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القرارالمديرية اإلقليميةرقم الطلبالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحان

ناجح(ة)إقليم: بولمان985892مزدوجالمكدولي أحالم102794
ناجح(ة)إقليم: بولمان1050355مزدوجبنعربية مريم102805
ناجح(ة)إقليم: تازة931197مزدوجبرابح لبنى104494
ناجح(ة)إقليم: بولمان975238مزدوجوهبي  خولة102915
ناجح(ة)إقليم: تاونات946436مزدوجمنصح هند104466
ناجح(ة)إقليم: تاونات955095مزدوججزولي اميمة103230
ناجح(ة)إقليم: بولمان1015302مزدوجالحسناوي محمد102919
ناجح(ة)إقليم: تاونات900994مزدوجأفكان رشيدة104626
ناجح(ة)إقليم: بولمان940460مزدوجالركراكي زينب102803
ناجح(ة)إقليم: تازة1014328مزدوجغريز احميدة104275
ناجح(ة)إقليم: تازة949479مزدوجإعساتن سكينة103938
ناجح(ة)إقليم: تاونات927779مزدوجبوجردة سلمى103572
ناجح(ة)إقليم: تاونات915426مزدوجصالح  مريم103567
ناجح(ة)إقليم: تاونات985912مزدوجالكناش أميمة103505
ناجح(ة)إقليم: بولمان964984مزدوجعنصار خديجة103395
ناجح(ة)إقليم: تاونات966594مزدوجلطفي صفاء104517
ناجح(ة)إقليم: تاونات879761مزدوجالنارة نبيل105157
ناجح(ة)إقليم: تازة1001974مزدوجابضيل اميمة103638
ناجح(ة)إقليم: تاونات915034مزدوجارج فا منال104972
ناجح(ة)إقليم: تازة963007مزدوجحلحول كمال103626
ناجح(ة)إقليم: تاونات903658مزدوجقرموها ندى104604
ناجح(ة)إقليم: بولمان1012979مزدوجالعياشي  شهرزاد103368
ناجح(ة)إقليم: بولمان920464مزدوجالسهلي هدى103056
ناجح(ة)إقليم: بولمان939021مزدوجالعربي اسماء102909
ناجح(ة)إقليم: تاونات980748مزدوجبنومة إلهام103415
ناجح(ة)إقليم: تازة940540مزدوجبخوش كوثر104228
ناجح(ة)إقليم: بولمان964203مزدوجبوغرارا ابتسام103414
ناجح(ة)إقليم: بولمان923457مزدوججبور نجوى103420
ناجح(ة)إقليم: تاونات925275مزدوجدياني جيهان105798
ناجح(ة)إقليم: بولمان933050مزدوجغواغو بلحاج102911
ناجح(ة)إقليم: بولمان1019224مزدوجبوبكر حسناء103067
ناجح(ة)إقليم: بولمان905966مزدوجازلماط نهيلة102997
ناجح(ة)إقليم: تاونات872763مزدوجاغريب  فاطمة الزهراء105175
ناجح(ة)إقليم: تازة1005588مزدوجالعماني فاطمة103692
ناجح(ة)إقليم: تاونات975606مزدوجالتاه وداد105806
ناجح(ة)إقليم: إفران982186مزدوجاوعزيز نوال102575
ناجح(ة)إقليم: تاونات998065مزدوجزهير شيماء104667
ناجح(ة)إقليم: تاونات941911مزدوجمحجوبي أشرف105804
ناجح(ة)إقليم: تاونات980746مزدوجكيوش عواطف104727
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017162مزدوجمير كوثر105040
ناجح(ة)إقليم: تاونات949996مزدوجالغالي فاطمة الزهراء104183
ناجح(ة)إقليم: تاونات972110مزدوجبنعيسى سمية104765
ناجح(ة)إقليم: بولمان869443مزدوجالعيان ياسين103520

ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ

ف األساتذة و الملحق ال و الملحق االجتماعي و ملح االقتصاد و اإلدارة  ات توظ ار ة لم النتائج النهائ

ن ة و التك ة لل ات الجه م اد ة لأل األطر النظام

دورة نون 2022
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ناجح(ة)إقليم: بولمان946069مزدوجاغبال نبيل102864
ناجح(ة)إقليم: تاونات1010805مزدوجالدرقاوي خولة104623
ناجح(ة)إقليم: تاونات948049مزدوجالحجامي عماد104515
ناجح(ة)إقليم: بولمان911996مزدوجالدحيوي عربية102907
ناجح(ة)إقليم: تاونات871627مزدوجادريف ابراهيم104682
ناجح(ة)إقليم: تازة891282مزدوجمجاهد المهدي103705
ناجح(ة)إقليم: بولمان968341مزدوجلغليضة مريم102934
ناجح(ة)إقليم: بولمان906824مزدوجلمحمدي إكرام102967
ناجح(ة)إقليم: بولمان982839مزدوجبنعبيد فاطمة الزهراء102792
ناجح(ة)إقليم: تاونات873485مزدوجخلفي هدى104391
ناجح(ة)إقليم: بولمان964560مزدوجالعيساوي ابتسام103286
ناجح(ة)إقليم: تاونات957455مزدوجاليابس هند103307
ناجح(ة)إقليم: تازة1034790مزدوجالفتحية  حفصة104563
ناجح(ة)إقليم: بولمان944837مزدوجالخدير فاطمة الزهراء103208
ناجح(ة)إقليم: تاونات936109مزدوجبالل منى104651
ناجح(ة)إقليم: تاونات877850مزدوجمرزوكي مريم105102
ناجح(ة)إقليم: تاونات947571مزدوجالزهراوي مجيدة103276
ناجح(ة)إقليم: تاونات942310مزدوجالحجاجي  شيماء105712
ناجح(ة)إقليم: بولمان1007753مزدوجالكنودي وهيبة103278
ناجح(ة)إقليم: بولمان1027462مزدوجالحيوني فاطمة الزهراء102795
ناجح(ة)إقليم: تاونات990498مزدوجافري أمينة102688
ناجح(ة)إقليم: تاونات925124مزدوجأفكار  لمياء102494
ناجح(ة)إقليم: بولمان969883مزدوجبلعيد  سهام102847
ناجح(ة)إقليم: بولمان904277مزدوجحدود كرم102813
ناجح(ة)إقليم: تاونات929478مزدوجالهيداني ضحى103432
ناجح(ة)إقليم: تاونات936372مزدوجداعبي أميمة103189
ناجح(ة)إقليم: تاونات907309مزدوجبوراس حاتم105046
ناجح(ة)إقليم: بولمان970313مزدوجبغدادي عبدالعزيز103217
ناجح(ة)إقليم: بولمان969660مزدوجبوفتال اميمة103031
ناجح(ة)إقليم: تاونات927167مزدوجحدادي يسرى105618
ناجح(ة)إقليم: تاونات927988مزدوجالوالي العلمي سهيلة103394
ناجح(ة)إقليم: تاونات965781مزدوجالسامري هجر104486
ناجح(ة)إقليم: تاونات934265مزدوجالنجاري حفصة103419
ناجح(ة)إقليم: تاونات945926مزدوجلعرج أسماء104818
ناجح(ة)إقليم: بولمان1003254مزدوجامزيل عصام102833
ناجح(ة)إقليم: تازة986423مزدوجالفاضل فاطمة الزهراء104519
ناجح(ة)إقليم: تاونات929238مزدوجبنونة يسرى105237
ناجح(ة)إقليم: تاونات977639مزدوجحوسني ابتسام104498
ناجح(ة)إقليم: تاونات944097مزدوجدميني آية105218
ناجح(ة)إقليم: تازة914292مزدوجالكنبور محمد103878
ناجح(ة)إقليم: بولمان907658مزدوجالغازي لطيفة102780
ناجح(ة)إقليم: تاونات964009مزدوجصفور صفاء102570
ناجح(ة)إقليم: بولمان959057مزدوجالقرشي سكينة102892
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ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ
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ناجح(ة)إقليم: تاونات965710مزدوجلكحل حسنة104829
ناجح(ة)إقليم: تاونات922814مزدوجالبقالي ليلى103351
ناجح(ة)إقليم: تازة928155مزدوجاخموش سلوى103888
ناجح(ة)إقليم: تاونات958518مزدوجحاجي كريم104153
ناجح(ة)إقليم: بولمان876921مزدوجمسير محمد103226
ناجح(ة)إقليم: تاونات1044625مزدوجبوعالم أيوب103295
ناجح(ة)إقليم: بولمان966233مزدوججي إلهام102883
ناجح(ة)إقليم: تازة951099مزدوجالحسني غزالن104469
ناجح(ة)إقليم: بولمان934775مزدوجالزاكي يوسف103028
ناجح(ة)إقليم: بولمان950688مزدوجرحالي كريمة102785
ناجح(ة)إقليم: بولمان933562مزدوجالحرش منال102831
ناجح(ة)إقليم: بولمان915747مزدوجالخراق ياسين102879
ناجح(ة)إقليم: بولمان1016645مزدوجماتري إبراهيم102783
ناجح(ة)إقليم: تاونات993975مزدوجنجدي نسيمة104913
ناجح(ة)إقليم: تازة928646مزدوجالتومي حسنة104533
ناجح(ة)إقليم: تاونات887311مزدوجربوج أمين104676
ناجح(ة)إقليم: تاونات970667مزدوجبوقطيبة  خديجة104820
ناجح(ة)إقليم: تاونات939856مزدوجالبكاري فدوى103103
ناجح(ة)إقليم: تاونات1003285مزدوجالمرغادي نبيلة104339
ناجح(ة)إقليم: تاونات871066مزدوجالعبادي فاضلة104687
ناجح(ة)إقليم: بولمان983151مزدوجامازوز حادة102897
ناجح(ة)إقليم: تاونات868523مزدوجتناح سارة104178
ناجح(ة)إقليم: تازة932405مزدوجالباز اسماعيل103861
ناجح(ة)إقليم: بولمان959791مزدوجخلفاوي عزالدين102823
ناجح(ة)إقليم: تاونات978091مزدوجبعسيس نهيلة105445
ناجح(ة)إقليم: تاونات960087مزدوجالعلمي لبنى103435
ناجح(ة)إقليم: تاونات903704مزدوجالكادي  يوسف105706
ناجح(ة)إقليم: بولمان937263مزدوجالوافي سهيلة102893
ناجح(ة)إقليم: تاونات916617مزدوجالفتحي سليمة103568
ناجح(ة)إقليم: تاونات885348مزدوجاسراضي سعاد103304
ناجح(ة)إقليم: بولمان896852مزدوجالزاوش معاد102993
ناجح(ة)إقليم: تاونات957024مزدوجباهي سميرة104822
ناجح(ة)إقليم: تاونات947121مزدوجرزوك بثينة103476
ناجح(ة)إقليم: تاونات948256مزدوجالزهوري نورة105219
ناجح(ة)إقليم: تاونات1009478مزدوجأوكبير فاطمة الزهراء104810
ناجح(ة)إقليم: تاونات913219مزدوجفاليو رتيبة103398
ناجح(ة)إقليم: بولمان958936مزدوجاوكني ابتسام103195
ناجح(ة)إقليم: تاونات928160مزدوجعباد أندلسي خديجة104753
ناجح(ة)إقليم: تاونات953561مزدوجحلول خديجة102605
ناجح(ة)إقليم: بولمان933073مزدوجالعبوبي يسرى102788
ناجح(ة)إقليم: بولمان1030267مزدوجعتو أميمة102844
ناجح(ة)إقليم: تازة873608مزدوجاليعكوبي  اسماء103804
ناجح(ة)إقليم: تاونات932265مزدوجالنجاري عماد104807
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ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ
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ناجح(ة)إقليم: تاونات960119مزدوجالحمياني  زوهرة104925
ناجح(ة)إقليم: بولمان921366مزدوجالغريسي محسن102894
ناجح(ة)إقليم: بولمان874955مزدوجبوعجاج  فاطمة الزهراء103063
ناجح(ة)إقليم: تاونات930254مزدوجخرشاش نسيمة104951
ناجح(ة)إقليم: تاونات903547مزدوجالصادقي صفية104694
ناجح(ة)إقليم: تاونات960115مزدوجالداودي وداد105030
ناجح(ة)إقليم: تاونات931402مزدوجالزنطار شيماء104976
ناجح(ة)إقليم: تازة906620مزدوجلشخم سعاد103764
ناجح(ة)إقليم: تاونات896774مزدوجالعلمي الحسني ايمن103559
ناجح(ة)إقليم: تاونات911417مزدوجالقلعي شيماء105677
ناجح(ة)إقليم: تاونات920064مزدوجحجيرة  صباح104792
ناجح(ة)إقليم: بولمان896092مزدوجبلفقيه فاطمة الزهراء103040
ناجح(ة)إقليم: بولمان872500مزدوجلعقل نعيمة102889
ناجح(ة)إقليم: تازة1023796مزدوجالتجاني شامة103699
ناجح(ة)إقليم: بولمان908074مزدوجقيشى صفية103281
ناجح(ة)إقليم: تاونات980699مزدوجالمنصوري الصافية105807
ناجح(ة)إقليم: تاونات908970مزدوجالغزواني أحالم105380
ناجح(ة)إقليم: تاونات921370مزدوجالحوات سكينة104695
ناجح(ة)إقليم: بولمان941184مزدوجبنيس  سناء103234
ناجح(ة)إقليم: تاونات904184مزدوجملولي نورالهدى103320
ناجح(ة)إقليم: تاونات918831مزدوجايماني نجوى104265
ناجح(ة)إقليم: تاونات993506مزدوجلقراع سلمى102690
ناجح(ة)إقليم: تاونات923587مزدوجطاوطاو يسرى105531
ناجح(ة)إقليم: بولمان974406مزدوجالقندوسي عزيزة102779
ناجح(ة)إقليم: تاونات983246مزدوججمال ندى103482
ناجح(ة)إقليم: بولمان919435مزدوجموناسي سفيان102913
ناجح(ة)إقليم: تازة928995مزدوجشيبوب فاطمة الزهراء103800
ناجح(ة)إقليم: بولمان992679مزدوجكراج حياة102859
ناجح(ة)إقليم: تاونات875406مزدوجربلة  بالل104793
ناجح(ة)إقليم: بولمان1006160مزدوججغيغ حنان103334
ناجح(ة)إقليم: تاونات880490مزدوجاليعقوبي فاطمة الزهراء105403
ناجح(ة)إقليم: تازة954877مزدوجالزيباوي رشيدة103931
ناجح(ة)إقليم: تاونات943074مزدوجالحامدي نسرين104528
ناجح(ة)إقليم: تاونات868870مزدوجبوقريص شيماء104504
ناجح(ة)إقليم: تازة917573مزدوجالنخاصي لمياء103803
ناجح(ة)إقليم: تازة965813مزدوجلعمش سكينة103752
ناجح(ة)إقليم: تاونات903107مزدوجبومهدي فاطمة الزهراء105339
ناجح(ة)إقليم: بولمان982938مزدوجزكود دعاء103199
ناجح(ة)إقليم: بولمان965831مزدوججي يسرى103397
ناجح(ة)إقليم: بولمان928758مزدوجالسراد اميمة103310
ناجح(ة)إقليم: بولمان869000مزدوجالعروسي  سفيان103218
ناجح(ة)إقليم: تاونات953876مزدوجالضرضوري هدى105090
ناجح(ة)إقليم: تاونات888627مزدوجالزوبي أحالم103298
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ناجح(ة)إقليم: تازة933457مزدوجالبزرازي  اميمة103651
ناجح(ة)إقليم: تاونات990113مزدوجبوطاهر لبنى105087
ناجح(ة)إقليم: تازة965306مزدوجالعنيكري سناء103697
ناجح(ة)إقليم: تاونات1023247مزدوجادويش بسمة103261
ناجح(ة)إقليم: تاونات880142مزدوجبلمين خولة105029
ناجح(ة)إقليم: تاونات1048254مزدوجالمرزوقي سكينة104630
ناجح(ة)إقليم: تاونات869261مزدوجحدان كريمة104644
ناجح(ة)إقليم: تاونات901471مزدوجالفزازي نجالء105226
ناجح(ة)إقليم: تازة957232مزدوجايت احساين سميرة103587
ناجح(ة)إقليم: بولمان915314مزدوجاضراوي  نعيمة102784
ناجح(ة)إقليم: تاونات1052208مزدوجالمغاري سهام105231
ناجح(ة)إقليم: تاونات954701مزدوجالزبير  فاطمة الزهراء103481
ناجح(ة)إقليم: تاونات955678مزدوجمنسيف إيمان105220
ناجح(ة)إقليم: تاونات987234مزدوجالسالمي سليمة104350
ناجح(ة)إقليم: بولمان963870مزدوجمجعيط يوسف102932
ناجح(ة)إقليم: بولمان954175مزدوجتزكفي حنان102923
ناجح(ة)إقليم: تاونات957508مزدوجرمود غزالن?103493
ناجح(ة)إقليم: تاونات927499مزدوجالوردي اميمة105028
ناجح(ة)إقليم: تازة930186مزدوجالوزاني الشاهدي طارق103583
ناجح(ة)إقليم: تاونات1038823مزدوجمجاهد خديجة105668
ناجح(ة)إقليم: تاونات912525مزدوجالعرباوي زينب104367
ناجح(ة)إقليم: تاونات895577مزدوجناجي ماجدة103300
ناجح(ة)إقليم: بولمان923871مزدوجازلماض الهام102877
ناجح(ة)إقليم: بولمان897674مزدوجالقندوسي احالم103048
ناجح(ة)إقليم: بولمان867432مزدوجالزياني زكرياء103014
ناجح(ة)إقليم: تاونات924334مزدوجلزعار اميمة105319
ناجح(ة)إقليم: تاونات908876مزدوجحركاني مريم104914
ناجح(ة)إقليم: تاونات961807مزدوجلمسيح فدوى105107
ناجح(ة)إقليم: تاونات925304مزدوجالوقاف يسرى104975
ناجح(ة)إقليم: تاونات907337مزدوجفواسي بثينة105724
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017696مزدوجليكاتي سمية102773
ناجح(ة)إقليم: تاونات942350مزدوجبوتفاست أنس103306
ناجح(ة)إقليم: تاونات906201مزدوجالدمناتي غيتة104628
ناجح(ة)إقليم: تاونات971700مزدوجبلخير محمد104786
ناجح(ة)إقليم: تاونات969873مزدوجحسني فاطمة الزهراء104759
ناجح(ة)إقليم: تازة945590مزدوجالعساوي ندى103756
ناجح(ة)إقليم: تاونات947286مزدوجعلوان نورة103439
ناجح(ة)إقليم: بولمان1002091مزدوجتيمي فاطمة الزهراء102875
ناجح(ة)إقليم: تاونات914845مزدوجالناجيح لطيفة104629
ناجح(ة)إقليم: تازة961289مزدوجبوشناف سهام103900
ناجح(ة)إقليم: تاونات911816مزدوجقميرة هجر103501
ناجح(ة)إقليم: بولمان884524مزدوجافقير هشام102848
ناجح(ة)إقليم: تازة906396مزدوجأبطوي  أنس104010
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ناجح(ة)إقليم: بولمان1050451مزدوجبنيحيى زكرياء103242
ناجح(ة)إقليم: تاونات953763مزدوجالكنوني إنصاف105736
ناجح(ة)إقليم: تاونات981341مزدوجعوام سماح104670
ناجح(ة)إقليم: تازة952509مزدوجالجوادي فاطمة104158
ناجح(ة)إقليم: تاونات959952مزدوجاسالسي فاطمة الزهراء105146
ناجح(ة)إقليم: بولمان939901مزدوجازهار عبد الحكيم103236
ناجح(ة)إقليم: تاونات1022089مزدوجالشباني لحسن105234
ناجح(ة)إقليم: بولمان913715مزدوجأحيون حفيظة102878
ناجح(ة)إقليم: بولمان957870مزدوجالباجي محمد103332
ناجح(ة)إقليم: تاونات921276مزدوجالمعوني عمر104423
ناجح(ة)إقليم: تاونات905422مزدوجالبودالي سلمى104828
ناجح(ة)إقليم: تاونات990051مزدوجالرزفة مروان104911
ناجح(ة)إقليم: تاونات940108مزدوجاألصفر رجاء104823
ناجح(ة)إقليم: تاونات992493مزدوجالصدور سمية104633
ناجح(ة)إقليم: تاونات930829مزدوجالعطار  وئام105295
ناجح(ة)إقليم: تازة1018997مزدوجالطاهري  لحسن103819
ناجح(ة)إقليم: تاونات989896مزدوجآيت بلحادج شيماء103487
ناجح(ة)إقليم: تازة998178مزدوجالصنهاجي إيمان104505
ناجح(ة)إقليم: تازة967930مزدوجلميموني اميمة104105
ناجح(ة)إقليم: تاونات933220مزدوجالزديح وسيمة102452
ناجح(ة)إقليم: تاونات917794مزدوجعدالن ابتسام104679
ناجح(ة)إقليم: تاونات927512مزدوجاشنيول سمية103192
ناجح(ة)إقليم: تاونات938067مزدوجالزهري مروان105016
ناجح(ة)إقليم: تازة945355مزدوجالكتامي كريمة103823
ناجح(ة)إقليم: تاونات922120مزدوجالشرقي لمياء104997
ناجح(ة)إقليم: تاونات908482مزدوجلوزاري مريم104238
ناجح(ة)إقليم: تازة951274مزدوجمزيغ عواطف104233
ناجح(ة)إقليم: تاونات931066مزدوجهيدور فاطمة الزهراء104986
ناجح(ة)إقليم: تاونات992898مزدوجمسعود زينب103405
ناجح(ة)إقليم: تاونات993247مزدوجبختي حمزة104945
ناجح(ة)إقليم: بولمان925121مزدوجنخلة  صالح الدين102910
ناجح(ة)إقليم: تاونات1001752مزدوجالمعوني ادريس103266
ناجح(ة)إقليم: بولمان982017مزدوجبالل وفاء102809
ناجح(ة)إقليم: تاونات880333مزدوجفكيكيس  سناء104923
ناجح(ة)إقليم: تازة952408مزدوجالراشدية اسماء104033
ناجح(ة)إقليم: تازة908145مزدوجالعلوش حمزة103973
ناجح(ة)إقليم: تاونات1000666مزدوجالمنصوري ايمان104776
ناجح(ة)إقليم: تاونات908345مزدوجيونس إحسان104508
ناجح(ة)إقليم: تاونات951819مزدوججبوري وفاء105225
ناجح(ة)إقليم: بولمان934363مزدوجحركات اكرام103232
ناجح(ة)إقليم: تاونات902367مزدوجالسباعي شيماء105761
ناجح(ة)إقليم: تاونات937001مزدوجابويعلى حفصة105757
ناجح(ة)إقليم: تازة1028249مزدوجالعروصي مريم103759
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ناجح(ة)إقليم: تاونات995982مزدوجرمضاني عصام105025
ناجح(ة)إقليم: تازة966362مزدوجبلحاج أسماء104120
ناجح(ة)إقليم: تاونات1030833مزدوجالوشاني كمال104268
ناجح(ة)إقليم: تاونات893781مزدوجلفتوح فاطمة الزهراء105589
ناجح(ة)إقليم: تاونات986746مزدوجاستيتو  نور الهدى105693
ناجح(ة)إقليم: تاونات980109مزدوجالعمراني بثينة103483
ناجح(ة)إقليم: تاونات901132مزدوجبوحفاري لمياء105424
ناجح(ة)إقليم: تازة898047مزدوجامقران فاطمة104379
ناجح(ة)إقليم: بولمان890417مزدوجدردور  فاطمة الزهراء102876
ناجح(ة)إقليم: تاونات926425مزدوجبالحبيد حاتم102588
ناجح(ة)إقليم: تاونات873738مزدوجبوهطاطي  ديالر103100
ناجح(ة)إقليم: تاونات983645مزدوجالكحايكي كوثر105096
ناجح(ة)إقليم: تاونات888649مزدوجكركاب كوثر104625
ناجح(ة)إقليم: تاونات1019923مزدوجالعلوي االمراني أميمة105745
ناجح(ة)إقليم: تاونات973669مزدوجاوحسن لطيفة105205
ناجح(ة)إقليم: تاونات950485مزدوجاللبازي مروان103287
ناجح(ة)إقليم: بولمان931942مزدوجكرفيس خولة102906
ناجح(ة)إقليم: تاونات994133مزدوجابن عبد السالم فاطمة103478
ناجح(ة)إقليم: تاونات933616مزدوجبوعياد سمية103425
ناجح(ة)إقليم: بولمان960832مزدوجالعيساوي فوزية102924
ناجح(ة)إقليم: تاونات944318مزدوجخديجة لموادي105338
ناجح(ة)إقليم: تاونات979291مزدوجاسويس عبدالرزاق104591
ناجح(ة)إقليم: تاونات895311مزدوجالنحايلي نهيلة103301
ناجح(ة)إقليم: تاونات991931مزدوجبوعونات سيف الدين105523
ناجح(ة)إقليم: تاونات896990مزدوجالمزوزي اسية105410
ناجح(ة)إقليم: تاونات889007مزدوجزمزار لبنى105363
ناجح(ة)إقليم: تازة897178مزدوجونجلي متبوت مريم104205
ناجح(ة)إقليم: تاونات994011مزدوجالمالحي ايمان105097
ناجح(ة)إقليم: تازة951710مزدوجزعراط أيوب103723
ناجح(ة)إقليم: تاونات965455مزدوجباصاحبي فاطمة الزهراء104624
ناجح(ة)إقليم: تاونات1006064مزدوجخنوسي علوي زينب104435
ناجح(ة)إقليم: بولمان999018مزدوجبوفليلي سهيلة103275
ناجح(ة)إقليم: تاونات964627مزدوجاطهر اسماء  سليمة103213
ناجح(ة)إقليم: تاونات886787مزدوجالحداد هاجر104692
ناجح(ة)إقليم: تاونات940647مزدوجمحسين فاطمة الزهراء105088
ناجح(ة)إقليم: بولمان891200مزدوجالعماري عبد االله103013
ناجح(ة)إقليم: تاونات1011211مزدوجالبيز ليلى103188
ناجح(ة)إقليم: بولمان937335مزدوجازعيض  مريم102926
ناجح(ة)إقليم: بولمان960983مزدوجطالبي دنيا102885
ناجح(ة)إقليم: تاونات903948مزدوجخضرون احسان103424
ناجح(ة)إقليم: تازة911042مزدوجشنخار سكينة104560
ناجح(ة)إقليم: تاونات937961مزدوجالقروق زينب102482
ناجح(ة)إقليم: بولمان1054183مزدوجسليكة غيثة103065
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ناجح(ة)إقليم: تاونات922078مزدوجبوشعالة خولة104179
ناجح(ة)إقليم: تاونات969103مزدوجحوضي مريم105556
ناجح(ة)إقليم: تاونات907684مزدوجالدحيمن مريم105167
ناجح(ة)إقليم: تاونات1008827مزدوجالغمري مريم104977
ناجح(ة)إقليم: بولمان964539مزدوجكوخو  أميمة102908
ناجح(ة)إقليم: بولمان951342مزدوجمشرفي مريم103528
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017098مزدوجأبوزيد هدى104474
ناجح(ة)إقليم: تاونات964787مزدوجكمية أيوب102477
ناجح(ة)إقليم: تاونات873792مزدوجالحضري شيماء103284
ناجح(ة)إقليم: تاونات937341مزدوجزبرون  يسرى103163
ناجح(ة)إقليم: تاونات1034663مزدوجلزعر جميلة105324
ناجح(ة)إقليم: بولمان953787مزدوجبن حسان فاطمة الزهراء102920
ناجح(ة)إقليم: بولمان907900مزدوجخطاري لوبنى102849
ناجح(ة)إقليم: تاونات1011426مزدوجالمخلوفي نورة102766
ناجح(ة)إقليم: تاونات920897مزدوجبوزيان لجين104723
ناجح(ة)إقليم: تاونات998420مزدوجامرراد منال103185
ناجح(ة)إقليم: تاونات912167مزدوجالكارتي فدوى102616
ناجح(ة)إقليم: تاونات879849مزدوجلطيفي زكرياء105742
ناجح(ة)إقليم: بولمان908509مزدوجلبراهمي وصال103058
ناجح(ة)إقليم: تاونات1008097مزدوجولد بن الطيب  إكرام103260
ناجح(ة)إقليم: تاونات983072مزدوجبنابت ياسمين104921
ناجح(ة)إقليم: بولمان948567مزدوجالقاسمي فاطمة الزهراء102801
ناجح(ة)إقليم: تاونات1019924مزدوجالعربي هجر104918
ناجح(ة)إقليم: بولمان957838مزدوجالموساوي رشيدة103269
ناجح(ة)إقليم: تاونات914146مزدوجمليم محمد104163
ناجح(ة)إقليم: تازة920516مزدوججدي حسنة104046
ناجح(ة)إقليم: تازة940690مزدوجغليمي فاطمة104340
ناجح(ة)إقليم: تاونات1032824مزدوجزوهري سلمى104912
ناجح(ة)إقليم: تاونات1032033مزدوجالسباعي نهيلة102458
ناجح(ة)إقليم: بولمان1001725مزدوجدريسي خولة103018
ناجح(ة)إقليم: بولمان990724مزدوجمستقيم أميمة103438
ناجح(ة)إقليم: تاونات909727مزدوجالمزكلدي بشرى104171
ناجح(ة)إقليم: تاونات926632مزدوجقجيدع رحيمة105208
ناجح(ة)إقليم: تاونات930389مزدوجابن رمضان هناء105106
ناجح(ة)إقليم: تاونات893040مزدوجالنفيسي حسام105173
ناجح(ة)إقليم: تاونات904081مزدوجالحمدي هدى104306
ناجح(ة)إقليم: بولمان980541مزدوجالزياني نور الدين103099
ناجح(ة)إقليم: تاونات959660مزدوجالصغير إيمان105783
ناجح(ة)إقليم: تازة949105مزدوجالخضاري عثمان104024
ناجح(ة)إقليم: تاونات1030390مزدوجالعلوي هاجر105304
ناجح(ة)إقليم: بولمان937199مزدوجافخسي إلهام103170
ناجح(ة)إقليم: تاونات959211مزدوجبلخير ابراهيم103466
ناجح(ة)إقليم: تاونات913017مزدوجمنفوخ شيماء104863
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ناجح(ة)إقليم: تاونات921623مزدوجالعالمي   اميمة104920
ناجح(ة)إقليم: تازة952695مزدوجاوزين حجيبة104384
ناجح(ة)إقليم: تاونات890080مزدوجالمباركي مريم104678
ناجح(ة)إقليم: تاونات929704مزدوجالعلوي المدغري سكينة104741
ناجح(ة)إقليم: تازة1015365مزدوجطبيزة ليلى103882
ناجح(ة)إقليم: إفران920407مزدوجنوا سهام103346
ناجح(ة)إقليم: تاونات1063539مزدوجالتقي زينب105035
ناجح(ة)إقليم: تاونات889229مزدوجالزريولي ايمان104383
ناجح(ة)إقليم: إفران995311مزدوجوحفصة لمياء102852
ناجح(ة)إقليم: تاونات1002353مزدوجغيتي هاجر104470
ناجح(ة)إقليم: تاونات965636مزدوجخراطة هاجر104411
ناجح(ة)إقليم: تازة946574مزدوجالمحجوبي محمد102937
ناجح(ة)إقليم: تازة955458مزدوجطالي فاطمة102814
ناجح(ة)إقليم: إفران907502مزدوجالزياني مريم103090
ناجح(ة)إقليم: تاونات927925مزدوجقنيش رجاء105049
ناجح(ة)إقليم: تاونات931502مزدوجمحي الدين زينب105792
ناجح(ة)إقليم: تازة938948مزدوجبودور زينب103746
ناجح(ة)إقليم: إفران943837مزدوجالترميدي أسماء102936
ناجح(ة)إقليم: تاونات1034359مزدوجاعليلو شيماء105603
ناجح(ة)إقليم: تاونات979274مزدوجالبقار زينب105033
ناجح(ة)إقليم: تاونات964915مزدوجالزغاري فاطمة الزهراء105101
ناجح(ة)إقليم: تاونات1003062مزدوجالمهياوي غزالن104745
ناجح(ة)إقليم: تاونات945898مزدوجموجاهد روميساء104659
ناجح(ة)إقليم: تازة904917مزدوجالعسري نجاة103709
ناجح(ة)إقليم: تاونات944220مزدوجالغزالي لبنى105581
ناجح(ة)إقليم: تاونات1028713مزدوجبن خالي نورة105323
ناجح(ة)إقليم: تاونات980866مزدوجاالدريسي البوزيدي سماح105145
ناجح(ة)إقليم: تاونات949262مزدوجالمجطوطي فاطمة الزهراء104321
ناجح(ة)إقليم: تاونات878396مزدوجصويلح  هاجر105575
ناجح(ة)إقليم: تازة990998مزدوجالعالم حنان104203
ناجح(ة)إقليم: تاونات987590مزدوجبحباح سومية104864
ناجح(ة)إقليم: تاونات907384مزدوجالفقيه شيماء104757
ناجح(ة)إقليم: تاونات948299مزدوجقرماطي غزالن104674
ناجح(ة)إقليم: تاونات875034مزدوجالعلوي حبيبة104511
ناجح(ة)إقليم: تاونات1045434مزدوجالسنوسي سلمى103381
ناجح(ة)إقليم: إفران935850مزدوجأعبور زينب103110
ناجح(ة)إقليم: تاونات972831مزدوجالوالي العلمي محمد105586
ناجح(ة)إقليم: تاونات971908مزدوجحماني عبد الصمد104849
ناجح(ة)إقليم: تاونات909257مزدوجباربارة حكيمة105385
ناجح(ة)إقليم: تاونات923405مزدوجحميد هللا سناء105615
ناجح(ة)إقليم: تاونات963717مزدوجالسعيلي شيماء103175
ناجح(ة)إقليم: إفران917391مزدوجددوش صفاء103172
ناجح(ة)إقليم: تاونات1024271مزدوجاالدريسي مونية103277
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ناجح(ة)إقليم: تاونات910833مزدوجحميوي سلوى104532
ناجح(ة)إقليم: تازة918641مزدوجمحمدي خديجة103017
ناجح(ة)إقليم: تازة938619مزدوجصالح شيماء103834
ناجح(ة)إقليم: إفران1025772مزدوجالوطواطي رشيدة102778
ناجح(ة)إقليم: تاونات869736مزدوجالكعواشي  مريم105431
ناجح(ة)إقليم: إفران981762مزدوجالناصري عبدالرحيم103114
ناجح(ة)إقليم: تازة1035014مزدوجطبازة سكينة103831
ناجح(ة)إقليم: تاونات910161مزدوجفالح ايمن105759
ناجح(ة)إقليم: تاونات932119مزدوجالفزازي شيماء104973
ناجح(ة)إقليم: تاونات961978مزدوجالعمراوي شيماء103461
ناجح(ة)إقليم: إفران916215مزدوجمولودي نسرين103005
ناجح(ة)إقليم: تازة990678مزدوجكوان رجاء103760
ناجح(ة)إقليم: تاونات987308مزدوجمليح عبدالرزاق104953
ناجح(ة)إقليم: تاونات931399مزدوجمساسي  أمل105362
ناجح(ة)إقليم: تاونات923705مزدوجالزريفي فاطمة الزهراء105702
ناجح(ة)إقليم: تاونات993342مزدوجلغريب اسماء104396
ناجح(ة)إقليم: تاونات867419مزدوجالدموسي الصيدي عبد المجيب103160
ناجح(ة)إقليم: تازة954379مزدوجزمزامي خديجة102902
ناجح(ة)إقليم: تاونات996940مزدوجالعمراني شيماء102440
ناجح(ة)إقليم: تاونات937757مزدوجالمصباحي  شيماء102459
ناجح(ة)إقليم: تاونات1020732مزدوجلزعر سميرة105061
ناجح(ة)إقليم: تازة884473مزدوجأومولود نهيلة102884
ناجح(ة)إقليم: تاونات928940مزدوجبشرى الغنجاوي105718
ناجح(ة)إقليم: تاونات1004212مزدوجهباز عائشة104917
ناجح(ة)إقليم: تاونات968536مزدوجالعلمي طرباق يسرى104585
ناجح(ة)إقليم: تازة948714مزدوجالعوني إشراق102959
ناجح(ة)إقليم: تازة1058373مزدوجعبيدي مصطفى102921
ناجح(ة)إقليم: تاونات890285مزدوججمل  حورية105491
ناجح(ة)إقليم: تاونات972146مزدوجزروق سعيدة102612
ناجح(ة)إقليم: تاونات903703مزدوجالحجام   مريم105713
ناجح(ة)إقليم: تاونات905424مزدوجامجريسي يسرى105331
ناجح(ة)إقليم: تاونات1000999مزدوجعاللي فاطمة الزهراء103407
ناجح(ة)إقليم: تازة910923مزدوجكرطيط راضية103057
ناجح(ة)إقليم: تاونات982554مزدوجصابري عفاف105820
ناجح(ة)إقليم: تازة946768مزدوجرشمون فاطمة103867
ناجح(ة)إقليم: تاونات1060256مزدوجزويتة منار103574
ناجح(ة)إقليم: تازة958969مزدوجالسهلي جميلة103096
ناجح(ة)إقليم: إفران914301مزدوجالدريوش أميمة103062
ناجح(ة)إقليم: إفران985228مزدوجالعميري محمد102985
ناجح(ة)إقليم: تازة971147مزدوجازروال سميرة104559
ناجح(ة)إقليم: إفران976374مزدوجلكبيش سكينة102986
ناجح(ة)إقليم: تاونات911741مزدوجتهامي وزاني هدى105526
ناجح(ة)إقليم: تاونات885872مزدوجالمولي نبيل104627
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ناجح(ة)إقليم: تاونات882154مزدوجامهاوش وئام105701
ناجح(ة)إقليم: تاونات890444مزدوجالنعيمي مريم105155
ناجح(ة)إقليم: تاونات1019915مزدوجبوشبتي زينب105717
ناجح(ة)إقليم: تاونات885789مزدوجخزيزو خولة102659
ناجح(ة)إقليم: تاونات965400مزدوجالقريشي فاطمة الزهراء105290
ناجح(ة)إقليم: تاونات964244مزدوجالعلوي رشيدة105582
ناجح(ة)إقليم: تاونات1044760مزدوجاجواع غفران104622
ناجح(ة)إقليم: تاونات968288مزدوجأوحساين أيمن104479
ناجح(ة)إقليم: تاونات902263مزدوجالتومي زكية104804
ناجح(ة)إقليم: تاونات954650مزدوجالمسعودي إكرام105719
ناجح(ة)إقليم: تاونات947114مزدوجالمغاري شيماء105156
ناجح(ة)إقليم: تاونات891564مزدوجالصالح ياسمين104961
ناجح(ة)إقليم: إفران916035مزدوجورغي ابتسام103256
ناجح(ة)إقليم: تازة1000787مزدوجليلى برهى102914
ناجح(ة)إقليم: تاونات1008474مزدوجالزغاري أمال104984
ناجح(ة)إقليم: تاونات1028615مزدوجكعمر بشرى105364
ناجح(ة)إقليم: تاونات954691مزدوجالشارف خديجة104985
ناجح(ة)إقليم: تاونات965665مزدوجمنياخ غزالن102564
ناجح(ة)إقليم: تازة1029616مزدوجالحرشاوي أيوب102963
ناجح(ة)إقليم: إفران929233مزدوجكريط الزهرة103488
ناجح(ة)إقليم: تاونات903640مزدوجالفريدي رجاء104264
ناجح(ة)إقليم: تازة981628مزدوجالوزاني الشاهدي  ايمان105379
ناجح(ة)إقليم: إفران874551مزدوجمنصوري نبيل105557
ناجح(ة)إقليم: تازة948977مزدوجالهبزي نجوى105663
ناجح(ة)إقليم: تازة942479مزدوجالشبيلي  زينب102573
ناجح(ة)إقليم: إفران993001مزدوجالدالحي منار103496
ناجح(ة)إقليم: إفران928437مزدوجبن حرو مريم103025
ناجح(ة)إقليم: إفران885111مزدوجحاجي هجر103202
ناجح(ة)إقليم: إفران991560مزدوجادهورة مريم104229
ناجح(ة)إقليم: إفران993560مزدوجالمتوكل حبيبة105446
ناجح(ة)إقليم: إفران914082مزدوجالخبش سلمى104665
ناجح(ة)إقليم: إفران921656مزدوجمنصور أسماء104696
ناجح(ة)إقليم: إفران997428مزدوجالزاوري فايزة103437
ناجح(ة)إقليم: إفران946394مزدوجعباد شيماء105448
ناجح(ة)إقليم: تازة938819مزدوجقناب فوزية104473
ناجح(ة)إقليم: إفران871927مزدوجبوعالم محمد103241
ناجح(ة)إقليم: تازة927454مزدوجالسحيمي فدوى102996
ناجح(ة)إقليم: تازة913507مزدوجدحة منير104260
ناجح(ة)إقليم: إفران887582مزدوجالقندوسي لمياء102810
ناجح(ة)إقليم: إفران879935مزدوجارمل سهام104750
ناجح(ة)إقليم: تازة979546مزدوجلفيغ شيماء104078
ناجح(ة)إقليم: إفران888624مزدوجمزايتي محمد105634
ناجح(ة)إقليم: إفران1034624مزدوجالحميوي زكرياء105726
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ناجح(ة)إقليم: إفران1024258مزدوجصديق هاجر102510
ناجح(ة)إقليم: إفران959392مزدوجبوعنان لبنى104478
ناجح(ة)إقليم: تازة983710مزدوجبوطوال اميمة103766
ناجح(ة)إقليم: إفران937873مزدوجأحسين حنان103051
ناجح(ة)إقليم: تازة967282مزدوجالوزاني ابتسام105676
ناجح(ة)إقليم: تازة875967مزدوجالخمليشي ابتسام103169
ناجح(ة)إقليم: تازة883357مزدوجمزناب منصف103216
ناجح(ة)إقليم: تازة890427مزدوججويدي اميمة103207
ناجح(ة)إقليم: تازة927737مزدوجصدراتي معروف  عبدالرحمان102371
ناجح(ة)إقليم: تازة932361مزدوجرقاس يوسف105635
ناجح(ة)إقليم: تازة936263مزدوجالمصلوحي سكينة104173
ناجح(ة)إقليم: تازة874514مزدوجالبطاوي  فتحي104643
ناجح(ة)إقليم: تازة917225مزدوجبللعمان سالمة105217
ناجح(ة)إقليم: تازة985987مزدوجالبرنيشي رباب103631
ناجح(ة)إقليم: تازة881697مزدوجاعزيزي  فاطمة103032
ناجح(ة)إقليم: تازة922495مزدوجالضريوي  خولة102521
ناجح(ة)إقليم: تازة945771مزدوجعشور عادل103590
ناجح(ة)إقليم: تازة990533مزدوجالشكراني مريم104220
ناجح(ة)إقليم: تازة977200مزدوجلكبيش حمزة103220
ناجح(ة)إقليم: تازة959452مزدوجالتراس حنان105361
ناجح(ة)إقليم: تازة924542مزدوجبلفيغا شرفة105539
ناجح(ة)إقليم: تازة925600مزدوجفروق خديجة105228
ناجح(ة)إقليم: تازة968080مزدوجاللي إيمان105666
ناجح(ة)إقليم: تازة995701مزدوجودغيري  عماد105358
ناجح(ة)إقليم: تازة906145مزدوجالبخياري سليمة103162
ناجح(ة)إقليم: تازة872781مزدوجالعطالتي احسان102445
ناجح(ة)إقليم: تازة912110مزدوجالزبطي كوثر105420
ناجح(ة)إقليم: تازة994541مزدوجأودرار  دنيا103288
ناجح(ة)إقليم: إفران887742مزدوجسكور عائشة102540
ناجح(ة)إقليم: تازة944014مزدوجالباطمي زينب105250
ناجح(ة)إقليم: تازة1047794مزدوجبنوق سهام103480
ناجح(ة)إقليم: تازة936169مزدوجالحجاجي  حنان103292
ناجح(ة)إقليم: تازة980634مزدوجالراضي إيمان102886
ناجح(ة)إقليم: تازة969100مزدوجالطويل زينب103214
ناجح(ة)إقليم: تازة938942مزدوجلزعر كوثر104464
ناجح(ة)إقليم: تازة935214مزدوجبوكايسي سكينة103469
ناجح(ة)إقليم: تازة978473مزدوجالدويري اكرام105714
ناجح(ة)إقليم: تازة903303مزدوجرامي فاطمة104701
ناجح(ة)إقليم: تازة1033818مزدوجاهروش حسن103240
ناجح(ة)إقليم: تازة960587مزدوجقمريدي فاطمة الزهراء103237
ناجح(ة)إقليم: تازة1031180مزدوجالناصري أميمة105137
ناجح(ة)إقليم: تازة968232مزدوجالمالحي الباتول104506
ناجح(ة)إقليم: تازة930994مزدوجعلواني هدى105687
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ناجح(ة)إقليم: تازة955077مزدوجالحاج هناء102969
ناجح(ة)إقليم: تازة1029232مزدوجصالح  فاطمة الزهراء105794
ناجح(ة)إقليم: تازة985432مزدوجلعرج ليلى103463
ناجح(ة)إقليم: تازة920943مزدوجبولقربات حنان102811
ناجح(ة)إقليم: تازة1037900مزدوجلحالفي  زليخة103671
ناجح(ة)إقليم: تازة925318مزدوجالراشدي نور الدين103703
ناجح(ة)إقليم: تازة976639مزدوجلخواجة دنيا103668
ناجح(ة)إقليم: تازة1034783مزدوجبرعود خديجة103975
ناجح(ة)إقليم: تازة927032مزدوجالخضراوي زبير102869
ناجح(ة)إقليم: تازة959918مزدوجالعزاوي كوتر104397
ناجح(ة)إقليم: تازة1042742مزدوجالمرابط زينب104617
ناجح(ة)إقليم: تازة927827مزدوجلحميدي ابتسام104409
ناجح(ة)إقليم: تازة955240مزدوجبوعين مريم105377
ناجح(ة)إقليم: تازة1041721مزدوجخي الطالب اميمة103486
ناجح(ة)إقليم: تازة1005463مزدوجالونجلي مريم104935
ناجح(ة)إقليم: تازة982915مزدوجبودن عائشة103008
ناجح(ة)إقليم: تازة915633مزدوجفاتحي ايمان104837
ناجح(ة)إقليم: تازة966595مزدوجخالد فاطمة الزهراء105775
ناجح(ة)إقليم: تازة1005066مزدوجالعواق نادية105408
ناجح(ة)إقليم: تازة902623مزدوجغماري فاطمة الزهراء105528
ناجح(ة)إقليم: تازة951795مزدوجمعتصم أسامة105685
ناجح(ة)إقليم: تازة931652مزدوجزلباب لبنى103000
ناجح(ة)إقليم: تازة913643مزدوجالزياني يوسف103095
ناجح(ة)إقليم: تازة1022071مزدوجالهاشمي زكرياء103926
ناجح(ة)إقليم: تازة925326مزدوجالعصيوي ياسمين103688
ناجح(ة)إقليم: تازة960887مزدوجالخطاري شيماء104224
ناجح(ة)إقليم: تازة939467مزدوجلخياري شيماء103374
ناجح(ة)إقليم: تازة940587مزدوجابن دراعو خديجة102867
ناجح(ة)إقليم: تازة1024881مزدوجالعبودي  ندى105368
ناجح(ة)إقليم: تازة909008مزدوجالمسكيني عبدالعالي103221
ناجح(ة)إقليم: تازة951046مزدوجبوخرصة نهيلة103514
ناجح(ة)إقليم: تازة903993مزدوجأوطالب  فدوى105540
ناجح(ة)إقليم: تازة997654مزدوجالمطلوعي كوثر103462
ناجح(ة)إقليم: تازة911259مزدوجالوردي فاطمة الزهراء105357
ناجح(ة)إقليم: تازة979565مزدوجكرمة يسرى104079
ناجح(ة)إقليم: تازة907663مزدوجاحريوش جمعة105716
ناجح(ة)إقليم: تازة944873مزدوجالموساوي عبد الرحيم102982
ناجح(ة)إقليم: تازة993725مزدوجشبان بدر102863
ناجح(ة)إقليم: تازة887130مزدوجحماني حليمة102822
ناجح(ة)إقليم: تازة905516مزدوجمالل المهدي103370
ناجح(ة)إقليم: تازة927975مزدوجخرخش  محمد104038
ناجح(ة)إقليم: تازة980215مزدوجالفاللي مريم103472
ناجح(ة)إقليم: تازة962303مزدوجهادي يوسف105580
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ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ

ف األساتذة و الملحق ال و الملحق االجتماعي و ملح االقتصاد و اإلدارة  ات توظ ار ة لم النتائج النهائ

ن ة و التك ة لل ات الجه م اد ة لأل األطر النظام

دورة نون 2022

ناجح(ة)إقليم: تازة910053مزدوجلشهب وئام104064
ناجح(ة)إقليم: تازة875130مزدوجفالح سعاد104208
ناجح(ة)إقليم: تازة993600مزدوجالرحماوي مريم102812
ناجح(ة)إقليم: تازة932681مزدوجبوبرادة كوثر105485
ناجح(ة)إقليم: تازة915449مزدوجالبكري مريم102887


