
 مقر التكويناإلسم والنسبرقم االمتحان
الجديدةميلود املسكيني139
الجديدةبن الحيمر يوسف158
الجديدةناعوم رفيقة118
الجديدةعبد العزيز بلخواض160
الجديدةميارة عبدالكريم458
الجديدةعبد الغاني إخوصان157
الجديدةعمر شاعر455
الجديدةعزيز بلبصري361
الجديدةابراهيم بطل144
الجديدةفاطمة الزراري405
الجديدةحسين   املويني162
الجديدةالكامل بدر127
الجديدةبوحنيك محمد244
الجديدةانوار هاشم167
الجديدةبوشعيب الحاتمي130
الجديدةعادل اوصالح412
الجديدةكلثوم همار170
الجديدةكريم الكداوي140
الجديدةمعاش عبد الجليل403
الجديدةزينب بنستي379
الجديدةاحمد احساين413
الجديدةعالل مفتاح131
الجديدةمراد جدراوي407
الجديدةهشام  بناجي117
الجديدةعبد االله زاهير376
الجديدةقروي عمر224
الجديدةمحمد رياض451
الجديدةمراد بوشخار398
الجديدةالتوتي محمد142
الجديدةحمزاني املصطفى390
الجديدةمحب خالد482
الجديدةمحمد قاسمي438
الجديدةحافيظ ايت بن ويسعدان474
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الجديدةعز الدين  املالح138
الجديدةأبو األنوار جمال128
الجديدةعبد اللطيف عكرود135
الجديدةانوار املواق408
الجديدةبديعة شيخي363
الجديدةجدي عبد املطالب123
الجديدةأنوار جوهري154
الجديدةعبد املالك دمشقي440
الجديدةنادية الداديس ي428
الجديدةعبد الرحيم كروان414
الجديدةحسن العيفر367
الجديدةعبد االله لحنش399
الجديدةأحمد خيطي164
الجديدةرشيد واسالم416
الجديدةالراجي حسن383
الجديدةمنان سفيان47

الجديدةيسين أيوبي155
الجديدةجعيدي محمد457
الجديدةالبسناوي عبد اإلاله169
الجديدةمحمد السالوي159
الجديدةرشيد  إزاوي386
الجديدةعبد الرزاق الكراوي465
الجديدةعبدالعاطي لحريزية388
الجديدةسعيد دريهمي436
الجديدةلبيس حكيمة453
الجديدةعبد القادر الزروالي156
الجديدةالقطابي االدريس ي موالي لحسن220
الجديدةالنور إحسان183
الجديدةيوسف ملغمض132
الجديدةلكجل زهيرة434
الجديدةاملصطفى ساهل133
الجديدةالهام فتام366
الجديدةعبد هللا ايت زكار473
الجديدةالعوني  مقداد447
الجديدةشكيب فدوى163
الجديدةعبد هللا قبس116
الجديدةمحمد بنرابح152
الجديدةبوهراوة حسن378
الجديدةشهيد محمد425
الجديدةعلي حفيظ392
الجديدةعبد القادر بوحوت450
الجديدةعبد املجيد  امياقم150
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الجديدةاملصطفى بورزيق456
الجديدةرض ى قاف119
الجديدةسميرة بنخويا 296
الجديدةحسن املتوكل421
الجديدةعبد املجيد الوداح432
الجديدةزايدي بدر385
الجديدةعبدالكبير اخريبش161
الجديدةمصالحي العربي241
الجديدةنور الدين الراجي486
الجديدةيوسف اسافار137
الجديدةيوسف بسام431
الجديدةهشام ربيعي364
الجديدةصابر  فيصل134
الجديدةسلمي ادريس443
الجديدةعبد هللا بلمجدوب153
الجديدةمحمد صبوري420
الجديدةفيصل عطوش387
الجديدةنوفل بنزكور377
الجديدةيوسف قروش ى417
الجديدةعبدالحق بوفالح129
الجديدةالطيب درقاوي464
الجديدةإيمان محساني38

الجديدةجمال شرفاوي184
الجديدةفردي خليد356
الجديدةوالطالب عبد السالم471
الجديدةالشريف زرهان 302

الجديدةعبد الهادي برنية9
الجديدةجبار كريم225
الجديدةحكيمة السرغيني89
الجديدةحليمة حريق15

الجديدةالغالية عمارة322
الجديدةسهام لفقير267
الجديدةزعاق إيمان358
الجديدةزهرة لبيض250
الجديدةحسن الفيض ي14
الجديدةنور الدين الصبر6

الجديدةحسن هشامي69
الجديدةكطاري محمد208
الجديدةنجيب صالح الدين352
الجديدةنزهة ملبراع255
الجديدةالكمالي جمال الدين238
الجديدةنجام املصطفى188
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الجديدةسعيد رشيد2
الجديدةلوردي عائشة173
الجديدةعزيز ضريح 326
الجديدةالزروالي رشيدة222
الجديدةحسناء هشام29

الجديدةزكية الكشوم 306
الجديدةعطوش ي محمد80

الجديدةاملنياني سومية351
الجديدةفاطمة أعبوش253
الجديدةسياف محمد177
الجديدةإبراهيم يوسفي43
الجديدةبديعة أبوزيد1

الجديدةسعيد  احناق262
الجديدةالباهلي ليلى426
الجديدةعبد الفتاح البوعيش ي28
الجديدةخديجة العلوي10

الدار البيضاءايمان التشيش180
الدار البيضاءأمال بلكاملة68

الدار البيضاءأمين ابن الحمراء 300
الدار البيضاءايت حنين يونس232
الدار البيضاءاحجبوها اسديو203
الدار البيضاءمحمد وعزاني261
الدار البيضاءمصطفى عوكلي101
الدار البيضاءمموري بوشعيب185
الدار البيضاءقاديري نادية353
الدار البيضاءإبراهيم علواني 291
الدار البيضاءبوريان خديجة174
الدار البيضاءمدني ياسر35

الدار البيضاءمقبول توفيق214
الدار البيضاءموالي املهدي مستعد العلوي103
الدار البيضاءناهد زفاتي252
الدار البيضاءبوشرى الغازي21

الدار البيضاءمسكاوي منير199
الدار البيضاءعبد االله البخاري114
الدار البيضاءعبد الهادي الوتيق22

الدار البيضاءاجدوري محمد190
الدار البيضاءرشيد نعيم 290
الدار البيضاءعلي بوفايدة109
الدار البيضاءالسخار سناء52

الدار البيضاءبنيحيى محمد176
الدار البيضاءابراهيم املخشوني463
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الدار البيضاءأنين نظيرة281
الدار البيضاءرشيد غمادي325
الدار البيضاءفوزية  انويني151
الدار البيضاءحفيظة مقور 305
الدار البيضاءعبد اللطيف ريطي84
الدار البيضاءمحمد زندوكي59

الدار البيضاءالحسناوي لحسن200
الدار البيضاءخالد سعيدون17
الدار البيضاءاسماعيلي جمال66
الدار البيضاءالحداد فاطمة55

الدار البيضاءحياة الكزيط113
الدار البيضاءمحلوب عبد الكريم191
الدار البيضاءمعطاوي بلعباس رجاء213
الدار البيضاءبونوا مجدة339
الدار البيضاءفتيحة قشاش54

الدار البيضاءوفاء لحمادي312
الدار البيضاءقويدر ليلي234
الدار البيضاءرشيدة مرزوق316
الدار البيضاءامينة يوسف265
الدار البيضاءرشيد حمشاش212
الدار البيضاءعائشة بوريان313
الدار البيضاءعادل ملراكي466
الدار البيضاءاملهدي ذهبي355
الدار البيضاءحالوي حنان270
الدار البيضاءحنان برادي85

الدار البيضاءقمحي جواد243
الدار البيضاءرشيد اخياط112
الدار البيضاءعبد الرزاق ملكاوي266
الدار البيضاءعبد الغني الصديق74

الدار البيضاءملتخم عبد االله219
الدار البيضاءلوديني خالد349
الدار البيضاءالصاخي عبد الكبير67
الدار البيضاءكمال فوزي58

الدار البيضاءصحباني رشيد196
الدار البيضاءعبد الرحيم مسيح317
الدار البيضاءالحباش ي قدور359
الدار البيضاء خالد الشحم77
الدار البيضاءعبد الغني حضاري11
الدار البيضاءالحسين تاقي8

الدار البيضاءبوشعيب مسير286
الدار البيضاءطاهر محمد49

الدار البيضاءعبد اللطيف جوهري328
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الدار البيضاءعبد الهادي الفحيلي65
الدار البيضاءعبو يوسف336
الدار البيضاءلكميري عبدالحي335
الدار البيضاءمديحة زكرياء254
الدار البيضاءنصيب هشام195
الدار البيضاءايمان صوفي343
الدار البيضاءطاسة نور الدين204
الدار البيضاءعادل رمزي308
الدار البيضاءمصطفى فارس288
الدار البيضاءعبد الرحيم حريز64
الدار البيضاءأبو حفص مدرك44

الدار البيضاءالحضري عبد الكريم273
الدار البيضاءرشيد عزيزي24

الدار البيضاءشكير خدوج279
الدار البيضاءعبد اللطيف ايت يحي472
الدار البيضاءلبادري عبد الحكيم215
الدار البيضاءالحسين الجاوي63
الدار البيضاءبوشعيب األسمر79

الدار البيضاءلعجل خديجة247
الدار البيضاءملحيسك حسن202
الدار البيضاءاألعوج سبيل76

الدار البيضاءرازي جمال217
الدار البيضاءعبد الفتاح برماكي350

الدار البيضاءعزيز اكنيون4
الدار البيضاءالحنبلي يوسف198
الدار البيضاءالعيوني خالد226
الدار البيضاءزكرياء سميحة276
الدار البيضاءهاللي عبد السالم192
الدار البيضاءالهام مباريك181
الدار البيضاءالخديري سفيان175
الدار البيضاءاملصباحي منيرة 303
الدار البيضاءالطرش ي عبد الحق37

الدار البيضاءحسن أشغون469
الدار البيضاءنوى هند346
الدار البيضاءالغازي خالد61

الدار البيضاءحميد كوسة315
الدار البيضاءعبد الصمد بلفاطمي71

الدار البيضاءعبد الغني التاوني298
الدار البيضاءلبنى نافع105
الدار البيضاءيوسف مربوش46

الدار البيضاءصفيح رشيد236
الدار البيضاءالتيهامي إيمان275

6/7



الدار البيضاءعثمان محمد186
الدار البيضاءالكبير محمد75
الدار البيضاءامعاوض هشام56

الدار البيضاءرشيد األندلس ي393
الدار البيضاءسابع عبد العزيز 193
الدار البيضاءسهام حسني182
الدار البيضاءوديع فاخر73
الدار البيضاء املصطفى تاولو45

الدار البيضاءعزيز البكراوي329
الدار البيضاءمحمد فهيم3

الدار البيضاءمحمد مزوار297
الدار البيضاءنبيل الصافي381
الدار البيضاءرشيد جقام251
الدار البيضاءرشيد صديقي39

الدار البيضاءعبد هللا كرير320
الدار البيضاءعبد الاله سالمي309
الدار البيضاءأمدي حنان348

الدار البيضاءرشيد حدوش5
الدار البيضاءعدنان الراوي216
الدار البيضاءفاطمة اليازيد256
الدار البيضاءنوال سليم 287
الدار البيضاءهاروش جميلة344
الدار البيضاءهشام أمهدي31

الدار البيضاءمينة مشتي310
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