
ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

1AA70687ي
إيمان اليقوت 

2Y425696حسنية حاجب

3EA205185عمر المدكوري

4Y410954ايوب اسبيطة

5N397891 عزيز بن لعرج

6EE608212سارة المنصوري

7HH11140ي
المهدي الصوت 

8EE632082ي مروة التشبيب 

9EE481910 أنس عدة

10P326715ن رضوان تحسي 

11Y418527 حسن بوعلي

12IB202144عثمان فوزي

13SJ28720عبد الكبي  سعيد

14JA162265مريم جخ

15G712888يرسى زغدود

16AD268897زينب العناب

17JB466789الحبيب شجيد

18CD513308نعمة كريمو

19DJ26962سوكينة حمداوي

20D933020محمد أبو الحسن

21JC526893محمد اقدوح

(45الفوج )مباراة امللحقني القضائيني 
الئحة االنتقاء النهائي

راسات العليا املرتشحون حاملوا شهادة املاسرت أو املاسرت املتخصص أو دبلوم الد
املعمقة أو الدراسات العليا املتخصصة

79 / 1الصفحة   



ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

22JC496991محمد أنس لحميدي

23Y384715معاد الرسار

24JK25024مريم دالهرويش

25J477495عزيز ابوحميد

26DO44744 هدى بنداكو

27CD551094فاطمة الزهراء  العزيزي

28DO43449كوثر محموس

29JY29769عبد الوهاب لمحمدي

30CD188294ي
عزالدين العمراتن

31Z572210بوكرين أوراغ

32DO22030ومي نبيل الي 

33JK26787زكرياء بخالل

34JC518578كوثر أكجيم

35HH111572حفصة قصتان

36X391318 محسن عزوزي

37IB200987عبد المنعم مرشيد

38J497606ن صالح الدين ياسي 

39JE276667ن الجا الحسي 

40JC542596عبدالحميد اشتوك

41JC488676حفصة متوفيق

42JT65966يونس جعفر

43PB226076مصطفن عاتق

44JD71227عبد الرحمان ارام

45JT71614عبد العزيز الشايب

46J500416ليل كراوي

47JT64951عبد المنعم اجنيبة

48ZT197754محمد سويس

49ZT208719 اميمة بوكي

50ZT144778ي سفيان فرج 

51D922709رانيا الكرزازي
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52ZT117455مروان حراث

53CD556074فدوى مرزوق

54CD253018ي
أسماء الغيات 

55CD511745أنس المسؤل

56D932136أحمد فندو

57CD556562ي
ن

ريحان اليازغ

58ZT258464ن نحاس الحسي 

59CD376310يرسى الحمراوي

60CD377158سلوى علوي اسماعيلي

61CD229515ي الشاهدي
محمد الوزاتن

62ZT178074 محسن القطاط

63CD552453سعيد رمرام

64ZT132789احمد الحمومي

65DO46418 فاطمة الزهراء العوام

66IB212447بوزكري المظفار

67ZT145652ي
إلياس العمراتن

68ZT145508محمد الزريولي

69CD520181الهام البهجاوي

70CD640542هاجر الهالوي

71CD541075هاجر اإلدريسي األزمي

72CD625881ي
الهام امريف 

73DO19633ايوب سالك

74CD595153ي
س بناتن فدوى  اسمي 

75ZT114375خالد الخديري

76ZT201333محمد النارصي

77UC145520 اسماعيل بوبكري

78U173063زكرياء هاشمي

79U190177عمر هاشمي

80ZT126758 سفيان قسيمة

81ZT115606عثمان فرحان
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82ZT238353يوسف مطيع

83UC149050يوسف زين الدين

84D932758إنصاف السماجي

85DO41658أحمد الدرقاوي

86UB88884حمزة حاميد

87CD209222ي
محمد بوشتات 

88D832503ي
رباب يوسفن

89U186058كة نورالدين الي 

90ZT144882 مني  المراجي

91CD484301فردوس القاسمي

92ZT198447اكة عبد الكريم الي 

93IB235689صالح الدين ممدوح

94ZT127354عبدالرحيم النباش

95I720368ن ليدام محمد أمي 

96ZT176009حميد لخويل

97D966737ماجدة بوحساس

98CD284184 ي
عمر زروالي حافظن

99ZT175160عماد الرشدي

100BK278920نورالهدى بلعواد

101IB209552ي
ن
طارق الحرف

102J480370زكرياء ابلهاض

103I707357هاجر بنعمرو

104CB300302ي
رشيد الروضن

105CD514033غيتة الزاهر

106D829950ي
محمد الكرشاتن

107CD650801ي هند الزرق الطلب 

108CD513782إلياس بوغريبة

109Z499265ن بوسمن محمد أمي 

110CN11001يوسف عمراوي

111ZT183283رحيمة العطاري
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112ZT119273ي
عبدالوكيل العمارت 

113CD265479يونس لغبيار

114CD264774 عبداللطيف مفكي

115UD3090رضوان بخري

116CD552501معاد الكمري

117P289254محمد اغري

118Y437858أنور الرسيدي

119AA35251المهدي شنوف

120JA154438 خديجة المني

121EC37457مصطفن بادلة

122JF52998 أيوب بلوز

123ID61265 فاطمة الزهراء الناجمي

124MC243965أنس العطار

125N394195فاطمة بوكري

126EE502493عصام أغجدام

127EE543387عماد جبور

128PB243014عبد الوهاب طيارة

129EA177167عبد العزيز عنتاري

130EE481142معاد بوهوم

131EE593047حسن كبون

132H497277عائشة اكناو

133KB127021عبدالستار الغروص

134EE582665عبد الغفور الكرد

135MC270223عبد الواحد طهور

136EE504422مريم عيساوي

137EE566699ي
سناء الوهراتن

138Y433905مريم السوسي

139U189531عبد العزيز العزيزي

140WA230213ي
سمية العيدوتن

141BH381916طه الهبوز
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142BK291253لمياء عيبار

143BJ448373ي
كوثر ليوسفن

144AD293617خولة ابور

145GM184576آسية لزراق

146I735067 فؤاد بولمان

147WB167999محمد عماري

148K550489إيمان االدريسي

149GN190045كمال عيدودي

150A394606ي
سكينة بركس 

151AD242563ي
أيوب كبداتن

152T267905ي
عبدالجليل الخلفن

153QA171018ي نادية صي 

154BB99101زكرياء يفيدي

155CB303453بالل حتيمي

156CB286879عبد المنعم ناس لحسن

157ZT201359يوسف التميمي

158ZT129140رسية دكارة

159CD488323ي
ن
عثمان صاف

160CB300145بدر بعزيز

161Y413862المختار بلعيد

162Y424541ي
وفاء الزرقتوتن

163Y418493يفة أيوب بنرس 

164CD190146 شيماء توم بن شقرون

165X356596مليكة منجم

166V329698ي ن اسماء كين

167A79555زينب البوكيلي

168AA36823مريم بن بوعبيد

169AD261268نجالء بادير

170Z540227وز البوخاري في 

171A747364طارق زياد بوكيل
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172AA43273مراد درويش

173I703880مريم خزار

174X401373 سعيدة العباسي

175IB212983يوسف مالك

176AD240386سهام بن عيس

177J503621قاوي ة الرس  ن كين

178ID84540مها الوزي

179AE471بثينة كفيل

180AE65029أيمن بدري 

181AA38282عثمان كريم

182IA153033خديجة جليلي

183EC52119ي حنان الناج 

184AD272034ي حميد الكامي 

185GJ50987 عبدالصمد فرطاس

186AE132806اميمة صيكوك

187XA117446سهام محتات

188LB195152علي الجباري

189AA65002نهيلة ماهر

190G695812غيثة الدريوش

191A743892اق سهيل الي 

192JE291977رجا السوسي

193X371808أنس كليدا

194PB220596 البشي  لبيض

195Y412995ي
عبد العزيز العمراتن

196CD316819عماد الشهدي

197CD700482 رضوان الهرماز

198BK631100ايوب كراب

199M591860إيمان شويما

200M556998سهام الجزولي

201PB211844سليمان اإلبراهيمي
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202DJ26682فاطمة الزهراء مفتاح

203K504226إسماعيل أقلعي دريوش

204ID78280زهي  حريم

205K486267رانيا لوط

206Y414534صالح المجهد

207M605232حكيمة شويما

208AE105448أحالم انعيج

209T274869اوي بهاء العضن

210QA174319سلم سحايمي

211G704715جهان لمرابط

212G687954منار الكوزي

213CN29522محمد ابردان

214AE123774أيمن سوداري

215I723443سهام بالخويط

216Z595012وئام بنعيسي

217EE600615زينب هرماش

218EE531013فاطمة الزهراء شقبوب

219EA187828خديجة بنعامر

220IB205780ي
رهان لطيفن

221GM188763محمد الرويشق

222DA89221وهيب بنيدار

223DA82534 خديجة إدريسي منادي

224S722856وسيم قمري

225S758406ي
شفيق الوزاتن

226S767557ي أنس الحاج 

227HH164818ي
نجوى النويبن

228EE602892توفيق احدو

229M545987ي نادر ناج 

230HH65042 الطاهر نصي

231EE629792يارس شكيب
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232PB185973امحمد زري

233D965518سارة الويم

234ID50630إكرام الورزادي

235QB29922ن سارة الياسي 

236WA198221بنعاشي  الغرفاوي

237WA204543محمد المواق

238BB158908سعيدة بازي

239TA139215ي
حنان اسموتن

240L557262حميد امحمدي

241TK24066 ي
محمد ادريسي حسبن

242BJ430755أنس النفيسي

243AE39913عالل الدين

244QB28035عبد الصمد لمحمدي

245MC248862 سعيد البخاري

246BE879880ان حبيبة بن كي 

247PB302707عبد الكريم أيت بحسو

248AD212600إكرام لعبيدي

249T267988ي
إلهام اسطيفن

250AE117497ي
سامي أصيل الحافظن

251ZT182538نعيمة مقران

252SL10318ربيعة شكرات

253QA162262صفاء السعيد

254I717826اكرام دنون

255I712856ي
 نجوى رحموتن

256CD552512إلياس النمينج

257X370070نزهة ماللي

258XA114251 ي
محجوبة المالف 

259J482814انوار النكاد

260J510991مصطفن بوصواب

261JB468946قاوي صالحي ابراهيم رس 
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262J467628ي خديجة بناج 

263WB167019حليمة السعدية الهاشمي

264AA48301 مبن العيادي

265GM191721محسن فروح

266X358209 زهراء العالوي

267BJ435979أصالة كمال

268Q300708 خولة الطرحة

269W368557ف ظريف محمد ارس 

270Y427260صالح الدين خلوق

271EE586284فاطمة الزهراء ايت عدي

272V318257عبدالسالم معكوم

273Y406482  عثمان زهي

274N383263نعيمة شار

275EE557586 يوسف زهي

276EE788770سكينة عبيدي

277M532361عمر مهدب

278AE129379شيماء الشاوي

279T278345خليل اسماغي

280G705764بدر الدين خلو

281GA184776 ي سفيان الخطات 

282AE91810مريم زوباير

283GB219431 لحسن الزرولة

284AE224367ي بالل الفقي 

285M531399يونس ختمي

286AA37258ي
يرسى التوات 

287AD269000ن بن جيدة ياسي 

288EE745553عبد الرزاق بوستة

289PB234160سليمان المساوي

290ID71241هشام وفودي

291Y454783إسماعيل بومجدي
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292EA210759 عبدالرزاق كاسم

293HH163390ن اغرابلة محسي 

294ID83051حمزة بنور

295JA154990محمد السايح

296D745062يوسف مهداوي

297BE867540ن عثمان بنامي 

298BK617035ن اسويركة أمي 

299QB28057أنس بن حم

300M568110سيف الدين الهادي

301R357198سيف الدين احميطوش

302WA237715سعد عنفور

303WA244311عثمان رشيق

304IB229890ويد لببن جلي 

305M529903مهدي أوشاوير

306T246641أحمد هارة

307A747993أميمة شنضيض

308AD276790ي
أمال التجاتن

309AA55949مريم هيصور

310AA72017أميمة الطويل

311X395394ف بومسيس أرس 

312AD285354 أحمد بنويف

313G678102ي
ريتا بناتن

314I714078سكينة بوحجرة

315AE230750ي
اتن فاطمة الزهراء الجي 

316AD229764 يوسف ايتحركيت

317IB218984 ي
علية عزالتن

318IB209951قاوي نهيلة الرس 

319W394370سعيدة بوجالل

320W368550محمد المنياري

321BK277810صابرين بشار
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322QB25087محمد كجعوط

323GM168868 ي ايوب الحجوج 

324GM184747نجيب بحاجة

325IB236075عمر فاتح

326BB100786جهان العمراوي

327BK524632ي
ابراهيم ياماتن

328BK640430شيماء السباب

329T252844هدى وضاف

330AD243406ي محمد فهد الطوت 

331BK602914عمر رسوري

332Y369618ي
ن

عبدهللا مزغ

333WA209080كريم ريحان

334J523139أسماء بسباسي

335D798186شيماء اوالدحساين

336F581348محمد لعزيز

337AE117250هدى ميمون

338AE173018ي
سناء العثماتن

339AA36651أسامة العالمي

340MC240849سكينة الحاج

341LA168610اسامة لعبيدي

342I734180ي
ماجدة الشباتن

343AE110307ن بنقدور ياسي 

344AD224910ن كنب أمي 

345AD249274ن معروف ياسي 

346A448791عزالدين بن العرسي

347AE100959ابتسام الرامي

348AE93346 نورالهدى ناجم

349GM188494عبد الحي اجباري

350BK530258عمر اد منصور

351EC26644سكينة الخريصي

79 / 12الصفحة   



ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

352G684302فاطمة الزهراء كويرحات

353Y428043ي
 
عثمان شوف

354ZT204217عادل العكشيوي

355ID77500ي
يوسف الماموتن

356QB33762عبدالكريم اجباري

357IB213312جليلة مطهر

358MC277309المصطفن حمدوش

359AA38426كوثر فكار

360KB127031وئام الغروص

361LA165507محسن بروحو

362CN5715محمد رحيوي

363UD6778محسن سالمي

364RC5826مروان بعيش

365CB302924نورة جيالد

366AE124792زهي  بنداود

367AD273396حمزة الشاوي

368AE71869ي
نيب  ن مها الي 

369Z491342ن المطيع محمد أمي 

370DJ29384ليل بوسناسل

371DN22234ور ن حمزة الي 

372PB236375سليم النارصي

373S755142 بالل بنحمو علي

374IC80443خالد بوحروش

375IB196980ي
ن
مريم حراف

376AD245485يونس النكري

377CD480888محمد العزوزي

378ZT118750خديجة امغار

379JH6631ي نفيسة الشات 

380J493882محمد المهدي دربال

381DO15544 نورالدين بوتغرويت
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382CD488826يرسى صاحب

383BJ424244ايمان منديل

384BB98071ي
عثمان لطفن

385T257765حسناء سغسوخ

386AE173303حمزة بوصيدة

387D833203مصطفن ساسيوي

388FA164615 أيوب القمراوي

389Y436533ي عبلة الواجب 

390Y411334ي
نبيلة الراصفن

391Y409894السعيد بنخلوق

392EE586594ي
يونس سلهماتن

393I719719منال خرازي

394IC109428 يحب  موحب

395HA196703امال الصاديق

396EE458087ي حبيبة الصي 

397ID71029ي
محمد المحفوظن

398N368377رضوان خبازة

399PB186251خالد بوعدان

400P333197عبد الحميد باعال

401QA170132وجدان السعيد

402X368527مريم اورحو

403D893612 ي
أميمة المحسبن

404AE73478ف الكحلي
أرس 

405AE145266ي
ن
اف يونس رس 

406ZT116421ي حنان الحجاج 

407X392465بوثينة أعزارو

408LB196386 سعد حميحم

409AD255047نزار أيت درهم

410UB83560رضن ذهب

411G701296ن القباج ياسي 
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412G704160ايمان حادق

413ID85446 هند عماري

414CD671822ن برادة ياسي 

415IB216929هشام العباسي

416G644162رضوان الرفالية

417IA160127ي عثمان عرت 

418DJ19166حمزة الصفا

419ID56209أسامة أكرموش

420AA42078نادية بالمعظي

421CD316383ي
عبدالنور العشات 

422EE796574 ي عبد الرحمان الحي 

423EE794441محمد كريم نعمان

424PB238197سليمان السبيظي

425Z547216 عماد بن حدو

426DN21537فاطمة الزهراء مخام

427JM46182ي
إيمان لفصن

428VM8913محسن دروسي

429VM8639عبد الحكيم خالص

430D827457ي عزالدين حح 

431BH481588جميلة الصوالجي

432UC144790 أيوب زين الدين

433CD549487ي
ن اشباتن امي 

434CD206773الفشتالي 
ن ياسي 

435Z570805ي
يوسف لمريبن

436CD528448إلهام األصفر

437D999971ي صفاء الطيب 

438J493856كوثر مليكي

439CD480360أنس الفشتالي

440DN23797عائشة خيسي

441CD521015ي جواد الكطب 
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442D829396سكينة راشدي

443PB190138 خالد أيت ابراهيم

444JY13190عبد الخالق تاضومانت

445S745860مريم قابو

446VM5875رشيد جالل

447AE113368ي الشاهدي
محمد الوزاتن

448EE561193هاجر فوزي

449A446807زينب نايت همو

450GJ48868مريم شفيق

451BK651069أميمة بوزيان

452BE846309ي ايب 
سلم الرس 

453MC282330همي مريم الي 

454EB167602صابر كمال

455MC279735 ي
 
محمد شوف

456T283829 ي
زكرياء زويتبن

457BH483237كوثر نبيلي

458IB234686يوسف اشبيك

459TA143671خولة الباهي

460BL120409أسماء قرطوم

461BK388038سارة ماهر

462W363325محمد عباسي

463G643173ي المهدي زهي 

464X359358ي
آمال اليوسفن

465W399478بربر عادل

466WB171447عزيز عسلوج

467W411589 ف المجدول أرس 

468BH472116حمزة صمد

469AD267092عاش شيماء

470AA46717ي صابرين
العقات 

471JB469667 مريم كونة
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

472JE297749علي ادريسي

473ID66530 فاوي فؤاد الرس 

474CD631796فاطمة الزهراء دعيكر

475CD555500وجدان مرسار

476K503121عبد الرحيم المودن

477K505188عبد الحميد اخلوف

478OD49945 لببن العبودي

479EE507897  إحسان زهي

480L535503ي أنس الكثي 

481L614120أميمة قاليعي

482K489219أميمة الصالة

483LB187538إيمان ايقضان

484L608296فاطمة الزهرة لعظيم

485ZT117720محمد الحميدي االدريسي

486Z590220الحسن بولرباح

487JA153325بسمة بروم

488PB189734سعيد مغيث

489JD57569امنة بهوش

490JB461968وليد مخلد

491JM49194ليل عكاوي

492JT50909خالد لعرج

493PB179942حسن ايت لغمام

494JM30315عبد الرحيم أبشوش

495JT73681فاطمة الزهراء الماسي

496JC537713ايوب وارحوا

497JY27124سلوى مالكي

498DN33453 لببن الصغي

499D826845فاطمة الزهراء الغريسي

500ZT143031ي
محمد العمارت 

501P327913ي
زكرياء البلغيب 
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

502G669325ايمان اميود

503T284760هدى نومي

504TA137277 غزالن لغليمي

505Q317810 سكينة بوكمة

506M597945أسامة إبوركي

507BE857276ريم فاكر

508MC275744كريمة الصباغ

509IA141533نوفل بوهروز

510MD1655زكرياء بن الذهبية

511EE562962ي
صابرين العثماتن

512IA152449محمود والشمس

513IB224128فوزية مزيان

514AD246083سناء البضي

515BE840589ي اسليمان هات 

516HH172602تبلي 
ن حسي 

517BK272000ريم اشمارخ

518T253202أنوار بوساسي

519ID75666حمزة الكويسي

520JY28926إسماعيل بن بال

521BL145268أميمة شوري

522WA222746ي
أيوب العبدالتن

523MC233298 خديجة معظ هللا

524BJ408821سعد مبتسم

525BH480158ي
ن المتف  ياسي 

526PB217121ادريس بعزوي

527Y430077اكرام بن اعلي قدور

528ZG112105ويصال مجاهيد

529F438388 فاطمة الزهراء الخياط

530FA157768إيمان المصمودي

531ZT114502رتيبة قرو
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

532AE136088نوار عساسي

533BJ434267أسماء مصدق

534D828205ي خديجة العرج 

535AD273915سوهيلة بنعثمان

536TK24542اسماء رزناوي

537KB134020ي
زينب اللحياتن

538GK125663 كي
سعيد الرس 

539AA53262ن أوب  هوش ياسي 

540UA108933عبد السالم واسكو

541AD230935مونية امالل

542AE75729 أسماء البوعزاوي

543BB143868انتصار باهي

544HH200808بسيمة الكراب

545I720877خديجة لبعاك

546D775272ن العود أمي 

547EA207691ي سفيان رقب 

548EE744225خولة بل المودان

549PA139225ي
ادريس اليوسفن

550JY32629مريم مومن

551EE769702ريم زحالن

552Y414890خالد عثمان

553EB190255نورالدين بيكرون

554CB300701محمد عزوز

555D968075اط إيمان الرس 

556GM209448رضن نظام

557G671169ي عبلة الصنهاج 

558G683472أيوب قسيوي

559AE109588زكرياء الركراركي

560J507584صفاء أبراك

561AE72833نوفل السعيدي
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

562CD128111ي شيماء الطيب 

563JH15658سعيد ورباجة

564CD595848ي
وردة السكوت 

565ZT220655ي
 
عبد الرحمان العناف

566BJ449730آسية الفكادي

567W414873ي
هند سوكاتن

568W399113يوسف الطوسي

569CN24669 أيوب بوبكري

570AD213232أسماء بوكطب

571JC566601محمد حزالك

572Q291437انس الحمزوي

573GN193582رجاء احريدة

574G510553ايمان موهوب

575M579052عبداإلله معداد

576G621727ي
 
بسمة رزف

577HH156349حفصة النوجي

578BJ435911ي عفاف القدمي 

579L531595عبي  مشبال

580LE24251مراد بوطاهر

581RC26976حنان أضبيب

582R365779إنصاف بويخلف

583PB228136سعيد مسكور

584J498086ي
شيماء أميبن

585IB231196ن فاطري ياسي 

586MD666فؤاد حمزة

587IB234643ي وداد ترات 

588IB223898نىه براوي

589UB75723ي راضية الطيب 

590CD598858ي
 غيثة حنيبن

591CD263364شيماء مرزاق
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

592JH27014المهدي كرام

593JY18082لببن أزهاري

594J478934 ي
 
أميمة الدسوف

595EB178034اي خديجة أكين

596X379827ي
محمد المدتن

597U174337ي
إسماعيل البكوس 

598AA57405عبد الكريم التادلي

599AE11774المصطفن الكاري

600IB214317مراد العالف

601ID59978اسماء الدومي

602X373711حسناء والحاج

603ZT116053أحمد الصنيهج

604DO52036زكرياء بنيونس

605EE815273اميمة صادق

606S723736ي
ي بلعزاتن

عبد الغبن

607AE230813سكينة أوبزا

608KA60383ي
فطيمة الزهراء الغيدوتن

609K511054إيمان السهلي

610K518296بوثينة النقاري

611LC250353يوسف ايثونة

612KB135145كوثر ارويبعة

613LC297241حمزة ايتونة

614KA61714ي
رضا الريفن

615K481383ي هدى اشنايب 

616LB173513 ي رجاء الكعيي 

617L622348يرسى أقالع

618KB160789دنيا تميم

619GM158319يوسف اليعالوي

620RC319محمد الفضالي

621RC22904 ي
عبد الكريم بلقاضن
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

622JY33944عماد هالل

623K486419يوسف لمرابط

624KB159411 صهيب الدنكي

625LB200033بالل التومي

626L572988ي
يوسف الخمليس 

627L608852ي
خالد المحساتن

628D795909عاشق زرقان

629EE615030أميمة بنيس

630L565465نوفل الداودية

631L560908اسماعيل بوهمو

632GM173834نهيلة حماد

633L532436بدر اعليلوش

634LB211733اق محمد الي 

635KB100083عبد الحكيم بن شعرة بورزة

636JA158955راضية بامنصور

637K549041أحمد األحمدي العروسي

638LB208076شيماء الحراق

639LA154480ي فردوس الوهات 

640GM168043 سهيلة التباري

641K519218 ياسمينة السعودي

642K522032محمد بنسليمان

643LA163754ف العقيلي
أرس 

644LA159906سعيد اعراب

645JK23666طارق محفوظ

646KB150387ى التومي
برس 

647RC15447جهاد مزيود

648L573293فاطمة الدواح

649ID77344بالل بوخاري

650BE738709ن غية ياسي 

651EA216501يوسف الكصاب

79 / 22الصفحة   



ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

652GM184057أيوب براق

653R356108نجيحة ديدوح

654WA239452ان ن شيماء دولي 

655JC564946حمزة اشتوك

656EE762131حمزة رياض

657MC263814عبد الحكيم مصلي

658Y421369ن مسعودي أمي 

659I719221نسيم فهد

660IE26172عماد أكضيض

661UD6407عبد العزيز الجطيوي

662Y465162عماد الفاطمي

663Y435267نور الدين هراد

664ID71983أيوب أمزاورو

665LA157467حمزة الشقاف

666IB209642 حمزة شعلة

667L599966ي
هناء الحسيبن

668ID59568عبد اللطيف بن رسار

669Z57149محمد اهكاش

670ZT113823رشيد الحجيوج

671DC33499ي
محمد التوزاتن

672K513412مروة الرفاغي

673AE162657عبد الجليل العيساوي

674TA138152سارة انوار

675CD326624شيماء برادة

676AE104152أيوب حمداوي

677M591859 سكينة مودة

678SX5775ي
هجر الحدوس 

679JA153531 مبارك ازالل

680JK26135سفيان سهيل

681EE782202حميد قلعود
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

682GM173774أمال قنطار

683GM183641ي
حمزة البوعناتن

684LA151334سمراء بن عقة

685L581319عبد الحليم القاسمي

686K480434عبي  عشلوج

687K546576أميمة عشلوج

688LC319265بالل الغماري

689EL26161إلياس البوحياوي

690LB196268عبد هللا المودن

691K480842 كوثر لقرس

692LB189642نجوى بكور

693GM148591يوسف األزرق

694LC290221أسامة بنسعيد

695K539427رضوان اإلبراهيمي

696GM193546كريم كركري

697K522976مريم السدادي

698GM186845إيراهيم حليمي

699R364036بالل بنطاهر

700GM176308عبد الواحد حليمي

701K481824ي
هناء ابن الطيب الوسيبن

702IB209152زكرياء مجهود

703HH9474سارة المقاس

704EE596521خليل ندعلي

705EE554838ي حنان االهي 

706HH7556سكينة الحسناوي

707N410476غزالن االخضن

708Y416659احمد الكراري

709EE778681عبد الحق الويز

710LA138205مروان بويب

711K497998فرح بوسعيد
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712K530067عيس المقدم سعودة

713KB133382محمد السوسي

714KB128752ي عبد الصمد الطالب 

715K531729 ي عبد المغيث بلعرت 

716LC245685 امحمد اسلمان

717KB142560حليمة الشنتوف

718I735918زهور رشيد

719Z562155إسماعيل خطوري

720DJ23973سكينة العرسي

721JE293816الحسن العرسي

722PB245083فتيحة الباردي

723EE660320مريم الزلوظي

724JE278924رشيد بلعواد

725JD54521محمد رضا

726J521150مريم حافظ

727HH161084خلود أكميح

728PB191888بوسدرة بمادي

729CD624264ي
سارة لقريس 

730L611028حنان شقالل

731DA86503ي
محمد زياتن

732CD590340سعد المكلف

733Z543717 رجاء الصغي

734Z478998عصام بلحاج

735ZT177404امحمد الهبظي

736L540399حمزة الحداد

737CD587357سلم العرسي

738RB12151ي
حنان التف 

739LB204959نجالء الطريف

740LC309253بسمة لمراوي

741LC310519جميلة القيدار
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742CD239635خولة الغزيوي

743Z529314 ي  اليعكوت 
ن ياسي 

744ZT220070ي
بوبكر الصديق حمادي اليوسفن

745P316117عادل النارصي

746EE620781 ن عمر حسي 

747ID71350صالح الدين فؤاد

748EE769963الفحلي 
ن أمي 

749PB182361حمزة بوحريرة

750EE775725 ي المية الغيات 

751FL79940أحمد لبيض

752DN37094سفيان العزاوي

753Q311535فتيحة جبلو

754D897328هجر نايت وحم

755DJ25886محمد لقديم

756IC120642ي
حسن الحافظن

757WB178243عبدالحميد أبوالكانة

758TA130785 أيوب عابدي

759BJ407899هاجر متولي

760BH463589حورية دحان

761BK639249ي
عواطف العيس 

762GM149430مني  بجات

763GN211014اف المسطهاري رس 

764ID85928 اف تنبىهي رس 

765D797836صفاء البقوجي

766IB233559أيوب صبحي

767ZT200408محمد الغريسي

768ZT168647ي
ن
عبد الكريم الشنتوف

769CD640620أسامة متيوي مشكوري

770CD512822كوثر علمي

771AE104636ي
عماد الدواتن
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ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

772LA169817شيماء الحكيم

773LA159395مريم البسط

774P301347ن برفود أمي 

775KA63089ي
محمد رضا السليب 

776KA61770 ي
جواد الزيتوتن

777LF47815حسن بن جانف

778LB195797نبيل اعرارصة

779LB186099عمر الجباري

780LG36268ادريس بنشطاب

781KA59322فاطمة الزهرة المساري

782K515875أيوب محسن

783LB174186ي
مني  الحمدوتن

784K500118وليد الحنصالي

785Y424779ابراهيم السمي

786EC39907عبد المغيث الحاكمي

787IB204190أسماء محيب

788BE878834زهي  الزين

789ID45061ي يوسف صحيب 

790WA227250 ي
محمد الهمداتن

791IB208184عبدالرحيم الزاهد

792A445720وليد عبد الدائم

793M541825سكينة محفاض

794AD219161 جواد العماري

795BJ448394أيوب أصبان

796CD264726يوسف أغزف

797CD227565 ماجدة بوشفرة

798CD605735يف سلم أحمد الرس 

799CB309635سامي كطوس

800CD194798عثمان أزغاي

801ZT115734فاطمة الزهراء البيعلي
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802CD555408ي حمزة حب 

803D833713بهيجة اوعبو

804MC261647سناء ابن السائح

805AA72280 ي
ليل الحرس 

806VM5388جهاد زلماط

807Z544259حميد بري

808M596710وفاء لهديلي

809QB32332 كريمة لمخني

810W404592اميمة سهمي

811DN34343كوثر سالمي

812D824900محمد جحجوح

813GM165559 ي
محمد الشقروتن

814DC28244محمد الخياظي

815QB35532الحبيب بورج

816ID78890عبدالصمد بن خويا

817U182702محمد غورة

818D744507مرية لمرابط

819UB96862أيوب محمو

820RC13604سفيان شهبون

821PA214038احمد امحداش

822CD598213حسناء احياك

823ID66367عبدهللا جدة

824ZT146852بدر االدريسي البوزيدي

825ZT194149يونس حنوشة

826CD526944ي
ن
ليل المخلوف

827VM3914نورالدين مصلوجي

828D999477ي
سومية الرسحاتن

829CD641936 ي الحايكي
محمد الراضن

830Z571598أحمد حمداش

831CD282514ندى أوصبان
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832CD487756ي
منصف الحسوتن

833GM188587ي عصام السحي 

834CD587066خولة ركنة

835UC144485يوسف خياري

836ZT110873ي
عثمان بوزايدي شيحن

837CD398468أنوار بلغريب

838DO50687سعد العبودي

839KA60972ين بنجاللي صي 

840LE22228ندى بوعدي

841JK25976عادل العمري

842D830394مريم خياري

843X346843شيماء شكاباب

844ID90853ايمان تماري

845JE303643أسماء مهنا

846T260248صديق الزروالي

847SA14014سكينة أشن

848AA72799انصي بالل الي 

849M608721نوال المحمودي

850EE604512وفاء سليمي

851PA230481رضوان هاللي

852PA228236رشيد بوحو

853EE627996إرساء خلفاوي

854ID73328ي هاجر بشي 

855EA208319لببن الحرايري

856AA45319يوسف المكوي

857BH491648عهد عمار

858M595728سناء مغار

859WA257487ي
سمية رضواتن

860ZT116422ن الشارف ياسي 

861BE896600 مها متوار
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862EE598282أحمد النسيك

863UD7126ي
سعيد الكرياتن

864PA218441يونس اوالحاج

865AD282227سلم العلوي 

866ZT186391 ي
 
ف جميلة الرس 

867CD591065ي
عواطف الرحماتن

868LE18878لببن بن زيان

869KA63744فاطمة الزهراء الوهال

870KB160113سكينة فريكو

871LB203012 فاطمة رصاع

872AD242213سكينة روجال

873AD261138عادل لخضن

874AE112639يوسف شنطيبو

875K542761ايوب الشقاف

876ZT122012أحمد بن خدة

877K512664زكرياء الحراق

878KB138284زكرياء تكرى

879LF42481 ي
عبد البارئ الزياتن

880KB110397حجيب محمد ربيع

881LA163491عثمان موس

882K548995ن شنتح  محمد األمي 

883CD238386يوسف كبيظي

884PA157605حسناء وبامو

885L599968ليل غزول

886GM184714سارة الدكالي اديب

887KB135773ي
فرح الرحموتن

888GM190816سكينة قوتن

889JT65827عبد الصمد قدا

890J529314 كوثر بوزفور

891JT71200 وسيم االحمر
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892JT59894اكرام المطازي

893JK24536فاطمة توفيق

894JM47565جيهان مبشور

895N401168 محمد بيضي

896PB236525محسن سلطان

897PB233017يونس نونو

898I705802توفيق أمنهور

899WB161386ن بمعروف أمي 

900W416301ة زكي سمي 

901GM185150ي
 
هناء براف

902ID81251محمد المعتصم

903G685065 خالد الغزالي

904V328027 خالد اشقي

905G630340محمد فؤاد العسالي

906AE203592بثينة بلوط

907AD222233ي جهينة المرتاج 

908A394031مريم ركيوي

909A447011وفاء لكزولي

910D777268 يدي ن ايوب الي 

911ZT219647عبدالمول رصصورة

912CD700038فاطمة الزهراء السوسي

913CD29000كوثر منوت

914D779755هناء قدراوي

915AD254946محمد اوراغ

916VA131142اف أيت خرو رس 

917CD598278مونية زريق

918ZT221634ي
زينب الحسوتن

919CB287871فاطمة الزهراء احطيطو

920ID78548ي
هند حافظن

921D917017 ن مني ياسمي 
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922ZT221269هشام اإلدريسي البوزيدي

923V344219حمزة حمديوي

924Z481945وق حمزة عي 

925CD237636أسامة العزوزي

926CD229452عبدالعالي المقدم

927CD622759حسن علمي

928UA106273هشام كزي

929LC280316المنتض خية

930ID74408ريصن مومح

931JH9416عبد الرحيم ازكاغ

932CD509399محمد المنكاد

933CD653454 روياء الدغمي

934ZT200402ن الهوش ياسي 

935CD587927سارة ختاري

936CD513169نبيل ضحوكي

937CB296525ن موس ياسي 

938DJ29308مراد الخياري

939Y431322فاطمة الزهراء لحلو

940JY32184ي مولود لغفي 

941LB205732هاجر الكناوي

942GM168213 إخالص الغازي

943LC294478ي
نجيب العليلب 

944F545446هند زظي

945ID64651عبد الرزاق فصال

946CD624358أسماء البقالي

947CN6715ة مغفور سمي 

948ID51275فهد شباب

949ZT122252زكرياء بردوز

950ZT127785منصف رابح

951CD596874زينب أنور
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952K464352شيماء المرابط

953L626211شيماء الجنياري

954KB121391كريم الجيدي

955AA69029عماد طريف

956XA120452الهام الغش

957Q296500صارة تفاوي

958G694681ي
خولة الدعماس 

959AA57918ي
مريم بلحسيبن

960CD338088يونس مصلح

961CD631900عبدالخالق مالكي

962VM8736بالل لعروسي

963D797004ى الهبازي برس 

964ZT194202ن أيوب قضيي 

965D946052كوثر العبدي

966CD281457رضن نارصي

967CN16621محمد زرايدي

968CD544666محمد االدريسي

969DA90480 بري عمي ادريس

970RC15652عبد المنعم المنصوري

971CD540526احسان رشدي

972CB295873فؤاد اجبيلي

973D916351ي
أيمن لطفن

974UD6995 ي
 
مصطفن الرزاف

975AD271099حسن الوالي

976D238889رضا الزهراوي

977IB233711عبدالهادي رشدي

978D241415مصطفن قدوري

979IA171144 ان محمد جي 

980V302089سعيد نور الدين

981D969066بالل الهواري 
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982ZT120843الياس كماز

983ZT175872اسامة اضادي

984V332259مريم معتاه

985ID77950ي مني  بنغوفي 

986ID94257ايمن الزايري

987I716610ن بكري أمي 

988D926420رباب بنمحال

989CD542543حليمة مومن

990QA174361كريم هيباوي

991Z577911انس راي

992CD620396إيمان مزود

993CD261300اسماعيل األزمي

994T258480أيوب العسلي

995I733619هيثم الماغي

996GA206647يرسى اجليل

997A443413مهدي ماهر

998D828093ي علوي
المامون الهاروتن

999AE129289محمد االدريسي االسماعيلي

1000D969787محمد العمري

1001D945114حسن الهوى

1002X369929حسنة عصعوضي

1003AD189850ي
ن
سعد الصاف

1004EE611554حمزة الرشيد

1005JC501456رضا ايت بعيا

1006ZT92042سهيلة البقالي

1007IB238629سفيان سواف

1008ID83850ن زيدون ياسي 

1009ZT135124يحب  بنقاسم

1010D926431 ي
 
زهي  المرزوف
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1011AA72845رحاب اشطيظي

1012QB25063بوزكري عبول

1013DA86717ي
عبد المحسن الخلفن

1014L591212ي هاجر الرحوي الشعي 

1015HH163513عبد الواحد الركيلي

1016ZT118632ي
خدوج العمراتن

1017AD251470هاجر حموتو

1018AE144917مراد غراز

1019IB235766حمزة جعران

1020M602636نعمة بكار

1021ZT201803عبد الفتاح البوظي

1022IB227340نور الدين البحراوي

1023V308669رضوان قدوري

1024DJ20759 وليد منتض

1025ID65918يونس غالمي

1026ID65890أحمد بكري

1027ID76979يوسف اسهوبة

1028ID79906يوسف هرو

1029BK622454ي
 
عبدهللا صدف

1030EE711826لمياء شاكري

1031AA65623 سكينة الشكدالي

1032KB123881عبدالصمد العصعاص

1033K525868نرسين علول

1034KA57951عبد الحليم الزوب  ع

1035LB173012يونس بوكالطة

1036KB143828منية بن احساين

1037K534589عثمان النسناسي

1038KB150745ن يوسف دار العي 

1039LC243786حسن كافة
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1040LB220927أحمد عقار

1041X362211ي فاطمة الزهراء المجدوت 

1042TA137971ابراهيم زلماط

1043BE891186أيمن باحمد

1044BK399945سعد مرشد

1045XA103015ي طارق عرقب 

1046AD253359عثمان رشيد

1047DO44553حفصة لعرج

1048CN15417عبدالسالم العيساوي

1049QA170986ي محمد الخروت 

1050DO48380سكينة هنو

1051AA48150غفران شهبون

1052M595901ي سمية القب 

1053PB205238محسن عباب

1054ZT201325ف غندور أرس 

1055BE852254سارة بوشان

1056BJ425570ليل بنشاطر

1057PB220340ي
لببن الغزواتن

1058IB218745ايوب لعماري

1059ID80008أسية العروي

1060M575485حمزة لمنور

1061CN10814زينب الصالحي

1062CD509992إيمان ابراول

1063CB292875ي خديجة طالب 

1064RC8997عيس أعراب

1065T272004شيماء العطار

1066K537796ن العاقل ياسمي 

1067CD592208عماد بوزلماط

1068M575050سلم بن التيس

1069CD595063ي عبداللطيف الحجاجب 
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1070I708531سارة ضمار

1071ZT146705ي
حفيظ العاطفن

1072CD595536 لمياء المسعودي

1073GN215380ي
ن الدحماتن أمي 

1074DA92188يف فدوى اورس 

1075Q313882 ي
كوثر المبتوت 

1076X215464نجاة اونان

1077K526339إنتصار بداوي

1078K531733ايوب الدهدوه

1079GA204777سارة لشهب

1080X353304محمد الساهل

1081A445203الزوهرة مالك

1082G634945ي
هدى الحارت 

1083UD4471لحسن عتيوي

1084AE105324ن مسطفن ياسي 

1085KB141697م ن أم كلثوم ازمي 

1086KB158056احمد بن مسعود

1087M597235 ي نىه شيب 

1088LC282057لؤي أمغار

1089AE127798نجوى االدريسي

1090CD376657انس كعكوش

1091VM6496ي فدوى شيب 

1092DA86453عبدالرحيم حداوي

1093RB8593سعيد شكوح

1094GA165527زوهرة حمامة

1095DO18390خولة اجحيلل

1096IB241691ي  طالت 
ن ياسي 

1097Q312790خولة فايدي

1098DA84067أيوب مهداوي

1099Z548853 ابراهيم افقي
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1100CD481341محمد زروال

1101SA13924سمية فهري

1102GB193498بسمة بلحمرة

1103EE718165ي
احمد ملحوتن

1104ID65563ي صالح الدين الغوفي 

1105AE135557عواطف الكزش

1106IB225864واهيبة النظراوي 

1107JA162481وسيم المسيح

1108JZ4950هندو قيس

1109J469108فاطمة الزهراء النجاري

1110KB109996حمزة المتيوي

1111KA62185محمد الزواوي

1112J497832سكينة عوام

1113PB252895ن أسماء اوعيسي 

1114SJ29273مبارك أطويف

1115ZT99622 ي هناء ناصي 

1116JE275951حسن امسالق

1117JT62699 بوجمعة باري

1118J484744محمد منار

1119SH178810صفاء بصوبيط

1120SJ26370فضلي ادا

1121W414866المهدي بلفقيه

1122M610612 مريم ايت الصغي

1123JC500846محمد ارحال

1124BJ420687ي ج 
حمزة مي 

1125W412669 أسامة فوز

1126TA132223 اسماء زعيم

1127BK521650  بدر الدين زاهي

1128ID56693زكرياء تساوت

1129Y416593البشي  المزيدي
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1130EE802725فاطمة الزهراء اكوزال

1131EA199192سفيان بنجار

1132JC496755ي
 
عبد المجيد ورف

1133PB301927فتيحة انارص

1134Y467667هند لقديم

1135HH58034خولة اقنيص

1136KB113496حنان فراح

1137K513904 وفاء مصباح

1138FB96045أسماء شماس

1139S736943محمد بوكريشا

1140F438852مونيا رشدي

1141S747139محمد محاندي

1142FL86406عبد الحليم جعفر

1143UD2632حمزة بولبل

1144F549716نورالدين ابرشان

1145F544686ايمان البوزيدي

1146S739272هاجرة أمغار

1147MC246113عمر غرسوان

1148IC74377مروان والباز

1149BH595416رجاء حراك

1150BK619522 وصال الزاوي

1151WA200279عبد العالي العلمي

1152DJ28595محمد العرسي

1153DJ28283يدي ن منعم الي 

1154CN13443 ي
محمد شبن

1155ZT214855عثمان البوظي

1156ZT138773حسن الدقون

1157D925950زكية الفينة

1158D925144أميمة بوخاري

1159N397625ن حماسي أنوار الحسي 
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1160Y438181سفيان الحسناوي

1161IC70383خالد خرواش

1162EE543925مريم مكوس

1163PB207459مصطفن عزيز

1164IC105959عمر اكوناض

1165UA114332عبد الصمد أيت حمو

1166MA127975ة مزموظي زهي 

1167CD237366ي
شيماء الرسيب 

1168HA196380ي نجاة العريب 

1169PB211756 محمد بن سيدي

1170EE825154فتيحة ايت المحجوب

1171BL132662منال فضلي

1172WA270071الهام اشطيبة

1173BK677067ي
أميمة موكبن

1174GK140637وكي نجوى المي 

1175I728564ايمان الصفن

1176I724832عبد المنعم اكضاي

1177PB224201يونس اكليد

1178IB222375عبدالرحيم بلقائد

1179VM7600 أيوب رابح

1180LA136463الفضل رسار

1181Y398031ف العاللي
رس 

1182Y408961خالد الشوي    خ

1183EA185304محمد منتض

1184EE557015وجدان العياد

1185AA75632ايمان شبوب

1186AA71516سليمان عزوزي

1187J504118يونس احبيدو

1188PB241708يونس خدا

1189X368295نبيل قساوي
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1190UB89865موج ابادو

1191A442670عبد العلي القرقوري

1192WA205721 فاطمة الزهراء طهي

1193AD213060سكينة العمري

1194W394139مريم فياللي

1195DA87220زكرياء عمران

1196BK625402 ي
سلم القزويبن

1197BK626332سكينة لكواجي

1198PB208694عبد الحافيظ واقاس

1199ID72078عواطف االزهاري

1200IA152982سهام وغانم

1201EE506163محمد بن حيسون

1202WA252635خالد البلوي

1203Q306599مني  المحريري

1204T249758هدى الرفاس

1205QB29942 فاطمة مجيدي

1206GN219016ليل ازباط

1207ID84589صالح الدين قاسمي

1208JA171780 السالك لبصي

1209AD279215 شيماء بنبكي

1210EE639579فرح مصلح

1211HH109115الرميساء بلقتيب

1212OD49226ي نجيد
ن
عبد الواف

1213ID62970 عزالدين نعيم

1214QA173639محمد دحمان

1215AE225156ي
 
ف  زكرياء  الرس 

1216AE103109أيوب جوهري

1217AD292871 صفية بومهرود

1218G633804فاطمة الزهراء أصفار

1219AE105260احالم بهجة
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1220S726165عبداللطيف لمزرع

1221D797083ن سمي  بامحي 

1222AA78690حياة المجدوب

1223AD251243نزهة شمسي

1224AE173543صفاء ايت العامل

1225AA57785هدى كلزيم

1226JE300659محمد أجوج

1227JE291521هشام والحرير

1228GM201552عصام مزوار

1229AD285447 عصام حفيان

1230EA210442يوسف طارق

1231BB169804ي
 
نجاة المعتوف

1232EE812947صالح الدين المشيك

1233AA70530ي نهال راج 

1234N374919حجيبة تبارين

1235PB218550زكرياء بايان

1236AA42856إسماعيل أيت حساين

1237XA114898اج رانية رس 

1238AD209736محمد القصيوي

1239IA173291 يوسف لغليمي

1240PB189743محمد فاتح

1241JB474204عبدالهادي اندجار

1242P320302حنان كمو

1243JM19961لطيفة النية

1244LB186659فطينة األكحل

1245PA155261أيمن منصوري

1246ID71924 ي
سعيد الحافظن

1247J494829محمد أمهاوض

1248JY29080مصطفن جوهري

1249JA160344ي
حسناء اوجن
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1250JC528555جمال ايت تمنت

1251JF53991زينب أظويف

1252UD4276عبد العالي حالبة

1253UB95008فاطمة الزهراء انكمار

1254UD5640مصطفن بن لغريسي

1255D998411بثينة برغي

1256ID57278ي أحمد لعسي 

1257A748010عائشة مطيع

1258MA142774مها لحنش

1259L610936دالل العلوي

1260AA42132سفيان خالف

1261I714023 أسماء شكي

1262P312254مونية وكارت

1263Y383816فاطمة محفوظ

1264Y435701غزالن الحيدودي

1265JH35998 فاطمة بن اشو

1266JY30010عبد العزيز شاوف

1267PB216014عبد الحق باشا

1268PB211099ن الصوضي العلوي ياسي 

1269J508126محمد بوزرود

1270JA168544ي
ن
عبد الحميد بوف

1271JT55623عبد الحق بومعزة

1272GM186523سفيان العالوي

1273JY26326الهاشم اوهي

1274BE898969ي كمال  نوت 

1275T239941مريم الصالحي

1276BE889878ي
هدى مخزتن

1277U182299عمر آل الشيخ العلوي

1278BB119963عبد الصمد باحمي

1279M606750رضن بوزين
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1280UB92915اكرام النافعي

1281SH176310محمد هيا

1282PA217269نور الشبيىهي

1283EE501105سلوى بوخيمة

1284JH44479 فتيحة  بن اشو

1285BE883631ي جوظي
جيهان عمراتن

1286PB213027طاطا إبراهيم

1287IB208743رضا بكاش

1288AA42348ي
الهام الخرساتن

1289X398083ابراهيم غازي

1290I724757ي
اسماعيل المزاتن

1291JE274671معاد بن عمران

1292AD279223اية زرزوري

1293PB217858 عبد الرحيم اعمورعلي

1294XA125130محمد احلي

1295CD524198لمياء فلكي

1296J468821حنان بن مسعود

1297HA211806أسامة سابق

1298IE17732ن بروك ياسمي 

1299EE787428عتيقة المجاظي

1300EE738186ي
ة ريتوتن أمي 

1301IE10016حميد العموري

1302EB171684عدنان اكراب

1303AE173092نرجس لحرور

1304X366974رشيد شديد

1305AA49269سلوى الداكي

1306R348019ي
حسام الطرهوس 

1307K529662حمزة البكدوري أشقري

1308AA43213صفاء بلقائد

1309AE103080إلياس الهاللي
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1310GJ41844عبد الكريم الوريدي

1311D825791نورالدين البوكيلي

1312AE121274  فاطمة الزهراء ازعيي

1313G683551هشام لمدك

1314AD212054فاطمة الزهراء الزباخ

1315EE509745ن التايدي الوردي ياسي 

1316EE547790عصام عطشة

1317L606804 محمد الخراز

1318JY35746رشيدة كايو

1319F549355ي
ريم ارشايف 

1320F440919إيناس عمراوي

1321F427042هند قديري

1322R353267مصطفن أمنصور

1323F419814 ي صالح الدين الطالب 

1324LB213467حمزة ولدبنعالل

1325GM160906عبد الكبي  فريندو

1326PB190625أحمد الرساوي

1327PB221338عبد المول الحادي

1328J488677زينب كندور

1329JB480622ي ن أسماء إفين

1330IA153858هند موكرا

1331EE579600صفاء قيدة

1332J483308محمد رايس

1333J510281مريم النباش

1334JH11140محسن لحميد

1335CN29406ي
انتصار الراضن

1336J483603أبالي 
مصطفن

1337JM50732سكينة فيالي

1338PB232612اسماعيل القائدي

1339PB237623ي
عبد الصمد الخليفن
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1340PB209129ي
نور الدين زيتوتن

1341JK26449إيمان فتاح

1342IC114624عبد الحبيب العلولي

1343PB221562عبدهللا تاعكي

1344WA228178عبدهللا العزوازي

1345WB171646وفاء بوطالب

1346BE849963منصف بنشقرون

1347Z471624 إكرام امزيان

1348M590424محمد شعلول

1349JB474825نور الدين بنمحمد

1350J512446 حنان أيت بودار

1351MC246789فتيحة عصام

1352BK281111طه دادي

1353G636854رجاء عقة

1354GM182287ي
صفاء حمصن

1355DN1709ي عفاف
مقريبن

1356PB249999توفيق عالوي

1357PB249144عبدالعلي بودالل

1358JH6059 أيوب الخي

1359MC277479عمر بوعمامة

1360P322224يونس أزناك

1361G617029فاطمة الزهراء بنجراد

1362G622864سارة امزيل

1363AE131179بديعة بوضاض

1364AD290807المصطفن ريمي

1365AD290045ن المجودي ياسي 

1366BB134594هاجر الديكي

1367BK525110كوثر الماغي

1368BK623912زينب العاج

1369J473595سعاد بوصواب
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1370BB114334زكرياء الحالج

1371Y417432ي
طارق الزيتوتن

1372AE143117الياس بنارص

1373MC282305سهيل الرميد

1374PB233863زكرياء العفوري

1375EE584913صالح الدين النارصي

1376PB244039اسماعيل العالوي

1377J478301بلقاسم القوش

1378EB170351ن أيت عبد الكريم ياسي 

1379JM29427يوسف التامر

1380JT60040سناء الشيب

1381P314764مروان عزاب

1382CD470426ي اإلبراهيمي
منية الوزاتن

1383A742214فهد الزايدي

1384EE482866أسماء الشلخاوي

1385EE835519غيثة ايت حدان

1386S696271ي بوهريم عبدالنب 

1387EE712384ي
نجوى خلفن

1388JC528830وفاء ادومجوض

1389JY23346رشيد همام

1390AE110910سكينة اوالدحميدة

1391Z491786علي الثشيم

1392G557209نهيلة عمسي

1393T246190لمياء سوسدي

1394T246581ة بدري ن كين

1395DN21620ي
رجاء مقريبن

1396V317026ناهد عصاوي

1397SH158210ي
ن
محمد أشاف

1398SH162986عبد هللا بوصولة

1399BK380805حمزة الزنوري
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1400DB26011 فايزة اعجاج

1401EE618082زكرياء الباهي

1402JA151541البشي  اغراس

1403BK385865قاوي عبد الهادي الرس 

1404F548129غزالن هندسي

1405Y389747عامر السالمي

1406EA204516خالد توفيق

1407N359344ي
سارة تشب 

1408GB244835 محمد بنطفور

1409BK636357أيوب الراوي

1410PA161692عبد الصمد بقدير

1411UB84015ن أفالح الحسي 

1412A440721أسامة نجم الدين

1413AA65197ي
رحاب المدتن

1414HH165385حياة العود

1415M509407عبدالحق أرسموح

1416WA254161ن معزوز ياسي 

1417T280133ي
اميمة الحنفن

1418I709857 حمزة كبي

1419UA102835مصطفن بخال

1420BK519072ى ن رشيد الرمي 

1421Y394333 عبد الرزاق عزوزي

1422J526738أسماء العزوزي

1423AD205531 أحمد المناوي

1424UC133051 يحب  عبدالوي

1425BB92107مني  إقبال

1426JC560007عمر ايت بوسخان

1427JB498020خديجة رضن

1428UB92776حسناء بوقدير

1429TK21482مريم بوقفا
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1430BH492171ن صالح الدين محمد أمي 

1431BJ435404ي
يزة بستاتن

1432ZG110849ليل لعرج

1433UB81597يوسف أهميش

1434Y452528إلهام أقشوا

1435KB154141ي الرب  ح
ن
 أميمة بوصاف

1436K543183خالد الغمورو

1437AA36171 هناء اوالد بن ابراهيم

1438AE183286محمد الطالعي

1439AD249954أسامة بنشيخ

1440I731406أسماء الوركي

1441HH62027الدرغي 
ن ياسي 

1442AE39575زكرياء العمريش

1443J493500نوفل يخلف

1444JK31884نرسين لعسيلي

1445ZT145454ي أنس الحجاج 

1446ZT200264ي محمد اليعقوت 

1447RC8838اناس الوادي

1448GM145484ي طارق شعيب 

1449CD553280هاجر الداودي

1450V324474مروان آيت الحاج

1451CD209871 زكية الكوط

1452CD250427عادل معاش

1453CD549691محمد البحري

1454D927092معاد البعقالي

1455AA64336دنيا بن الكحلة

1456ZT143330يوسف بليسار

1457CD621880سمي  هدهود

1458ZT221879عبداالله الميسوري

1459ZT124018سهام العرسي
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1460CB279017امباركي 
مصطفن

1461UD8117سامية األطراسي

1462GJ39940خديجة الصخري

1463IB218329عزيز نجيب

1464P323092حسن مسعودي

1465Q305455عادل ابريطيط

1466K517836محمد الرباج

1467K529471ن مجاهد ياسمي 

1468K534922مريم كركماضة

1469JD67208 بوبكر بلفقي 

1470GM147331ي
عواطف ارويس 

1471LB203167ي
مراد البوحسيبن

1472KB144058ي بثينة الحح 

1473K535994حميدة بنعالل

1474JZ5112لمياء أبيدار

1475AA44614عبد اللطيف بن عزة

1476AD254347فاطمة الزهراء الحيمر

1477A449438مريم لحاللي

1478JD54298لطيفة أمهزول

1479AE63075مريم غنام

1480RB8269شهيد الحجيوي

1481CD607559مريم ذاكر

1482LB214454عبد السالم الطريباق

1483EE726808فاطمة الزهراء السباغي

1484LB198080خولة الفتوح

1485DN25718ي
بنعيس خوت 

1486Y445913 اف لقصي رس 

1487EE534214از ن كريمة الي 

1488CD263451الهام مهداوي علوي

1489IB237240ي
أيوب الراضن
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1490GM164536ابراهيم أربوج

1491ZT185568ن مموي ياسي 

1492V339527علية كمالي

1493CD282341ايوب لحلو

1494KB149357ي
 وسيم الماموتن

1495ZT139109ي
عمر المعدتن

1496FL83881خالد باكو

1497EE741596أمنية مول العاود

1498Y440943ي
المكي الزيتوتن

1499MC281809حمزة حمالوي

1500MC249699مضان سلم بين

1501IC107805محمد الهبول

1502EC39786عبد العالي العرسي

1503HH150509 فاطمة الزهراء ايت سعيد 

1504HH156698ي لكحل
عبد الغاتن

1505A39791ي
محمد الحوراتن

1506XA116280عبدالغفور الساهلي

1507BK387063ي
يوسف ملياتن

1508JH17038هاجر اسكور

1509AE13558أيوب بنان

1510D919980فاطمة الزهراء نكوكو

1511AE140853كريم لخواجة

1512L595005 سكينة البقالي

1513RB12198محمد ابلحاج

1514F568360اميمة لعروسي

1515FH58398محمد رضن بختاوي

1516BK669814أسية بونية

1517FL82363عبد الخالق بوبكري

1518EE538111خديجة جحافة

1519JY29144زينب موتشو
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1520PB240431خالد الفرحاوي

1521PB218687ن الفرحاوي ياسي 

1522EC44750ي
ن بوعناتن ياسي 

1523JB474083أسامة أوزيل

1524JB491830أسية خالدي

1525J482750إحسان كردود

1526J467954المهدي أندجار

1527F425831مريم عبدالوي

1528JM54716 ي مبارس
ن

اسمهان يازغ

1529X363048محمد أزعوق

1530PB198468ن وشيخ الحسي 

1531G671592ى ضاجي بخيث برس 

1532AE82051ي االدريسي
رانية العمراتن

1533XA107277سهام لمصغري

1534AA74788دنيا النارصي

1535ID86062إكرام محمادي

1536XA108975رجاء بلوى

1537EE802781سعد مستور

1538ID79257حمزة علوان

1539BL122605أيوب الغانمية

1540MC251334عبداإلله الغنيم

1541M589110ة مفضال ن كين

1542M596509سلم دالل

1543PB205213عبد العزيز العلوي

1544UD2650يوسف اجهبلي

1545IE40958ي عبدالعالي التشبيب 

1546JY17035زينبة اخلفو

1547KB135063فاطمة عمران

1548K489502عبي  بقالي

1549LC265832كرم سعدون
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1550JF53021 علي بن داه

1551LB182003محمد الزماط

1552RC6357محمد بوشمال

1553EE612012فاطمة الزهراء شموسي

1554BJ448004 كوثر زهي

1555IE15697ي عبد الرحيم الذهب 

1556EE803170ي القعدود ايب 
سكينة الرس 

1557EE762070الياس أبالي

1558N407745 زكريا مني

1559EE761709يوسف الرسدي

1560LB175420أحمد عتو

1561RX1807ي
وليد التغدويبن

1562LB185864حليمة البوخاري

1563GM181371فاطمة خودي

1564K530483كوثر الزيري

1565K514994محمد حمان اليحمدي

1566LB187242محمد سفيان الهيتمي

1567L606951 ليل الطيار

1568L587653يرسا محو

1569GM168123ي
فاطمة الزوتبن

1570KB152363محمد القسطيط

1571K484060إقبال عزي

1572R353750مروان ارصي    ح

1573KB167982رحمة أجبار

1574KB135587ي سناء القجي 

1575K498348إلياس مزيان

1576KB111129نعيمة الشنتوف

1577LA139673سارة البطيحي

1578I736676منية رشدي

1579K472878هناء ايديري
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1580D827114ابتسام اومالك

1581KB158170 هاجر الهواس

1582Y428309فاطمة الزهراء النحال

1583PA226625طارق الموريف

1584LB218616ي
ن الزياتن ياسي 

1585KB101501إسماعيل بلحاج

1586BB138244 ي
رضن متف 

1587RC17496محسن التخريفة

1588V348945ي
عادل زيتوتن

1589L602662عبد العزيز بونو

1590KB125185مريم منمينة

1591KB135328سليمان عزيبو بوتفاح

1592L575569كوثر خربوش

1593LB214770أيوب قشقوش

1594KB124399عثمان الشنتوف

1595K491806ي
إكرام المويبن

1596LC254080 ي محمد الحضن

1597KB148702سفيان أمطيع

1598KA55586ن الزعري ياسمي 

1599GM184679ي
رباب اليموتن

1600K518218جواد جودي

1601L542049ي حمزة الزبي 

1602PB308273عبد المغيث الدحدوجي

1603A396370كوثر أمزيان

1604BB154917رشيد بن جياللي

1605BB136330إيمان السوسي

1606EE627533محمد فكراش

1607EE642016ي
معاد رواتن

1608PB239035محمد اوفوتا

1609EE826198يوسف زحيليكة
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1610EE768873شيماء غزالة

1611PB219356 محمد البغدادي

1612IC99740رفيق الحرمال

1613M570229ي خديجة عاطب 

1614LA166732حياة عاللي

1615LB182716ليل الصحراوي

1616BH490062يوسف الغنضور

1617LB215537ليل كابر

1618KA58671ي الوهال محمد العرت 

1619GM193398 كوثر معاون

1620L537239رضا مرون

1621LC305811ي
كاتن صهيب االدريسي الي 

1622DJ29148عبد المنعم لعرج

1623S755298محمد أمعنان

1624CD512866ن أميمة عيسي 

1625KB139190هدى الونسعيدي

1626LB187983 كريمة بنجمل

1627LB184466 دغي عبدالغفار الي 

1628AE131904ي ي البرس  محمد العرت 

1629JH23456 محند الفقي

1630JA173027عبد اللطيف الكبش

1631JB493100اسماعيل البوبكري

1632GK137086 شيماء بركات

1633XA118103مونية حواص

1634PA218164نارص ازكا

1635G991957محمد زعيمي

1636GA198625الياس مرزاق

1637A448242ن الماجدي ياسي 

1638JF49448مصطفن قربال

1639JB486879سفيان البهجاوي

79 / 55الصفحة   



ي اإلسم الكاملت.و.ب.ررقم ترتيب 

1640EC30731محمد قنديل

1641JM49216خديجة اكاسوس

1642UD6705ي
سفيان صديف 

1643UD9163علي نوغو

1644UA112239أيوب غفاري

1645JK18401لمياء زندوز

1646JM71172ابتسام مريغينة

1647S741721محمد كريم

1648JM57650  عادل نصي

1649WB162794عبد الرحيم فراح

1650FE16357أمينة كرطو

1651F638130شيماء قعداد

1652FB100468ن جعبار محمد أمي 

1653F448493خليل البكري

1654PB245880خالد لمام

1655ZG119547إكرام حكيم

1656JT46124ي
ن
موس القدف

1657R360694حمزة بنهدي

1658K554029معاد المعايزي اليمالجي

1659L539169حمزة المنصور

1660L564694ن عصام أقني 

1661R364994أمال البضموسي

1662R353541وردة قالط

1663GM148401اوي أسامة خضن

1664BH591915وفاء واسي

1665FB102459نور الدين عمر

1666EE623367محمد انس شموسي

1667W390705لببن بدر

1668BB135143ي آدم العصب 

1669BK620508هاجر بوهوش
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1670BE858708أميمة رضاوي

1671DO16754محمد بورشاق

1672W385567حسناء بنقرو

1673ZT109802أحمد عزيزي

1674BK638844بوشعيب قاديب

1675WA247263ي
كريمة الشباتن

1676WA247265هاجر األعفر

1677ZT177053محمد العزوزي

1678BJ415460مروة مواطف

1679VM3122حمزة مرشد

1680EE722553سناء فاضلي

1681SH165045فاطمة الزهراء الخلفاوي

1682SH185292ي
 
حمزة المواف

1683JF45304المهدي البازي

1684JA159795أنس الرقيق

1685BE884148ايمان اوخليفت

1686GM168585سكينة لخندقية

1687BH467651خنوفا سعيد

1688WB158613مريم رفيق

1689J507048فاطمة الزهراء كردودي

1690VM10859يونس اللحيان

1691M610863عبد هللا صاحب الدين

1692KB159802نوال حميش

1693CD482357صبغةهللا اسميحي

1694KB122258سمية غمران 

1695CB288980محمد لوكيل

1696D854155 منال هادي

1697CD514571صفاء سفليوي

1698CD550327سارة مهديوي

1699D915010ي
أيوب االمراتن
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1700CD633272منار زرودية

1701CD553606عطاء عصام

1702BM14127ي حسنة السي 

1703MA138595 ي ن عبداإلله المعي 

1704KB148774هاجر بنموس

1705K538686مريم زربوجي

1706GM182395اعتدال الحجري

1707LB176081ي هناء طيب 

1708KA63045محمد اجديوي

1709KA58360وكي موس مي 

1710GM181764جابر النجار

1711K499006ي
ي المواكبن

نجالء الزوضن

1712KA61917سميحة مناشط

1713GM149764محمد شاهدي

1714L587454كمال الفقيىهي

1715BH496735ي
أيوب كراجن

1716SH153800عتمان اربيحة

1717WA192481ي إيمان عبوت 

1718M593068ة ن أيمن الربي 

1719LB188573يرسى اشتيوي 

1720T270350 و احمد صي 

1721M583394زينب سفاري

1722MC276387المصطفن جابري

1723GM188773عبد الغفور اإلدريسي

1724JH9581حسناء ايت علي

1725UC146907ي عمر الشعيب 

1726F423090فاتحة بنصالح

1727ZG119991رشيد الغالم

1728RB14822عصام الزموري

1729R354957رشدي الحاتمي
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1730R349760ابراهيم اسماعيلي

1731RC1520عماد عبو

1732K506696سفيان قنجاع

1733EE746034محمد جناري

1734EA188940 ي
اسماعيل وداتن

1735K520693يوسف الفاسي

1736LB184219إلياس الحراق

1737KB152423 ي
احسان العمراتن

1738LB193283ن عتو ياسي 

1739K472374دغي اجالل الي 
 
َ

1740EE544204مروى خبان

1741IC95820نبيل النوري

1742R351384محمد بوركبة

1743FL79235ابراهيم منصوري

1744F432900أمنية غماري

1745PB209615ي
يوسف لكداوتن

1746F575052عثمان عدلي

1747X375963محسن ايت السودان

1748J501556نجوى السوسي

1749AE127318عبد الرحمان ادكزا

1750L599475ي
ي السدات 

لطفن

1751LB207491ليل الزباخ

1752L622065أحمد أبري

1753L612753ي
علي  مدهوتن

1754MC214836ي
مراد الزرهوتن

1755LB188189ي
شيماء سنوتن

1756CD609004ي
منية الشوت 

1757BH470061ي زكية العروج 

1758BE877226زينب العود

1759MC252806ي
أيوب الهداتن
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1760WB173162زينب رفيق

1761HA171489صفاء الكزار

1762LF42624أميمة المجاهد    

1763BK527124ي خولة حاج 

1764Q303512نادية الجعدي

1765BB107003ن رابحي أمي 

1766W406390ايوب حمادي

1767M583337خالد بنفدواش

1768BJ417059 ريم انمر

1769BK521692حمزة باحو

1770CD225361عبد الرحمان الزومي

1771J499365مروان البهالي

1772SL13774ليل وصالح

1773JA156114 علية يرج

1774EE615946 لطيفة الجعيدي

1775PB189732زكرياء باحدو

1776DN34056ة حمداوي ن كين

1777WA256245نهيلة بوعنان

1778A447072أيوب السعدي

1779A742052محسن مسلك األيام

1780Y378953مراد زروال

1781HH2780سعد الدين الشباكي

1782ID93719علي الحريري

1783ZT200139ن اهنيدة محمد أمي 

1784M582535ن عوبيد ياسي 

1785AA73084كوثر بنعباس

1786SJ26041محمد الراشدي

1787ID72209ي محفوظ طيات 

1788BL123644محمد أبوطالب

1789BE871727ن اعيدان ياسي 
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1790MD6311غزالن أريري

1791QB27577قاوي عثمان النارصي الرس 

1792QB23344ن هيتم افني 

1793W361831سعيد بوحافا

1794Q326365محمد جحا

1795CD590930ي
ن
أميمة المخلوف

1796ID73128عادل أبراغ

1797I720890منال شهاز

1798AA95244حذيفة زيتون

1799PB201368عبد الهادي فيتح

1800Z586093عالء الدين بن خاية

1801BB120801 سكينة ايت لحسن

1802GB209996ة السعيد حمي 

1803EA209252محمد معناوي

1804BL121461ن صابح ياسي 

1805CD598759نبيل بوعكبة

1806CD229722عبد العزيز الحداد

1807IB236015نور الدين المسكي

1808WB170363أحمد نحال

1809ZT200271بدر الدين كدار

1810CD635795 ي
أمان الهنيبن

1811I713323إكرام والديدا

1812CD471272ادي خديجة لمحمدي الرس 

1813GM202554 يرسى شهيب

1814CD624082ي أسماء حاج 

1815QB31364عمار الورزادي

1816SH148609السالكة أميدان

1817DJ30600ي
أيوب حريب 

1818ZT223560ي
الحسن جنات 

1819DA88479حمزة جبار
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1820DO12569كريم المرنيسي

1821ID79371عبد الفتاح رضن

1822AE206كوثر الخلظي

1823GJ39063طارق الوردي

1824U175270ن غزالن خبي 

1825F567361عبدالنارص العفوي

1826X191686أميمة شباب

1827BK661156معاد جاهي

1828M558601فاطمة الزهراء برادة

1829BH591604حليمة الزبايري

1830M523420إيمان جمال الدين

1831BB161329كوثر زكور

1832BK519367أنس مداح

1833W375698نزار ايهري

1834BK273802عماد القوري 

1835Z492814خديجة بنشهيبة

1836CD597709ندى الحوات

1837K516520إمان الهدار

1838BJ433082ن عرايبش أمي 

1839I709120 يوسف ولعارس

1840GM143894عصام بنكدور

1841LF44436ن حمزة عبد المتي 

1842Q305934 ي
أسماء الدنداتن

1843WA213318قاوي ابتسام الرس 

1844M530031ي
أميمة مزميب 

1845BJ414240بنشقرون كريمي محمد

1846BH478413ن نياب ياسي 

1847BB128185ن هوان أمي 

1848BB141371ن امهدي ياسي 

1849BH390489أنس الحوف
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1850MC261366جواد اكريش

1851LB198873 معتصم فرتات

1852KA60241نورالدين شدي

1853KB138523عبدالواحد أوالد علي

1854M598222ان محمد جي 

1855QB24842ي إنصاف حبيب 

1856T255904ن ستات أمي 

1857M567998دالل ارسالن

1858K484444هدى اشفيعا

1859L605012شيماء شعاب

1860L580705رجاء المقدم القيباش

1861K530597عدنان السباغي

1862K530702هدى الخياظي

1863K483422 محمد سعيد البقالي

1864KB157689 ي
أيمن العسات 

1865GM144994ي
محمد الكدوس 

1866K537248عبد الباري الزنطار

1867GM188229حمزة بكري

1868RC21150 ي
عبد الحميد اليوسفن

1869KB125339بسمة البحري

1870L603586هاجر الشقر

1871KB159357جالل الدين التيدي

1872GM193234المختار األزرق

1873WA238070 ي
مروان الحبس 

1874PB194670ي
عبدالكريم الخليفن

1875K533748 وليد الرواس

1876KB158233يرسى الرزكي

1877LC311053اسماعيل عبد الحق

1878K526367هدى احميدوش

1879LE22866كريمة أكدي
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1880KB112306 ماجدة المصباجي

1881PB234170عزيز وب  ها

1882LC301786مني  النالي

1883QA178011ي
خالد العسالتن

1884BK656707عبدهللا الطائع

1885M597084كوثر حمديس

1886L700888هند المقدم

1887L529788ي بنعليلو محمد العرت 

1888K506432إسماعيل بنعالل

1889CD513733حمزة متوفق

1890V330012ي حميد المجذوت 

1891UD1384 محمد بن قاسم

1892Z576013مغنية استيتو

1893R360072مراد يبة

1894R354698مروان بلحاج

1895R349053يدي ن محمد الي 

1896DA77054هدى تغزوت

1897S715165محمد بوشواري

1898FB105280 يونس جدايدي

1899CD596051محمد الحمومي

1900BE848573عبد السالم بن لمقدم

1901ID82102سفيان هندي

1902S768205رشيد الكرظي

1903S702147ي
مني  العثماتن

1904VM5413 محمد جعفر

1905WB154184حليمة صياح

1906CD470819 فاتن بلكبي

1907V328861ي
جمال الحمداتن

1908PA145961رشيد عداش

1909S753686نرسين خالد
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1910S723120اسامة اقوضاض

1911S717105عبد الحميد عماري

1912S718656عبد االله بونيس

1913I701919ي
فاطمة الزهراء الودتن

1914WA196454أناس لعيالي

1915CD378485حافظ آيت الصديق

1916D826869ي
عبد المنعم بنعمب 

1917S751669ي
 
كوثر المراف

1918S746926سكينة بوقرنيعة

1919SZ3137حنان فنكوش

1920S719075ي أيوب العرقوت 

1921BJ451854سكينة كيرس

1922BH381741ي
أيوب سلطاتن

1923CN12766احمد عيساوي

1924CD557160 لطيفة الينبعي

1925BK295927 فدوى ابويكي

1926PB196554جواد الحسنوي

1927OD52326قاوي فاطمة الزهراء الرس 

1928JM46085 ليل أويحب

1929JM46102سكينة لبيض

1930EE565142ي
يوسف مكريبن

1931MC249280يوسف وردي

1932EE791792اسماء المزوار

1933JT39074سعيد الرامي

1934F419684 ي
سلم المومبن

1935EE610839ي
مروى الحارت 

1936FD21598ي
ميمون لخليفن

1937IA150656إلياس الزكراوي

1938UD2844ابراهيم صابر

1939EC42568 حنان بايميك
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1940EA164450محمد القادري

1941EE538389 ة العوفي ن
كين

1942EE743146محمد ازناك

1943EE620724حمزة قايو

1944Y417118ي
ن

رشيد البتاغ

1945EE808803أميمة ودعة

1946IB203081ف الدين كلباوي رس 

1947Y369780أم أيمن الطائع

1948Y392920ي
ن
محمد معطوف

1949EE725581غيثة المنبىهي

1950CN22786اكرام ازعزوع

1951CD470971ي
مهدي خليفن

1952CD690047عواطف كيوش

1953EE543911عثمان الهاشمي

1954RC13603 بالل العزوزي

1955UD7780مصطفن رحو

1956UA114348حفيظ معرير

1957Z598101ن بولرباح محسي 

1958ZT194195إبراهيم جموس

1959CN24760محمد عيساوي

1960ID89831يوسف توفيق

1961DN27277ي
زكرياء العدلوتن

1962LB214708 شيماء مخشان

1963GM147102 عثمان عالوي

1964K495943عثمان الغاللي

1965M594014محمد رضن بزاو

1966PB225902ابراهيم المزواري

1967ID56913عثمان زيدوح

1968K518906محمد الزموري

1969BL108918ي
إيمان لوديبن
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1970R343332عدنان المرابط

1971K513025ماجدة الصباجي

1972KB125019فاطمة الشنتوف

1973RC19723أسامة أزكاغ

1974GM182035شيماء سكري

1975GM173374يونس زهري

1976P340664سعيدة الجزولي

1977JD71834 رشيد صولوح

1978LC286594 احمد الرباج

1979RC9467ي
محمد القاضن

1980KB153760مريم الهسكوري

1981LA127851هشام الهواري

1982LA174520 إيمان البقالي

1983K560016سفيان الحمري

1984LB207993 مني  الكحل

1985KB156587ى الزكري برس 

1986KB104569حفصة الكوطيط

1987GM208191أيوب المقداد

1988F569798محمد رضا الصالحي

1989T251245ابتسام مريد

1990LE24224يرسى أديوبان

1991S770981عصام حمدون

1992KB143647الزبي  العرسي

1993BE877054عثمان زمران 

1994M572537اميمة عيبوسي

1995BK284867ي الراوي
عبدالغاتن

1996BE894809شيماء لعلج

1997TA141614عتيقة العمراوي

1998BK622978مريم زعما

1999M575588سارة رسوري
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2000M583876الزاكي 
ن امي 

2001MC264785ي
طارق العطيفن

2002M570723نبيل الناصحي

2003LC282916محمد العمري

2004K522421يوسف فضلي

2005K501332رغد المساري

2006RC26133نهيلة الزراد

2007LB198557جمال األحمدي

2008LA166444 صفاء الضوخ

2009RB6912ي
عبد المنعم عكشب 

2010ID68075 محمد طريق

2011SX2417محمد الدرقاوي

2012S696324نرسين فليل

2013R355654عماد تلوش 

2014LA160299سمية الشقاف

2015R356643أيوب بوعيس

2016S728429محمد بوشيخ

2017SX8909حمزة لمسيح

2018S696168كي
محمد ارس 

2019SZ3062سعيدة المرابط

2020S732305محمد بنوه

2021RC13551امحمد العزوزي

2022PB301261 عبد العالي ايت بامو

2023GM162525ي بالل ولح 

2024S692081ادي أنس الرس 

2025GM181226عبدالمجيد الهوير

2026K466880سارة بوية

2027RC7558حياة امداو

2028JE285868لطيفة بن دوش

2029JH13032 ي
هاجر الماضن
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2030F443612باسم كروج

2031F442172محمد بن عيس

2032A393059ي
اسماعيل حفظن

2033AD241791ايوب اعرورو

2034S718995رضوان البوبكاري

2035S762122موس بحمو

2036S762312 محمد والشيخ

2037S757339عواطف الزاوي

2038S726219رضوان أسبول

2039S754106عبد النارص البوزيدي

2040CD208303سارة الزرزاري

2041CB279493أحمد بياض

2042DO41539عبد الكريم العرسي

2043BK289545نرسين الزعري

2044TA134189ي
المهدي وافيف 

2045CD641003خولة تازي

2046CD641300سلم المعتصم

2047BE853404ي ادريسي
وصال تزاتن

2048W419618توفيق حبية

2049CD484812محمد أغزال

2050ZT133139محمد لزعر

2051S734217ي
وحيدة العدوت 

2052R361531ي وليد األيوت 

2053S728774يوسف ابن شيشة 

2054S697411ي
عبدالحكيم النوايب 

2055UD2569 ي بوعبدالوي
عبدالغبن

2056SZ8903عبد االله جلول 

2057S708766محمد اغزار الدريق

2058CD281403ي
 
شفيق رزف

2059CD228928ابتسام البورقادي
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2060R366344الياس كانون

2061ID45689سكينة بطش

2062IB239854حنان الكايم

2063MC235193محمد الفوال

2064MC262364ي المصطفن راج 

2065ZT224776ي بوعالم العرت 

2066DA80710 حمزة هاشم

2067CD262708منار راشد

2068KB167350يرسى الدريوش

2069LB168124عمر الحراق

2070L582048 خالد بنكيدة

2071LC313262محمود التليدي

2072ZT145763ي احمد الصي 

2073CD595908ايمان بلعتيق

2074CD338197ع أمينة الرس 

2075CD429617سفيان شاوش

2076HA212353اميمة ريكوان

2077D242152سكينة العلمي

2078JZ3084ي
العلمي التودمريبن

2079RC6546نورالدين متوكل

2080CD543429ي
غيتة العيوتن

2081K532614معاذ أزام

2082CB293107سمي  الزرغي

2083U173955حليمة ابن عمر

2084EE618857اكرام بنعلي

2085ID74200 زهي  دوباللي

2086CB293675منعم اقنوش

2087GM193085ف تومي
أرس 

2088LB165303سعيد الرايس

2089R363741 شاكر المرابط
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2090K491967رجاء اعنيبة

2091K458212ي
كريمة المحساتن

2092K541504ابراهيم اللغداس

2093K535564شيماء اغزيل

2094LB193979رضوان نانو

2095BK379437محمد اتويليلة

2096LB198959منانة األكحل

2097LB199842شيماء كيسان

2098BE884871دنيا تباغي

2099K555461 ي
اكرام تزراتن

2100AE174644محمد نجبة

2101BH595369عبدهللا بوشمس

2102L574750 كريم أكدي

2103K533346سعيدة الحراق

2104KB172277 ايمان العافية

2105K542127محمد المرابط

2106R362764محمد الديب

2107OD45558هدى فضولي

2108S703904عبد الحليم بالحاج

2109PA241313حمزة برعا

2110RC748 حذيفة الشعرة

2111JC522241ي حنان لي 

2112M532484جميل رشيدي

2113JK31411حنان بندريس

2114BE866600ن سفيان ياسي 

2115EE514290عبداإلله المومن

2116M579765أمال افنون

2117BE880650مالك علوي

2118DA81848 محمد لعسيل

2119D777473يونس زاكلو
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2120PB211493سعيد العبدي

2121JY18766 حورية الصغيور

2122JH8127محمد احركوك

2123JY19546ن أهواوي ماء العيني 

2124JB489385محمد ايت باعدي

2125JB491623ي
رشيدة كناتن

2126J506006إيمان صديق

2127JC503077ى أولمودن برس 

2128GJ36360لبنة بوية

2129EA198165ي
عبد هللا العمراتن

2130EE607849حفصة المنصوري

2131MC232088امحمد شكر هللا

2132EE618152يوسف فطيمي

2133ID69205فدوى رضوان

2134PB241845  امبارك المستي

2135CD546515عبدالحق وردي

2136MA140291عبدهللا مصلي

2137EE625887يرسا االدريسي الدفالي

2138PB199120 نسيمة العاظي هللا

2139Y386238ي سعيد صي 

2140HH13403مروان سبيعة

2141AD202740يد ن مريم الي 

2142K513801ن خلود أقني 

2143CN19324كلثوم بنعاشور

2144D855382أميمة أحميدة

2145BE872017هاجر مفتوح

2146S715694يونس فاظل

2147S737956ي إكرام الصبات 

2148S708039دنيا درغال

2149S699271ي
إلياس معاس 
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2150S754271مريم ابركان

2151S749267ي
محمد حموت 

2152FB104662محمد ايناو

2153F431964رضن ادريسي

2154LE18517نعمات بنحساين

2155BH597749 حجيب محتاج

2156BL128840كوثر الهاشمي

2157K553064ي
ماجدة الرسيفن

2158LF40545رانية الورزي

2159A447941ن زيان أمي 

2160M571487هاجر مغفور

2161M559867سعد نافع

2162WA219331ربيع كبار

2163W381824 ي جمال حطب 

2164QA181650خديجة برحيل

2165BH398991محمد مبشور

2166BH594439عبد الكريم ايد سعيد

2167W424552ريم بندحو

2168W402695 ي
هاجر الحسبن

2169BE891034زوهي  بن الطيب

2170JA175499سفيان الصابر

2171BB114295ي
اسامة حرات 

2172UC148658ي عبد السالم صغي 

2173ZT194161ي
حمزة الطايف 

2174EA163755عبد العزيز النخيلي

2175P310414عبدالرحيم المرابظي

2176BM21978يد ناعمي ن الي 

2177WA256002صالح الدين افتوجي

2178ZG126121ايوب بومزاود

2179W404341ي
ن
سارة تقاف
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2180KB162562سهام البكاري

2181CD283121 مروان المي

2182M549414عمر صبور العلوي

2183BL121732أكرم النيض

2184ID66695حمزة محمادي

2185BH492082عبدالرحمان الزراري

2186W359680فيصل شعالي

2187IB212866يوسف وحيدي

2188EE771268ن بنتباع امي 

2189WA267683ى السالمي برس 

2190GM193659عبدالرحيم زعنون

2191K501800زينب بنمنصور

2192KB100643عبد الواحد المناري

2193K528970 ى العمري برس 

2194LA147913محمد الطحطاح

2195LB200196عبد الصمد بن يطو

2196L581991ي
خلود العربيب 

2197EE588983نادية أبهوس

2198KB162381عادل الواث

2199KB138518الهام بوطابة

2200M559973محمدعلي التونسي

2201CD369264سارا بوكالطة

2202ZG116516ي
محمد الرزيبن

2203V338311عبد الرحيم بعكيم

2204ZT113095ي
امحمد هرتوتن

2205CD237194محمد مساعد

2206CD513284أميمة فائق

2207S702714عبد الصمد احاللوم

2208RC15794محمد لصمك

2209QA162564محمد هايرلمسان
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2210S715760ي
عمر حساتن

2211S685072عبد الجالل انديش

2212R353503كمال لشهاب

2213S701658وزي وليد لي 

2214SA17246 محمد ازعر 

2215R358315ي
 
يوسف الرقراف

2216RB1203محمد بالفقيه

2217JK34157يرسى الفيالوي

2218JM57889نعيمة دراهم

2219JM57887لطيفة أولحاج

2220JA170593علي امكوس

2221JE282302عبد الرحيم قفيح

2222Y383813إيمان إيزم

2223EA200853ي
غيثة الغزواتن

2224VA127908ي ف لعرت 
أرس 

2225FD21096رضوان الحيان

2226EE513114ي
خولة الواتف 

2227F548050زكرياء دردور

2228SJ26220حمزة الزائر

2229SH176207سكينة فعراس

2230F441941محسن الرامي

2231F573572دنيا القاصمي

2232F547149ي
ريم الرمضاتن

2233FA173225 محمد البغدادي

2234EE796177أميمة بنفضيل

2235EE635674محمد سفيان البتولي

2236EE624672ي
عبد الحي المومبن

2237EE555739ي
حمزة الغريبن

2238EE769089لبنا ايت سيدي

2239EE582494 هاجر ايت بوشطبة
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2240Y421008خديجة كريم

2241EE723543لقمان المنصوري

2242EE660149مريا مفتاح

2243EE534446 محمد بورومانة

2244Y418789مليكة قري

2245JA176193زكرياء داير

2246JY17501الحسن ابريك

2247MC253647العقلي 
لببن

2248R359232ي
زبي  العزوت 

2249HH105118عدنان الزرزوري

2250Y444659طارق الماجي

2251S734967ن الدحاوي ياسي 

2252SX7861هشام حناوي

2253G690106رضوان لشكر

2254S718013سمية ابركان

2255S734105هاجر الصقلي

2256EE517245سعاد عزيزي

2257BH384186عبدهللا األزهر

2258BH398805عثمان فارب

2259MC254600عبدالرحيم اإلدريسي

2260W375533مريم أنوري 

2261BE867991ي
مروى بالت 

2262J535038 شفيق علوان

2263PB248920ي
زكرياء الخليفن

2264JY31626حورية اهرموش

2265K516348ي ندى امخي 

2266LB207054ي
مروة الكريبن

2267N401509زينب بيجوان

2268D925586خديجة بن الشيخ

2269EE600203حليمة عبد الرم
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2270HH171706نهيلة حيمود

2271JK26749يونس ندير

2272L580522ي
عبد هللا المحساتن

2273J534463شيماء باشور

2274G680731يان ن عزيز بين

2275K505921ن الجباري الحسي 

2276LB212187مرجانة لغزاوي

2277L610614عماد لوليدي

2278L575539ى البقالي الطاهري
برس 

2279GN211506سفيان الخضن

2280GN215435يوسف عوينة

2281ZG122655اركيك اسماء

2282CD336454 نوال سفي

2283K530142عبدهللا يحيا

2284L533432خديجة بنمرزوق

2285CD586939ي إحسان البوعينب 

2286CD270065ن الفاهيمات امي 

2287ZT107465ي سكينة الركب 

2288CB286985ي
محسن المخفن

2289V344967فرح حادي

2290CD690952ومي
ن المضن حني 

2291VM10570كوثر اومالك

2292Y440402توفيق النارصي

2293D242378إيمان معدول

2294D919510عبد القادر الزاكي

2295SH173797سكينة ابن حدا

2296CD624662كوثر السماللي

2297R356519يك ن امحمد بين

2298D997262ي
ايمان اليوسفن

2299L557096حمزة أمزيل
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2300LA152950ايمان الشنتوف

2301R349051يدي ن عزالدين الي 

2302CB305632ي يونس الكنيب 

2303ZT149334جهاد الغازي

2304IB241142أميمة بولحية

2305RB10370ابرهيم الزفري

2306S717351حمزة المرابط

2307CD318270محمد بلغمي

2308LA163799ي هدى المطي 

2309EE641718معاد ايت بورحيم

2310K524885  صفاء تيسي

2311EE812756ي توفيق
حفصة العمراتن

2312JM24076جمال بوسعيد

2313IA143518ي
ن لحماتن محسي 

2314IB229605فاطمة الزهراء بركام

2315IB223924ي إيمان عني 

2316IB228237مريم نودزاهر

2317AD277321سعيدة بسعدي

2318CD596656ي
 
حمزة شوف

2319DB23340مريم حادق

2320QB29355 شيماء بولخي

2321IB206964محمد لعماري

2322IA166197 حياة الحاكمي

2323Q297503 عبد الرحمان جيضار

2324Y412180ي
محمد الخوجن

2325D242065فاطمة الزهراء بوجليل

2326BK526936حمزة الهدوم

2327LA135407ار ن احمد الي 

2328EE548305محمد أيت حمو

2329ID56257محمد غزار
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2330L579842ي
ن

إيمان الراغ

2331JH10481 كمال انموم

2332SJ28624ليل التامري

2333U186652ي
نزهة تيموتن

2334U178080هاجر سلمي

2335U188289ي علوي
سلم الكموتن

2336AD275433أسامة كالل

2337J481977 محماد ايت العرسي

2338G723318وفاء أمال

2339KB120260مصطفن األشهب

2340PA227316لطيفة أوترك

2341D925727حورية شفيق

2342BK605473 هدى أيت سي

2343BK611837ريم سدار

2344U191157ي
رجاء حسيبن

2345JM64684سعدية بوضار

2346BE855282ي
فاطمة الزهراء الشطيبن

2347BL141491بدر العيوط

2348PA136902امحمد شقرون
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