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ناجح(ة)إقليم: تاونات917446الرياضياتالسالك فاطمة الزهراء100104
ناجح(ة)إقليم: تاونات893017الرياضياتايت خويا محمد100100
ناجح(ة)إقليم: بولمان943461الرياضياتباعال احمد100180
ناجح(ة)إقليم: تازة888304الرياضياتراص اسماعيل100090
ناجح(ة)إقليم: تازة899834الرياضياتبن حو لي محمد100112
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1006846الرياضياتبنهيكل زينب100199
ناجح(ة)إقليم: تاونات878909الرياضياتالعمارتي معاد100154
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب892672الرياضياتهالل عمر100017
ناجح(ة)إقليم: تاونات1023915الرياضياتالكواني بثينة100036
ناجح(ة)إقليم: تاونات984089الرياضياتلمبركي سناء100179
ناجح(ة)إقليم: تاونات884721الرياضياتعمري يونس100103
ناجح(ة)إقليم: تازة908841الرياضياتالتشيش إسماعيل100120
ناجح(ة)إقليم: تازة902693الرياضياتاألطرش  محمد100192
ناجح(ة)إقليم: تاونات952466الرياضياتالحسوني فاطمة100128
ناجح(ة)إقليم: تازة940920الرياضياتزهير سهام100198
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ناجح(ة)إقليم: تاونات936669الرياضياتأكبيري علوي محمد االمين100098
ناجح(ة)إقليم: تازة970702الرياضياتابوالمجد محمد ياسين100051
ناجح(ة)إقليم: تازة922006الرياضياتالهمروش وصال100125
ناجح(ة)إقليم: بولمان1006336الرياضياتالمير حسن100164
ناجح(ة)إقليم: تازة880864الرياضياتالوزاني الشاهدي سعاد100175
ناجح(ة)إقليم: تاونات919041الرياضياتكربوب عبد الحليم100041
ناجح(ة)إقليم: تازة971983الرياضياتالعلمي زينب100037
ناجح(ة)إقليم: تاونات982704الرياضياتكسكاسي ياسين100013
ناجح(ة)إقليم: تاونات920858الرياضياتخاضيري احسين100008
ناجح(ة)إقليم: تاونات917804الرياضياتالجهبلي محمد100042
ناجح(ة)إقليم: تاونات982633الرياضياتبن أحمادي عدنان100193
ناجح(ة)إقليم: تازة953018الرياضياتاجويط عبد الوافي100108
ناجح(ة)إقليم: بولمان934114الرياضياتامكرور كوثر100146
ناجح(ة)إقليم: تاونات1058515الرياضياتخيري محمد100038
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب941782الرياضياتالسعيدي سهام100102
ناجح(ة)إقليم: تازة920926الرياضياتبولمكول هدى100099
ناجح(ة)إقليم: تاونات993822الرياضياتوحود كريم100021
ناجح(ة)إقليم: تاونات965430الرياضياتالبياضي محمد100143
ناجح(ة)إقليم: تاونات966934الرياضياتسكيري شيماء100145
ناجح(ة)إقليم: بولمان888496الرياضياتبرحو رجاء100242
ناجح(ة)إقليم: تازة875770الرياضياتقارة محمد100126
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1013604الرياضياتعبو  لحسن100182
ناجح(ة)إقليم: تاونات1013955الرياضياتبركوش شيماء100187
ناجح(ة)إقليم: تاونات970330الرياضياتوهرة يوسف100222
ناجح(ة)إقليم: تاونات922408الرياضياتالزكاري إلياس100172
ناجح(ة)إقليم: تاونات922742الرياضياتسليوي سكينة100210
ناجح(ة)إقليم: تاونات1061477الرياضياتالغزالني  حمزة100214
ناجح(ة)إقليم: تازة867526الرياضياتطوش سفيان100127
ناجح(ة)إقليم: تاونات1023184الرياضياتالخرباوي فدوى100241
ناجح(ة)إقليم: تازة1006824الرياضياتالودان اية100252
ناجح(ة)إقليم: تازة991057الرياضياتعدنان عبد الحكم100229
ناجح(ة)إقليم: تاونات977203الرياضياتالخميسي فاطمة100156
ناجح(ة)إقليم: تازة1049067الرياضياتبويدمارا سهام100148
ناجح(ة)إقليم: تازة869069الرياضياتالعودي ازهور100016
ناجح(ة)إقليم: تاونات903282الرياضياتالكمودي سفيان100110
ناجح(ة)إقليم: تاونات959962الرياضياتعبيدي إكرام100109
ناجح(ة)إقليم: تاونات958672الرياضياتالمصلوحي فاطمة الزهراء100138
ناجح(ة)إقليم: تازة907066الرياضياتالريفي محمد100135
ناجح(ة)إقليم: تاونات897719الرياضياتسربوت سهام100024
ناجح(ة)إقليم: بولمان973422الرياضياتالكيري الحبيب100015
ناجح(ة)إقليم: تاونات883722الرياضياتقوبي حليمة100082
ناجح(ة)إقليم: تازة966325الرياضياتالرياني عبدالرحيم100111
ناجح(ة)إقليم: تازة1020502الرياضياتالعيادي عبد الرحيم100018
ناجح(ة)إقليم: تاونات876389الرياضياتبوشيخي ايمان100144
ناجح(ة)إقليم: تازة976850الرياضياترغيوي هشام100219
ناجح(ة)إقليم: بولمان942692الرياضياتالعماري سناء100169



6/20

القرارالمديرية اإلقليميةرقم الطلبالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحان

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: تاونات946293الرياضياتناجي عبدالحق100069
ناجح(ة)إقليم: تاونات1039750الرياضياتالديهاجي عبدالرحيم100142
ناجح(ة)إقليم: تازة909962الرياضياتابسيس بالل100234
ناجح(ة)إقليم: تازة1015362الرياضياتبلحاج ياسين100200
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب988513الرياضياتشافي احمد100159
ناجح(ة)إقليم: تازة894178الرياضياتالصنهاجي زكرياء100011
ناجح(ة)إقليم: تازة1034044الرياضياتمسكين محمد100067
ناجح(ة)إقليم: تاونات994150الرياضياتخافو سمية100101
ناجح(ة)إقليم: تاونات976685الرياضياتأولكوش رشيد100162
ناجح(ة)إقليم: تاونات905155الرياضياتغزال مريم100071
ناجح(ة)إقليم: تاونات877511الرياضياتاسليمني عزالدين100039
ناجح(ة)إقليم: تاونات893849الرياضياتراتب عتمان100000
ناجح(ة)إقليم: تاونات986103الرياضياتاسليطن  لحسن100206
ناجح(ة)إقليم: تاونات1015732الرياضياتالزغاري مريم100132
ناجح(ة)إقليم: تاونات914687الرياضياتالبخياري يوسف100107
ناجح(ة)إقليم: بولمان921634الرياضياتتردوست عبدهللا100074
ناجح(ة)إقليم: تاونات932132الرياضياتاتوعبوت حمو100020
ناجح(ة)إقليم: تاونات920796الرياضياتالربيعي حميد100057
ناجح(ة)إقليم: تاونات966160الرياضياتأومالل عمر100073
ناجح(ة)إقليم: تاونات1023966الرياضياتالموساوي عبد الحميد100167
ناجح(ة)إقليم: تازة936460الرياضياتالزاهي الهام100186
ناجح(ة)إقليم: تازة984092الرياضياتدالل جمال100238
ناجح(ة)إقليم: بولمان972876الرياضياتلوتيد ادريس100075
ناجح(ة)إقليم: تاونات907909الرياضياتحلحول سكينة100023
ناجح(ة)إقليم: تاونات967700الرياضياتعمراوي حسناء100048
ناجح(ة)إقليم: تازة974802الرياضياتاحيا فاطمة100086
ناجح(ة)إقليم: بولمان906207الرياضياتالكرش ابتسام100196
ناجح(ة)إقليم: بولمان932787الرياضياتايت العربي حسن100025
ناجح(ة)إقليم: تاونات875256الرياضياتمرزوق أيوب100189
ناجح(ة)إقليم: تاونات1013249الرياضياتاجنيني أيوب100152
ناجح(ة)إقليم: تاونات1016009الرياضياتجطو يسرى100173
ناجح(ة)إقليم: تاونات936642الرياضياتادوو حمزة100244
ناجح(ة)إقليم: تاونات952258الرياضياتمادو عبد الرحمان100034
ناجح(ة)إقليم: تاونات993701الرياضياتشنيور رجاء100246
ناجح(ة)إقليم: تاونات931459الرياضياتقاسمي نزهة100157
ناجح(ة)إقليم: بولمان1024207الرياضياتصيهب ايمان100212
ناجح(ة)إقليم: تاونات911515الرياضياتالعلمي محمد100004
ناجح(ة)إقليم: تاونات964785الرياضياتاهنيش خولة100253
ناجح(ة)إقليم: تاونات967028الرياضياتعرفاوي حمزة100085
ناجح(ة)إقليم: تاونات882245الرياضياتشطر غيثة100130
ناجح(ة)إقليم: تازة874580الرياضياتافقير احمد100131
ناجح(ة)إقليم: بولمان1066373الرياضياتاعمار ابراهيم100247
ناجح(ة)إقليم: تازة1063856الرياضياتاكراد إلياس100221
ناجح(ة)إقليم: تاونات1047955الرياضياتالزغاري محمد100165
ناجح(ة)إقليم: تازة987583الرياضياتلزرق حفصة100217
ناجح(ة)إقليم: تاونات938178الرياضياتسمري ابتسام100117
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ناجح(ة)إقليم: تازة1010410الرياضياتالسويني مريم100121
ناجح(ة)إقليم: تاونات969057الرياضياتدادي إيمان100232
ناجح(ة)إقليم: تازة869713الرياضياترقاس بوشرى100029
ناجح(ة)إقليم: تاونات906792الرياضياتالصلبي عبدالهادي100019
ناجح(ة)إقليم: تاونات924916الرياضياتبلخو فاطنة100141
ناجح(ة)إقليم: تازة933965الرياضياتمحمودي عبده100240
ناجح(ة)إقليم: تاونات931464الرياضياتمتوكيل خديجة100213
ناجح(ة)إقليم: تاونات940239الرياضياتالهادف محمد100054
ناجح(ة)إقليم: تاونات951116الرياضياتالقاسمي الحسين100027
ناجح(ة)إقليم: تاونات995638الرياضياتجمال نهيلة100106
ناجح(ة)إقليم: بولمان926688الرياضياتالخضراؤي زكية100208
ناجح(ة)إقليم: تاونات950478الرياضياتايت اعراب حمزة100202
ناجح(ة)إقليم: تاونات902736الرياضياتحليم محمد100171
ناجح(ة)إقليم: تاونات930787الرياضياتالعماري فاطمة100136
ناجح(ة)إقليم: تاونات1007230الرياضياتحيدا اكرام100231
ناجح(ة)إقليم: تاونات952658الرياضياتبركاوي موسى100072
ناجح(ة)إقليم: تاونات876288الرياضياتالعلمي محمد100118
ناجح(ة)إقليم: تازة913742الرياضياتبلمير حمزة100123
ناجح(ة)إقليم: تازة1040852الرياضياتالمدهون حمزة100160
ناجح(ة)إقليم: تاونات1064548الرياضياتارزيق سارة100080
ناجح(ة)إقليم: تاونات995698الرياضياتختام  فاطمة الزهراء100224
ناجح(ة)إقليم: تاونات924453الرياضياتالجبوري محسن100129
ناجح(ة)إقليم: تاونات916349الرياضياتالبرانصي فدوى100163
ناجح(ة)إقليم: تاونات971656الرياضياتعليوي نوفيسة100250
ناجح(ة)إقليم: تاونات989708الرياضياتغجداوي علوي اسامة100097
ناجح(ة)إقليم: تاونات918872الرياضياتالبردعي زهير100113
ناجح(ة)إقليم: تاونات955202الرياضياتالفارح  نهيلة100248
ناجح(ة)إقليم: تاونات884765الرياضياتسالمي طارق100119
ناجح(ة)إقليم: تاونات896446الرياضياتغفال فاطمة الزهراء100161
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017988الرياضياتمؤيد عصام100223
ناجح(ة)إقليم: بولمان873841الرياضياتحمان عبد هللا100168
ناجح(ة)إقليم: تاونات914109الرياضياتفارس ثورية100140
ناجح(ة)إقليم: تازة957324الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسالدقاقي عبدالنور101208
ناجح(ة)إقليم: تاونات1006093الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسالعمراني غيتة101201
ناجح(ة)إقليم: بولمان995057الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسموعتصيم فاطمة101189
ناجح(ة)إقليم: بولمان894706الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفساسمانة  حماني101204
ناجح(ة)إقليم: تاونات989130الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسالدرسي زبير101207
ناجح(ة)إقليم: بولمان1038685الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسقريمش شيماء101188
ناجح(ة)إقليم: تازة892150الفلسفة/علم اإلجتماع/علم النفسالدحماني احمد101173
ناجح(ة)إقليم: تاونات896738الفيزياء والكيمياءالحجي ايوب106917
ناجح(ة)إقليم: بولمان907781الفيزياء والكيمياءفركاني هند106870
ناجح(ة)إقليم: تاونات975556الفيزياء والكيمياءالبصري رجاء106947
ناجح(ة)إقليم: تاونات953092الفيزياء والكيمياءبن انحيلة احمد106918
ناجح(ة)إقليم: تاونات955681الفيزياء والكيمياءابن عامر نجاة107082
ناجح(ة)إقليم: تاونات881361الفيزياء والكيمياءالوقور أحمد106998
ناجح(ة)إقليم: تاونات993893الفيزياء والكيمياءزالم تلمساني قمر107087
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ناجح(ة)إقليم: بولمان916504الفيزياء والكيمياءزنيدي انوار106912
ناجح(ة)إقليم: صفرو973323الفيزياء والكيمياءصوصي علوي ايمان106978
ناجح(ة)إقليم: تاونات890879الفيزياء والكيمياءالعامري امين106920
ناجح(ة)إقليم: تاونات918766الفيزياء والكيمياءاألقرع فاطمة الزهراء107090
ناجح(ة)إقليم: بولمان917685الفيزياء والكيمياءعلوي منتصر106996
ناجح(ة)إقليم: تاونات930366الفيزياء والكيمياءالمستوي امال106802
ناجح(ة)إقليم: تاونات956451الفيزياء والكيمياءناهض اميمة106835
ناجح(ة)إقليم: تازة996618الفيزياء والكيمياءالحضري فاطمة الزهراء106819
ناجح(ة)إقليم: تاونات904530الفيزياء والكيمياءالمرنيسي نورة106901
ناجح(ة)إقليم: تاونات868224الفيزياء والكيمياءلزرق إيناس107078
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب918822الفيزياء والكيمياءعينوش مصطفى106864
ناجح(ة)إقليم: تاونات951983الفيزياء والكيمياءالبوجمعاوي حمزة106814
ناجح(ة)إقليم: تازة875816الفيزياء والكيمياءمزيان فاطمة الزهراء107089
ناجح(ة)إقليم: تاونات895477الفيزياء والكيمياءالوافي فدوى106962
ناجح(ة)إقليم: تازة870806الفيزياء والكيمياءابن منديل كوثر106826
ناجح(ة)إقليم: تازة923382الفيزياء والكيمياءالقرطيط  عبد الفتاح106848
ناجح(ة)إقليم: تاونات903306الفيزياء والكيمياءالونجلي بثينة106931
ناجح(ة)إقليم: تازة927195الفيزياء والكيمياءبوغرس  وليد106904
ناجح(ة)إقليم: صفرو896110الفيزياء والكيمياءخرماز ايمان106806
ناجح(ة)إقليم: تاونات945595الفيزياء والكيمياءالعطاري اكرام107103
ناجح(ة)إقليم: تاونات961938الفيزياء والكيمياءلزعر هدى107081
ناجح(ة)إقليم: تازة989330الفيزياء والكيمياءالنالي لمياء106953
ناجح(ة)إقليم: تاونات931622الفيزياء والكيمياءمخلص ايمان107101
ناجح(ة)إقليم: تاونات994265الفيزياء والكيمياءالشرابي حليمة107088
ناجح(ة)إقليم: تاونات917374الفيزياء والكيمياءكناش نجية106909
ناجح(ة)إقليم: بولمان1004762الفيزياء والكيمياءاوبوفتال سعيد106844
ناجح(ة)إقليم: تازة1057538الفيزياء والكيمياءببنيمور جهاد106811
ناجح(ة)إقليم: تاونات904823الفيزياء والكيمياءالهواري مريم106952
ناجح(ة)إقليم: تاونات981394الفيزياء والكيمياءرابح فؤاد107079
ناجح(ة)إقليم: تاونات879122الفيزياء والكيمياءشحم مريم106957
ناجح(ة)إقليم: بولمان1026828الفيزياء والكيمياءوالطالب  شيماء106900
ناجح(ة)إقليم: تاونات946041الفيزياء والكيمياءالمكاوي مروان106989
ناجح(ة)إقليم: تاونات880409الفيزياء والكيمياءفكري مراد106916
ناجح(ة)إقليم: بولمان952257الفيزياء والكيمياءاوعبدالدايم سعدية106990
ناجح(ة)إقليم: بولمان944705الفيزياء والكيمياءالديبي ياسين106927
ناجح(ة)إقليم: تازة920555الفيزياء والكيمياءبوكتاف أميمة107117
ناجح(ة)إقليم: بولمان1025530الفيزياء والكيمياءدرداز سكينة106799
ناجح(ة)إقليم: بولمان1009361الفيزياء والكيمياءعلج زينب107047
ناجح(ة)إقليم: بولمان915614الفيزياء والكيمياءالجهد المهدي106851
ناجح(ة)إقليم: بولمان987357الفيزياء والكيمياءالخالدي أميمة|107055
ناجح(ة)إقليم: بولمان880691الفيزياء والكيمياءبحيليس حنان106809
ناجح(ة)إقليم: بولمان932041الفيزياء والكيمياءجليل الحبيب106889
ناجح(ة)إقليم: بولمان978693الفيزياء والكيمياءافرفار فاطمة الزهراء106999
ناجح(ة)إقليم: بولمان997967الفيزياء والكيمياءميمي أيوب107084
ناجح(ة)إقليم: بولمان983554الفيزياء والكيمياءبرحيحو فاطمة106921
ناجح(ة)إقليم: تازة951413الفيزياء والكيمياءلمحرحر وصال107114
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ناجح(ة)إقليم: تازة902454الفيزياء والكيمياءاللوزة حجيبة106974
ناجح(ة)إقليم: تازة962288اللغة االنجليزيةبابور فاطمة الزهراء100357
ناجح(ة)إقليم: تاونات886611اللغة االنجليزيةبنخدة توفيق100414
ناجح(ة)إقليم: بولمان900595اللغة االنجليزيةابراهيمي ياسين100365
ناجح(ة)إقليم: تاونات894658اللغة االنجليزيةبوديك فاطمة الزهراء100321
ناجح(ة)إقليم: تاونات1016350اللغة االنجليزيةاليعكوبي صفاء100473
ناجح(ة)إقليم: تاونات903321اللغة االنجليزيةالعياشي شيماء100598
ناجح(ة)إقليم: تاونات930256اللغة االنجليزيةعنبر أميمة100323
ناجح(ة)إقليم: تازة916854اللغة االنجليزيةعاشور ايمان100586
ناجح(ة)إقليم: بولمان923462اللغة االنجليزيةبورمضان  ابتسام100554
ناجح(ة)إقليم: تاونات985417اللغة االنجليزيةمحرزي العلوي أميمة100372
ناجح(ة)إقليم: تاونات926609اللغة االنجليزيةلحنين مريم100381
ناجح(ة)إقليم: تاونات878447اللغة االنجليزيةتلويزت هاجر100337
ناجح(ة)إقليم: تاونات903226اللغة االنجليزيةحرشان محمد100391
ناجح(ة)إقليم: تاونات921407اللغة االنجليزيةالقطيبي  فراح100339
ناجح(ة)إقليم: تاونات904663اللغة االنجليزيةاهرام سكينة100479
ناجح(ة)إقليم: تازة922288اللغة االنجليزيةغبور أيوب علي100331
ناجح(ة)إقليم: بولمان902032اللغة االنجليزيةامهاوش انس100561
ناجح(ة)إقليم: تاونات900558اللغة االنجليزيةاسنني يونس100327
ناجح(ة)إقليم: تاونات920803اللغة االنجليزيةقاسمي اكرام100396
ناجح(ة)إقليم: بولمان953979اللغة االنجليزيةديدي أميمة100351
ناجح(ة)إقليم: بولمان920747اللغة االنجليزيةفريشة يوسف100557
ناجح(ة)إقليم: تاونات943573اللغة االنجليزيةزاهري ياسمين100424
ناجح(ة)إقليم: تازة983626اللغة االنجليزيةخيي أسامة100597
ناجح(ة)إقليم: تاونات973661اللغة االنجليزيةالداودي رضى100574
ناجح(ة)إقليم: بولمان953563اللغة االنجليزيةوحنى اعمر100415
ناجح(ة)إقليم: تازة935250اللغة االنجليزيةالخماس يونس100559
ناجح(ة)إقليم: بولمان983838اللغة االنجليزيةرزوك سعيدة100551
ناجح(ة)إقليم: تازة998315اللغة االنجليزيةبايفلت وليد100402
ناجح(ة)إقليم: تاونات952615اللغة االنجليزيةزيزي رانية100362
ناجح(ة)إقليم: تاونات969596اللغة االنجليزيةالمنجلي مريم100550
ناجح(ة)إقليم: بولمان1043547اللغة االنجليزيةاكرد سارة100274
ناجح(ة)إقليم: بولمان949834اللغة االنجليزيةاقريش سلمى100569
ناجح(ة)إقليم: تازة908623اللغة االنجليزيةالبوزرازي سمية100427
ناجح(ة)إقليم: تازة882317اللغة االنجليزيةفتاحي فاطمة الزهراء100332
ناجح(ة)إقليم: تازة921076اللغة االنجليزيةنجار اسماء100397
ناجح(ة)إقليم: تازة910901اللغة االنجليزيةزروقي أسية100438
ناجح(ة)إقليم: تاونات867986اللغة االنجليزيةبن المؤذن مصعب100335
ناجح(ة)إقليم: تازة1037235اللغة االنجليزيةالميموني أميمة100562
ناجح(ة)إقليم: تازة1022815اللغة االنجليزيةطناني نهيلة100445
ناجح(ة)إقليم: تاونات992374اللغة االنجليزيةكرطيط حنان100489
ناجح(ة)إقليم: تاونات872447اللغة االنجليزيةالبكري شيماء100255
ناجح(ة)إقليم: بولمان911561اللغة االنجليزيةالشواي وليد100350
ناجح(ة)إقليم: بولمان1005896اللغة االنجليزيةايت عشة اسماعيل100578
ناجح(ة)إقليم: بولمان1035119اللغة االنجليزيةقندوسي سمية100320
ناجح(ة)إقليم: بولمان893559اللغة االنجليزيةالوراد سكينة100344



10/20

القرارالمديرية اإلقليميةرقم الطلبالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحان

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: بولمان934218اللغة االنجليزيةالبخيري  هشام100535
ناجح(ة)إقليم: بولمان896575اللغة االنجليزيةالمفكر لمياء100501
ناجح(ة)إقليم: بولمان1036968اللغة االنجليزيةالصوابني  عمر100495
ناجح(ة)عمالة: مكناس979507اللغة العربيةحاجيوي هاجر108118
ناجح(ة)إقليم: تاونات902416اللغة العربيةالعمارتي  ابتهاج108012
ناجح(ة)عمالة: فاس987087اللغة العربيةجبوري محمد107768
ناجح(ة)عمالة: مكناس987088اللغة العربيةبوجادي محمد107852
ناجح(ة)إقليم: تاونات887245اللغة العربيةحجبان بشرى108121
ناجح(ة)إقليم: تاونات892477اللغة العربيةجبلي زكية107955
ناجح(ة)إقليم: تاونات911787اللغة العربيةالغنيوي نادية107872
ناجح(ة)إقليم: تاونات945404اللغة العربيةالشويخ دنيا108067
ناجح(ة)إقليم: تاونات937101اللغة العربيةالشعلي نهيلة107900
ناجح(ة)إقليم: تاونات890055اللغة العربيةالطاهري سكينة107898
ناجح(ة)إقليم: تاونات963121اللغة العربيةعبد الجليلي فتيحة107858
ناجح(ة)إقليم: تاونات926915اللغة العربيةأكنون  هجر107860
ناجح(ة)إقليم: تاونات966218اللغة العربيةبنعيسي  كوثر108037
ناجح(ة)إقليم: تاونات959432اللغة العربيةهاجر  وهبوت107882
ناجح(ة)إقليم: بولمان1032187اللغة العربيةقجيدع عمرو108085
ناجح(ة)إقليم: صفرو1021370اللغة العربيةالناصيري  والء107892
ناجح(ة)إقليم: تاونات936547اللغة العربيةغاللي يسرى108105
ناجح(ة)عمالة: فاس949963اللغة العربيةابوالعيش فاطمة الزهراء108144
ناجح(ة)إقليم: تاونات951521اللغة العربيةبوحبال كاميليا107713
ناجح(ة)إقليم: تاونات908130اللغة العربيةالحلفاوي سيف الدين107839
ناجح(ة)إقليم: تاونات905293اللغة العربيةالدريوش ليلى108024
ناجح(ة)إقليم: الحاجب987807اللغة العربيةزربن نورة107888
ناجح(ة)عمالة: فاس930222اللغة العربيةسماعيلي اسماعيل108147
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب940229اللغة العربيةدغباش ادريس107937
ناجح(ة)إقليم: تاونات919493اللغة العربيةبولحنك كنزة107797
ناجح(ة)إقليم: تاونات931413اللغة العربيةاألبيض فاطمة الزهراء107881
ناجح(ة)إقليم: تاونات871654اللغة العربيةبوقبيس خولة107964
ناجح(ة)إقليم: تاونات979616اللغة العربيةالنياري زكية107807
ناجح(ة)عمالة: فاس904021اللغة العربيةالهيشار كوثر108048
ناجح(ة)إقليم: بولمان870551اللغة العربيةعيسى محسن107914
ناجح(ة)إقليم: تازة881728اللغة العربيةبنداوود ابتسام107876
ناجح(ة)إقليم: بولمان920101اللغة العربيةحبيط منير107665
ناجح(ة)عمالة: فاس932357اللغة العربيةبالل فاطمة107856
ناجح(ة)إقليم: تاونات982057اللغة العربيةكمون سلمى107880
ناجح(ة)عمالة: فاس968055اللغة العربيةمنعيناري فاطمة الزهراء108169
ناجح(ة)عمالة: فاس880849اللغة العربيةصافي زكرياء107702
ناجح(ة)إقليم: تاونات894505اللغة العربيةالعمومري محمد107884
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1015093اللغة العربيةأمزيل لمياء108110
ناجح(ة)إقليم: تاونات952376اللغة العربيةالماموني هاجر108029
ناجح(ة)إقليم: تاونات898598اللغة العربيةبوجبهة  خديجة107724
ناجح(ة)إقليم: تاونات927937اللغة العربيةبولعالم امينة107854
ناجح(ة)إقليم: تاونات941578اللغة العربيةبورقية شادية107740
ناجح(ة)إقليم: تاونات993472اللغة العربيةالداودي هدى107873
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ناجح(ة)عمالة: فاس966265اللغة العربيةمنور الهام107804
ناجح(ة)إقليم: تازة996942اللغة العربيةالدخيسي سكينة107815
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب977234اللغة العربيةالمجاطي حفيظة107779
ناجح(ة)إقليم: تاونات925801اللغة العربيةمرون عائشة108166
ناجح(ة)إقليم: تاونات934107اللغة العربيةبوطراس مريم107803
ناجح(ة)إقليم: بولمان913773اللغة العربيةدريوش فاطمة108025
ناجح(ة)إقليم: تاونات987299اللغة العربيةأحسيني عزيزة107793
ناجح(ة)إقليم: تاونات986991اللغة العربيةاالخضر آية107887
ناجح(ة)إقليم: صفرو951650اللغة العربيةالعيساوي نبيل107816
ناجح(ة)إقليم: تاونات995553اللغة العربيةصريطي وفاء107777
ناجح(ة)إقليم: تاونات941366اللغة العربيةلعبيد هند107739
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب894443اللغة العربيةأرعباب ياسمين107879
ناجح(ة)عمالة: فاس913576اللغة العربيةأعظيظي خديجة108028
ناجح(ة)إقليم: تاونات937182اللغة العربيةعلواني فدوى107889
ناجح(ة)إقليم: تاونات932249اللغة العربيةالزعراط فاطمة الزهراء107857
ناجح(ة)إقليم: بولمان992552اللغة العربيةالبوزياني ابراهيم107802
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب901304اللغة العربيةصديقي  فاطمة107874
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1004507اللغة العربيةحيمد اسماء107818
ناجح(ة)إقليم: تاونات982110اللغة العربيةجدوي مريم108143
ناجح(ة)إقليم: تاونات1016407اللغة العربيةالبوزياني عبد الصمد107949
ناجح(ة)إقليم: تاونات961488اللغة العربيةشردال عبدالهادي108019
ناجح(ة)عمالة: فاس967842اللغة العربيةالحسناوي محمد108064
ناجح(ة)إقليم: بولمان907814اللغة العربيةالعسري ليلى107776
ناجح(ة)إقليم: تاونات927241اللغة العربيةالكراوي سكينة108129
ناجح(ة)إقليم: تازة953200اللغة العربيةبن صالح محمد107662
ناجح(ة)عمالة: فاس991018اللغة العربيةمراني علوي حفصة108139
ناجح(ة)إقليم: تاونات904916اللغة العربيةالغياتي  فؤاد107953
ناجح(ة)عمالة: فاس965229اللغة العربيةالحجاوي هاجر107780
ناجح(ة)إقليم: تاونات999032اللغة العربيةافقير هاجر107773
ناجح(ة)إقليم: بولمان1022507اللغة العربيةالهاللي عبد الرحمان107893
ناجح(ة)عمالة: فاس1067796اللغة العربيةنبيه سارة108013
ناجح(ة)إقليم: تاونات929160اللغة العربيةلمشروط حكيم107912
ناجح(ة)عمالة: فاس991870اللغة العربيةقصير محمد107791
ناجح(ة)إقليم: تاونات898363اللغة العربيةباباخاي حجيبة107758
ناجح(ة)إقليم: تاونات975792اللغة العربيةحاجيوي حورية107725
ناجح(ة)عمالة: فاس956662اللغة العربيةقدوري سفيان107726
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب932311اللغة العربيةحضور إيمان107824
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب974918اللغة العربيةغزال إيمان108101
ناجح(ة)إقليم: بولمان913774اللغة العربيةالخراق عادل107811
ناجح(ة)إقليم: تاونات898633اللغة العربيةقريبو أحالم107948
ناجح(ة)إقليم: تاونات983589اللغة العربيةراوي أميمة107809
ناجح(ة)إقليم: تاونات1019896اللغة العربيةاجهبلي مريم108117
ناجح(ة)إقليم: تاونات928997اللغة العربيةالكريرح إيمان107728
ناجح(ة)عمالة: فاس942438اللغة العربيةبوبكري محمد107971
ناجح(ة)إقليم: تاونات908235اللغة العربيةاألشهب عبدالمغيث108083
ناجح(ة)عمالة: فاس941241اللغة العربيةالعاجي زكرياء108016
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ناجح(ة)إقليم: بولمان949563اللغة العربيةفاضل وئام108160
ناجح(ة)إقليم: تاونات912213اللغة العربيةالشبالوي محمد107737
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب919210اللغة العربيةناصيري شيماء107885
ناجح(ة)إقليم: تاونات973194اللغة العربيةاإلدريسي حليمة107692
ناجح(ة)إقليم: تاونات952322اللغة العربيةرباح عماد107957
ناجح(ة)عمالة: فاس978311اللغة العربيةعواد  إيمان108164
ناجح(ة)عمالة: فاس930291اللغة العربيةالنهري سارة107946
ناجح(ة)عمالة: فاس944355اللغة العربيةاحميداني  اسية107762
ناجح(ة)إقليم: تاونات921626اللغة العربيةالحداد سفيان108148
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017496اللغة العربيةالخالفي  مصطفى107959
ناجح(ة)إقليم: بولمان947212اللغة العربيةالخراق  عثمان107901
ناجح(ة)عمالة: فاس878088اللغة العربيةالمزبوري كريمة107683
ناجح(ة)إقليم: إفران952515اللغة العربيةبكور جميلة107746
ناجح(ة)إقليم: بولمان913776اللغة العربيةبوزكارت فدوى107744
ناجح(ة)إقليم: تازة962434اللغة العربيةخروبة  نهيلة108076
ناجح(ة)إقليم: بولمان964618اللغة العربيةالعرباوي سناء108150
ناجح(ة)إقليم: بولمان958548اللغة العربيةجرف خالد107784
ناجح(ة)عمالة: فاس974568اللغة العربيةالهداجية مونير107997
ناجح(ة)إقليم: تاونات935906اللغة العربيةالفراس إلهام107963
ناجح(ة)إقليم: تاونات929714اللغة العربيةالتابتي جميلة107712
ناجح(ة)إقليم: تاونات995613اللغة العربيةالريفي مريم108162
ناجح(ة)عمالة: فاس941424اللغة العربيةاجبيلو  حنان107761
ناجح(ة)إقليم: تاونات1004456اللغة العربيةالربعي مصطفى107870
ناجح(ة)عمالة: فاس929523اللغة العربيةالبراهمي سعيدة107666
ناجح(ة)إقليم: تاونات896271اللغة العربيةالمجدوبي رقية107863
ناجح(ة)إقليم: تاونات973016اللغة العربيةلطف فاطمة108126
ناجح(ة)عمالة: فاس1014077اللغة العربيةالمبروك صفية107707
ناجح(ة)إقليم: إفران951065اللغة العربيةوعكي  سهيلة108130
ناجح(ة)عمالة: فاس998987اللغة العربيةكرومي ياسين107765
ناجح(ة)إقليم: تاونات924395اللغة العربيةالسراطي مريم108009
ناجح(ة)إقليم: تاونات983615اللغة العربيةبوراشد  صفاء108165
ناجح(ة)عمالة: فاس981837اللغة العربيةالقواس زكية108027
ناجح(ة)إقليم: تاونات987163اللغة العربيةهنو أسماء107678
ناجح(ة)إقليم: إفران937346اللغة العربيةعمري اكرام107897
ناجح(ة)إقليم: تاونات983063اللغة العربيةبن عبو لمياء107931
ناجح(ة)إقليم: تاونات984095اللغة العربيةمحمودي فاطمة108098
ناجح(ة)عمالة: فاس998988اللغة العربيةاالنصاري عبد الحكيم107668
ناجح(ة)إقليم: بولمان922381اللغة العربيةالبوطاهري سناء107859
ناجح(ة)إقليم: تاونات981979اللغة العربيةبوفتات الحبيب107979
ناجح(ة)إقليم: تاونات952208اللغة العربيةالغزيزل خديجة107965
ناجح(ة)إقليم: بولمان978949اللغة العربيةخرخاش لبنى107878
ناجح(ة)إقليم: بولمان945950اللغة العربيةبوزيد رقية108109
ناجح(ة)إقليم: إفران1004099اللغة العربيةعشوش خدوج107869
ناجح(ة)عمالة: فاس929184اللغة العربيةالمشوي اسماء107688
ناجح(ة)إقليم: بولمان948656اللغة العربيةالدعلي عبد السالم107786
ناجح(ة)إقليم: بولمان917970اللغة العربيةالعيادي سناء108033
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ناجح(ة)إقليم: بولمان983743اللغة العربيةرزوق لمياء107788
ناجح(ة)إقليم: بولمان1060461اللغة العربيةبن المصطفى إيمان107760
ناجح(ة)إقليم: بولمان1042961اللغة العربيةصادق سعاد107821
ناجح(ة)إقليم: بولمان937703اللغة العربيةالجراري هجر108134
ناجح(ة)إقليم: بولمان903072اللغة العربيةلعفو مريم107977
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب896665اللغة العربيةعماري مريم107883
ناجح(ة)إقليم: صفرو950595اللغة العربيةيعكوبي مروان108120
ناجح(ة)إقليم: بولمان881049اللغة العربيةالقبي خديجة107798
ناجح(ة)إقليم: بولمان1022464اللغة العربيةكعواس اميمة107836
ناجح(ة)إقليم: بولمان909498اللغة العربيةالعرجي رضى108154
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب995878اللغة العربيةالصدقي  سفيان107960
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب868796اللغة العربيةالحمداني نهيلة107763
ناجح(ة)عمالة: فاس1035878اللغة العربيةعينون اميمة108062
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب953770اللغة العربيةابنو عيسى نزهة107792
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب908104اللغة العربيةالقبيلي سلمى108074
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب952930اللغة العربيةبنهنو عبد الصبور108032
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب889347اللغة العربيةلغالم فاطمة الزهراء107691
ناجح(ة)إقليم: تاونات917665اللغة الفرنسيةالقصري كريمة108415
ناجح(ة)إقليم: صفرو886986اللغة الفرنسيةزروال اميمة108402
ناجح(ة)إقليم: تاونات940423اللغة الفرنسيةاليوبي خديجة108244
ناجح(ة)إقليم: تاونات934861اللغة الفرنسيةالصاكر فاطمة الزهراء108455
ناجح(ة)عمالة: مكناس927426اللغة الفرنسيةبوسيف  فاطمة الزهراء108398
ناجح(ة)إقليم: بولمان926373اللغة الفرنسيةالبوكيلي كمال108322
ناجح(ة)عمالة: مكناس924941اللغة الفرنسيةالخطابي وئام108304
ناجح(ة)إقليم: صفرو1019528اللغة الفرنسيةقوادير اميمة108396
ناجح(ة)إقليم: تاونات1009178اللغة الفرنسيةالبكاري هدى108358
ناجح(ة)إقليم: بولمان924096اللغة الفرنسيةتعزبيت ايمان108300
ناجح(ة)إقليم: تاونات911649اللغة الفرنسيةازديك شيماء108393
ناجح(ة)إقليم: تازة993817اللغة الفرنسيةالخنتاش حفيظة108175
ناجح(ة)إقليم: بولمان872999اللغة الفرنسيةالعثماني أسامة108435
ناجح(ة)إقليم: تاونات879710اللغة الفرنسيةالوردي فدوى108459
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب967798اللغة الفرنسيةعبدالرحماني اسماء108259
ناجح(ة)إقليم: صفرو1059161اللغة الفرنسيةودغيري محمد108350
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب879216اللغة الفرنسيةجعوان  مروة108454
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب958844اللغة الفرنسيةالخرازي العروسي أمينة108385
ناجح(ة)إقليم: تاونات914452اللغة الفرنسيةلكحل اميمة108256
ناجح(ة)إقليم: إفران905637اللغة الفرنسيةحمداوي ايمان108392
ناجح(ة)إقليم: بولمان1002176اللغة الفرنسيةصفاء الوردي108374
ناجح(ة)إقليم: بولمان868934اللغة الفرنسيةسباعي آية108369
ناجح(ة)إقليم: تاونات979015اللغة الفرنسيةأزمي حسني شيماء108324
ناجح(ة)إقليم: تاونات1021509اللغة الفرنسيةقدوري شمس الضحى108344
ناجح(ة)إقليم: تاونات936051اللغة الفرنسيةالغازي عبد االله108299
ناجح(ة)إقليم: تاونات876809اللغة الفرنسيةجغوطة شاذية108301
ناجح(ة)إقليم: بولمان935468اللغة الفرنسيةامرابط فاطمة الزهراء108407
ناجح(ة)إقليم: تاونات897430اللغة الفرنسيةصادق بثينة108273
ناجح(ة)إقليم: تازة940966اللغة الفرنسيةبنطبريش سناء108410
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ناجح(ة)إقليم: تاونات922961اللغة الفرنسيةالمتوكل سليمة108386
ناجح(ة)إقليم: تاونات1009179اللغة الفرنسيةمسكين هدى108340
ناجح(ة)إقليم: بولمان924970اللغة الفرنسيةبراضي امال108313
ناجح(ة)إقليم: بولمان977867اللغة الفرنسيةالطالبي وئام108400
ناجح(ة)إقليم: تازة939910اللغة الفرنسيةالطويل خديجة108357
ناجح(ة)إقليم: تاونات1006561اللغة الفرنسيةدوالتي هاجر108248
ناجح(ة)إقليم: بولمان913731اللغة الفرنسيةاكريعة اسماء108365
ناجح(ة)إقليم: تاونات1023452اللغة الفرنسيةزويتن فدوى108465
ناجح(ة)إقليم: إفران940137اللغة الفرنسيةشليق امينة108378
ناجح(ة)إقليم: تاونات950905اللغة الفرنسيةاليعكوبي خولة108364
ناجح(ة)إقليم: تاونات997177اللغة الفرنسيةدوقمة المهدي108346
ناجح(ة)إقليم: تاونات1000279اللغة الفرنسيةالعزابي سهام108334
ناجح(ة)إقليم: تازة983600اللغة الفرنسيةقلباوي ايمان108372
ناجح(ة)إقليم: تاونات943204اللغة الفرنسيةالسعيدي فاطمة الزهراء108421
ناجح(ة)إقليم: بولمان869444اللغة الفرنسيةالمصباحي صوريا108178
ناجح(ة)إقليم: تاونات942258اللغة الفرنسيةكرواني  أمال108425
ناجح(ة)إقليم: تازة1020483اللغة الفرنسيةبوزردة حليمة108252
ناجح(ة)إقليم: تازة1066909اللغة الفرنسيةصدوقي نبيل108193
ناجح(ة)إقليم: تاونات976128اللغة الفرنسيةامليلس سراء108457
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب969034اللغة الفرنسيةالزكري هبة108328
ناجح(ة)إقليم: تازة981114اللغة الفرنسيةالبحر خلود108321
ناجح(ة)إقليم: تاونات1018892اللغة الفرنسيةعلوي فاطمة الزهراء108242
ناجح(ة)إقليم: تاونات1002466اللغة الفرنسيةبوسالمتي سلمى108349
ناجح(ة)إقليم: تازة929821اللغة الفرنسيةبوعيدان فاطمة الزهراء108306
ناجح(ة)إقليم: تاونات981887اللغة الفرنسيةالعمراوي بشرى108440
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب937641اللغة الفرنسيةحوحو خولة108387
ناجح(ة)إقليم: تاونات952868اللغة الفرنسيةالصفصافي زينب108360
ناجح(ة)إقليم: الحاجب919234اللغة الفرنسيةالناجي حورية108235
ناجح(ة)إقليم: تاونات961525اللغة الفرنسيةالخلوفي هناء108207
ناجح(ة)إقليم: بولمان1003338اللغة الفرنسيةصفاء فزازي108399
ناجح(ة)إقليم: تاونات1053484اللغة الفرنسيةبادي سناء108336
ناجح(ة)إقليم: تاونات1019558اللغة الفرنسيةالوزاني الطيبي هاجر108260
ناجح(ة)إقليم: الحاجب997139اللغة الفرنسيةلخصاصي ليلى108371
ناجح(ة)إقليم: بولمان903075اللغة الفرنسيةلمغاري أمينة108366
ناجح(ة)إقليم: تاونات967872اللغة الفرنسيةالريفي العمارتي   بثينة108429
ناجح(ة)إقليم: تاونات935779اللغة الفرنسيةالشرابي زينب108216
ناجح(ة)إقليم: تاونات869949اللغة الفرنسيةحينجي ندى108325
ناجح(ة)إقليم: تاونات963002اللغة الفرنسيةعلمي مرية108197
ناجح(ة)إقليم: تاونات999146اللغة الفرنسيةبن الطالب  نهيلة108367
ناجح(ة)إقليم: تاونات937816اللغة الفرنسيةبنكرعة  فاطمة الزهراء108408
ناجح(ة)إقليم: تاونات1034728اللغة الفرنسيةالنوايتي كوثر108257
ناجح(ة)إقليم: تاونات950812اللغة الفرنسيةالصدقي اميمة108449
ناجح(ة)إقليم: تازة976758اللغة الفرنسيةالبكوري كوثر108462
ناجح(ة)إقليم: تاونات1013695اللغة الفرنسيةكونكسي هدى108441
ناجح(ة)إقليم: تازة918651اللغة الفرنسيةمزيان مطالسي نعيمة108228
ناجح(ة)إقليم: تاونات980264اللغة الفرنسيةالنحيلي نسيمة108383
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ناجح(ة)إقليم: تازة888117اللغة الفرنسيةصبار مريم108381
ناجح(ة)إقليم: بولمان995933اللغة الفرنسيةزهر لمياء108343
ناجح(ة)إقليم: بولمان923443اللغة الفرنسيةقدار وداد108430
ناجح(ة)إقليم: تاونات955253اللغة الفرنسيةهتاف كوثر108403
ناجح(ة)إقليم: تاونات878689اللغة الفرنسيةلحسايني ليلى108172
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب937511اللغة الفرنسيةادركان فرح108412
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب932626اللغة الفرنسيةبلعربي وصال108438
ناجح(ة)إقليم: تاونات905391اللغة الفرنسيةبن احدش عبير108405
ناجح(ة)إقليم: تاونات953266اللغة الفرنسيةسبعي إكرام108458
ناجح(ة)إقليم: إفران906528اللغة الفرنسيةالصباري وئام108445
ناجح(ة)إقليم: تاونات1013366اللغة الفرنسيةالوادي نهيلة108411
ناجح(ة)إقليم: تاونات994529اللغة الفرنسيةالبوعزاوي شيماء108420
ناجح(ة)إقليم: تاونات964880اللغة الفرنسيةبيطو هدى108331
ناجح(ة)إقليم: تاونات1012174اللغة الفرنسيةالعيساوي اميمة108263
ناجح(ة)إقليم: تاونات933399اللغة الفرنسيةالكدار اكرام108236
ناجح(ة)إقليم: تاونات882569اللغة الفرنسيةمنصور   شيماء108303
ناجح(ة)إقليم: تاونات1015463اللغة الفرنسيةكنون عائشة108460
ناجح(ة)إقليم: بولمان919943اللغة الفرنسيةلكرير بشرى108255
ناجح(ة)إقليم: تاونات925143اللغة الفرنسيةالجزولي فيروز108422
ناجح(ة)إقليم: تاونات1016814اللغة الفرنسيةازناك شيماء108347
ناجح(ة)إقليم: تاونات987895اللغة الفرنسيةالهداري مريم108327
ناجح(ة)إقليم: تاونات1001094اللغة الفرنسيةالبريرشي لبنى108222
ناجح(ة)إقليم: تاونات1052072اللغة الفرنسيةكرماح  إيمان108333
ناجح(ة)إقليم: بولمان945088اللغة الفرنسيةكريرش أميمة108450
ناجح(ة)إقليم: تاونات870563اللغة الفرنسيةفياللي طموح شيماء108196
ناجح(ة)إقليم: تاونات1011593اللغة الفرنسيةالزياني شيماء108229
ناجح(ة)إقليم: إفران922351اللغة الفرنسيةالزرنوفي نسرين108314
ناجح(ة)إقليم: تاونات1065061اللغة الفرنسيةالفتحي فاطمة الزهراء108184
ناجح(ة)إقليم: تاونات869732اللغة الفرنسيةبلحاج نهيلة108362
ناجح(ة)إقليم: تاونات1035514اللغة الفرنسيةالحائك احسان108217
ناجح(ة)إقليم: تاونات876780اللغة الفرنسيةالبسالمتي سكينة108231
ناجح(ة)إقليم: بولمان959394اللغة الفرنسيةالصديق ليلى108284
ناجح(ة)إقليم: بولمان927359اللغة الفرنسيةاليغودي لبنى108443
ناجح(ة)إقليم: تاونات887506اللغة الفرنسيةالطاهيري نزهة108182
ناجح(ة)إقليم: بولمان907662اللغة الفرنسيةاقريع  عبدالمالك108250
ناجح(ة)إقليم: تاونات922122اللغة الفرنسيةأمزيان الحسني أديبة108239
ناجح(ة)إقليم: بولمان974594اللغة الفرنسيةالويداني لبنى108348
ناجح(ة)إقليم: تاونات905398اللغة الفرنسيةالحيرش صالح الدين108354
ناجح(ة)إقليم: بولمان991403اللغة الفرنسيةاشطوان مريم108295
ناجح(ة)إقليم: تاونات950746اللغة الفرنسيةبوزلماط شيماء108288
ناجح(ة)إقليم: تاونات902050اللغة الفرنسيةأخصاص أميمة108406
ناجح(ة)إقليم: تاونات922157اللغة الفرنسيةهلباج سمية108370
ناجح(ة)إقليم: بولمان971058اللغة الفرنسيةعكو نزهة108195
ناجح(ة)إقليم: تاونات933729اللغة الفرنسيةالعروسي هاجر108395
ناجح(ة)إقليم: بولمان978662اللغة الفرنسيةطاي اميمة108267
ناجح(ة)إقليم: بولمان934470اللغة الفرنسيةعلوي محمدي اكرام108363
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ناجح(ة)إقليم: تاونات967115اللغة الفرنسيةسغواني فاطمة108436
ناجح(ة)إقليم: بولمان1006951اللغة الفرنسيةبوركع فدوى108308
ناجح(ة)إقليم: تاونات1010047اللغة الفرنسيةالديب  اميمة108227
ناجح(ة)إقليم: بولمان915212اللغة الفرنسيةرجافا دنيا108251
ناجح(ة)إقليم: تاونات869576اللغة الفرنسيةالبصري مريم108394
ناجح(ة)إقليم: بولمان991884اللغة الفرنسيةاودانا فرح108451
ناجح(ة)إقليم: تاونات976296اللغة الفرنسيةالعمراني شادية108368
ناجح(ة)إقليم: تاونات874987اللغة الفرنسيةزويتا  صفاء108233
ناجح(ة)إقليم: بولمان999185اللغة الفرنسيةشودي أنس108296
ناجح(ة)إقليم: تاونات927354اللغة الفرنسيةالبروحي سلمى108464
ناجح(ة)إقليم: تاونات964246اللغة الفرنسيةالكنوني احسان108447
ناجح(ة)إقليم: تاونات925745اللغة الفرنسيةابطيمي شيماء108337
ناجح(ة)إقليم: بولمان988122اللغة الفرنسيةالريضى حمزة108330
ناجح(ة)إقليم: تاونات979627اللغة الفرنسيةزقان آسية108199
ناجح(ة)إقليم: بولمان947896اللغة الفرنسيةسعودي خولة108434
ناجح(ة)إقليم: تاونات895224اللغة الفرنسيةسخسوخ حكيم108418
ناجح(ة)إقليم: تاونات911153اللغة الفرنسيةقشيقش لطيفة108180
ناجح(ة)إقليم: بولمان989891اللغة الفرنسيةأصرار سندس108375
ناجح(ة)إقليم: بولمان938524اللغة الفرنسيةيغنيك شيماء108293
ناجح(ة)إقليم: بولمان960472اللغة الفرنسيةابريقة هدى108345
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب988188اللغة الفرنسيةبوحوت سلمى108453
ناجح(ة)إقليم: تاونات879917اللغة الفرنسيةالساكر  عثمان108266
ناجح(ة)إقليم: تاونات1017018اللغة الفرنسيةالتوزاني خديجة108332
ناجح(ة)إقليم: تاونات927270اللغة الفرنسيةحيدات اسماء108335
ناجح(ة)إقليم: تاونات936516اللغة الفرنسيةقرمادة إكرام108428
ناجح(ة)إقليم: بولمان916210اللغة الفرنسيةحمدي فاطمة الزهراء108323
ناجح(ة)إقليم: بولمان933672اللغة الفرنسيةشجاع سهام108269
ناجح(ة)إقليم: بولمان940301اللغة الفرنسيةالركام أميمة108446
ناجح(ة)إقليم: بولمان989912اللغة الفرنسيةالبوخاري كوثر108213
ناجح(ة)إقليم: بولمان1040602اللغة الفرنسيةالمكنسي سلوى108191
ناجح(ة)إقليم: بولمان905753اللغة الفرنسيةكرمح عبدالغني108171
ناجح(ة)إقليم: بولمان1055939اللغة الفرنسيةالزينوني يسرى108404
ناجح(ة)إقليم: بولمان914208اللغة الفرنسيةبن الفقير سلمى108389
ناجح(ة)إقليم: بولمان885876اللغة الفرنسيةالماللي  مريم108384
ناجح(ة)إقليم: بولمان867024اللغة الفرنسيةرياض  فاطمة108442
ناجح(ة)إقليم: بولمان976342اللغة الفرنسيةالسليماني وصال108285
ناجح(ة)إقليم: بولمان890947اللغة الفرنسيةازرويول فاطمة الزهراء108262
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1014423اللغة الفرنسيةخرشاش منى108391
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب970631اللغة الفرنسيةسالمة فاطمة الزهراء108316
ناجح(ة)إقليم: بولمان937077اللغة الفرنسيةالجراري هبة108215
ناجح(ة)إقليم: بولمان970593اللغة الفرنسيةالخالفي هجر108179
ناجح(ة)إقليم: بولمان962401اللغة الفرنسيةالمساري نهاد108466
ناجح(ة)إقليم: بولمان968044اللغة الفرنسيةزعيزع سلمى108209
ناجح(ة)إقليم: بولمان1016827اللغة الفرنسيةبويردان شهيناز108388
ناجح(ة)إقليم: إفران1022083المعلومياتقرسيس يوسف107579
ناجح(ة)إقليم: تاونات924318المعلومياتالعناقي بسمة107661
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ناجح(ة)إقليم: إفران969585المعلومياتسالمة سارة107569
ناجح(ة)إقليم: تاونات902545المعلومياتقجاج سومية107562
ناجح(ة)إقليم: تاونات950343المعلومياتبوعيشة صالح الدين107620
ناجح(ة)إقليم: تازة967368المعلومياتالعمراوي وئام107652
ناجح(ة)إقليم: تاونات875776المعلومياتصدراتي زكرياء107577
ناجح(ة)إقليم: تاونات891032المعلومياتالدراز شيماء107647
ناجح(ة)إقليم: تاونات869814المعلومياتالبلغيتي  سمية107563
ناجح(ة)إقليم: تاونات1024238المعلومياتممدوح أميمة107616
ناجح(ة)إقليم: بولمان893809المعلومياتعباد رشيد107653
ناجح(ة)إقليم: بولمان1033339المعلومياتمدان محمد107551
ناجح(ة)إقليم: تازة1029305المعلومياتبوكدور فاطمة الزهراء107536
ناجح(ة)إقليم: بولمان975720المعلومياتالعسراوي رشيدة107602
ناجح(ة)إقليم: بولمان910951المعلومياتزرهوني إكرام107560
ناجح(ة)إقليم: تاونات1012436المعلومياتفرحان رجاء107561
ناجح(ة)إقليم: تازة892311المعلومياتصباح لقمان107614
ناجح(ة)إقليم: تازة910006المعلومياتاجليلي محمد107612
ناجح(ة)إقليم: بولمان951677المعلومياتملود اية107654
ناجح(ة)إقليم: تاونات962064المعلومياتالرحماني محمد107656
ناجح(ة)إقليم: تازة1033708المعلومياتبنهري محمد107570
ناجح(ة)إقليم: تازة970547علوم الحياة واالرضميرة عبدالسالم101980
ناجح(ة)إقليم: تاونات924718علوم الحياة واالرضالكوط  شيماء102336
ناجح(ة)إقليم: تاونات948773علوم الحياة واالرضالوردي  أيوب102247
ناجح(ة)إقليم: تاونات909587علوم الحياة واالرضنصيح نورة102328
ناجح(ة)إقليم: بولمان894042علوم الحياة واالرضونجلي مثبوت محمد102218
ناجح(ة)إقليم: تاونات932006علوم الحياة واالرضالزنطار سناء102035
ناجح(ة)إقليم: صفرو937888علوم الحياة واالرضاشنارن ايمان101969
ناجح(ة)إقليم: تاونات900881علوم الحياة واالرضالبركادي ابتسام101974
ناجح(ة)إقليم: تاونات991917علوم الحياة واالرضمطالعي سلمى102018
ناجح(ة)إقليم: بولمان933273علوم الحياة واالرضاستيي ضحى102320
ناجح(ة)إقليم: تاونات991581علوم الحياة واالرضزروال أسماء102326
ناجح(ة)إقليم: تاونات913039علوم الحياة واالرضالصمطي بالل102003
ناجح(ة)إقليم: تازة937765علوم الحياة واالرضبكاري كوثر102250
ناجح(ة)إقليم: تازة908392علوم الحياة واالرضاخليج اسماء102075
ناجح(ة)إقليم: تاونات1000618علوم الحياة واالرضالعساوي أيوب101958
ناجح(ة)إقليم: تاونات911395علوم الحياة واالرضبوسالمة أنس102228
ناجح(ة)إقليم: تاونات925099علوم الحياة واالرضالياداري حسناء102019
ناجح(ة)إقليم: بولمان896871علوم الحياة واالرضقنان كريمة102063
ناجح(ة)إقليم: تاونات917291علوم الحياة واالرضحدفي شيماء102274
ناجح(ة)إقليم: تازة919265علوم الحياة واالرضالضاوي  سميرة102200
ناجح(ة)إقليم: بولمان874859علوم الحياة واالرضابتور بهيجة102004
ناجح(ة)إقليم: تازة1024424علوم الحياة واالرضالبريمي يوسف102147
ناجح(ة)إقليم: بولمان993085علوم الحياة واالرضوزاني تهامي حورية102040
ناجح(ة)إقليم: تازة907863علوم الحياة واالرضاخليج فاطمة102233
ناجح(ة)إقليم: تاونات996015علوم الحياة واالرضالحجاجي سارة101938
ناجح(ة)إقليم: تاونات963528علوم الحياة واالرضالمرزوقي ابتسام102324
ناجح(ة)إقليم: تاونات958690علوم الحياة واالرضاجحيلل مريم102254
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ناجح(ة)إقليم: بولمان932909علوم الحياة واالرضالكرادي فاطمة الزهراء101963
ناجح(ة)إقليم: تاونات922951علوم الحياة واالرضخلوق اميمة102077
ناجح(ة)إقليم: بولمان982953علوم الحياة واالرضوزاني ثوريا102312
ناجح(ة)إقليم: تاونات899037علوم الحياة واالرضالحقوني يسرى101962
ناجح(ة)إقليم: تاونات897570علوم الحياة واالرضحاكمي فاطمة الزهراء102145
ناجح(ة)إقليم: تاونات954777علوم الحياة واالرضالزغاري كوثر102331
ناجح(ة)إقليم: بولمان920761علوم الحياة واالرضهامي فاطمة101951
ناجح(ة)إقليم: تازة923372علوم الحياة واالرضالحرشاوي  فاطمة الزهراء102013
ناجح(ة)إقليم: تاونات931888علوم الحياة واالرضايت الحسين  فاطمة الزهراء102084
ناجح(ة)إقليم: تاونات955219علوم الحياة واالرضزيان  أسماء102282
ناجح(ة)إقليم: تاونات922143علوم الحياة واالرضهاني مريم101957
ناجح(ة)إقليم: تاونات999063علوم الحياة واالرضالواثق فاطمة الزهراء102042
ناجح(ة)إقليم: تاونات938482علوم الحياة واالرضالبلغيتي بشرى102034
ناجح(ة)إقليم: تاونات925843علوم الحياة واالرضلعبيدي منال102201
ناجح(ة)إقليم: بولمان919218علوم الحياة واالرضالمهداوي محمد102295
ناجح(ة)إقليم: تازة914701علوم الحياة واالرضشكراد امنة102248
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب907890علوم الحياة واالرضفكير مريم102189
ناجح(ة)إقليم: بولمان989177علوم الحياة واالرضاليعكوبي كريمة102000
ناجح(ة)إقليم: بولمان958247علوم الحياة واالرضعزفار سلمى102316
ناجح(ة)إقليم: تاونات1032453علوم الحياة واالرضقصير فوزية101993
ناجح(ة)إقليم: بولمان882680علوم الحياة واالرضالحروني علوي  محمد102005
ناجح(ة)إقليم: تاونات1010930علوم الحياة واالرضالصكر رابحة102311
ناجح(ة)إقليم: تاونات900656علوم الحياة واالرضاحماد  أسماء102086
ناجح(ة)إقليم: تاونات960282علوم الحياة واالرضخايف هللا  أسماء102205
ناجح(ة)إقليم: إفران967387علوم الحياة واالرضأمالل أحالم102137
ناجح(ة)إقليم: إفران915494علوم الحياة واالرضقنفور منال101999
ناجح(ة)إقليم: بولمان917275علوم الحياة واالرضلحريشي مريم102051
ناجح(ة)إقليم: تاونات984800علوم الحياة واالرضاخوداوي شيماء102104
ناجح(ة)إقليم: بولمان895173علوم الحياة واالرضبوليقة حمزة102283
ناجح(ة)إقليم: بولمان925386علوم الحياة واالرضبولوز فتيحة102082
ناجح(ة)إقليم: بولمان987334علوم الحياة واالرضمساوي محمد102196
ناجح(ة)إقليم: بولمان1015033علوم الحياة واالرضلشكر وفاء102002
ناجح(ة)إقليم: بولمان1036890علوم الحياة واالرضشقرون هاجر102020
ناجح(ة)إقليم: بولمان918635علوم الحياة واالرضاليعكوبي كريمة102152
ناجح(ة)إقليم: بولمان887662علوم الحياة واالرضالعلوي المحمدي محمد101949
ناجح(ة)إقليم: تاونات956343التربية البدنيةفزازي بالل101710
ناجح(ة)إقليم: تازة981724التربية البدنيةبطاحة شكير101832
ناجح(ة)عمالة: مكناس877644التربية البدنيةنعمي قطرالندى101934
ناجح(ة)إقليم: تازة1036613التربية البدنيةكارا سميرة101792
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب1002835التربية البدنيةمدغري محمد أسامة101922
ناجح(ة)إقليم: تاونات956344التربية البدنيةعميرة زيد101835
ناجح(ة)إقليم: تازة980394التربية البدنيةاغميمط  محمد101584
ناجح(ة)إقليم: تاونات1047014التربية البدنيةانعنيعة زكريا101864
ناجح(ة)إقليم: تاونات896291التربية البدنيةبن احمادي هاجر101901
ناجح(ة)إقليم: تاونات984555التربية البدنيةموسى عائشة101659
ناجح(ة)إقليم: تاونات882156التربية البدنيةبومزيزا معاذ101928
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ناجح(ة)إقليم: بولمان1001708التربية البدنيةلحميم أنس101882
ناجح(ة)إقليم: تازة980395التربية البدنيةبلحاج ياسين101617
ناجح(ة)إقليم: تاونات991810التربية البدنيةرحباوي هاجر101915
ناجح(ة)إقليم: بولمان1021166التربية البدنيةالدرويش الهاشمي101526
ناجح(ة)إقليم: تازة1026011التربية البدنيةعلو أميمة101920
ناجح(ة)إقليم: تاونات923440التربية البدنيةبودن إسماعيل101808
ناجح(ة)إقليم: تاونات1020134التربية البدنيةالضل هناء101780
ناجح(ة)إقليم: تاونات905561التربية البدنيةبوفنيشل سامي101747
ناجح(ة)إقليم: تاونات926037التربية البدنيةكرام حمزة101909
ناجح(ة)إقليم: تاونات930144التربية البدنيةالشفاني معاد101704
ناجح(ة)إقليم: تاونات926846التربية البدنيةبقالي علي101911
ناجح(ة)إقليم: تاونات934468التربية البدنيةالمش عيسى101703
ناجح(ة)إقليم: تاونات933618التربية البدنيةمازني فاطمة الزهراء101892
ناجح(ة)إقليم: تاونات926365التربية البدنيةاباكو رجاء101758
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب875645التربية البدنيةامرابطي حمزة101561
ناجح(ة)إقليم: تاونات1000548التربية البدنيةقرقور فيصل101563
ناجح(ة)إقليم: تاونات962678التربية البدنيةبوفلوس فرح101816
ناجح(ة)إقليم: تاونات956342التربية البدنيةالغالم خليل101576
ناجح(ة)إقليم: تاونات914087التربية البدنيةالضاوي كوثر101799
ناجح(ة)إقليم: تاونات919137التربية البدنيةابرشان ابتسام101897
ناجح(ة)إقليم: تاونات944818التربية البدنيةالخبازي خليصة101900
ناجح(ة)إقليم: تاونات1055204التربية البدنيةوشن محمد101528
ناجح(ة)إقليم: تاونات956341التربية البدنيةخرباش شيماء101825
ناجح(ة)إقليم: بولمان983122التربية البدنيةأوراغ محمد101921
ناجح(ة)إقليم: تاونات1011746التربية البدنيةالغليوي سفيان101844
ناجح(ة)إقليم: تاونات868278التربية البدنيةاإلدريسي الحسني األزمي عبدالحي101817
ناجح(ة)إقليم: تاونات1043188التربية البدنيةالمجاهد محسن101580
ناجح(ة)إقليم: تاونات923822التربية البدنيةمنصور  محمد101820
ناجح(ة)إقليم: بولمان962075التربية البدنيةمخلص سكينة101914
ناجح(ة)إقليم: تاونات1057326التربية البدنيةبومهدي عبد المجيد101581
ناجح(ة)إقليم: تاونات958657التربية البدنيةفايح عدنان101648
ناجح(ة)إقليم: بولمان959387التربية البدنيةالشتيوي محمد101670
ناجح(ة)إقليم: تاونات928274التربية البدنيةالسحمودي يوسف101521
ناجح(ة)إقليم: تاونات1057838التربية البدنيةفراجي مراد101698
ناجح(ة)إقليم: تاونات873588التربية البدنيةيمني المهدي101762
ناجح(ة)إقليم: بولمان1032014التربية البدنيةلحنين محمود101685
ناجح(ة)إقليم: تاونات922072التربية البدنيةلحسايني نوال101725
ناجح(ة)إقليم: بولمان1041650التربية البدنيةالعيدي فاطمة الزهراء101731
ناجح(ة)إقليم: موالي يعقوب886005التربية البدنيةكحايكي  سلمى101931
ناجح(ة)إقليم: تاونات939242التربية البدنيةاللبن احمد101727
ناجح(ة)إقليم: صفرو947371التربية البدنيةالصافي حمزة101636
ناجح(ة)إقليم: تاونات1045560التربية البدنيةاسمار اسامة101845
ناجح(ة)إقليم: بولمان997595التربية البدنيةالبكري محمد101871
ناجح(ة)إقليم: تاونات908330التربية البدنيةيساري يعقوب101545
ناجح(ة)إقليم: بولمان1046606التربية البدنيةاعزاب حازم101734
ناجح(ة)إقليم: تاونات988359التربية البدنيةاليموري ادريس101894
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ناجح(ة)إقليم: تاونات1008830التربية البدنيةبنمداني احمد امين101680
ناجح(ة)إقليم: تاونات967567التربية البدنيةزروال سعد101912
ناجح(ة)إقليم: بولمان1018655التربية البدنيةالشمالي زينب101674
ناجح(ة)إقليم: تاونات1020840التربية البدنيةاطراف معاذ101729
ناجح(ة)إقليم: بولمان1007978التربية البدنيةاحساين محمد أنوار101560
ناجح(ة)إقليم: بولمان892623التربية البدنيةطاهري مروان101518
ناجح(ة)إقليم: بولمان1052525التربية البدنيةاورحو رضوان101538
ناجح(ة)إقليم: تاونات976601التربية البدنيةالشاد خولة101895
ناجح(ة)إقليم: بولمان884191التربية البدنيةسلمان سعد101764
ناجح(ة)إقليم: بولمان919968التربية البدنيةلمان ايمن101918
ناجح(ة)إقليم: تاونات1042130التربية البدنيةبرديج ايوب101878
ناجح(ة)إقليم: تاونات1006110التربية البدنيةعدنان عبد السالم101693
ناجح(ة)إقليم: تاونات898915التربية البدنيةمتنبي أمين101760
ناجح(ة)إقليم: بولمان967455التربية البدنيةحمداوي أمين101552
ناجح(ة)إقليم: تاونات920554التربية البدنيةحتيم بنقاري101632
ناجح(ة)إقليم: بولمان923365التربية البدنيةلوكال سعد101769
ناجح(ة)إقليم: تاونات929869التربية البدنيةبديدة محمد امين101740
ناجح(ة)إقليم: تاونات1042554التربية البدنيةالحمداني اسماعيل101750
ناجح(ة)إقليم: تاونات1011189التربية البدنيةالفرنوع صالح الدين101689
ناجح(ة)إقليم: بولمان1061569التربية البدنيةحميش حمزة101705
ناجح(ة)إقليم: بولمان867722التربية البدنيةكداوي محمد طه101650
ناجح(ة)إقليم: بولمان1015448التربية البدنيةوالي فياللي علمي أيوب101717
ناجح(ة)إقليم: تاونات877010التربية البدنيةالخالدي رضا101707


