
االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

حمزة الحیاني437037

الحسین كزاز637245

أمیمة أولحسن72137

حمزة لبیض912953

أسامة كالل1017177

سارة االدریسي1613470

نتائج االختبارات الكتابیة

لمباراة توظیف ملحقین قضائیین (فوج : 46)

المجراة بتاریخ 19 و 20 نونبر  2022

تخصص : القانون الخاص أو الشریعة

سارة االدریسي1613470

سهیل البراق2121911

أسماء العمارتي2416966

یونس البكاوي2511998

أسماء طاهر2615712

لغلیمي فاطمة2715779

أنور الكبراوي318514

ایوب اقدیم323697

هیثم عوینات3317131

دنیا بن الكحلة3625641

بالل الفقیري4126502

محمد بنعلي4321868

نسرین البنان4415674

سلمى الشتیوي4813342

هجر وبا5417580

مراد العالف5629232

هشام العباسي6229240 هشام العباسي6229240
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

مصطفى اسوباي677324

منى العیادي7114174

التهامي الزروقي7918306

سعید بوحافا834943

یونس الجناتي8412258

المصطفى الكاري8831500

هشام كنور8950355

هجر العثماني9629107

كوثر الیونسي982410

سالمة بصیر1024287

رشید لموتي1053270

عصام العمري10746568

عزالدین بادو11442048

العلمي حمیدي115218 العلمي حمیدي115218

یاسین الطاهري11727497

المهدي فتح اهللا1212491

عصام المجدوبي12315326

عبدالرحمان الغزالي12410831

أسامة نجم الدین13046878

إسماعیل أیت حساین13327223

رشید سقاط13518799

أیوب زوراق13714828

بدر أكرف14037182

فاطمة الزهراء احطیطو1412311

عبدالعالي المصبحي14229607

سعید النواصریة14323753

یونس خدا14423299

زهیر بنداود14726095

لمیاء اقدیم15135730

هناء اعبابو15233112 هناء اعبابو15233112
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

خولة أطبیب15319585

حنان عیادي15435051

مریم طلحة15517712

عادل لخضر15728067

یاسین تویمة16114560

عبد العزیز العثماني16336989

المهدي بالحاج16531953

نور الدین الدراز16636897

اسماعیل الشمعة17036347

سفیان بونونة17542083

صباح نافیع17645240

أحمد جودار17740899

وفاء البغدادي17932235

حسناء بوخلفة18039506 حسناء بوخلفة18039506

زینب اللحیاني18140013

أسماء السلماني18239572

صفاء بلقائد18342737

صدیق الزروالي18412202

رانیا احفیظ18845092

أشرف بومسیس190168

مریم العلمي1951681

رحاب الشعبي19635843

ایوب الخیاطي19934204

فاطمة الزهراء زنان20140000

شهید الحجیوي20434085

زهرة التویسي20529265

ولید اعمیرة20736975

منار تومي20928208

إلیاس الهاللي21732474

عبداهللا امزین22048529 عبداهللا امزین22048529
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

أمین عزار22143619

محسن قندوسي22244935

أیوب الشكال22647937

ولید الداودي22745690

محمد ابردان23526479

درید أبوالزهور23627813

امان كحیلو23723763

ادریس القبلي23929305

الحسن الحیان24130231

عبد المجید المشیوظ24217602

یوسف بنعیاد24631665

أیوب عویش25548401

حسناء بكریم27541545

یونس النكري2824924 یونس النكري2824924

شیماء اسباغي29010550

مراد النوري29444371

السعدیة تعزى29545753

فاطمة الزهراء مخروب2972934

سفیان أیت شعیب29825465

سعاد قالل30017160

سامیة العاطي اهللا30515053

ابتسام مرید30624026

أسماء زعیم30717116

حمزة إزري31236501

محمد شوقي3185822

ایوب بنطاهر32212936

ایمان حادق32325073

ایوب ارضي32627596

نزهة سالمي32945323

هشام وعالموش33948865 هشام وعالموش33948865
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

اسماعیل العسري34835986

فؤاد حامدي35823028

محمد الجاي36018071

محسن المودن36313352

أیوب زریوح36722763

أمیمة بنتوفة37142205

أحمد الصنیهج37221680

عبدالعالي المقدم37315092

لیلى المخلوفي37413697

أمین الخنتوري37527968

اسماعیل األزمي38035930

الحسن جناتي38240165

فؤاد الحطري38724234

نهى الكاو3896490 نهى الكاو3896490

محمد البحري39019565

یونس العیاشي39632127

یوسف التمیمي39718181

بالل الطالب39816957

مریم الخلفي39929342

خدیجة امغار40424567

سلیمة المشرفي41127432

زكیة الكوط41222899

محمد عیساوي41331717

محمد لخویل41838253

یونس جدایدي42528624

محمد رادف42624264

محمد الشعیني42922683

سمیة العید43215116

الحسین نحاس43326497

یاسین الهوش43441658 یاسین الهوش43441658
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

یوسف مطیع43626070

محمد شني43723290

محمد المالحي43919220

كوثر منوت44723144

سلمى الزین4489896

نور الدین العسري44921174

حمزة جدید45027858

زكریاء جابر45115410

مریم شفیق45313868

فاطمة الزهراء الرطل45610209

أمیمة طارق45727368

مروان حراث46116167

جمال القسیمي46216574

جمیلة الشرقي46425935 جمیلة الشرقي46425935

رضوان الفزازي46815600

أمین المسعودي47122035

فؤاد اجبیلي4723084

خولة الزغاري47313718

حفیظ العاطفي47510060

زینب الصالحي47613400

عبد النور العشاتي478222

عز الدین العمراني479405

فاطمة العطالتي48536819

اناس الوادي49045063

محمد بكور49225946

عصام الزهراوي4979474

هند الزرق الطلبي4999476

رشید الروضي50014675

عمر زروالي حافظي50316210

یاسیر بوكالطة50825811 یاسیر بوكالطة50825811
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

بدر عبیبو5118625

نعمة كریمو51513593

محمد الدراوي5162463

یسرى بقالي51834616

یاسین بوطوبة51939703

سفیان فرجي52133936

یوسف خیاري52227944

عبدالوكیل الزخوني52319424

خدیجة إدریسي منادي52431263

محمد الیعقوبي52721822

عبداهللا التاخمي52826180

عماد الشهدي53249920

محمد الزماط53545581

أسماء حاجي53835553 أسماء حاجي53835553

یاسین الفشتالي54219090

مصطفى دندان54334197

حسن شهید54436032

عبداللطیف الدراز54536937

وصال الزرزاري54744823

محسن العبدالوي55040785

سلمى العسري55126528

حمید لخویل55512934

منیة بكور56036497

وردة السكوتي56235591

محسن القطاط56326965

العربي بوعالم56424989

كدار بدر الدین56544316

أنس الحجاجي56619034

جواد الكطبي56745850

جمال العبودي56925316 جمال العبودي56925316

7/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

نبیل أبقال57039567

رجاء لمحمدي57123097

حنان المنصوري57222075

هشام جاي أندلسي57425594

ایمان المعطاوي575719

عثمان مزیوقا57819757

أنس الفزیقي58134684

عادل معاش58329222

عبد الرحمن العناقي58425623

عیسى اعراب58518038

بدر الدین العمالي58637112

سكینة راشدي59222579

معاد الفاضلي59834460

منال ساعد60022385 منال ساعد60022385

نجوى اشباني60334824

أیمن مضمون6053464

صالح العمري60629987

سارة الویمى60826651

عبد الرحیم حساني61233045

أنس لحماد61329009

لوبنة اكحیش61837372

عبد الفتاح رضى61937593

فاطمة الزهراء الراشدي62238493

محمد التوزاني62513374

سفیان الخضر63221156

رجاء احریدة63423042

محسن دروسي63530725

نزار حبیب اهللا63623201

محمد الخدیر63850172

مریم اعبوبو63939569 مریم اعبوبو63939569
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

المصطفى لحبابي64826590

فدوى اوشریف65145363

إلهام بواري65312502

ابتسام العمراوي65517518

سعد العبودي6572291

حیاة الجنیاني65811389

مصطفى االدریسي65918699

هاجر حسینت66219875

المهدي الكركوري6653264

غزالن حموزین668726

كوثر العبدي67121781

فاطمة الزهراء العوام67319964

یاسین جبران67610967

فاطمة الزهراء العمراوي67928113 فاطمة الزهراء العمراوي67928113

عماد الدین عاللي68027579

نوال ایزى68211839

جمال أمیرة68913871

عبد السالم صغیري69040240

محمد األمین الرغاي69419261

فردوس رشیدي العلوي69513749

سهام الشهاني69617689

یاسین الغالمي69813428

جهان الدویري69915013

زكریاء بنیونس7004252

محمد أبوالحسن70114362

بشرى العمراني70521887

المهدي الشناني71025589

كامیلیا مقران71235218

مصطفى قدوري71332072

حمزة البزور71426626 حمزة البزور71426626
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عزالدین حجي71719833

هدى بنداكو71930404

نعیمة حسني72122932

أنس العنكود72244733

عبد المحسن الخلفي72427353

عبد الحكیم خالص72542365

فاطمة الزهراء لخي72637305

عادل كنون72715826

شیماء عربیشة72831832

نبیل حنیفي73143184

أسامة المكاوي73510347

وسیمة العمراوي73620172

شیماء بركات73732690

مصطفى ساسیوي73832060 مصطفى ساسیوي73832060

عزیز نجیب74133390

أمال مجاهد74739354

هشام لفیغ7496472

زهیر العبوبي75035759

حفصة لعرج75432477

حمید الحمراوي75513663

عبدالرزاق الفطواكي75713308

عبداهللا العلوي76430241

محمد مخوخ77111528

رضى بوغرار77217686

أحمد الزیتي7747739

سفیان ازیزة78440470

زكریاء دردور78745378

عبد العزیز بوزیان78845510

محمد كریاني79041814

معروفي نعیمة79220835 معروفي نعیمة79220835
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

محمد المداني7988705

ابراهیم اسماعیلي79935284

احمد عفى8035222

محمد بورزة80642216

أیوب فزازي80729262

محمد لمكرف81032264

عمر الدحماني8119049

فدوة قایدة8128177

عبد اهللا بوشمامة81612536

حمزة العرصي81835742

رشید واحي81928964

لیلى بلغنو82119427

ایوب عبكار82416976

عبدالستار البردعي82627307 عبدالستار البردعي82627307

بشرى بن دحو8276713

كوتر أزرقان82923518

أشرف عزوزي84626761

خالد الصالحي84924057

محمد امین ازرقان85129778

وصال عمراني85425954

یوسف جبور8569264

لطیفة دراز86934229

عادل بجة89137627

عمر حساني90017496

یاسین مخلوفي9028861

محمد طریق91848831

بشرى ازغبیب92224089

منیر فنكوش92541898

زكریاء اریان92628190

دنیا درغال92833277 دنیا درغال92833277
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عبد الكریم بوعزاتي93237522

كوثر بجة93821711

منیر العطار93940259

عزیز بنزیان94423858

انصاف بنعبار94926470

إلیاس البوحیاوي95726483

بشرى الرندي96041630

مروى البالوي9666367

سهام الفزازي96915885

بسمة البقالي القاسمي97933705

أمامة بن تحایكت98714904

رشید المكناسي9911513

عصام حمدون99845284

هاجر الزوادري100338800 هاجر الزوادري100338800

مراد أولقاضي10076633

نرجس أرماز101238758

سمیا السوري101322177

أیوب براق101621807

رضى نظام102018932

خالد یامل102124645

یوسف ایثونة10273659

وصال الغزاوي10335104

هاجر الشقر103439423

یونس سعیدي103746703

وفاء طالبي103839308

عزیز اسلیسل104125430

الیاس القاسمي10439266

عبداإلله المعیزي104425138

جابر النجار104524961

نجیحة دیدوح104726488 نجیحة دیدوح104726488
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

نبیل اعرارصة105125361

احالم منكیط105811930

عمر الحداد106039063

سعید الساهل106138614

حمزة العزوزي106219581

سفیان اجرماي106434135

زكریاء احمیموش106832333

سكینة فریكو107037017

كوثر الصروخ107228082

ولید الحنصالي10765227

محمد الرباج107820180

آیة بنموسى108040369

نعیمة الشنتوف108224646

محمد الحوراني108733708 محمد الحوراني108733708

حلیمة البوخاري108815803

محمد العربي بنعلیلو109048944

عبد الكریم شقالل109225071

أمیمة العطري109323822

خلیل البكري109448088

ازواغ مریم109534082

نوال المثیوي109925647

أنس ایدر110281

شیماء قروق البعیل110417791

أحمد بن مسعود11052252

رضا عباد110840942

أیمن الصباحي111017007

اكرام الحراثي111137570

عبد اللطیف الحمري1112105

حمزة الشمسي111428081

أیوب المقداد111734544 أیوب المقداد111734544
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

محمد الشاوي111950591

یاسین حماشي112042770

كریمة حسناوي112145982

عبد العزیز الزیالشي112237082

حمزة بنفضول112318654

موسى مبروكي112440876

نبیلة اعروعیسى112736158

رحاب ارویاح113027972

رضا الصمدي113110286

فاطمة الزهرة بنطاو113210285

عواطف الشاعر113448092

سعید الرایس113641755

راضیة المودن114343124

عبد الخالق الحماذي114744118 عبد الخالق الحماذي114744118

محمد یاسین اعلوف114839295

شفاء القرقري115243005

هدى احمیدوش115713995

موسى بخدة115939313

محمد الیوناني116049548

موالي عبد اللطیف ابن المهدي116148430

الهام واكریم11656242

منیر الكحل117011992

محمد لعسیري117331297

حسناء برحو117426511

خالد المسعودي117914726

آیة   الحراق118037701

محمد أمین بویزرو118649922

عبد الرحیم الفاللي118848508

إكرام حكیم119038305

نزهة تحاجیت119136809 نزهة تحاجیت119136809
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

فاطمة احساین119246653

عثمان احمیطوش119324240

سامیة الیداري119430081

حمزة صفر11951549

ولید أقنوش119648542

یامنة أنفیف119917236

غزالن جبیلو120019889

رجاء الصغیر120443190

یوسف لمریني121445728

عبد الصمد مبیطل121546234

عثمان دیدي122010236

عادل الشمبیط122338094

عائشة بوزلماط122428558

محمد لصمك12251919 محمد لصمك12251919

أمیمة نحاس122640416

ندى بوعیادي122739465

سعید أمغار122838120

عبد المالك الغلبزوري123113161

عبد المنعم عكشتي123349427

محمد كریشتو123610504

عزالدین الیزیدي123728893

أیوب بوعیسى123839089

عبد الحافظ اعراب124036723

عبد اإلله البقالي124125421

اسماعیل عالوي124237643

عبداالله المعدیوي124533172

خلیل بحار124729825

نوفل احریرو124834281

أمیمة أكوح125027889

خالد أزذاذ125127888 خالد أزذاذ125127888
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

یونس ابن حدو الوریاغلي125538092

آدم العصبي125724944

مریم سهام125929447

محمد بهلولي1260192

عبد الحق عزیز127230033

سالم الكرمومة127334388

أمین اسویركة127429946

أنس الحوف128638716

أیوب مزهر12873580

أمین ستات12917905

عمر خبمو12922782

كوثر نبیلي129319211

المهدي قرافي12949367

یوسف أزكاغ129514315 یوسف أزكاغ129514315

عبدالفتاح نضیف129925900

خلیل اسماعي130410278

سناء هاللي130813445

مریم مسناوي130920555

نجیب الربایعي131224206

عبد الكریم أیت بحسو131433507

وفاء الجمهري131942943

هشام امریش132235443

كوثر األبیض132331027

المهدي حمادة132831413

محمد العزوزي133332577

محمد بن حیسون133710495

عماد زینون133922533

حلیمة الزبایري134136314

صفیة مصالي135721350

هیثم شجعي135822151 هیثم شجعي135822151

16/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

فاطنة میسوم13597310

بوشعیب قادیب13601361

جلیل الباز136122518

عبد الجلیل بوعمراني136216520

بسیمة لطیف136416667

نادیة أبوزول136516888

أیوب كراب136911321

رضى بلخو137213046

یونس المكسي13791164

اسماعیل ایت الماحي138035501

مهدي بركة138133482

كریمة الزهراوي138611760

غزالن لغلیمي138724930

منصف ببجدي139232982 منصف ببجدي139232982

أحمد عزیزي139328083

سناء بن الفریخ139428838

أمین زیان139720410

مریم علوان140033398

یوسف الغدواني140518395

عبداهللا صدقي140847733

بدر أوجداد141822464

یوسف طارق142238811

فتیحة الباردي143449415

ایمان مندیل143739613

رجاء العصادي144145421

عبد الرحیم اعمورعلي144230565

مریم ایت الصغیر144333450

عبد الرزاق زائرة144447836

الحسین عبار1445356

هناء الریح144650321 هناء الریح144650321

17/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

امحمد زري144723422

محمد مبشور145031787

فاطمة الزهراء البوخلیقي145121549

هاجر مرادي145313728

عواطف الملكي145431894

عبدالرحیم فرید14569009

ایمان زمراني145840721

محمد نجید145941774

فاطمة الزهراء صنار146022238

سالم مخشون14627743

امین الیعقوبي146347968

محمد النصیري146546348

مریم ایداعمار146845745

الصدیق ایوب147023211 الصدیق ایوب147023211

عثمان بلیح147123369

یوسف العبدالني147224047

خدیجة الحافظي147328909

ایمان السوسي14808244

حسن اوالدموسى148113703

سناء مغار148532083

عتیقة العمراوي148717123

محمد مونیري148938203

مراد رغوي149036916

مریم غوالم149447132

امین العثماني149648312

سعید نبیل14997873

مریم العسري150243219

مریم الهیاللي150530450

محمد زكار150640447

رضا بودخ150717715 رضا بودخ150717715

18/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

الحبیب بن حمو1508196

سفیان ایت مولید150940103

أنور سرحان151531138

ربیع كبار15174869

اكرام ابوالمحاسین152119724

محسن بوخامسة152232384

عصام اغجدام152319185

عبد الرحیم الوثیق152626544

خدیجة بایمیك152726658

أسماء المجاهید15282314

محمد البداوي152921980

المهدي التاكر153027729

خالد موشاري15317272

عبد الحكیم الشلح15329742 عبد الحكیم الشلح15329742

هدى النومي153328085

عبدالمغیث الحاكمي153624795

نهیلة بلمشیتي154415018

یاسین الزبایدي154516156

هشام بوضة154713676

صالح الدین ایت وغاض155013396

محمد الغفیري155211459

عبد الرزاق الصباح155335411

سلیمان سمیح155735802

هند لقدیم155838416

رقیة زرود15592615

عادل الكیحل156140910

محمد جلوق157029296

جبران امزیل157541856

بشرى مصافي157721546

نجوى خلفي158032911 نجوى خلفي158032911

19/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

اسماعیل بومجدي15827956

مریم النكراوي158420990

حمزة العمالكي15858684

حمید العموري15899060

عبد المجید ایت وسعدن159637417

نورالدین بوعودة1598393

سعید صبري160144116

عماد اكضیض160425567

عثمان المیموني160820703

توفیق سعود160921001

محمد الحیمر161025773

هبة سعدوني161325728

خالد لعبدات161846267

أیوب أعابد161912128 أیوب أعابد161912128

نوفل اغالي162221643

عبد العزیز أمصاد162335974

بوشرى بوفوطا162417688

انوار عبدون162536866

عبد الصادق زیاني162636479

عبد الفتاح الطاهري162721070

حسن سرامو162817640

كلتوم العلوي شریف162929185

خالد الغزاوي163019961

رضوان اجرایب163224573

الحسین الدریوش163336781

نادر ناجي164312980

عمر عامري164833

حمزة بن سریح164915417

زهیر ابوزید165522736

طه أسكور165831793 طه أسكور165831793

20/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

جواد النوحي165918874

محمد مشنك166216426

رحاب الشمسي166316148

زكریاء العریفي166838365

محمد المساوي167030379

سلیمان السبیطي167112289

عبد اللطیف هبیر16739719

عائشة رزوقي167611967

عائشة نعومي168012963

عثمان الغازي168213974

أیوب بنشریفة168621524

صالح الدین خلوق168821886

هجیرة بوحباق16919366

محسین اغرابلة169442968 محسین اغرابلة169442968

كمال ایت اعلي169515560

احمد السراوي17004194

خدیجة الرت17016666

سفیان الحسناوي170512529

هشام حمي170731338

محمد بوظهر171036895

عبد الحق الویز17115605

مروى خبان171533468

فاطمة الزهرة لكوابلي171723358

خالد خرواش171924836

جواد الرافعي172148651

محمد كریم نعمان172420647

یاسین حادق174028551

عبد الصماد اكرام174236142

محمد ناصر174434739

رشید البتاغي17508904 رشید البتاغي17508904

21/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عبد الرحیم مضي1752119

السعید بنخلوق175512987

عادل مفتاح176837879

بدر اللفاعي177122644

بوبكر بن اخاي177324051

فتیحة ایت المحجوب177428540

سلیمة وینزال177528483

یاسین ادلیمي177612416

حسن حاوري177735694

نوال لعریف178216021

مصطفى وعدود178314814

جواد الهمالي178533163

هشام ازرورة178624763

حمزة ریاض179343045 حمزة ریاض179343045

لبنى العبودي179733118

مینة الطلحي181437729

یاسین مبشور18153076

لحسن بیدوا181832050

فاطمة الزهراء الحیار182027601

سمیحة معاد الراصفي183137784

فتیحة بنعال183512937

حسن حبیبي184344355

ادریس زعراط18477162

الحسین البناوي18494676

بشرى احدیدو185127970

خالد الفرحاوي185222019

رشیدة اداوود188325610

محمد بوزرود189613060

یحي مرزوك190119826

وسیم االحمر190612645 وسیم االحمر190612645

22/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

مصطفى ایت سالم191841386

ایوب عیبي192310964

محمد ایت باعدي19353633

نعیمة الزراري194225636

عبد الكبیر ایت ادیر196731861

خدیجة المنیر197716801

هند الداودي197832630

علي ازضوض198337184

عبدالرحیم أبشوش198943496

عزیز ابوحمید199236707

مبارك اشبوا199433729

إیمان فتاح200031252

ایوب دهورة200136100

فاطمة الزهراء الماسي202133786 فاطمة الزهراء الماسي202133786

فاطمة ایت على202712517

خالد لمام203144785

جمال الحاین203545216

عبداهللا سكور204025171

عمر بوعمامة204932013

زكریاء بایان205047463

سلمى المجدي206529618

سكینة الدوالي206725277

رشید صولوح207347020

أنس امغاري207519904

عبدالغفور هاشمي207621567

مصطفى بطي207721681

المختار لبیب208221532

كوثر كروم210017310

نوفل بوهروز210134077

حمزة الكویسي210311710 حمزة الكویسي210311710

23/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

هاجر امهایلي211341931

موسى العربي211429184

حمادي ورداوي211535834

بوزكري المظفار211647691

حمزة علوان21172002

محمد بنور212029032

نور الدین البحراوي213417529

یاسین بومحلي21355217

عبد الواحد مومن214332879

جمال بومور214435070

ابتسام الحداد214925960

إكرام محمادي216026112

صالح الدین الغوفیري216841221

زكریاء مجهود217124435 زكریاء مجهود217124435

محمد المحفوظي217245060

هشام وفودي217344997

خالد العسالني217838833

علي الحریري21796724

مروان القرفي218624588

الشرقاوي لوطفي218733215

حسن شرفي219121111

المعطي جمالي220430780

یاسین معزوز220939280

أیوب الراقي221030373

محمد جوهري221331435

حسن مسعودي221617388

عبد اللطیف لعبید222527834

هاجر عیدان 22285113

عثمان مورافق222939101

أمین نادي224018239 أمین نادي224018239

24/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

علي صالح الدین224319387

اسماعیل أمعدني224712162

إیمان لوطفي225133831

صالح الدین افتوحي225632641

حجیبة الزیاد225829446

مروان لفقیهي226115035

هند فلول226423512

كنزة السربوتي22709334

محمد عباسي227117654

المعطي كعیش228136271

المهدي بلفقیه228533491

سمیرة حسون228729037

الحسین وشیخ229140230

كوثر لبیب229224476 كوثر لبیب229224476

ایمان الطراحي229326896

لیلى بیكراین22993560

موالي هشام رائع230035164

محمد مطار230217468

رشید النضیف230534736

عزیز بن لعرج23093452

محمد خویلي231243538

الطاهر نصیر231430691

حیاة العود231624299

یاسین الدرعي231732352

زهیر فنتاس231940477

عبد الرحمان اوحشوش233025939

هشام موباریك233343564

حفصة النوحي233438419

سكینة بوطیشة234115790

ندى الساهل234225109 ندى الساهل234225109

25/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

یسرا دولیم234412309

إیمان شویما235249301

محسن الرامش235414669

سیف الدین الهادي235518130

اسماء مخداد235620777

الشعیبیة العمراني236510973

رضى بوزین236845098

هشام لعویني237336859

یونس برغوت238111304

یوسف ادراوي239029429

بدر الدین الداودي239144226

محمود والشمس239244560

مریم فتوح239319943

أیوب المعطاوي239416425 أیوب المعطاوي239416425

یوسف لغلیمي240345908

محمد حبیبي240410803

كریم هیباوي240525240

عبد الهادي الهاشمي241034116

أمیمة المجاهد241138640

میمون عماري241510658

عمار الورزادي242044042

عبد الرحیم  رحیمي 242147231

میمون الیوب24222616

فاطمة أوبركة242334947

مریم بن نكاس242443285

راضیة المعروفي242517919

محمد أیت وشن242730734

یونس أزناك243516543

لطیفة أوتركى243849304

جمال وكال243945331 جمال وكال243945331

26/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عادل الناصري244025059

محمد الزروقي244145006

محمد الكرش244235562

فتیحة اناصر244725089

عصام الخبز244840262

مصطفى بخال244935634

نزهة تیموني245541910

محمد مرابط24607372

عبد الصمد بقدیر246222452

عزیزة أیت عالل246533343

زكریاء اسلیماني246927406

اشرف مالكي247027407

كوثر احسایني247318685

هجر الحمدوي24811654 هجر الحمدوي24811654

حمید اهللا اومغار248347374

لیلى لعرج248435378

عماد بوعبال249136835

یاسر بن عمر24951227

حمزة فائزالدین249934746

علي بجدید25011163

سعید عیالل250410070

یاسین الراجي250836610

البشیر اغراس25095675

بوعیش بوتومیت251541315

سعید صدقي251938765

محمد بن بال258633070

فاطمة الزهراء لشهب258816334

انور اهبیبي25924583

أمیمة باجابر259533646

عبد الصمد النوتي260243468 عبد الصمد النوتي260243468

27/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

مصطفى المودن26074235

عبدالخالق مالكي26139148

جواد مطعیش261414127

حمزة خرموشي261838828

میمون حاجي262316815

صوفیا بلعربي2626377

محمد بوجعادي262718553

صالح الدین الدرقاوي26357894

مریم جرمیم2644899

عبدالرحیم الصافي266920423

منال الدیان267550667

حمزة عبواموسى267637747

حسن لكزولي268735398

عبد اهللا العمراني268939637 عبد اهللا العمراني268939637

كمال الریطب26939173

كمال لكرون27048643

محسن وقیدي271129957

زهیر بلباه272719509

ولید الزرغیلي272926471

أیوب نظیر273019267

فاطنة الراطي273221276

سلمى ندیر273526197

اروى بوساوي273716989

نهیلة ماهر2738472

أنس كلیدا274149144

الزهور عمراني274212371

سعید رمرام274323152

سلوى علوي اسماعیلي274536888

نسرین خالد274615808

كنزة بوعیاد أمین27479464 كنزة بوعیاد أمین27479464

28/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

محمد الشتیوي275435859

عبد الصمد عرزوني 275538870

وجدان ابو النادي275836457

نادیة ابهوس275911568

حمزة الرشید276023212

إحسان زهیر276117242

كنزة العوفیر276222676

یاسر شكیب276334499

غیثة ایت حدان276818757

حفصة دوادة276927475

یوسف فرسان2772369

یونس شریف علوي27743412

سكینة سناني277649072

امیمة مفتاح277738201 امیمة مفتاح277738201

یاسین منصوري277929198

سهام صدقي278030319

المهدي عتیقي278138382

یاسین غیة278622435

أیوب أزراك279113958

میلود أشكران27928563

حوریة إتمین279522174

عبد النور جبار279719517

سعید االنصاري27989571

احسان الخیري280515162

منصف بوحرشا28097778

یوسف أیتحركیت281119812

صفاء لغمام281219555

بوشرى رحمان281313788

زكریاء الكرني28141774

عالء الدین بن خایة281521124 عالء الدین بن خایة281521124

29/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

وسیم الشعلي281623934

محمد الزاهري281718197

یاسین فاضیل281812197

سمیر بومریم281924030

حسن الوالي282116219

عبدالعالي عزیزي28229133

سفیان الكلوش28233816

فاطمة الزهراء عبیابة28244029

عبدالباري الزنطار282610066

دنیا انعینیعة282739739

الحسین زرهون282849151

سارة بنلحنكرت283050412

سكینة بونونة283123607

بوعزة بوعاللة283247448 بوعزة بوعاللة283247448

مریم الرحیمي283346829

سكینة اوالد حمیدة283446507

عبدالغفور الساهلي283512187

مصطفى الرجدالي284023215

سعد خاخا284536049

إلهام ابزیوا284633108

رضوان بخري28473998

أیوب الجهاني28486276

منال لبزوي284932921

حسن ابنحمد285016949

یاسین عبلة28536753

یوسف عمراني28545663

عبدالرحیم اطحیون285612631

رشا المجدوبي285922119

محمد بابي286143501

حلیمة جدو2863893 حلیمة جدو2863893

30/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

حیاة المجدوب286514850

عثمان رشید287035617

سعیدة العباسي287235721

یاسین الحیباري287443826

یاسین بابي287643502

المهدي الحجاجي28833706

هشام البوعناني289126187

سلمى االدریسي289724199

عبد الكریم دریوش290034101

حمزة بوصیدة290214356

محمد برهیش290630479

احمد اوالد الحبشي290740105

یاسین لمزوغي290844099

رضا بكاش290915529 رضا بكاش290915529

رحاب اشطیطي291026458

شیماء رمزي291735725

ابتسام سوحیل291918275

إیمان الدغمي29244279

یوسف العاتق293110685

عزیز نداعلي وحمید29353325

حمزة الخیاطي29378300

عزیز بنعیش29403822

محمد االدریسي الشرفي294243958

یوسف المزداهي29432004

كمال غزال294541424

عزالدین مصباح294640104

هدى مخزني295325045

أسامة لعبیدي295425048

محمد أمین جعبار295522486

شراف المسطهاري295626642 شراف المسطهاري295626642

31/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

محمد الدقاق295726689

سلیمان كعیبة29581478

محسن قابل29596008

یوسف مبیریك296028671

عثمان الهدان296123806

سامیة العمراوي296434340

فاطمة الزهراء كویرحات29651872

موالي عبد العزیز العلوي296731212

هشام كوسي296846122

محمد القنانبي296942049

محمد سمنون297017333

أیوب صبحي2973112

یاسین حفالوي297426515

حمزة الخروبي297515609 حمزة الخروبي297515609

عبد المنعم ناس لحسن297832721

مونیة زریق298035753

رضوان العمارتي298120054

سارة مهدیوي29839226

أمین حمزي298620459

عادل بكري298718907

إسماعیل المرابط298928955

احسان الونجني299126053

یحیى شاوني299228199

حمزة شوقي299328389

عبد الوافي بكور299425092

أمین مساعد29964800

حفصة الركراكي299714046

محمد العلمي299919857

شفیق رزقي300122923

محسن بوغزالة300335961 محسن بوغزالة300335961
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

أیوب بنجبالة30077430

محسن المخفي300827637

اسماعیل بوكیلي مخوخي3011444

یاسین شرف301310036

محمد البوشتیوي301424915

شیماء الطیبي301637731

مصطفى المرابط301948304

مصطفى عمراوي302024059

نبیل هریش302119487

عادل الحسناوي302439270

حسن علمي302635888

نادیة الشاطري30315109

فیصل الحظراوي303221815

سعد غلمان303521458 سعد غلمان303521458

عصام العزوزي303716715

یوسف بلكیري304643992

كرشال بنعاشور304822118

حمزة مهداوي305016464

الحسین ازكاغ305247955

یونس زاكلو305339148

شراف ایت خرو30585989

عبد الحق عماري306125880

نورالدین بلخیري306243001

فهد عكي306344005

یاسین صالحي306518998

عبداللطیف شوقي306643506

عبد الباسط زین الدین306831970

عبد الكبیر نعیم306913343

عبد الحفیظ بنحلبو307015306

جواد لعمش307127593 جواد لعمش307127593
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

یاسین الزعلي307218338

محمد إبراهیمي307323357

خدیجة دموم307619522

سفیان احمیمصة307717877

حمید المجذوبي30798617

أیوب بولبخور308338720

المهدي هاشمي308624881

عبد الكریم مهدان308913484

قاسم علو309437966

یونس تمغارت309627761

بري عمي ادریس309744429

عبد الصمد بن توزالت309820053

سامي كطوس309925189

ایوب بوكنفو310322303 ایوب بوكنفو310322303

عبد القهار الحیوني310438428

محسن ایت السودان310938643

عبد العزیز القائدي311227532

خدیجة الصخري311310373

سلوى الشرقاوي311636747

عصام السحتري311747677

منیر بوغرار312036144

علوي یونس312132084

عبد الحق حطاش31258998

أسامة المحیحش313145025

خالد الشیهب313214671

أنس لكبیري31373506

خالد باكو313833350

عبد الصمد مابروكي314017964

محمد مهداوي314325179

أسامة البراهمي314821837 أسامة البراهمي314821837
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

المهدي بلقاید315035909

كریم حیحي315616263

بلعید المخطار31572238

سارة الغول315922841

یوسف العثماني316027835

أكرم حساني3161188

حمزة المرابط316735099

محمد معمار316823473

محمد ازعر317113980

ایمان بویعماد317328983

عصام العثماني317444452

محمد الرحوتي317535417

أسامة بنسعید318314288

ندى بوعدي318420341 ندى بوعدي318420341

سارة ابن حیون318728114

فیصل القاسمي31953652

عبد الرحیم غربي31972294

شیماء باشور319842820

نجیب بحاجة32018940

سفیان الجهاد320440918

أمین الرفاعي320530465

عبد الكریم بلقاضي320624956

عبد االاله بلحاج320713809

حمزة الشقاف320828898

شیماء اعنیقد321026173

عبد المغیث بلعربي32124969

سعد العمراني321426753

أسامة الحوزي321742843

بثینة الحجي321840294

عائشة بخات321942252 عائشة بخات321942252
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

مروان بعیش322023092

تریة الیمالحي322124965

محمد الزموري322340106

أیمن العساتي322413834

هاجر بنموسى322520269

سلیمان الریسوني322748185

فدوى بن الخیاط322943242

ابراهیم المتقي323122885

ایوب زین العابدین323337652

عبد الهادي المودن323444688

عبیر رحن323518915

محمد المثیوي323748576

یسرى الرزكي323825532

خلود نوري323914336 خلود نوري323914336

هشام بنكیدة324142408

كمال زروال32426368

أسامة بوغابة324335064

محمد یاسین الوهابي324522636

حمزة البكدوري أشقري32479306

یاسین المرابط324923315

أنس المدن325048177

محمد بنسلیمان325119699

جهان بنزیدة325230219

عبد اللطیف رقاس326111281

مصطفى األشهب326518954

الهام المودن326726731

مروة الكریني326940883

المهدي معوني327033976

مراد غراز327241914

أشرف المدن327348176 أشرف المدن327348176
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عزیز الحدوشي327617073

بالل بوشعاري32828178

أحمد حمداش328748795

هشام عالم328837214

رشید بنیط32918149

سارة حموشي330228563

الزهراوي عبد االاله330439057

بالیمین السكاك330648796

محمد الشعبي330731170

عبد الصمد بواللف331333578

خالد داندان331435176

عثمان عبد المولى331620685

أسامة الشقراوي332521161

سكینة حدادة332618711 سكینة حدادة332618711

وفاء واسي332723372

فاطمة مروان333048980

سعد السیتلي333311650

محمد عواني333543678

هشام جراف333621335

أمین رابحي333919314

شیماء قصبي334118791

علي بن داه334248310

اشرف لشكر3347624

سلمى خیار33491652

عبدالرزاق عمیري335225921

أمین الطاهري3354878

أحمد دكال335928940

یوسف اسهوبة336637565

حسناء سغسوخ33736686

وسیم بالمقدم337413364 وسیم بالمقدم337413364
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

حسن مهیب337612196

وجدان الصالبي337822421

جابر العاري33843729

فاطمة الزهراء عبیوي338535401

بدر العیوط338714022

عبد الحمید الناجي339037102

یوسف مسرور339942649

سعد یاسر340030347

نجاة شفیري340825331

محمد حالوي341312463

یاسین وهیب341436812

یاسین امهدي341838898

زهیر محسین342022027

حسن أوتج342835093 حسن أوتج342835093

مصطفى بحامو343135546

عبد الوافي نجید343935557

زكریاء تقیشت344110637

جمال اقبلي344313730

هاجر ایت بوشطبة34477788

عبد المجید العوفي345014337

عبد الغني البرادعي345111942

سناء كتیم345241207

علي زدكاوي345422298

امیمة البقالي345814740

سكینة ایت الطالب346122391

أحمد أمین الزویني346426553

أنس العطار346531293

سفیان كندو346744886

طارق الماحي346940159

محمد اوفوتا347216294 محمد اوفوتا347216294
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عمر المدكوري347511121

عبدالمالك لغالم347732516

محمد البغدادي347826381

مولود الداودي348010481

عبدالرحیم الرسمي348826696

ایوب كلیلي34894767

مهدي بوتهم349827771

معاد الشكریدة351630367

احمد الكراري352329078

كریمة الطالبي35267836

توفیق احدو353743621

عبد العالي كاسمي353830510

معاد رواني353932017

هند الرابحي354147409 هند الرابحي354147409

العربي الوهاسي355042246

ابراهیم بن الطلبا35517638

محمد فكراش355531708

محمد الزبدي356617945

خالد لعرج35693893

الحسین دكایر35732285

هاجر اسكور357415906

طارق محفوظ35751503

ایوب ادلیمي357618206

سكینة لغریف357846682

عبد الفتاح شكوك357936676

أسامة الجواري358813744

كوثر ابو النهر3592508

یاسین التناني359312801

هجر مسواد359611293

الحسن حیب359712921 الحسن حیب359712921
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

عمر مومو360212183

هجر محفوضي360314142

محمد الساهل360430760

إسماعیل لطفي360837560

محمد أنس لحمیدي360942308

غزالن المدبوح361030546

یوسف التامر361340407

عبد الواحد أومارس361435237

عبد الصمد الضریضي361534381

رباب الراشدي361831716

ابتسام مریغینة362244672

سفیان أرجدال362334893

عزالدین بقشى362436261

بشیري بلوز362949497 بشیري بلوز362949497

نادیة جعیفي36336255

رضوان أمهزول363414792

سهام بوالخراطي363616986

عبد الصمد حمنَكاري364341054

عبد الواسع بلباز364938590

عائشة مریغینة365144743

یاسین اوداد365244334

مروان اكرووان365511892

نورالدین بلكجر36579247

حكیمة لعطاري365919484

فاطمة الزهراء العرشي366210598

بالل صبري366331295

یوسف صحیبي366429731

عثمان فوزي366513246

إلیاس مكایسي366822838

أیوب صابري367112468 أیوب صابري367112468

40/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

خالد بوحروش367224036

امحمد المنصوري367916353

حسن الحافظي368024077

محمد لمریني36824202

أسامة سابق368412902

عثمان عربي368930614

لحسن خوب369414618

جواد الهباري369533948

نصراهللا صبحي369935862

كامیلیا شهبون370023387

عبد الجلیل نصیف37022180

ابراهیم دابیج370825052

عثمان رشیق370926638

أحمد زیادي371118487 أحمد زیادي371118487

محمود زكیر37138473

محمد رضى البنضوضي371435013

سعید بلعساوي372318728

شیماء كمال372537775

كوثر المبیوق373445571

الهام وقار373545686

المهدي الصوتي373629191

حمزة حمالوي374312534

عبد الكبیر عالني374542324

مروة فضلي374826863

عبداهللا مصلي374919841

عیسى القاضي375045365

عثمان ازرزا375114670

یاسر حصاري375211652

صابر كمال375624833

حسناء نعامي375725970 حسناء نعامي375725970
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

سكینة فرطوبي37593288

أیوب الهداني376221378

سهیل الرمید376738809

المصطفى نهیري377145684

وفاء لهدیلي377530934

عمر آل الشیخ العلوي377943943

صفاء السعید378710732

محمد ایدعبو380010843

زكریاء البلغیتي380324241

بدر القندسي380418912

عبد العزیز العزیزي38059191

محمد هابي380649755

عبدالعالي حالبة381240182

أسماء لمیني علوي381313741 أسماء لمیني علوي381313741

یونس مرزوك381411567

محمد كراط381828936

شعیب كایدي381937710

احماد بوركي382113600

فاطمة الزهراء الخلفاوي382827679

عبد المنعم المیر383110001

محمد السایح38349984

حمزة اطفیل383543915

خولة الخاضري387731277

كوثر مبروك387847629

سفیان زروال388018615

بوبكر الصدیق حمادي الیوسفي388724431

ایوب اوماد38885383

زكریاء مبروكي389231729

أسامة اقوضاض389310536

زكریاء لصفر391416420 زكریاء لصفر391416420
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

محمد امرابطي391820159

نور الشبیهي392134802

یاسین طالبي392248369

احمد االدریسي الراجي393018318

یونس احبیدو393649615

عبد الغني ایت كوب39457076

أیوب التجكاني39557387

المهدي طیاش39603942

أنس إسماعیلي396140044

إیمان كتاني3963146

یاسین منان396422257

اسماء رزناوي39671750

نهى رحمون397016589

سهیلة الرداني3971241 سهیلة الرداني3971241

سمیرة الجراني397226978

محمود الراوي397331524

زكریاء الشرقي397421457

فاطمة الزهراء بلقاضي397524517

یوسف المّكوي397637103

وفاء لكزولي397723988

هند الترایبي397812603

هیثم مسمودي398048830

یسرى زغدود398141980

هشام لمدك398231834

الیاس الفیمة398430484

هبة احبورو398530485

حمزة متوفق398629908

أسماء البقالي398729910

عادل محب399011742

ندى منضاري399112077 ندى منضاري399112077
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

غیثة الزاهر39932226

خالد السموني39948805

محمد الكرشاني39951199

سماح السائح399623912

عبدالرحیم حداوي39993008

لحسن أغشوي40006996

منتهى الیعكوبي400435531

هشام ِإیخبارن40069810

شیماء هاني40078695

خولة منصف400840696

زینب الضاوي401110106

صابرین بشار401453

أیمن باحمد401631256

أسماء سجید4017436 أسماء سجید4017436

اسلیمان هابي402017513

هبة اهللا العالم40213323

علي مطیع402523267

نورة الشاین402725805

سفیان ایت الخو40285493

أیوب العسلي403229623

سلوى بوخیمة403527886

عبداهللا بوسبع40426553

أمیمة رباح404529218

مریم رقیوي404644614

سعیدة لطیفي404744552

علي اللوشي40515818

رقیة العثماني405529633

إلهام زوبدة40586130

أیمن الربیزة406215471

سكینة هنو406519786 سكینة هنو406519786

44/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

إبراهیم طاطا407036187

عثمان وكسم40717874

زكریاء زویتني407230534

زهیر المرزوقي407434634

أیوب السعدي407542940

عزالدین فیراري407725837

عبد الرزاق العمري408146357

حسن المجدوبي40881020

سمیر الزرعي410241419

محمد الراضي الحایكي410912495

حسن سكیري411410508

عثمان خربوش411737818

أمان الهنیني41215294

سهیل خویة412232305 سهیل خویة412232305

محسن باسعید41272657

یاسین مابروكي412814331

عبدالسالم معكوم413140062

المامون الهاروني علوي413336691

زینب العمراني413639364

عبد الحق الیعقوبي413715663

ایوب لعماري414123196

عبد الصمد بن خویا414223815

عبداهللا جدة414323658

سعید بوعطار414525505

محمد لقدیم414635132

سمیر بامحین414741485

حسام عمراوي414810911

حمزة البوعیادي414930515

محمد تالغي415147080

إكرام البجدایني415215158 إكرام البجدایني415215158
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االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

أیوب القمراوي415316118

مریم ازذاذ415413589

أحمد صالحي415728592

یسرى بوكطیب415818046

عبداالاله نجمي415919423

عبدالكریم بوعزاوي416021506

حمزة الغفولي416138073

سمیرة سرجي416328233

ابراهیم االشهب416514275

یحي رابحي416725167

عزیز ختاش416933880

مصطفى المكنوزي417091

زكریاء الطالعي417123163

إلیاس معاشي417239124 إلیاس معاشي417239124

رضوان بهجة417540178

زكریاء الخلیفي418248745

حمزة فردي418436889

زینب اشقوندة418641566

سفیان أمطیع41899774

ولید الرواس419047109

زبیر العزوتي419246796

الیاس كانون419334247

عبد الرشید المفتوحي419426632

محمد لمطالسي419620651

محمد بالفقیه419713863

محمد ابلحاج419839642

حمید ایت سالم4200675

سفیان ملوك42028766

محسن اخویرة420443705

حمزة عطان420540526 حمزة عطان420540526

46/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

امبارك المستیر420715473

ابتسام زاوي42082127

عبدالعالي العلمي42094193

عبدالواحد العسولي42104905

سفیان بوزید421112880

حمزة صمد421221601

مریم حافظ421312583

أسماء رشادي421828941

یوسف ازكرو421919363

یوسف الزیاني422050391

مصطفى جوران422814434

بالل مغلي423012587

عبد المنعم عبد الدین423123490

عزالدین صفوري423846023 عزالدین صفوري423846023

نسرین دكیك424325332

جواد اكریش424637263

رشید ابردى425110934

اكرام زرود425416624

یحیى الحیمر425512749

محمد ازناك425848970

یاسین القادري42626824

حسناء دریوش426312459

یوسف الكصاب426529060

محمد معناوي427826609

هند ایت زاید428218779

دنیا ناصیري428628938

إیمان إیزم429238679

وسیم الطور429715224

عبدالهادي فنان43016646

المحجوب حماتي43258207 المحجوب حماتي43258207
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فاطمة الیعقوبي432733345

سفیان رهیف432817634

إكرام دنون433022775

أمین سلمى43339375

بهیجة خیاري434615656

فاطمة الزهراء الودني434844575

صالح الدین الدادسي4350227

مروان سبیعة435423793

عبد الهادي العروك435523792

عبداهللا الفاللي435726447

فتیحة نادي435834854

إسماعیل الداني43629916

إسماعیل اإلبزار43783789

جمال ابور437927252 جمال ابور437927252

حنان بوبالح438214682

خطیب محمد438319015

أسامة الساخي439018887

ایوب امداح439412210

ایوب خالص439823602

عبد الصمد الخلیفي440234269

لوبنة عاشور441113135

عادل بنزینة441220955

یزید بنهیر441310130

ایمان باستا44153672

ایمان االزدي44161088

عابدین البهلولي441834670

المهدي شنیك441938205

صفاء عبیدي442030460

سهام الروسي442114831

أیوب الهیات442222332 أیوب الهیات442222332

48/50



االسم الكاملرقم الطلبرقم االمتحان

وفاء أمال44245198

جهان لمرابط442523193

منار الكوزي442623191

أیوب الریحاني44272824

زكریاء لكبیري442833179

محسین بولرباح442933465

مریم حادق443033551

نوال سفیر443132117

مریم أجاني443236084

زكریاء العدلوني443510331

علي مدهوني443637537

نعمة الطاهر443724951

محمد الحراث44411460

سارة الیاسین44433636 سارة الیاسین44433636

منال فضلي44441751

حوریة دحان444625590

عثمان الجامعي444839075

سارة بورقیبة444923539

مهدي الغرابي445119257

أمیمة شوري445211340

عبد الرحمان الحیري445412938

نورة الغدراوي445948286

ریم فاكر446317968

علي رزیق446634027

هدى شنتوفي446742226

عبداإلله بنعائد446948363

حفیظة ایت ابریك447328588

أیوب العسري447522801

لمیاء النزاري447717153

محمد اغري44781354 محمد اغري44781354
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أمینة حیتي448223143

هیثم قیبو448327908

خدیجة افقیر448436329

محمد العمري448613760

طارق المالخ448840258

دنیا الرحموني االدریسي449013336

جمال الدین رؤوف44969735

هاجر الغاني449823337

ضحى كوییاس45012915

مها لحنش450235712

زید المنوار450419140

سلمى صالح بناني450532486

محمد القضیوي اإلدریسي450813574

سمیرة عنبر450944933 سمیرة عنبر450944933

50/50


