173017عبد العلي البوكيلي املخوخي

210535فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOULAALAM ABDERRAHIM1049839عبد الرحيم بولعالم

210536فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOULAHIA TARIQ1235285طارق بولحية

210537فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBOUMALIK ZAINEB1404579زينب بو مالك

210538فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبBOUSBIBAA HAMID54962حميد بوصبيبعة

210539فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBOUTAHRI NAJIB1048784نجيب ابو طهاري

210540فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسBOUZINE MOHAMMED60104محمد بوزين

210541فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHABEL OUSSAMA1119338أسامة شابل

310542فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبCHAHBOUNI EL HASSANE57741الحسن شهبوني

310543فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHAKIR ABDELLAH1119392عبد هللا شاكر

310544فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبCHAKIR FATIMA1235518فاطمة  شكير

310545فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHAKRI ABD EL MOUHSINE1119647عبد املحسن شكري

310546فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHAKRI ABERRACHID1368294عبد الرشيد شكري

310547فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHAMALI MOHAMED59986مجمد الشمالي

310548فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHENNIFA MOHAMMED56186محمد شنيفة

310549فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسCHERROUF LAHOUSSAINE1049973الحسين شروف

310550فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبCHOUGAG ASMAE1235649الشكاك أسماء
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310551فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبDAHMANY BELKACEM1175364بلقاسم  دحماني

310552فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبDAHOUS YOUSSEF1175367الداحوس يوسف

310553فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسDAKI ABDERRAZZAK89002عبد الرزاق دكي

310554فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسDERKAOUI MOHAMED EL AMINE62962محمد األمين الدرقاوي

310555فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسDRAOUI ELHASSAN91109الحسن الدراوي

310556فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL AIDI FOUZIA1119285فوزية العيدي

310557فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL ALAMI MADIHA1265568مديحة العلمي

310558فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL ALLALI HASSAN56934حسن العاللي

310559فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL AMMARI MOHAMMED91628محمد العماري

310560فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL AMRANI NAOUAL1406725نوال العمراني

310561فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL AYYADI NOUREDDINE1049912نور الدين العيادي

310562فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL BOURKADI KHADIJA1265786خديجة البورقادي

410563فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL GORFTY MOHAMMED1174538محمد الكرفطي

410564فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL HAMZAOUI OUAFAE1404692وفاء الحمزاوي

410565فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL HASSANI HANAE1306815هناء الحساني

410566فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL IDRISSI ABDELHAMID1049651عبد الحميد االدريس ي

410567فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL JANATI ABDELALI60815عبد العالي الجناتي

410568فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL KADRI ABDELRHAFOUR1266103عبد الغفور القدري

410569فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL KHOUNIFRI FATIMA ZAHRA1367561فاطمة الزهراء الخنيفري

410570فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL MAGHRAOUI ABDELALI1114048عبدالعلي املغراوي

410571فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL MAJDOUB ABDELMAJID1236521عبد املجيد املجدوب

410572فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL MORADY SOUAD1153750سعاد املرادي
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410573فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL MOUTAOUAKKIL SAMIRA1404718سميرة املتوكل

410574فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL MRABET DRISS771811ادريس املرابط

410575فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL OUARDI MERIEM1405322الوردي مريم

410576فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL YAKOUBI MOHAMED1154085محمد اليعكوبي

410577فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبEL YOUBI HOURIA1119135حرية اليوبي

محمد بدرالدين االزمي الحسني
ELAZAMI EL HASSANI MOHAMED 

BEDREDDINE
410578فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوب1113965

410579فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبELBAKKOURI ABDELILAH1154296عبداالله البكوري

410580فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEL-LABBAR ABDELILAH62501عبد االاله اللبار

410581فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبENJJARI AZELARAB1236754عز العرب النجاري

410582فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسEN-NASIRI ABDESLAM1049901عبد السالم الناصري

410583فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسERGOUG KHALID1119331خاليد الركوك

510584فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسESSADOUKI AHMED1045894احمد الصدوقي

510585فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسESSAJIL LAHBIB1176846الحبيب الساحي

510586فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسFAKIH JAMAL1048770جمال الفقيه

510587فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسFILALI-ZEGZOUTI AMINA1113989امينة فياللي زكزوتي

510588فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبGHAROUDI BOUCHRA1177844بشرى غرودي

510589فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسGUIRI EL MOSTAFA91314املصطفى كيري

510590فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبHAJJAJI ABDELAAZIZ1548410حجاجي عبد العزيز

510591فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسHAMDADI MOURAD1179839مراد حمدادي

محمد امقران حمداوي
HAMDAOUY MOHAMMED 

AMKEKRANE
510592فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاس55572

510593فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبHASSIMI SOUAD62882سعاد حسيمي

510594فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبIZDARH MOHAMED1123611محمد إزداغ
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510595فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبJADDIR MERYEM1114909مريم جدير

510596فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسJARRAR OULIDI SAHEL1114042سهل جرار الوليدي

510597فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبJNAINI ASMAE1178327اجنايني اسماء

510598فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسKAL TIHA OMAR1178177عمر كلنيها

510599فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبKANDRI - HASSANI NAJAT1307540نجاة كندري حسني

510600فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبKARAME ABDELGHANI1119257عبدالغني كرام

510601فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسKHALADI ABDERAZAK57347عبد الرزاق خالدي

510602فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسKHOUIDI MOSTAFA707378مصطفى قويض ي

510603فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسKHRIBECH ASMAE63919أسماء خريبش

510604فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبKOKODIL HICHAME739089هشام كوكوديل

610605فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسLABIAD DRISS1179253ادريس البيض

610606فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسLACHGAR NABIL1267841نبيل لشكر

610607فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسLAHLOU MOHAMED1119216محمد الحلو

610608فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسLOILIDI AHMED1177562احمد ا لوليدي

610609فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبLOUKILI DRISS1048201الوكيلي ادريس

610610فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMAHASNI HATIM1178416حاتم محسني

610611فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMAHJOUBI ZAKARIA740374زكرياء محجوبي

610612فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبMAJT AHMED1367724أحمد مجط

610613فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMALKI NABIL1268212نبيل مالكي

610614فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMARBOUH SAID1154040سعيد مربوح

610615فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMBARKI ZAKIA1268298زكية مباركي

610616فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبMESBAH FADILA1401690فضيلة مصباح
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610617فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبMESKINE MOHAMMED1114164محمد مسكين

610618فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMOUATASSIM HAMIID1045967املعتصم حميد

610619فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMOUJAHID AZEDDINE1238564عز الدين مجاهد

610620فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسMOURADI MUSTAPHA739213مصطفى مرادي

610621فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسNABIL RACHID1048892نبيل  رشيد

610622فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبNAJI ABDELFATTAH55202عبد الفتاح ناجي

610623فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسNALI AZEDDINE1046717عز الدين النالي

610624فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسOQAYL DAHBI89675عقيل الدهبي

610625فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبOUAJIH HAKIM1180029حكيم وجيه

610626فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبOUKILI AYATE ALLAH MOHAMMED1178671آية هللا محمد وكيلي

710627فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبOULFEKIH YOUSSEF1238962يوسف والفقيه

710628فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسOUTAHAR MOHAMED288601محمد الطاهر

710629فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبOUTALEB HASSANE706807حسن اوطالب

710630فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسQMICHOU ABDRRAHMANE89327عبد الرحمان قميشو

710631فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبRAJJOU MUSTAPHA1269179مصطفى راجو

710632فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسRAOUI MOHAMMED740590محمد الراوي

710633فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبSAADOUNI MOHAMMED1113993محمد سعدوني

710634فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبSABOUNI DRISS1049511ادريس الصبوني

710635فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسSAENNANOU HICHAM1180839هشام سنانو

710636فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبSAHSAH ALI63305علي سحساح

710637فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسSALAM ABDERRAFIE725509عبد الرفيع سالم

710638فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسSDIKI FATIMA-ZOHRA776657فاطمة الزهراء صدقي
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710639فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبSLASSI ADIL1400983سالس ي عادل

710640فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسTAH SAMIR1181384سمير التاه

710641فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبTAHIRI AMAL1181369امال طاهري

710642فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسTJANI ZHOUR391571ازهور تجاني

710643فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسTNACHERI OUAZZANI ANAS1119262انس  طنشري الوزاني

710644فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسTRITAH IMANE1401816ايمان اطريطاح

710645فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسWAHBI HICHAM1239710هشام وهبي

710646فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبYARTAOUI BOUCHTA1119253بوشتى اليرتاوي

710647فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانفاسZEKRIOUI RACHID1048717رشيد زكريوي

710648فاسالثانوية التأهيلية موالي سليمانموالي يعقوبZOUICHA ADNANE1181010عدنان زويشة

110649مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسABDELALI EL BAHRI1045641عبد العالي البحري

110650مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسABDELFATTAH BAOUSSAR1048415عبد الفتاح باوسار

110651مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسABDELILAH BAHAMADI1264115باحمادي عبد اإلاله

110652مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسADIL MARZOUGUI64181عادل مرزوكي

110653مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسADIL OUNDIRE1044601عادل أونضير

110654مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسAHMED BEKKALI1264158أحمد  البقالي

110655مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسAKRAM BENMERZOUG1264520أكرام بنمرزوك

110656مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسAMAL TOUZANI1239703امال التزاني

110657مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسASMA BOUHAMIDI1159034أسماء بوحاميدي

110658مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسASMAE ENNAJIH1266488الناجح أسماء

110659مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسASMAE HACHAMI1237187الهاشمي أسماء

110660مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسAZIZ EL KHABBAZ1117782عزيز الخباز
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110661مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسBOUCHRA JAIMI1400334بوشرى الجايمي

110662مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسDRISS AANAN1046104إدريس اعنان

110663مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسEL ARAB ZAHRA AKH1399166زهراء أخ العرب

110664مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسEL GHAZI LAKBIR762182لكبير الغازي

110665مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسFATIMA MESROUR89632مسرور فاطمة

110666مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسFATIMA TAMIA1401027طامية فاطمة

110667مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسFILALI IDRISS60687ادريس فياللي

210668مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHAMID ARAB56498حميد أعراب

210669مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHAMID SERHAN1043998سرحان حميد

210670مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHANANE JILALI1307511حنان جياللي

210671مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHASSAN ABEJJA89064ابجة حسن

210672مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHASSAN ABOULHAMID1122899ابو الحامد حسن

210673مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHASSNAE AMENZOU1401528حسناء أمنزو

210674مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHAYAT EL GHIYAT1401786الغياط حياة

210675مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHAYAT SOUIDI1179715حياة سويدي

210676مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHAYAT ZAID1269904حياة زايد

210677مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHICHAM BOURDI1174341هشام بوردي

210678مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHICHAM TAZI1114441التازي هشام

210679مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسHOURIA BOUDAD1172966بوداد حرية

210680مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسIBTISSAM MEGDOULI1238415ابتسام مكدولي

210681مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسIDDIR OULHOURCHEMT737912االهورشمت  يدير

210682مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسILHAM LEMCHACHTI1114331إلهام املشاشتي
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210683مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسILIASSE EL MOUDNI60957املودني الياس

210684مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسJAMAL AHBAR1173897احبار جمال

210685مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسKAMAL MOUHSSINE1178458محسن كمال

210686مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسKAOUTAR KAZA1368552قزة كوثر

310687مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسKARIM BOURAS1235337كريم بوراس

310688مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسKHALID MEGAIZ64541خالد مكايز

310689مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسLAKBIRA LAASSAL1114485الكبيرة العسل

310690مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسLARBI EL HAJJAB1046403العربي الحجاب

310691مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسLOUBNA TOUIBI1308537لبنى اطويبي

310692مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسLOUBNA ZIDANI1269996زيداني لبنى

310693مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHA HSINI60066موحى حسيني

310694مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED ABDOUNI59899عبدوني محمد

310695مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED AQDIM64406محمد أقديم

310696مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED DAFA1401376دفع محمد

310697مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED EL ABDI1265516محمد العبدي

310698مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED EL OMARI1052899العمري محمد

310699مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED EL YAHYAOUI1114207محمد اليحياوي

310700مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED IBARKI270565ابركي محمد

310701مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED ICHOU1237503ايشو محمد

310702مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMED NAJIB HAFSI206461حافص ي محمد نجيب

310703مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMMED BEN RAHOU740338محمد بن رحوا

310704مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMMED DERRAZ1154447محمد الدراز
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410705مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMMED SKAKIR739064سكاكير محمد

410706مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOHAMMED YAHYAOUI64356محمد اليحياوي

410707مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOKHTAR BOUDRAA1154201املختار بودراع

410708مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOUHCINE EL ATTARI91857محسين العطاري

410709مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOULAY RCHID EL FADIL1049797موالي ارشيد الفاضيل

410710مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMOUNA SHAKI1368697سحاقي مونة

410711مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMUSTAPHA AHARRABOUS1234008مصطفى أحربوس

410712مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسMUSTAPHA MEZIANI1049235مصطفى مزياني

410713مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسNADIA FEDLAOUI1307175نادية فضالوي

410714مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسNAIMA EL-ABBAD1306573نعيمة العباد

410715مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسNORA EL KHORB1367558الخرب نورة

410716مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسNOUREDDINE ISSAOUI1156431نور الدين عيساوي

410717مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسNOUREDDINE RHILLANE60258غيالن نور الدين

410718مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسOMAR GROUH1119818كروح عمر

410719مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسRABII MESBAHI1046215ربيع مصباحي

410720مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسRACHID ESSEMRHOUNI744347السمغوني رشيد

410721مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسRACHIDA CHENIAR1367183شنيار رشيدة

410722مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسRAJAE KIBACH1267739قيباش رجاء

510723مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسREDOUANE SABAR1308324رضوان صبار

510724مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSAID EL BARRAK1367457البراق سعيد

510725مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSAID MOUSSAOUI1049472موساوي سعيد

510726مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSAID QIBBOUCH1269099قيبوش سعيد
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510727مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSAID SALMI1049175الساملي سعيد

510728مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSAID SELLAL64228سالل سعيد

510729مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسSIF EL ISLAM MESLOUHI745689املصلوحي سيف االسالم

510730مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUNES DARRI1154458يونس داري

510731مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUNESS DIHAJI89289يونس الديهاجي

510732مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF ALAMI1406296علمي يوسف

510733مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF HBIBI1048605احبيبي يوسف

510734مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF KAICHE60412يوسف قيش

510735مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF MOUHTARIM1049241محترم يوسف

510736مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF MOUNIR1046238يوسف مونير

510737مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF RADDI1158780يوسف الرادي

510738مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسYOUSSEF SAADANI1178753يوسف السعداني

510739مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسZAHR KORBA1179307قربى زهر

510740مكناسالثانوية اإلعدادية الداخلةمكناسZAKIA NIA1268737زكية النية
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