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إقليم: إفراناالجتماعياتحسن حدوش10400
إقليم: إفراناالجتماعياتنادية كم 10403
إقليم: إفرانالرياضياتعزالدين بودجاج10025
ي 10299 ا إقليم: إفرانالرياضياتحمزة ال
إقليم: إفرانالرياضياتأميمة الحسا 10300
إقليم: إفرانالرياضياتمريم بن رحو10301
إقليم: إفرانالرياضياتشام اباروك10302
ياء والكيمياءحمزة ياس 11300 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءأنور السمال 11303 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءعبد العظيم الكزار11305 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءتوفيق مسعودي11312 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءعتيقة المهاجر11315 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءكريمة محرزي العلوي11316 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءعبد المجيد بلحبيب11323 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءمنار لحسي 11325 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءاسماعيل مفيد11331 إقليم: إفرانالف
ياء والكيمياءمليكة سبا 11336 إقليم: إفرانالف
إقليم: إفراناللغة العربيةسحر كودما 12549
إقليم: الحاجباالجتماعياتعماد الحيمر10410
إقليم: الحاجباالجتماعياتالكب لمرا علوي10414
بية االسالميةمصط حسنيوي11055 إقليم: الحاجبال
بية االسالميةعبد السالم الجالص11056 إقليم: الحاجبال
اس10009 إقليم: الحاجبالرياضياتياس ن
إقليم: الحاجبالرياضياترفيق عبدو10295
إقليم: الحاجبالرياضياتجمال انماس10296
إقليم: الحاجبالرياضياتمحمد حمودوا10297
إقليم: الحاجبالرياضياتيوسف طي علوي10298
ياء والكيمياءحمزة الشناوي11349 إقليم: الحاجبالف
ياء والكيمياءنورالدين بورزامة11355 إقليم: الحاجبالف
ياء والكيمياءايمان المحمدي11356 إقليم: الحاجبالف
ياء والكيمياءعبد اللطيف أزكاغ11363 إقليم: الحاجبالف
ياء والكيمياءعبد الرزاق اعوين11365 إقليم: الحاجبالف
إقليم: الحاجباللغة العربيةالتها أغنيم12545
إقليم: بولماناالجتماعياتموراد فضاي 10420
إقليم: بولماناالجتماعياتسعيد اليعقو 10421
إقليم: بولماناالجتماعياتلحسن اقب 10422
ي10423 إقليم: بولماناالجتماعياتحسن اسك
إقليم: بولماناالجتماعياتعبد العزيز اليحياوي10424
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إقليم: بولماناالجتماعياتلمياء اجبيلو10426
إقليم: بولماناالجتماعياتمحمد بوتشكوشت10427
يو10428 إقليم: بولماناالجتماعياتخالد و
ي10432 إقليم: بولماناالجتماعياتع النا
إقليم: بولماناالجتماعياتمحسن احميدة10433
إقليم: بولماناالجتماعياتزليخة اليحياوي10438
إقليم: بولماناالجتماعياتمصط الحرش10440
إقليم: بولماناالجتماعياتعبد الرحمان مس 10443
إقليم: بولماناالجتماعياتنادية محمود10456
إقليم: بولماناالجتماعياتسومية تعزبيت10458
إقليم: بولماناالجتماعياتامحمد المعرو 10475
إقليم: بولماناالجتماعياتأزعري عبد السالم10477
إقليم: بولماناالجتماعياتيا بوغروم10483
ي10486 إقليم: بولماناالجتماعياتخالد اسك
بية االسالميةحفيظ معنان11037 إقليم: بولمانال
بية االسالميةالحساين زرياح11040 إقليم: بولمانال
بية االسالميةعبد الخالد الطالب11041 إقليم: بولمانال
يم صناع11048 بية االسالميةإبرا إقليم: بولمانال
ف كو 11101 بية البدنيةا إقليم: بولمانال
بية البدنيةاناس الوادي11106 إقليم: بولمانال
إقليم: بولمانالرياضياتاجر محرزي العلوي10001
إقليم: بولمانالرياضياتياس المطميط10016
إقليم: بولمانالرياضياتعبداللطيف الوساري10019
إقليم: بولمانالرياضياتجواد لوليش 10020
إقليم: بولمانالرياضياتوعزو حسن10035
إقليم: بولمانالرياضياتادريس علوي الزيدا 10041
يم اعلو10045 إقليم: بولمانالرياضياتابرا
إقليم: بولمانالرياضياتكوثر بن عامر اليو 10052
إقليم: بولمانالرياضياتعبد الشفيق مجا 10054
إقليم: بولمانالرياضياتايمان مكدو 10057
إقليم: بولمانالرياضياتسهام لحلو كت 10061
إقليم: بولمانالرياضياتالعر دروم10063
إقليم: بولمانالرياضياتسل إدري عايدي10105
إقليم: بولمانالرياضياتعصام السحمودي10126
إقليم: بولمانالرياضياتمصط اجبور10146
إقليم: بولمانالرياضياتمريم بومهيدي10188
إقليم: بولمانالرياضياتنجالء الصغيوري االدري 10204
إقليم: بولمانالرياضياتدنيا الوكي 10208
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إقليم: بولمانالرياضياتعبد الوا زكرياء السا 10220
إقليم: بولمانالرياضياتفرح بوخرطة10229
إقليم: بولمانالرياضياتإلهام بنسليمان10232
إقليم: بولمانالرياضياتخديجة المر 10246
إقليم: بولمانالرياضياتياس احكوض10292
إقليم: بولمانالرياضياترضوان ب10293
إقليم: بولمانالرياضياتابتسام منصوري10294
إقليم: بولمانالفلسفةمحمد اجب 11249
و11250 إقليم: بولمانالفلسفةسهام ايت بو
إقليم: بولمانالفلسفةعبد المالك بوزويت11253
ياء والكيمياءحميد اليوس 11373 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءادريس الجاري11375 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءنورالدين قدوري11376 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءلحسن أمي 11382 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءتوفيق  11383 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءعبدالحق عمراوي11384 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءعزيزة اعبيد11401 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءعائشة احميدة11402 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءياس كرو 11404 إقليم: بولمانالف
ش11409 ياء والكيمياءأيوب الط إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءميمون قربيش11410 إقليم: بولمانالف
ياء والكيمياءاحمد مر 11419 إقليم: بولمانالف
يةفاطمة مو11983 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
رة الدحاوي11984 يةز إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةنعيمة صديق11997 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةياس األم 11998 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةاحميدة الزمزا 12003 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةعبد السميع اليعكو 12005 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةزكرياء اوميمون12011 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةعبدالمجيد تيلولوت12012 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
يةعمر زيان12024 إقليم: بولماناللغة اإلنجل
ة أعي12483 إقليم: بولماناللغة العربيةبو
إقليم: بولماناللغة العربيةفاطمة حمالوي12485
و12486 إقليم: بولماناللغة العربيةلحسن 
إقليم: بولماناللغة العربيةنورالدين لمفض 12488
إقليم: بولماناللغة العربيةجر المشهور12490
إقليم: بولماناللغة العربيةكوثر لحميدي12491
إقليم: بولماناللغة العربيةعبد الصمد اليحياوي12495
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إقليم: بولماناللغة العربيةابتسام الطي 12496
إقليم: بولماناللغة العربيةمريم الحلو12497
ار12498 إقليم: بولماناللغة العربيةمحمد أ
إقليم: بولماناللغة العربيةعبد العا بوعرفاوي12504
إقليم: بولماناللغة العربيةمليكة رشوق12506
إقليم: بولماناللغة العربيةسكينة بحزامة12507
إقليم: بولماناللغة العربيةشام كجوت12508
إقليم: بولماناللغة العربيةحفيظة الكرو 12510
إقليم: بولماناللغة العربيةفاطمة زرياح12511
إقليم: بولماناللغة العربيةعائشة بنيشو12515
إقليم: بولماناللغة العربيةحسن شعو12516
ى حا 12517 إقليم: بولماناللغة العربيةب
إقليم: بولماناللغة العربيةمحمد الكمية12518
إقليم: بولماناللغة العربيةفتيحة الفلو 12519
إقليم: بولماناللغة العربيةشام كامل12520
إقليم: بولماناللغة العربيةسهيلة حرو 12522
إقليم: بولماناللغة العربيةالعر لطرش12526
إقليم: بولماناللغة العربيةايمان سليما 12527
إقليم: بولماناللغة العربيةالمصط اوراغ12528
إقليم: بولماناللغة العربيةادريس بوبكر12531
إقليم: بولماناللغة العربيةإيمان أطرقة12532
إقليم: بولماناللغة العربيةفاطمة الهاتف12533
إقليم: بولماناللغة العربيةلي حا 12535
إقليم: بولماناللغة العربيةالمصط لكحل12539
إقليم: بولماناللغة العربيةلي صب الحاج12541
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةعمر غافول12600
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةعاشور لحفور12601
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةلطيفة اجضيض12602
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةخديجة لمسارح12603
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةع كرواس12604
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمصط كريصط12605
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمليكة زكري 12606
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةأسماء عبدالوي12607
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمليكة ايت عمر12608
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةلوبنة اإلدري 12609
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةرشيد باحسون12610
ري12611 راء ز إقليم: بولماناللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةنادية اعجال12612

                         



5/27

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود   - يونيو 2017

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

ي ) - جميع التخصصات - سلك التعليم الثانوي  (اإلعدادي و التأ

المديريةالتخصصاالسم والنسبرقم االمتحان

إقليم: بولماناللغة الفرنسيةرجاء المرابط12613
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمريم كاسم12614
لهل12616 إقليم: بولماناللغة الفرنسيةعبدالرحيم 
راء لعكيدي12617 إقليم: بولماناللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةالمصط زرك 12618
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةنجيد الحس 12619
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةحسن بلزرق12620
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةفؤاد اغمو12621
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةنسيبة القندو 12622
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةثورية فكاك12623
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمحمد بكاري12624
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةحفيظة يعقو 12625
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةفاطمة أمهاوش12626
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةابتسام صناع12627
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةزينب النجاري12915
يم12938 إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمحمد بن ابرا
إقليم: بولماناللغة الفرنسيةمجدة متوكل12970
ــــة كــــــــمــــيح12993 إقليم: بولماناللغة الفرنسيةنز
إقليم: بولمانالمعلومياترباب مو 13106
إقليم: بولمانالمعلومياتمروى اسماعي علوي13107
إقليم: بولمانالمعلومياتشيماء ولدي13111
إقليم: بولمانالمعلومياتكوثر جليد13114
إقليم: بولمانالمعلومياتسناء حميان13115
إقليم: بولمانالمعلومياتبالل بوزيت13124
إقليم: بولمانالمعلومياتيح خربان13127
إقليم: بولمانالمعلومياتخديجة منصوري13132
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضمونة باعشو 13200
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضزينب امرار13201
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضزاكية باعشو 13202
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضعفاف العلوي13203
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضفيصل عمراوي13204
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضناء الكيس13205
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضخليد الشباك13206
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضوفاء بالخياط13207
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضحنان الساد 13208
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضفاطنة كريمو13210
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضف قديري13211
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضلوبنة الصابري13213

                         



6/27

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود   - يونيو 2017

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

ي ) - جميع التخصصات - سلك التعليم الثانوي  (اإلعدادي و التأ

المديريةالتخصصاالسم والنسبرقم االمتحان

إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضخديجة بلقر 13216
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضفوزية التو 13218
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضالمهدي علوي صو 13223
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضمحمد باسوية13226
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضحنان حيمد13229
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضالمهدي درقاوي13233
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضعمر البدري13235
إقليم: بولمانعلوم الحياة واألرضفاطمة االدري 13236
إقليم: تازةاالجتماعياتمصط برشان10489
إقليم: تازةاالجتماعياترشيد را 10493
إقليم: تازةاالجتماعياتعبداالاله البخشوش10499
إقليم: تازةاالجتماعياترجاء لمسيفر10511
إقليم: تازةاالجتماعياتمحمد حمري10514
بية االسالميةنورالدين كرمح10985 إقليم: تازةال
بية االسالميةاحمد كعروش10990 إقليم: تازةال
بية االسالميةنادية أرشيش10991 إقليم: تازةال
بية االسالميةأحمد أوداد10992 إقليم: تازةال
بية االسالميةمحمد كعبوش10993 إقليم: تازةال
بية االسالميةمصط الراشدي11004 إقليم: تازةال
بية االسالميةعصام برا 11011 إقليم: تازةال
بية االسالميةفاطمة امزيان11017 إقليم: تازةال
بية االسالميةيونس الهوز11018 إقليم: تازةال
بية االسالميةالبش بلمهدي11022 إقليم: تازةال
إقليم: تازةالرياضياتنادية بزلول10031
إقليم: تازةالرياضياتعبد الرحيم الطي 10033
اء ايكن10040 إقليم: تازةالرياضياتا
راء غنبوري10047 إقليم: تازةالرياضياتفاطمة الز
إقليم: تازةالرياضياتزو زراي 10051
إقليم: تازةالرياضياتفردوس زبا 10053
إقليم: تازةالرياضياتعبد اللطيف حمدا 10055
إقليم: تازةالرياضياتسهام برغازي10059
إقليم: تازةالرياضياتعبد العزيز السبا 10080
إقليم: تازةالرياضياتفريد افق 10103
ا 10115 إقليم: تازةالرياضياتمحمد ا
إقليم: تازةالرياضياتعبد اعقا10134
إقليم: تازةالرياضياتمحمد الدعين 10148
إقليم: تازةالرياضياتعبد الحكيم حميدا 10158
إقليم: تازةالرياضياتالحسن أجرسيف10168
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إقليم: تازةالرياضياتاسماء نجيب10182
إقليم: تازةالرياضياتانس الحدادي10201
إقليم: تازةالرياضياتسليم مو10217
إقليم: تازةالرياضياتانوار اديب10226
إقليم: تازةالرياضياتشيماء الحطري10230
إقليم: تازةالرياضياتسارة السعيدي10271
إقليم: تازةالرياضياتايوب شدور10272
إقليم: تازةالرياضياتزكرياء شدور10273
إقليم: تازةالرياضياترشيدة اليما 10274
إقليم: تازةالرياضياتعبدالرحيم السكاك10275
إقليم: تازةالرياضياتمحمد اطريرش10276
إقليم: تازةالرياضياتسليمة حمدات10277
إقليم: تازةالرياضياتسومية بوعزيز10278
إقليم: تازةالرياضياتأحمد ال 10279
إقليم: تازةالرياضياتلمفضل العزوزي10280
إقليم: تازةالرياضياتمريم قباج10281
إقليم: تازةالرياضياتأنس زينون10282
إقليم: تازةالرياضياتفدوى العمار 10283
إقليم: تازةالرياضياتلطيفة مجدو 10284
إقليم: تازةالرياضياتمحمد اليوس 10285
ش 10286 راء  إقليم: تازةالرياضياتفاطمة الز
إقليم: تازةالرياضياتحفيظ قاس 10287
إقليم: تازةالرياضياتزكرياء المندو 10288
إقليم: تازةالرياضياتزكية الجب 10289
إقليم: تازةالرياضياتزكرياء لشهب10290
إقليم: تازةالرياضياتبالل قدوري10291
إقليم: تازةالفلسفةرشيدة البورقادي11231
إقليم: تازةالفلسفةع خالق11235
إقليم: تازةالفلسفةسيف الدين الخوا 11240
إقليم: تازةالفلسفةعبد المنعم درا 11242
ياء والكيمياءعبد الغ شليوط11421 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءأخياط عا 11422 إقليم: تازةالف
دي11426 ياء والكيمياءعبد السالم الوزا الشا إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعي العيساوي11427 إقليم: تازةالف
ف الغالم11428 ياء والكيمياءا إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعبد  فارس11430 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءفائزة بنعياد11432 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءمحمد احمادوش11433 إقليم: تازةالف
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ياء والكيمياءسفيان غلوط11434 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءفضيل بشار11442 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعبدالمجيد صدوق11451 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءفوزية العمرا 11453 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءاسماعيل خوا 11454 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءكوثر الخلو 11455 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءمحمد الهوز11461 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعمر التوزا 11465 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءمونية امزيان11474 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعبدالرزاق المغاري11475 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءأم بالري11476 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءسعاد اجبيلو11484 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءمحمد لقرع11493 إقليم: تازةالف
ياء والكيمياءعمر حجيج11497 إقليم: تازةالف
يةمريم البخري 11958 إقليم: تازةاللغة اإلنجل
يةعبد النور المشي 11959 إقليم: تازةاللغة اإلنجل
يم أشطوف11964 يةإبرا إقليم: تازةاللغة اإلنجل
يةالهاش عشاق11974 إقليم: تازةاللغة اإلنجل
يةيح جواد11976 إقليم: تازةاللغة اإلنجل
إقليم: تازةاللغة العربيةنجاة لبيض12447
إقليم: تازةاللغة العربيةاكرام الغفو 12449
إقليم: تازةاللغة العربيةمحمد قرموش12450
إقليم: تازةاللغة العربيةعبد الرزاق الحاف 12459
ة الشخم12462 إقليم: تازةاللغة العربيةشه
يخ ام كلثوم12465 إقليم: تازةاللغة العربيةا
إقليم: تازةاللغة العربيةنجية افق 12466
و 12468 يم ال إقليم: تازةاللغة العربيةابرا
إقليم: تازةاللغة العربيةوليد احميميد12470
ى حدادي12473 إقليم: تازةاللغة العربيةب
ة12629 إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسارة الرب
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةمنال لوصيف12630
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسفيان غرغور12632
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسومية الرواس12637
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسارة المشهوري12643
ري12645 إقليم: تازةاللغة الفرنسيةصفاء ز
راء لمري 12646 إقليم: تازةاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةأمينة الصغ 12647
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسعيد أقنوش12649
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إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسليمان لمغرز12650
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةناء الرا 12654
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةلب سنو 12658
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةسارة زروال12659
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةالهام سافو12669
إقليم: تازةاللغة الفرنسيةمراد السنو 12701
إقليم: تازةالمعلومياتزكرياء حشالف13135
إقليم: تازةالمعلومياتامال لطرش13139
إقليم: تازةالمعلومياتمحمد ايمن قزبور13148
إقليم: تازةالمعلومياتإيمان الوا العل 13151
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضوداد لبيض13241
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضكوثر لشخم13242
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضمحمد أم ك 13244
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضمريم لقرع13247
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضمصط بوطالعة13248
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضعبدالواحد زريوح13249
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضرجاء دعموش13250
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضادريس لودي 13252
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضشام قرطيط13266
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضمنعم القباق اليعكو 13271
ي13280 إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضغزالن لكم
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضسمية بن جغالن13283
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضفاطمة العل 13287
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضفيصل ارنيبة13289
إقليم: تازةعلوم الحياة واألرضمحمد اخليج13300
إقليم: تاوناتاالجتماعياتياس أمحزون10517
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبداللطيف الشل 10518
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد المزيوي10519
إقليم: تاوناتاالجتماعياتفريد الرحو 10521
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد الدحمو 10523
إقليم: تاوناتاالجتماعياتسجدان مصلح10525
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد الحمو 10526
إقليم: تاوناتاالجتماعياتسومية عرود10527
إقليم: تاوناتاالجتماعياتأحمد العل 10528
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد بوزيان10529
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد البندري10530
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبد الرحيم عاوة10531
د10532 إقليم: تاوناتاالجتماعياتأنوار المجا
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إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد زعي 10533
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبد الحق كروش10534
وز العلوا 10535 إقليم: تاوناتاالجتماعياتف
إقليم: تاوناتاالجتماعياتنبيل الكيحل10536
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد األسعد السعيدي10537
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد النحي 10538
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحسن ازرارع10541
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعزيز اوبضيل10545
ري10547 إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد الطا
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحسن الدحمان10561
إقليم: تاوناتاالجتماعياتاحمد الفرا 10568
يلة قدوري10569 إقليم: تاوناتاالجتماعياتنو
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبدالصمد بوطالقا10573
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد عربيا10584
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد جنا ادري 10601
إقليم: تاوناتاالجتماعياتفاضل العطار10605
راء الفت 10611 إقليم: تاوناتاالجتماعياتفاطمة الز
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد قربوب10612
إقليم: تاوناتاالجتماعياتلمياء الغل 10619
إقليم: تاوناتاالجتماعياتكمال الكار 10635
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد العاط 10636
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمصط ابش 10638
إقليم: تاوناتاالجتماعياتيونس مرابط10640
ي10649 إقليم: تاوناتاالجتماعياترضوان الب
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبد الغ الحر 10663
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمعاد المطاري10664
إقليم: تاوناتاالجتماعياتمحمد المفتا 10668
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعبد ال الهطهاط10670
إقليم: تاوناتاالجتماعياتشاكب المستعد10672
راء البويوس 10674 إقليم: تاوناتاالجتماعياتفاطمة الز
إقليم: تاوناتاالجتماعياتعائشة فوزي10678
ة معطاوي10681 إقليم: تاوناتاالجتماعياتنز
ور فحفو 10689 إقليم: تاوناتاالجتماعياتاز
إقليم: تاوناتاالجتماعياترشيدة السبا 10701
إقليم: تاوناتاالجتماعياتاسية المطاري10708
بية االسالميةمن الوردي10940 إقليم: تاوناتال
بية االسالميةمحمد دكا10942 إقليم: تاوناتال
بية االسالميةسناء الرمي 10943 إقليم: تاوناتال
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بية االسالميةأحمد اإلدري الذا 10946 إقليم: تاوناتال
بية االسالميةياس بنجرة10947 إقليم: تاوناتال
بية االسالميةمحمد البو 10949 إقليم: تاوناتال
ور الطويل10955 بية االسالميةز إقليم: تاوناتال
بية االسالميةعادل الغزوا 10957 إقليم: تاوناتال
بية االسالميةزكرياء بنعيم10972 إقليم: تاوناتال
إقليم: تاوناتالرياضياتشفيق مساوي10004
إقليم: تاوناتالرياضياتياس الخب 10006
إقليم: تاوناتالرياضياتسعاد بوعري10014
إقليم: تاوناتالرياضياتمحمد بن ايكن10015
إقليم: تاوناتالرياضياتحسناء الحمزاوي10017
إقليم: تاوناتالرياضياتايوب مر 10023
إقليم: تاوناتالرياضياتالحس اقبوب10024
ف حميدي10030 إقليم: تاوناتالرياضياتأ
إقليم: تاوناتالرياضياتاسماعيل الصدو 10042
إقليم: تاوناتالرياضياتعبد الحفيظ المكيوي10044
إقليم: تاوناتالرياضياتعماد ازوين10074
ش10091 إقليم: تاوناتالرياضياتوفاء الح
إقليم: تاوناتالرياضياتيوسف البوزيدي10099
إقليم: تاوناتالرياضياتعدنان أبوالص 10100
إقليم: تاوناتالرياضياتمحمد حاتم تاجموع 10104
إقليم: تاوناتالرياضياتسفيان الحابط10118
إقليم: تاوناتالرياضياتياس مجانة10120
إقليم: تاوناتالرياضياتسمية مفيد10127
إقليم: تاوناتالرياضياتعبد االله الكري 10130
إقليم: تاوناتالرياضياتنورالدين الد 10159
إقليم: تاوناتالرياضياتسامية لطرش10160
إقليم: تاوناتالرياضياتعبداالاله الحسناوي10161
ي10174 إقليم: تاوناتالرياضياتاسامة الع
إقليم: تاوناتالرياضياتأيوب الحوت10176
إقليم: تاوناتالرياضياترباب عبد اللوي10179
إقليم: تاوناتالرياضياتيوسف الحيا 10180
إقليم: تاوناتالرياضياتعبدالحق زوزو10181
إقليم: تاوناتالرياضياتعماد غادي10183
إقليم: تاوناتالرياضياتأناس بلمقدم10192
إقليم: تاوناتالرياضياتأوميمة جما 10194
إقليم: تاوناتالرياضياتامال حجو 10198
إقليم: تاوناتالرياضياتاكرام فكاك10206
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إقليم: تاوناتالرياضياتعمر تاجموع 10209
ع المصبا 10213 إقليم: تاوناتالرياضياتسكينة ال
إقليم: تاوناتالرياضياتعمر العا 10215
إقليم: تاوناتالرياضياتحبيبة البحا 10222
ري10224 إقليم: تاوناتالرياضياتخليفة القا
إقليم: تاوناتالرياضياتعادل العل 10228
إقليم: تاوناتالرياضياتمريم قادري10236
إقليم: تاوناتالرياضياتعمر لوح10245
إقليم: تاوناتالرياضياتعبد  ايت  10248
راء الحسا 10249 إقليم: تاوناتالرياضياتفاطمة الز
إقليم: تاوناتالرياضياتمريم وكرو10250
إقليم: تاوناتالرياضياتأم الرحما 10251
إقليم: تاوناتالرياضياترشاد الحر 10252
إقليم: تاوناتالرياضياتايوب عماري10253
إقليم: تاوناتالرياضياترجاء مرزوق10255
إقليم: تاوناتالرياضياتعبدالمغيث عثمان10256
إقليم: تاوناتالرياضياتوديعة البكوري10257
إقليم: تاوناتالرياضياتأسامة البقا 10260
إقليم: تاوناتالرياضياتأيمن شكري10261
إقليم: تاوناتالرياضياتمحمد الصبا 10262
إقليم: تاوناتالرياضياتوليد االدري 10263
إقليم: تاوناتالرياضياتزينب الوصيف10264
إقليم: تاوناتالرياضياتمحمد الحجوي10265
إقليم: تاوناتالرياضياتعبد االاله ق 10266
إقليم: تاوناتالرياضياتكمال زيا 10267
إقليم: تاوناتالرياضياترضوان التمصوري10268
إقليم: تاوناتالرياضياتمصط الزغاري10269
إقليم: تاوناتالفلسفةأسامة ديرار11203
إقليم: تاوناتالفلسفةأمينة زيدان11209
إقليم: تاوناتالفلسفةصب عزي11212
إقليم: تاوناتالفلسفةأمان اليوس 11223
ياء والكيمياءدنيا العرفاوي11509 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءنورالدين حماد11510 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمن الحسو 11511 إقليم: تاوناتالف
يوي11517 ياء والكيمياءأناس ال إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءسمية فرحات11518 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبد الفتاح العمرا 11519 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد صد 11522 إقليم: تاوناتالف
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ياء والكيمياءمصط الكردودي11526 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءطارق مقران11527 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءنا صدوك11528 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءاحمد الدباب11529 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءنورالدين بكور11534 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءابوبكر الصديق القر 11535 إقليم: تاوناتالف
ي11537 ياء والكيمياءحسناء الباش إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءكمال البكاري11539 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءبوش المال 11540 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبدالمالك الحسو 11541 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءفيصل بركادي11542 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءاجر الجم 11544 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءوفاء خمرو 11545 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءحنان التب 11547 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءجليل سهيب11549 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد الفاض 11554 إقليم: تاوناتالف
ي ادري 11558 ياء والكيمياءعماد ودغ إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد الجو 11560 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءخالد المصياح11563 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءيونس الفق 11565 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءوليد الرويجل11574 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبد لحميدي11578 إقليم: تاوناتالف
د11580 ياء والكيمياءنوفل الشا إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءفؤاد العثما 11589 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءاسماء الخميمر11591 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبدالعا بوطيب11593 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبد العزيز مو فارس11603 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد الس 11604 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمريم البقا 11616 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءامينة لعبيدي11623 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد عصام يرتاوي11626 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءعبدالن بالفيال 11627 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءسوكينة الدخي 11648 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد الشنتو 11654 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءمحمد عق11656 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءنورالدين العطار11663 إقليم: تاوناتالف
ياء والكيمياءياس الدمي 11679 إقليم: تاوناتالف
يةرشيد اسليوات11901 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
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يةفاطمة لمرابط11903 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةكمـــــال نــــــاده11905 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةالحس بغروص11909 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةمحمد بونوار11911 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةدى الصيد11912 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةيوسف لوميم11915 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
كة11916 يةجمال ال إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةمحمد كرا 11917 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةنوال مر 11918 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةبوزيد الحسو 11920 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةمحسن المال 11921 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةمحمد مروان11939 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةبوك المجاوي11941 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
يةأنس البوكري 12030 إقليم: تاوناتاللغة االنجل
إقليم: تاوناتاللغة العربيةسارة العلوي12167
إقليم: تاوناتاللغة العربيةلطيفة البوخاري12168
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد الحمري12169
إقليم: تاوناتاللغة العربيةلي قفال12170
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعماد المريزق12173
إقليم: تاوناتاللغة العربيةاسماء ابيضار12175
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمختار الكري 12176
إقليم: تاوناتاللغة العربيةشام الزغبة12177
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد الكريم العمراوي12178
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد برعيش12179
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد اإلدري 12180
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعي ازريدة12181
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعادل الرم 12182
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد العا محجو 12183
إقليم: تاوناتاللغة العربيةحليمة مي 12186
إقليم: تاوناتاللغة العربيةابتسام رباح12188
إقليم: تاوناتاللغة العربيةحليمة الدراج12189
راء الياز 12192 إقليم: تاوناتاللغة العربيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة العربيةإيمان الديب12193
إقليم: تاوناتاللغة العربيةفؤاد لكحال12198
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد بالمغر12201
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد الرزاق اكنيوي12205
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد  الكرضة12208
إقليم: تاوناتاللغة العربيةناء غوال12209
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إقليم: تاوناتاللغة العربيةإكرام زكري12217
ش12218 إقليم: تاوناتاللغة العربيةوفاء اعق
ا المصبا 12230 إقليم: تاوناتاللغة العربيةي
إقليم: تاوناتاللغة العربيةشيماء قريمش12232
إقليم: تاوناتاللغة العربيةناء بورفون12235
دي12237 إقليم: تاوناتاللغة العربيةيونس ال
إقليم: تاوناتاللغة العربيةغزالن بن داود12239
إقليم: تاوناتاللغة العربيةز اتباتو12244
إقليم: تاوناتاللغة العربيةنوال القصباوي12245
إقليم: تاوناتاللغة العربيةكلثوم خوي 12251
ي12253 إقليم: تاوناتاللغة العربيةيوسف الع
إقليم: تاوناتاللغة العربيةفائزة مديش12260
إقليم: تاوناتاللغة العربيةرشيدة ساري12270
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد التوزا 12272
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعماد دادي12273
إقليم: تاوناتاللغة العربيةحفيظة زينون12274
إقليم: تاوناتاللغة العربيةفدوى الشامخ12278
إقليم: تاوناتاللغة العربيةدنيا الصابري12279
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد االاله دا 12282
إقليم: تاوناتاللغة العربيةوفاء السكوري12285
إقليم: تاوناتاللغة العربيةرضا الصيد12287
ي12290 إقليم: تاوناتاللغة العربيةجهان الح
إقليم: تاوناتاللغة العربيةنوال زيدان12292
إقليم: تاوناتاللغة العربيةرجاء من 12293
إقليم: تاوناتاللغة العربيةآسية أغوتان12295
إقليم: تاوناتاللغة العربيةسمية البقيوي12297
إقليم: تاوناتاللغة العربيةفاطمة السا 12299
إقليم: تاوناتاللغة العربيةسناء الما 12305
إقليم: تاوناتاللغة العربيةلمياء العيما 12307
إقليم: تاوناتاللغة العربيةغزالن بويرمان12308
إقليم: تاوناتاللغة العربيةحسن الفت 12324
إقليم: تاوناتاللغة العربيةرفيقة نافع12343
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحس الفت 12346
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمحمد دودوح12351
إقليم: تاوناتاللغة العربيةمعاش لي12352
إقليم: تاوناتاللغة العربيةفوزية سوبان12353
إقليم: تاوناتاللغة العربيةالهام اشويخ12357
إقليم: تاوناتاللغة العربيةرجاء وقاف12359
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إقليم: تاوناتاللغة العربيةفاطمة الكحالوي12371
روري12384 إقليم: تاوناتاللغة العربيةفيصل ال
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد الحق التا 12385
إقليم: تاوناتاللغة العربيةشام الفاط 12394
إقليم: تاوناتاللغة العربيةنجية العبودي12404
راء لخلي 12405 إقليم: تاوناتاللغة العربيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة العربيةعبد ال الباشا12407
إقليم: تاوناتاللغة العربيةنورالدين السعيد12444
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسمية بوجعوب12707
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعصام بوي12708
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةحنان التسو مشهور12710
ى منصوري12711 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةي
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفؤاد الشاكري12714
راء المجديدي12715 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمحمود أفق 12716
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةام فكري12717
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمراد الراشدي12718
راء ورد12719 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةإيمان نوار12720
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفدوى طو 12721
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةنجاة االبيض12722
ا بلبص 12723 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةي
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفدوى الخميمر12724
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةحاتم وحدو12725
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعماد أغيول12727
تا 12728 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعزيز 
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةوديع كرباش12730
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةغزالن الكزان12731
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةلمياء الحرو 12732
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفريدة كساب12733
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةاسماء لكناوي12734
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةخليل بنصغ 12735
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسارة المرجا 12736
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعبدالهادي زينون12738
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعبد الحكيم الجعفري12739
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةيوسف الخال 12740
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمحمد العطاري12741
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمعاد فؤاد12744
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إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأحالم المريزق12745
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةالعر الفاط 12746
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةدنيا العر 12747
راء الرمادي12748 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةشيماء ابليلط12749
راء الكوال 12750 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعبدالعزيز ام 12753
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأنيس الهاش 12754
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةثريا ماماد12755
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمحمد بن الشيخ12756
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةإكرام الجم 12757
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةوجدان المطلك12761
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمحمد زكرياء السعيدي12762
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةجر األزرق12765
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةخديجة اشطينة12767
ف الحجا 12768 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأ
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسوسن الزريو 12771
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةنورالدين امالك12773
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةحياة ورغة12775
راء الفاضي 12776 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةنجيم أفڭان12777
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة جعيدان12782
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفردوس لزرق12786
ر بوخريس12789 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةالطا
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةنادية المفيد12790
اط12793 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةاسماء ال
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأنس لخ 12794
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعمار كريم12797
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةرجاء زروق12799
ي فاتح12800 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةالحياة النا
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسل الغاري12801
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأحمد وندية12804
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةامال اليوس 12805
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسعيدة برغوت12812
راء الحدادي12814 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمحمد العيشو 12816
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمريم الت 12818
ي12820 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةبثينة الع
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إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةحسام عبد الصداق12821
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةثريا الحا حكيم12823
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمريم البعيوي12826
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمينة الخمام12827
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمينة تهراست12833
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةلب اباع 12834
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةسومية فسيوي12835
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةنورة موساتا12836
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةحنان زخن 12839
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةجهاد بالهاش 12842
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةرشيد االدري البوزيدي12844
ي12846 إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأحمد الق
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةأم شهيد12847
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةغزالن العيساوي12848
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةابتسام حديدو12849
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةمنال ولداحمام12854
إقليم: تاوناتاللغة الفرنسيةعكاشة  12856
إقليم: تاوناتالمعلومياتايوب علو13157
إقليم: تاوناتالمعلومياتلي باجو13161
ي13314 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمحمد النا
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضأسماء حلمون13316
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمريم الدرويش13317
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضاسماعيل بوشكوك13318
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمنعم الدحما 13319
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضأمينة العل 13320
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضاحسان الدما 13321
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعماد الفقيه13322
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمحمد الشيخ13323
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضلي أمالل13324
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمحمد اللبار13325
ي13326 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضصفاء الحض
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضأنوار عيو 13327
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضع الحجا 13328
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضوفاء الصديق13329
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضفاطمة العل 13330
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضفاطمة بورجيلة13331
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمحمد الصواب 13333
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضرباب العنا 13334
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ما 13335 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعماد الد
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضنص الخنشو 13336
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضسل براول13340
نو 13344 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعزالدين ال
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضشادية كراد13346
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضيونس الزكري13347
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضرجاء فح 13349
يم الفرا 13350 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضابرا
اري13351 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضفؤاد الز
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضسارة الصغيار13355
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضسومية مديش13356
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعبد السالم السقي 13357
ى البادي13360 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضي
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضاسامة ديدي13361
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمصط العروش13364
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضشفيق الحجا 13366
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضسهام حاتم13367
ي13368 إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضالمهدي الع
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعبد اإلله العمرا 13369
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضكوثر البكوري13370
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضكوثر العرقو 13372
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضنور الهدى السديد13375
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضانوار الشعي 13382
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعثمان زويرش13383
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضعبد المنعم ليامودي13392
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضجواد قالل13400
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضمريم المريب 13404
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضز بكوري13405
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضوفاء ذاكر13416
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضنرجس المهادي13424
إقليم: تاوناتعلوم الحياة واألرضند االزرق13432
إقليم: صفروالرياضياتآية الخلي 10238
إقليم: صفروالرياضياتفاطمة أجيضاض10239
إقليم: صفروالرياضياتوداد االدري البوزيدي10240
إقليم: صفروالرياضياتسناء لهبي 10241
إقليم: صفروالرياضياتجمال احميشان10243
راء اليحياوي10244 إقليم: صفروالرياضياتفاطمة الز
إقليم: صفروالرياضياتسارة بوقري 10247
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ياء والكيمياءشام شاكر العلوي11684 إقليم: صفروالف
ياء والكيمياءيوسف خالد11686 إقليم: صفروالف
اوي11687 ياء والكيمياءفهد ك إقليم: صفروالف
ربوز11692 ياء والكيمياءفتيحة ا إقليم: صفروالف
راء بوكرورو11699 ياء والكيمياءفاطمة الز إقليم: صفروالف
ياء والكيمياءمحمد طاك11708 إقليم: صفروالف
إقليم: صفرواللغة العربيةأيمن الكبش12148
إقليم: صفرواللغة العربيةكريمة وجاط12155
إقليم: صفرواللغة العربيةوداد ركا 12157
إقليم: صفرواللغة العربيةمحسن كناوي12162
إقليم: صفرواللغة العربيةعبدالعزيز اغوتان12165
إقليم: صفرواللغة الفرنسيةشيماء مومن12857
إقليم: صفرواللغة الفرنسيةعبد الكامل عم 12859
إقليم: صفرواللغة الفرنسيةكريم العابيد12860
إقليم: صفرواللغة الفرنسيةاسية الخفيف12862
إقليم: صفرواللغة الفرنسيةسارة بريغل12868
ور بوجلبان13458 إقليم: صفروعلوم الحياة واألرضز
إقليم: صفروعلوم الحياة واألرضمحمد رضا بوعياد13459
إقليم: صفروعلوم الحياة واألرضحياة بي 13460
إقليم: صفروعلوم الحياة واألرضأميمة عناية13462
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتمروان بو 10709
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتشام رحمون10710
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتمحمد الشارف10711
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتخالد ملو 10712
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتنورى لعموري10714
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتعائشة عمي 10715
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتمحمد الميسوري10716
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتبليما عبد الهادي10719
إقليم: موالي يعقوباالجتماعياتمحمد البكوش10721
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتحفيظ الكري 10021
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتمحمد الصنها 10022
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتسناء السعدي10036
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتع اغزاوي10048
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتسفيان لعشا 10049
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتمحمد افكاالن10056
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتحرية الباردي10075
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتسفيان كو 10143
إقليم: موالي يعقوبالرياضياتمراد لعميم10237
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إقليم: موالي يعقوبالرياضياتإكرام الدوا 10242
ياء والكيمياءمحمد المحرزي11715 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءجر بودينة11716 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءعبد الحفيظ حليم11717 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءعبد الرزاق عدا 11722 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءسهام مال 11725 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءرشيد قدوري11726 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءمن شيبوب11731 إقليم: موالي يعقوبالف
ياء والكيمياءمصط بوستة11732 إقليم: موالي يعقوبالف
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةإلهام العيدي12125
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةأم صاد 12126
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةسليمان لمرا علوي12127
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةزكرياء بنغديرة12128
ي12129 إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةسكينة الع
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةعماد األزرق12130
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةسكينة وليد12132
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةرضوان الشنو 12134
إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةأحمد الريحا 12139
م ابريغل12142 إقليم: موالي يعقوباللغة العربيةابرا
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةأنوار بروحو12872
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةمريم بنعال12876
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةنجوى الدحمو 12877
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةسل بكاري12879
راء بن لحسن12881 إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةفاطمة الز
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةسهام ايت كرداس12887
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةفتيحة السان 12889
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةفاطمة العدو 12891
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةند كطار12894
إقليم: موالي يعقوباللغة الفرنسيةفاطمة الخادري12897
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضعبد الحميد زاكلو13478
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضيوسف ساسوي13479
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضمحمد خنو13480
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضيامن سليك13481
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضجهان عزوزو13482
ى الوقور13485 إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضب
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضمحسن ونان13489
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضدى المرزو 13492
إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضزكرياء أحود13495
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إقليم: موالي يعقوبعلوم الحياة واألرضمروان الحر 13499
عمالة: فاساالجتماعياتالغازي الفار 10723
عمالة: فاساالجتماعياتعبد اإلاله الم 10733
عمالة: فاساالجتماعياتسعاد الفضي 10743
عمالة: فاساالجتماعياتخالد العماري10744
عمالة: فاساالجتماعياتعزيز النبط10751
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد اسويس10753
عمالة: فاساالجتماعياتحميد الزواق10754
عمالة: فاساالجتماعياتبوعيش ياس 10755
راء الملو 10757 عمالة: فاساالجتماعياتفاطمة الز
عمالة: فاساالجتماعياتيوسف الدبا 10759
عمالة: فاساالجتماعياتعادل الصا 10763
عمالة: فاساالجتماعياتاسماعيل الجويدي10764
عمالة: فاساالجتماعياتيوسف البورقادي10765
عمالة: فاساالجتماعياتكمال غريب10766
عمالة: فاساالجتماعياتأنس آز حس 10769
عمالة: فاساالجتماعياتخالد غجا 10770
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد العدراوي10773
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد دحمة10776
عمالة: فاساالجتماعياتبوجمعة لقري 10777
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد عادل السعيدي10778
عمالة: فاساالجتماعياتعبد الرحيم العيدي10780
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد مال 10782
عمالة: فاساالجتماعياتفؤاد قصي10783
عمالة: فاساالجتماعياتعبد الحميد العزوزي10785
ي 10786 عمالة: فاساالجتماعياتفاطمة ال
عمالة: فاساالجتماعياتفخرالدين القاس 10788
عمالة: فاساالجتماعياتالزا الدما 10789
عمالة: فاساالجتماعياتفاطمة آيت مو 10790
عمالة: فاساالجتماعياتأسماء اسليما 10794
عمالة: فاساالجتماعياتمحسن الدراز10796
ندة10798 عمالة: فاساالجتماعياتفاطمة 
عمالة: فاساالجتماعياتمريم الغرمي 10804
عمالة: فاساالجتماعياتياس الرفا 10828
عمالة: فاساالجتماعياتسل لوكي 10830
عمالة: فاساالجتماعياتمحسن المشاط10842
عمالة: فاساالجتماعياتمريم اويشو10847
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد الفزازي10854
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عمالة: فاساالجتماعياتسكينة التاب 10861
عمالة: فاساالجتماعياتعبد الوا العمري10865
عمالة: فاساالجتماعياتمحمد العرو 10883
بية االسالميةادريس اقريش10919 عمالة: فاسال
بية االسالميةالجبوري يوسف10922 عمالة: فاسال
بية االسالميةانتصار علوش10931 عمالة: فاسال
بية االسالميةعبد الحكيم بوميا10933 عمالة: فاسال
ة10058 عمالة: فاسالرياضياتأميمة خ
عمالة: فاسالرياضياتحسنية أبونوح10060
عمالة: فاسالرياضياتناء محمودي10062
عمالة: فاسالرياضياتأنس السجاري10064
يد10065 عمالة: فاسالرياضياترجاء زا
عمالة: فاسالرياضياتلمياء بري10066
عمالة: فاسالرياضياتنورة بنابت10068
عمالة: فاسالرياضياتموالي المصط راشيدي10069
عمالة: فاسالرياضياتالحس طي علوي10070
ي10071 عمالة: فاسالرياضياتعبد الحق اله
عمالة: فاسالرياضياترضوان ارزيق10072
عمالة: فاسالرياضياتمحمد برحو10073
عمالة: فاسالرياضياتانوار البقا 10076
ار نخي 10077 عمالة: فاسالرياضياتاز
بوست10078 عمالة: فاسالرياضياتالهام ت
عمالة: فاسالرياضياتاجر الغماري10079
عمالة: فاسالرياضياتمحمد مرزوق10081
عمالة: فاسالرياضياتنورة الهال 10082
عمالة: فاسالرياضياتخديجة حمداوي10083
عمالة: فاسالرياضياتياس بخري10084
عمالة: فاسالرياضياتعبداألحد المح 10085
عمالة: فاسالرياضياتحمزة صدوق10086
عمالة: فاسالرياضياتعثمان الشيوخ10087
عمالة: فاسالرياضياتميمون ربيع10088
عمالة: فاسالرياضياتعبدالصمد بنلحبيب10089
عمالة: فاسالرياضياتحمزة زنيبع10090
عمالة: فاسالرياضياتمحمد احدى10092
عمالة: فاسالرياضياتعزيزة سالم10094
عمالة: فاسالرياضياتمحمد المتوكل10095
عمالة: فاسالرياضياتمحمد عمري10096
عمالة: فاسالرياضياتحميد بن يكو10097
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عمالة: فاسالرياضياتإسماعيل نمروك10101
عمالة: فاسالرياضياتمريم كحيلو10102
عمالة: فاسالرياضياتحمزة عوادي10106
عمالة: فاسالرياضياتصفية الدايري10107
عمالة: فاسالرياضياتيح السحمودي10108
عمالة: فاسالرياضياتناء المرني 10109
عمالة: فاسالرياضياتغزالن حني 10110
عمالة: فاسالرياضياتالوردي وز 10111
عمالة: فاسالرياضياتعبدالنور السدرا 10112
عمالة: فاسالرياضياتسعيد عل عرو 10114
عمالة: فاسالرياضياتحياة باحمو10116
عمالة: فاسالرياضياتز السلما 10117
عمالة: فاسالرياضياتمحمد اللوح10119
عمالة: فاسالرياضياتيونس بمورو10121
عمالة: فاسالرياضياتمريم العمرا 10122
عمالة: فاسالرياضياتجر الم 10124
عمالة: فاسالرياضياتدى خرشال10125
عمالة: فاسالرياضياتعصام اغزر10128
حان10129 عمالة: فاسالرياضياتنبيل 
عمالة: فاسالرياضياتسليمة لمسياح10132
عمالة: فاسالرياضياتسفيان حد 10133
ى مصلو 10136 عمالة: فاسالرياضياتبو
عمالة: فاسالرياضياتمو اسمو 10138
عمالة: فاسالرياضياتز المكنا 10140
عمالة: فاسالرياضياتيونس القي 10141
عمالة: فاسالرياضياتمحمد مسعودي10144
عمالة: فاسالرياضياتحنان كريصط10147
عمالة: فاسالرياضياتمحمد طارق نويرة10149
عمالة: فاسالرياضياتاسية فرفار10150
عمالة: فاسالرياضياتصارة زكاري10152
عمالة: فاسالرياضياتعصام المود 10153
عمالة: فاسالرياضياتعبداإلاله زربان10154
عمالة: فاسالرياضياتعبد السالم أعزيز10155
عمالة: فاسالرياضياتعمرو جاي منصوري10156
عمالة: فاسالرياضياتعبدالحق زبور10157
عمالة: فاسالرياضياتكوثر الخلف10162
عمالة: فاسالرياضياتلحسن الوادف 10163
ري10165 عمالة: فاسالرياضياتالتجا الم
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عمالة: فاسالرياضياتمحمد عالء الصديق10166
عمالة: فاسالرياضياتعائشة السو 10167
عمالة: فاسالرياضياتمحمد بومايس10169
عمالة: فاسالرياضياترضوان العسكري10170
عمالة: فاسالرياضياتاسامة زيا 10172
عمالة: فاسالرياضياتمنعم الوردي10173
عمالة: فاسالرياضياتعثمان بومزوغ10175
عمالة: فاسالرياضياتغيثة الريا االدري 10177
عمالة: فاسالرياضياتمريم علوي10178
عمالة: فاسالرياضياتعصام الوا 10184
عمالة: فاسالرياضياتفدوى غشيم10185
ي10186 عمالة: فاسالرياضياتغزالن الخ
عمالة: فاسالرياضياتعبد الواحد عال حمو10189
عمالة: فاسالرياضياتسكينة بوعرور10190
عمالة: فاسالرياضياتعصام اشطوحن10191
عمالة: فاسالرياضياتعبدالصمد الزما 10193
عمالة: فاسالرياضياتمريم عدو 10196
راء الهرش10197 عمالة: فاسالرياضياتفاطمة الز
ى بولفت10199 عمالة: فاسالرياضياتي
عمالة: فاسالرياضياتمحمد عبدالوي10200
ور10203 عمالة: فاسالرياضياتمحمد م
عمالة: فاسالرياضياتانوار شدادی10205
راء حجو 10207 عمالة: فاسالرياضياتفاطمة الز
عمالة: فاسالرياضياتيونس مسعودي10210
عمالة: فاسالرياضياتخديجة متوكل10211
عمالة: فاسالرياضياتمديحة صداق10212
عمالة: فاسالرياضياتعبد المنعم موادي 10218
عمالة: فاسالرياضياتاسية المزا 10221
عمالة: فاسالرياضياتحفيظ الوراث10223
عمالة: فاسالرياضياتاسماعيل السجاع10225
عمالة: فاسالرياضياتجالل ديدي10227
عمالة: فاسالرياضياتعمر مطيع10231
عمالة: فاسالرياضياتالكو بدر الدين10233
عمالة: فاسالرياضياتنبيل الطلي 10234
ا 10235 عمالة: فاسالرياضياترضوان الم
ياء والكيمياءعثمان إداحماد11749 عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءجهاد اليدري11753 عمالة: فاسالف
ري11765 يم طا ياء والكيمياءابرا عمالة: فاسالف

                         



26/27

الئحة الناجح  مباراة توظيف األساتذة  بموجب عقود   - يونيو 2017

بية و التكوين لجهة فاس مكناس األكاديمية الجهوية لل

ي ) - جميع التخصصات - سلك التعليم الثانوي  (اإلعدادي و التأ

المديريةالتخصصاالسم والنسبرقم االمتحان

ياء والكيمياءعائشة لمطيمط11768 عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءمحمد بونة11772 عمالة: فاسالف
يم مستقيم11773 ياء والكيمياءابرا عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءسناء شي 11778 عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءمحمد السال 11779 عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءمحمد الحفيا 11792 عمالة: فاسالف
ياء والكيمياءعبد العا الدو 11810 عمالة: فاسالف
عمالة: فاساللغة العربيةعبداالاله القا 12101
عمالة: فاساللغة العربيةجميلة بوطيب12105
عمالة: فاساللغة العربيةزكرياء الزاير12106
عمالة: فاساللغة العربيةإيمان مرزق12116
عمالة: فاساللغة العربيةعائشة المومن12119
عمالة: فاساللغة الفرنسيةلب الدحمو 12917
عمالة: فاساللغة الفرنسيةشيماء بلغتات12920
عمالة: فاساللغة الفرنسيةالمهدي المولوع12922
عمالة: فاساللغة الفرنسيةحليمة معطالوي12924
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضابتسام الهال 13503
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضاعزوزي خديجة13504
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضاريج الطال 13505
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضام عالوي13507
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضمحمد الصبار13508
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضحنان شفيق13512
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضصفاء الميسوري13517
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضوفاء التوا 13522
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضحليم بقا 13523
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضلب سنا 13524
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضفوزية الغزيوي13525
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضجهان اليوس 13526
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضتها المجطوط13530
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضفوزية السليما 13532
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضحسن زكري 13535
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضحسن غوا 13537
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضعزيز اعنانوش13543
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضادريس احوياط13545
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضعبدالنا يعقو 13547
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضعبدالحق يحياوي13555
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضدعاء لشهب13556
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضخولة لموك13563
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عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضعبد الكريم اكور13573
ا 13574 عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضأم ال
ى الصب 13582 عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضب
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضعمر الخدير13584
ين زركون13596 عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضن
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضنعيمة اشعشاع13599
راء الحس 13609 عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضفاطمة الز
عمالة: فاسعلوم الحياة واألرضأنوار سج 13614
بية االسالميةإيمان الها 10904 عمالة: مكناسال
عمالة: مكناسالرياضياتسومية يكو10000
عمالة: مكناسالرياضياتمحمادي الحمداوي10002
عمالة: مكناسالرياضياتيوسف قدي10003
عمالة: مكناسالرياضياتأنس ال 10005
عمالة: مكناسالرياضياتوليد أمغار10007
عمالة: مكناسالرياضياتحكيم منعم10008
عمالة: مكناسالرياضياتالحس معتضد10011
عمالة: مكناسالرياضياتاسماعيل بن الز 10013
عمالة: مكناسالرياضياتحسن أوبا10018
عمالة: مكناسالرياضياتعدودة فاطمة10026
عمالة: مكناسالرياضياتسفيان الخزار10027
عمالة: مكناسالرياضياتعبد ايت احمد اعل10028
يم قاس 10029 عمالة: مكناسالرياضياتابرا
عمالة: مكناسالرياضياتمحمد موجان10032
عمالة: مكناسالرياضياتنفيسة حفي 10037
عمالة: مكناسالرياضياتالحساين بيسوي10038
عمالة: مكناسالرياضياتمريم مسعودي10039
عمالة: مكناسالرياضياترشيد وعزو10043
عمالة: مكناسالرياضياتعبد الحفيظ ايت عوماز10046
عمالة: مكناسالرياضياتالها م ايت  اوشعدير10050

                         


