
االجتماعيات:التخصص 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK290458352120أباعريب رشيد1

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمmc270063332649شهيدي زينب2

ن احمد3 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC280061352579مستعي 

سطات: إقليمسطات: إقليمcd662659328509البورقادي سعيد4

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk671315324108عنباري حياة5

سطات: إقليمسطات: إقليمw419406339085السميحي سهام6

سطات: إقليمسطات: إقليمWA247002325858غباوي مليكة7

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC287996354292كروم حسناء8

نوصيBb134825240908غلنشوك يوسف9 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC188660332140العود يوسف10

نوصيBB157783353128الحدادي شيماء11 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمT276596240919مجاهد وهيبة12

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1148398964مزوار رضوان13

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1662336152جبار عبدالرزاق14

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTk23001317119نعيم سفيان15

نوصيBb161995310392الفائق كوثر16 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمUC144518395916عرباوي عبد العالي17

سطات: إقليمسطات: إقليمWB188797380019غندور جواد18

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWa233897330596بخوت إسماعيل19

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD13959324414محفوظ أنس20

سطات: إقليمسطات: إقليمWA124748333019مطراش نادية21

يBK645820274624زقري أميمة22
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM531178432302مديح عزالدين23

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC258768324374الضو خديجة24

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM620457328003عيادي حنان25

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1321312978العروي عبد العزيز26

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWa266267326595اقنجاوي كوثر27

ن28 ي ياسي 
سطات: إقليمسطات: إقليمW414008282085حفيظن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمPB181691328551ايت سعيد يدار29

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC287641365418ديان نور الدين30

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC290871450673لطرش مراد31

ي علي32
ن
سطات: إقليمسطات: إقليمCN19773327019المعروف

سطات: إقليمسطات: إقليمCN22868346431بوشنافة عبد المجيد33

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA217820290029مجيد رحيمة34

ن35 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM590092240795حمص أمي 

ي الشاهدي أديب36
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانWb55561308448الوزانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC281161457233البدوي أسماء37

سطات: إقليمسطات: إقليمTK7411276160لهواوي يوسف38

ي محمد39
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMC246802345149كوانن

ن40 المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةBB24055437322النارصي ياسي 

سطات: إقليمسطات: إقليمZ561886312144فارس علي41

قاوي عبد المجيد42 سطات: إقليمسطات: إقليمCN3042446492الضن

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةSZ11861329899قلعي عبد القادر43

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمP292490345463وارزاكي رشيد44

سطات: إقليمسطات: إقليمWB172789348347سهدي عبدالرحمان45

سطات: إقليمسطات: إقليمW433050322544أبوهوش شيماء46

ن47 ي ياسي 
سطات: إقليمسطات: إقليمCN28863346413البوكنيفن

سطات: إقليمسطات: إقليمMJ2666608725الغيالي عبدالرحيم48

ن49 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBH612152244827خليل ياسي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH397024283245احمادة معاذ50

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمQA48276299914لفقيهي عبد الرحيم51

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH627228451156بدران خولة52

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمHH110934255970الدهيش محسن53

سطات: إقليمسطات: إقليمw376199341738عضوض ابراهيم54

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمLC309799348652البقالي غزالن55

ن56 ي نوراليقي  سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC282387489429صبر

ي صالح57
النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK621325301160احنينن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC269808443478دايم هللا سعيد58



ة59 ي سمب 
يBE899294328802ساخن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمPB208397241673أيت عبد المومن عبد هللا60

سطات: إقليمسطات: إقليمWA217860426823رفيق فاطمة61

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمM557882374360سوي محمد62

ي نورالدين63
سطات: إقليمسطات: إقليمV317224336373الحفيانن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB160224332359صبب  زينب64

نوصيBB46253431791السهوبة إيمان65 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكMD4046343084مزيات سكينة66

ي حكيمة67 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمw422265340909الخطانر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمZT105581462744الخياطي اناس68

نوصيالمحمدية: عمالةT241183248558حروش عبد الفتاح69 عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM24955272705البودي رجاء70

سطات: إقليمسطات: إقليمW311598333407تاج الدين خاليد71

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMA139159343901الزوبب  عثمان72

الجديدة: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7075347934الطلباوي ايوب73

سطات: إقليمسطات: إقليمPA149837487430بنحسو كريم74

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA148176255077لمسلك غزالن75

ف عبد الصمد76 بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمY345038629421ايت المستضن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمW365392294099حاضب  عبد الرحيم77

ش سهام78 يBl116473356509الحب 
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK515827326398العكال نسيمة79

ن الشقGJ47607345597الزياري المهدي80 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

نوصيالمحمدية: عمالةN425356484480تركانت أسماء81 عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيالمحمدية: عمالةT245554590416الروكي زكرياء82 عمالة مقاطعات سيدي البر

ي محمد83 نوصيBH366632401927حصينر نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمسطات: إقليمP312464457446حمان عبد الجليل84

ي هجر85 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمMJ8151275841محن 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK279490567940لمخربش أمال86

يZ487695571843معنان سفيان87
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBH463695305638فارس عبد الصمد88

ي89
ي عبد الغنن

يسطات: إقليمMC235397436689البنينن ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

ن الشقالنوارص: إقليمPB300199324384الوزيري نور الدين90 عمالة مقاطعة عي 

نوصيبنسليمان: إقليمTA104886403056العطاري عواطف91 عمالة مقاطعات سيدي البر

ن92 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسيدي بنور: إقليمmc283625318202اضويو ياسي 

يZ568065469020بن تابت كوتر93
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن94 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاالنوارص: إقليمWA260796252023كيدي الحسي 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليمPB151843475017الداوودي ابراهيم95

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانبرشيد: إقليمWa264688449732الخدري خديجة96

ي عبد  العزيز97
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالنوارص: إقليمV163949377643متف 

ي رشيدة98
نوصيWA192195347319خرسانن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليمPB190219274260أيت منصور إسماعيل99

ي100 يالجديدة: إقليمM599770383148عياد العرنر ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

ي فاطمة101
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليمw308026241967الحبش 

ن الشقBK527483249809الطاهري عبد العالي102 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ة يوسف103 نوصيPB235172352724اعمب  عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدz573466332044بوغليمة عبد االاله104

ة105 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBh266397339611اغبالو سمب 

يBK290252354797العلمي يوسف106
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانبنسليمان: إقليمTA112040343790عروب مراد107

ن108 يبنسليمان: إقليمTA131946362780العمراوي أمي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدالنوارص: إقليمBK340109605621ابوطالب الحسن109

نوصيBL139421487227فتاح زينب110 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات موالي رشيدBH475139307685التازي حنان111

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات: إقليمWA279268337402الفرع سكينة112

يسطات: إقليمWb114843340916براد عزيز113
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يالنوارص: إقليمBK272505272503العماري سوكينة114
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يالنوارص: إقليمBK666543254292ساسي زكرياء115
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يالجديدة: إقليمM585985327926صانع محمد116
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمD709735306023عبد النور عمرو117

نوصيBB140723347104اسعيدي هند118 يعمالة مقاطعات سيدي البر
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي صالح الدين119
 
يسطات: إقليمwb172533249670الساف

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBK333093347944المجهد عادل120



مديونة: إقليمسطات: إقليمMA124653332709عدنان المهدي121

مديونة: إقليمسطات: إقليمWB143409334559غاليمي حمزة122



بية البدنية:التخصص  التر

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB131690341863كرام حمزة1

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA273926339003صديق صالح2

نوصيBB137493483433كعادي أمينة3 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةTA144537308692خردوش أيوب4

ي شيماء5
 
نوصيBH617520323991الساف نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA257742341759اجدية شيماء6

ي اميمة7
نوصيJM64143339999حبش  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي مريم8
سطات: إقليمسطات: إقليمBJ440823535356لمكنن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA278687340698بالخدير فاطمة الزهراء9

ن10 ن أمي  النوارص: إقليمالنوارص: إقليمCD692451289545الداواللي 

يD888302273556السباعي شادية11 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

يBJ453683269445بكار نسيمة12 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

نوصيBB172703325852بورسحان يحن 13 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW400858328466جاسم أميمة14

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانPB253015277457الدباح فاطمة الزهراء15

ي16
نوصيD919955312955ادم العمرانن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM33779291606إدعبدهللا يوسف17

ي ابراهيم18
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمTA137796615442الحارن 

ن19 بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA141095350520العلوي اإلسماعيلي حسي 

ي ايمان20
عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكJB506644329522عمرانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBJ427942331193بللوش حمزة21

نوصيBj408124426137كدري امال22 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمwa266345293276المونس كريم23

ن24 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK288429281629المسعودي محمد ياسي 

سطات: إقليمسطات: إقليمWA254509273722عليوان حنان25

ي ربيعة26 مديونة: إقليممديونة: إقليمQ332721316093قزيبر

ي صالح الدين27
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM581942314883عالنن

ي مريم28
نوصيIB241183542885تابن  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBK649787273728ضعيف أسماء29

يBJ443258291558امحيمح اسماء30 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

نوصيI736157429963الوردي كريمة31 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW355628358795حمدينة حمزة32

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA277165251541سعدان ايمن33

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB129469412261االدريشي المهدي34

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانCD285738449916المرابط كوثر35

ي أيوب36 نوصيZ602434290050الحضن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH474008289261بودراع عبد العالي37

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH336395410453شيبوب سعد38

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمEB189006535228الهرويض محمد39

ن40 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمbk523868259211الفاطيمي أمي 

نوصيDC37884357896اكريش أيمن41 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB180745291134كميلي نهيلة42

نوصيBH497887375360مهتمي الياس43 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTK22619322161المراخي أيوب44

سطات: إقليمسطات: إقليمBE895011265389بزة إيمان45

ن46 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBE905874251631بوزكراوي ياسي 

نوصيZ544832404644خرخاش يوسف47 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيi737074267956عماري معاد48 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن49 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBJ404433426113كمو الحسي 

ن50 سطات: إقليمسطات: إقليمW402820463851سهيل محسي 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةCD588555300659باهض شيماء51

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH616413290999الوضاف مونيا52

نوصيBK380733276428بنشيكر سفيان53 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

ن54 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK287636495513مفتاح امي 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمTA146226280270هوري سماح55

نوصيBK694146336585قزبور خولة56 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBK688958276383الميطاري أحالم حبيبة57 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيJK32797245878لمسوي امل58 الجديدة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمالمحمدية: عمالةF595858359385بطاري هند59



ي عمر60
نوصيBK681322541918الصديف  مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ي حمزة61
ن

نوصيBH610863273876تارع مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBH612826384182خديري ابتسام62

سطات: إقليمسطات: إقليمW420801292021عمراوي ايوب63

ن64 ي ياسي 
سطات: إقليمسطات: إقليمWb174430555417المركانن

الجديدة: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانZG142292264427بن زهوم عصام65

سطات: إقليمسطات: إقليمEE900520423399بش  أسماء66

مديونة: إقليمالمحمدية: عمالةT231849437409صلح المهدي67

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمM616543255880عالوي سلم68

ي رضوان69 النوارص: إقليمبرشيد: إقليمWA233251357537حرنر

نوصيBB145540305112درويش سفيان70 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBL135918320598فارس أنس71

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBM35214290490أمركي خولة72

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH572646435620انوار طارق73

مديونة: إقليمبرشيد: إقليمWA197519316862تابية عبدالحكيم74

سيدي بنور: إقليمبرشيد: إقليمWA253571437646نشدة زكرياء75

سطات: إقليمسطات: إقليمBK295361351754بارز سكينة76

ن نهيلة77 سطات: إقليممديونة: إقليمBH390909273453معب 

سطات: إقليمبنسليمان: إقليمTk23959247166القاسمي حمزة78

سطات: إقليمالنوارص: إقليمBK688749261114الركادي هيبة79

سطات: إقليمالنوارص: إقليمBE839503541451ربيعي ايوب80

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمW399947282808التباعي وفاء81

ن82 ي محسي 
 
سيدي بنور: إقليمبرشيد: إقليمWa210227274684رزف

نوصيBK665556322310مصيلي صفاء83 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBl104608240730ارويس آدم84

ي اسماعيل85 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM486567468184بش 

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمWB185123536612تمار محمد86

ن87 سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمBH617325333327جدي محمد أمي 

نوصيBB162373324699المغاري خديجة88 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB156915424594لمعاودة حسناء89 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمWa221347331428القبلي هشام90

ن91 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBH621379245080عبد الرزاق العلوي ياسي 

ال الياس92 ن يBB156535250793دوالب  ن السبع الحي المحمدني سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات عي 

سيدي بنور: إقليمالنوارص: إقليمM571822313789اعبيدة يحن 93

سيدي بنور: إقليمالنوارص: إقليمBK677048255876رشيدي يارس المكي94

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانZT268640314063البكوري نجالء95



بية اإلسالمية:التخصص  التر

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

ي رشيد1
سطات: إقليمسطات: إقليمW421861250388الربانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM332323463941معاش اسماء2

ي امحمد3
 
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC217342486241دوف

ي امحمد4
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM452764453108بانن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK337171342080مكرم مريم5

نوصيBJ410391281625الكودي حمزة6 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB127455526092ابنعيش عمر7 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمWB111252302380قاسمي هشام8

نوصيBH353926259491بشار حمزة9 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW418824259264الحميدي حمزة10

سطات: إقليمسطات: إقليمTA78466345113دايش عبد الحق11

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBK630026557304المغراوي الزبب 12

سطات: إقليمسطات: إقليمCB174261527628امشيش محمد13

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM544799351494فايز محمد14

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمEE216710545001زاهر لحسن15

سطات: إقليمسطات: إقليمAD214354281576بكرن عبدالعالي16

نوصيBJ288848313524ايت الفقب  علي خالد17 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

يbk680960300593لمخيضة لحسن18
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن19 سطات: إقليمسطات: إقليمWB139397434772مرشد ياسي 

سطات: إقليمسطات: إقليمWA230380300376بيميك أيوب20

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA253886400684لحميدي أيوب21

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBM27980406882العمري عمر22

نوصيM376496552891بوعالم المصطفن23 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBJ360842390184شكدان مراد24 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي عبدالصمد25 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL148327432346الرجراخر

ي أحمد26
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM501827520799اشويبانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمJE263681401865باري أحمد27

سطات: إقليمسطات: إقليمWA233618304423المنصوري سعيد28

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM426546449646الساكي بوشعيب29

نغ زينب30 يBK650488306797متب 
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBE848712288017مسدد خالد31

ي هشام32 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC192485383553الفرخر

ادي محمد33 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمGN153168273829رس 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمWA245207263751كريم سناء34

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمAD157284289137خراز عواطف35

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانAE88475350624بنعال سكينة36

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدUC124125442420المساوي يوسف37

ي محمد38 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMa81664265978الفيالخر

مديونة: إقليممديونة: إقليمPB234163287693بران عبد الحكيم39

نوصيBJ369003283312ماهر فاطمة الزهراء40 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBM21212288112بعدي عمر41 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk267701268925باهي السعدية42

نوصيBE825724343150معارف سومية43 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

يJT60018304012السعيدي محمد44
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمj457203407338بورخر الحبيب45

نوصيBB90539443321حلوات عادل46 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW403120331690الحرشاوي نزهة47

ن48 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBL15819248612اسنغور محمدأمي 

يالجديدة: إقليمMA86521362125الكرش عبداللطيف49
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي محمد50 نوصيT260371287961غرانر نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمMC254548348183رشاد عادل51

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBK177540308368جليل فاطمة52

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBB87772388324نض اسماعيل53

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC224935352354خلوق طارق54



ي عبد الهادي55 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC173345594350الناخر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH363496308103ازعيب  المهدي56

نوصيBj421622305375خندوف زكرياء57 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW394180306852الزاهدي محمد58

نوصيBB39741274472شادلي يوسف59 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمI638836416518المندور عمار60

ن61 المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةK500498383342الحداد المرابط األمي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمP238055358707العامري عبد الحميد62

يN397633287714أيت وزغور خديجة63
بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمN86576387311عامر المختار64

ن65 ي الحسي 
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC238394280975لكرين 

ي فتيحة66 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL9849378581ايونر

سطات: إقليمسطات: إقليمW394373326888بقداوي سكينة67

سطات: إقليمسطات: إقليمWA208044518800لزرق سفيان68

ن69 سطات: إقليمسطات: إقليمWa269091542919المهداوي ياسي 

نوصيBK526117303793أزقيو هاجر70 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمw393321462413منضوري عبد الحي71

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدPB204833273837البضي سليمان72

مديونة: إقليممديونة: إقليمEE232081516255أمزيان حسام73

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBE665047295740البقالي وفاء74

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBE824022245328العزيوي عبد العالي75

نوصيEE518985391737الطويل مارية76 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC274176293734بلعروسي خديجة77

ن78 سطات: إقليمسطات: إقليمP280893307103قروش الحسي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمHH21722291984الغراس محمد79

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمIE31888327700اوعولي حنان80

يBK621076595043الناهي عمران81
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK341180295597بال السعدية82

سطات: إقليمسطات: إقليمW421738310747سموح المصطفن83

نوصيBj435209259014بيوسف نورالدين84 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH283660329038التوات يوسف85

سطات: إقليمسطات: إقليمBE838724439058بن يبة ابراهيم86

نوصيBH548802346879الكميت محمد87 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ي عمر88
نوصيN336423397601منانن المحمدية: عمالةعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدالجديدة: إقليمMA143466407452لفحل حكيمة89

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC259940282532عماد عثمان90

ية سارة91 سطات: إقليمالنوارص: إقليمbe816325508114بنبر

بنسليمان: إقليمبرشيد: إقليمWA252691501098تابت هناء92

نوصيBB98852280230ابو الحمام حميد93 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيT187654260583جباري طارق94 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL124679244109اوعبال عبد الرحيم95

ي سفيان96
مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمMD8373399058العرس 

نوصيMC199467258014اراوي عبد الحق97 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر



علوم الحياة واالرض:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

وك اكرام1 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC282501334697مبر

يBH586415338959بوداير هدى2
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي هارون3 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM604158498567الدروخر

ي أيوب4
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانAE87533342854لطفن

ي يوسف5
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277866243510توفيف 

ي اميمة6 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA138490240899الخضن

ن الشقBK635235301715الشعالي مريم7 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ي خديجة8 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE734701354103شلنر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM585809354228عباد عبد الحفيظ9

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM573587336002بوجعد اسماء10

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH478772343409العاشيق يشى11

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةPA216343348760بدرى مليكة12

ي13
 
ف سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM597073354921شتوان الش 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWA250419395467أدبرايم نادية14

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD13738446112عبد الرحيم حسناء15

نوصيBB138930259833ايت االخو ايمان16 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE878988555418همادي نجوى17

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM597393341222عاطف شيماء18

يMC269710315252الرشد رباب19
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBL60784326916البضاوي ثورية20 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمZ449398315769لعظم سلوى21

ن22 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمAA47867435414بابا محمد أمي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM569473445926اعزيز حنان23

يBJ433728242447أزهري زينب24 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH628009325704شفيق فاطمة الزهراء25

سطات: إقليمسطات: إقليمM576724270780عقنر حفصة26

نوصيBB127304291752كنان صابر27 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT277276464983عاقل أسامة28

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD11612351864كمال أميمة29

يف ايمان30 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدCD588521344701احمد الش 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE871603267479جناح سومية31

نوصيBB115052561132تنكش ليل32 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن الشقBE654079242362حميمش ويئام33 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD3487609698مسيوي شكيب34

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH474340333722الشاب فدوى35

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانJM54576435288التائب أسامة36

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM580821355871الجعدومي سهام37

ن38 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277074243529المصباخي ياسي 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانLb162717332295الجمال كوثر39

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBh612828291062واردي نبيلة40

ي اميمة41
سطات: إقليمسطات: إقليمA446239363922الزغدانن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBL143466521008البيدي زينب42

ي إحسان43
ن الشقBK658402241253غسان  ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمW411173445856مشارك كوثر44

ي رجاء45
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM613592342193حافضن

ي ضح46 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA131275402523لعنينر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBB164466278969عالوي سكينة47

ن48 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBE867690336810اإلدريشي أمي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1514316461نزار يوسف49

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC261943351592السالمي البتول50

يBJ425772270902مدكر سارة51 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

ن الشقHH66919342811المهيلي مريم52 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمEE503152326575ايت الفقيه فاطمة الزهراء53

ن54 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE869463332824الباهي ياسمي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM30406509292الهراز اسمهان55

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA262193538548المدنب حفصة56

يBJ399630284788نعمان أيوب57 ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH488230273492فنون خديجة58

ي منن59
مديونة: إقليممديونة: إقليمBB77979320577جنان 



عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH482658290820سويط المعظي60

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدMC291671498552رساج الدين نجوى61

يJB474109354899نور الدين سارة62
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB129319333330هبظي خديجة63

نوصيBB138061558487صالح الدين سلم64 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM519054360450عيساوي هشام65

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH490026542927القاسم سعيد66

يBK666262527102كرو خديجة67
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي وفاء68
يW409116323622بنانن ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE890668259708بلهام مريم69

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمT249730478165الحمولي ليل70

سطات: إقليمسطات: إقليمw421383338451أبورضوان أيوب71

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدP329722523498القادري حميد72

يBK323168263073سعيون صالح الدين73
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي احسان74 ن سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD9582343198لكنب 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمQ296625487985نقاش زهرة75

ن76 يBK650938348511دندان أمي 
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمT298127349801بن التاج كلثوم77

ي محسن78 سطات: إقليمسطات: إقليمQ313660335713سمب 

ي هاجر79
مديونة: إقليممديونة: إقليمBM20930338836أرضونن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمQA178414251423حاكمي يشى80

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH393789326810منظر هند81

ي رضا82 ن الشقBK290332242221الشاطنر ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBB135106271105مجاهيد زينب83

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH493627458997بلهوس إيمان84

ي مريم85
سطات: إقليمسطات: إقليمWB169749292322حسنن

ن86 ن ياسي  النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK632396299084نيت كي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBK273579270815الحر هدى87

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD16116549494الحلوي عبد الغفور88

نوصيJC568269283078اورير محمد89 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBb158812267134قربوس زينب90 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

ي نزار91
المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT266452245104حقانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277252333514الشداوي هشام92

ي اسماء93
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM576417361080غزوانن

سطات: إقليمسطات: إقليمWA257697355944شكرهللا محمد94

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمJE303759529509شكري عبد هللا95

يBK653234342412بودالح اميمة96
ن الشقعمالة مقاطعة الحي الحسنن عمالة مقاطعة عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK294146323760العمري حفيضة97

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH488591272000ادباب بسمة98

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH490566284631خلدين نسيبة99

نوصيBB148568286878هلهلي الشيماء100 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB125661265903بياري أسامة101 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH495571413028بيض حمزة102

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمQ268967241175ملكي مريم103

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE868842515893الديوري زينب104

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBL140583544770أمحيل عبد هللا105

يان نهاد106 ن عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدGM209443324240ببن

ى هر107 سطات: إقليمسطات: إقليمQB36350323443بش 

يBE860092480077بوزيت حنان108
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBB54155259128رديدي خديجة109

ى110 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMC248072527737البوغرامي بورس 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk291160272809أبونواس حنان111

يZt44550240718الزعيم ليل112
ن الشقعمالة مقاطعة الحي الحسنن عمالة مقاطعة عي 

ي فيصل113
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمZT179973481617الخمليش 

ن الشقBK637100601060كرامة كوثر114 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعة عي 

يBE881140252662سعداوي خليل115
بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمWB194062354633مرغيش أمال116

يBK607982271157اكزين فتيحة117
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH628519549783فرنان أسية118

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH599138526571فالح أمينة119

ي لكبب 120 سطات: إقليمسطات: إقليمWB171916602809حصنر

برشيد: إقليمبنسليمان: إقليمJB408254247760مسكي مريم121

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMj10585296044البحار المهدي122



برشيد: إقليمالجديدة: إقليمM574136272099لشخم مريم123

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA269684332717االشهب وفاء124

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH495232450310اميمة ابويعل125

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT250414549911قب نبيل126

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBK291013270470الحر نوهيلة127

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH479175354041رشيق يوسف128

حاف بهيجة129 ن سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM571590467275ببن

سطات: إقليمسطات: إقليمW403447329743الكحل ايمان130

ن الشقAE135309349483البوطي محمد131 برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمW395954332876مالح خديجة132

سطات: إقليمسطات: إقليمW372856303254مغراوي وداد133

سطات: إقليمسطات: إقليمP321483469243برقاوي لطيفة134

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM590286433571كريم مريم135

ن سليمان136 نوصيBM28598345663ايت الحسي  برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM594459301907وقاص أميمة137

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWB193870558457الزروالي حكيمة138

سطات: إقليمسطات: إقليمW423843528213برادة كوزي اسماء139

يIE30845448144بويخف رضوان140
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA260191399972براق المهدي141

سطات: إقليمالجديدة: إقليمM591326573441بنداموا صباح142

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBJ435531411804الكاهي أميمة143

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH394935497796مرجان حفصة144

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBK621648328459البهلول مريم145

ن146 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK528531270841كريم ياسي 

ي أيوب147
سطات: إقليمسطات: إقليمWB191073263352يوسفن

ي بوشعيب148
برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمM582693312761عوانن

ي حنان149
ن
ن الشقI738302438815المخلوف برشيد: إقليمعمالة مقاطعة عي 

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمMD16009466498ابو الليث يوسف150

يbk620295470353الزغاري خولة151
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBB104788284042شعنون أيوب152

ن السبع الحي المحمديBH384301323644الشتوكي أسماء153 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عي 

النوارص: إقليمسيدي بنور: إقليمFC50475545958العابدي حسن154



المعلوميات:التخصص 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

ن1 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمJM56661477078أكضيض ياسي 

كي الشيماء2 ن الشقM494208291365بلبر ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

نوصيBB155608309562فري    ح أنس3 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK692096318689الكيحل هاجر4

نوصيBB157415588249مواهب حمزة5 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL110820292070العلمي عمر6

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK636624288920نادية الوكش7

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA113780285299الزراعي معاذ8

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمJM15105313825ايت بنهم لمياء9

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM567664308326مطر أسماء10

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMC249881285658ركادي سعدالدين11

ن الشقBH628448583641الكوش إيمان12 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ي محمد13 سطات: إقليمسطات: إقليمW356263624297صوانر

ن14 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC258944360215لحضن ياسمي 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMC269543341991متيق فاطمة الزهراء15

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA262202242774كمال سعاد16

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM546756252828حكيم سلم17

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA138177523359اوعمي جميلة18

نوصيBB127080554697نصيب شيماء19 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي سمية20
ن
سطات: إقليمسطات: إقليمW413902283612صفصاف

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانU176773634760مهداوي مروى21

ن22 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC252767362556االراوي امي 

ن إلهام23 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBJ407307293083مسني 

ي كريمة24
يM421189243937الباقن  ن السبع الحي المحمدني يعمالة مقاطعات عي  ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

المحمدية: عمالةبنسليمان: إقليمTA130410609723حمراوي بدر25

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمJY29950308554لوت مريم26

سطات: إقليمسطات: إقليمW419827436331بلوردة وفاء27

سطات: إقليمسطات: إقليمW413332457027بصلي خديجة28

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH591550531672السعيدي ليل29

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM618980419897خديم نوهيلة30

ي خولة31 ن الشقBH474726425038تاخر عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC264784243052حباش زينب32

ي عبد الصمد33 خر
مديونة: إقليممديونة: إقليمWA257462281901المب 

ي مريم34
سطات: إقليمسطات: إقليمW404198312977لفظن

المحمدية: عمالةبنسليمان: إقليمTK224521261263األعرج محمد35

ي حسناء36
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH495544338555كنونن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA126601285986الميار زكرياء37

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT280944477016بوغاض عبد الرحمن38

نوصيBE900385454059نضي سلوى39 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي مريم40 نوصيMC288126307024الكصب  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB162818246685مرغوب زينب41 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM573416601028حافظ محمد42

سطات: إقليمسطات: إقليمw383887280746تجدة سعد43

اوي التباري44 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM585458290615خضن

ي محمد45
سطات: إقليمسطات: إقليمWB158518316500دحمانن

ي دعاء46 المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT274528248281الراخر

نوصيBB141229258613أباحاج أيوب47 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

يBk632037279474منادي سارة48
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي سناء49
برشيد: إقليمالجديدة: إقليمM592501242915طبيحن

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمQA172024480788حراك حمزة50

ي51
يBK673476471017شنان لطفن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات موالي رشيدBA43351634الكامل سكينة52

ي سلم53
يK495947461472الحيانن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي نادية54
يف  نوصيسطات: إقليمWA262246246535المش  عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBK390160593061العوينات مريم55

نوصيVA135373401109الدعادعي فرح56 يعمالة مقاطعات سيدي البر ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدbh465770304184هشام خديجة57



ي يونس58
النوارص: إقليمسطات: إقليمWB181248268445حسنن

ي رضوان59
يسيدي بنور: إقليمMC281392359402المسكينن ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

نوصيT272505487405برحيلة يونس60 يعمالة مقاطعات سيدي البر ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

النوارص: إقليمالجديدة: إقليمM584729255972الغزنا مارية61

ي محمد62 نوصيBB152657257292شينر يعمالة مقاطعات سيدي البر
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات موالي رشيدbh591855268658زيز مريم63

ن64 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH465777293459هشام أمي 

نوصيBB128672362043فريد أيوب65 يعمالة مقاطعات سيدي البر
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمT291834528748ستات أسامة66

مديونة: إقليمالمحمدية: عمالةT297426300392بنصغب  أميمة67

يM473413341665الزين سناء68
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBJ443135556838كاوي هاجر69 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليمسطات: إقليمW427399467078عبيد عبدالرحمان70



الفلسفة:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

نوصيZ585502457447بوكريبات محمد1 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن2 ي الحسي 
نوصيPb128120431411الزيان  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBH531548464460نجارن الطيب3

سطات: إقليمسطات: إقليمZT162165370076عنيبة عبد االاله4

ي أسماء5
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH573511287417ميمونن

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةIC128876246278احتسن نورالدين6

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT198543272135الراوي سعيد7

ي محمد8
ن
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBL43394272630الحشالف

سطات: إقليمسطات: إقليمGB234999308754يوسف بوكرين9

نوصيC973895404363اسليوات الصديق10 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمD741655351729اهريتان عتمان11

سطات: إقليمسطات: إقليمGB220453353117اباي سعيد12

ن13 سطات: إقليمسطات: إقليمzt204234310614خميشي امي 

ي محمد14
يZt109166563944خلفن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBH444959355032بوستيتا فتيحة15 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC260503274695طاهر عثمان16

سطات: إقليمسطات: إقليمWA236485483508مهب  سعيدة17

نوصيBH369906478484الرامش خالد18 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

يBM34792333630الشحم زكرياء19
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمUC145643361702بطاهر لبنن20

ي حميد21
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمCD450233358778مزيانن

ي محمد22 سطات: إقليمسطات: إقليمWA246144355902التويحر

سطات: إقليمسطات: إقليمJC524026565202أوفقب  فاطمة23

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBm9357246821هاللي أيوب24

نوصيDO21074532722حجاج امال25 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBJ376433357281بن يحيا حكيمة26 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH462230265792أصهري أحمد27

سطات: إقليمسطات: إقليمZT225411502546أزنود زكرياء28

ي شيماء29 نوصيBj436877350058اجبب  برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC261335513036جوهر عبد الغفور30

نوصيBk280587481469احطوفان نعيمة31 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH381127380627نعيم سارة32

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمZT126230343991الفشوش احمد33

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمID56384408987فارس حمزة34

ي يوسف35
عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاPB188118355867الزيانن

ي عبد الواحد36
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD10346489197السحبانن

سطات: إقليمسطات: إقليمZT203379246206شنيور نورالدين37

ي عبدالفتاح38 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD3829360304البشب 

ي منعم39
عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات: إقليمZ496758248816بنانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمPB205685419092عبد الجليل أهنكور40

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات: إقليمDA84742442487حدوش حسن41

ي فاطمة42
نوصيBB141791355511قرفاس  عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBL131495246736العرفاوي سلوى43 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيja176170250693بال احمد44 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB137521380381بلفدا خالد45 يعمالة مقاطعات سيدي البر
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يWA262229411316الدامي محمد46
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يبكي ليل47
الجديدة: إقليمعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاMA136355335441ارس 

نوصيzt120144467062السحمدي منعم48 الجديدة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيbJ429249287926مرجان خديجة49 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن50 الجديدة: إقليمسطات: إقليمWA268008358616لمقاس الحسي 

الجديدة: إقليمسطات: إقليمZT42037355644الراي سليمان51



ي مصطفن52
نوصيBH386545362428حموس  مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدw427953264561الرحالي مراد53



األمازيغية:التخصص 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةJA170793318032رشيد بوكالد1

يم2 ن البر المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةJA176032318802الحسي 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمUA43501374403عبدالواحد اقا3

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمV317680316733حورية اليونشي4

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمJA172132457738نادية عبضايم5

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةFL78962464383ادريس زى6

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمJA145541322921احمد اوعدي7

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمJA176633487541امينة عبضايم8

ي9 سطات: إقليمسطات: إقليمpb197901251217داود ححر

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكja160587434177رشيد بوجا10

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمV319644364004نعيمة بباوي11

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانPA161411315413موحا جمال12

ي13
سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمVM4130381056محمد معدينن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمJC427750339126عبدالواحد أكضيض14

يJE278369489424خديجة بوتمنت15
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن الشقJD63878276440بوبكر اسمهري16 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ن طاهري17 سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمVM6688359066ياسي 

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاVa107855301133محمد اوزنو18

عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسيدي بنور: إقليمPA136074403047نجوى بوعديد19

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمJE289901286352كمال إباريون20

ي21
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمPA230526418784نعيمة اثمانن

ي22 سطات: إقليمسطات: إقليمPA152602256007سومية ماخر

سطات: إقليمسطات: إقليمFL63891333926محمد ابعرارن23

يسيدي بنور: إقليمCN23110334857نادية الحيمر24 ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمPB249874477504رشيد اوكهو25

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمJA177055255033سعاد دريوش26

ن الشقJA162628262718محمد اوبجا27 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ي28
يالجديدة: إقليمPA85820360434ادريس أيت عنينن ن السبع الحي المحمدني عمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكJD51786251500عزيز دد علي29

ن الشقالجديدة: إقليمJE260686433272عبال بومارش30 عمالة مقاطعة عي 

ي31 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمJA147268456870السعدية وهنر

ي32
عمالة مقاطعات موالي رشيدالجديدة: إقليمPA210206333018عمر أوحسينن

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاPA223455416400ابوبكر الوردي33

يJC541351288669نعيمة ميكائل34
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيالمحمدية: عمالةPA120737266934محمد صغب 35 عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيالجديدة: إقليمEB162846374995عبدالواحد بركة36 عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاJE239161401578البشب  إنفالس37

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمPA161097525292محمد الكبب 38

ن بوعزة39 مديونة: إقليمالجديدة: إقليمPA146612293554ياسي 

يBH466486343651حفيظة آيت الشيخ40
بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBB179176281482نعيمة تنكوت41 برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمcn2571332636عبد العزيز ازيزة42



ية:التخصص  ن اللغة االنجلت 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

ي خالد1 سطات: إقليمسطات: إقليمWB183546285158لحبينر

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمJ453293242183فراح أسماء2

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA206915244230التوكي خليل3

نوصيT267956243896اسماعيلي فردوس4 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC251193283011عبادي عمر5

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH615341405802الفقب  لبنن6

ي يوسف7
ن
سطات: إقليمسطات: إقليمBE876580241262الواف

يBJ425383241119ديراق أميمة8
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT284024465943االدريشي عثمان9

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC266749584758فرحان حمزة10

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWA255881248568بوخليق يوسف11

ي سارة12
نوصيBK601777346288لمراصنن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي المصطفن13
نوصيBB30901246950العبدانن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB180986520676العبدي حفصة14 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW414736331648ثابت بسمة15

ي عبدالرحمن16
نوصيS680111321403العمرانن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

يد17 ن الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA130040386367خالد الب 

ن18 ي محمد أمي 
نوصيBB167245249929افروخن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB171224293142العلمي اسماعيل19 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمWB190220247086طويل نبيل20

سطات: إقليمسطات: إقليمWB188121306619بوطحيش بسمة21

ي حسن22
يPB248757312378لوطفن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي ابراهيم23
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC73284444654الحمدونن

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمF422728347862أقواوش محمد24

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM478421285777بغددي كمال25

سطات: إقليمسطات: إقليمWA264608452606حرار نوعيم26

دودي عصام27 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK527146303807رس 

ي مراد28 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكAD200420244529الذهنر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةWA264398489906سالك أسامة29

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA124228251586نرجيشي عبد الصمد30

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBK298961349279بونض هاجر31

يف أسامة32 سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمW430598461135رصن

ن لبنن33 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمT284032304234زويي 

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمT282714246000بوقرن مريم34

 علي35
ن يBE674192468901بلمي 

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH611152270416المدافع أسية36

نوصيBL144388319252زوزان فاطمة37 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA120152601842قدوري عائشة38

وك لمياء39 يBE903274627721مبر
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBJ427807325669عية أسية40 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكBH611227319445طربوش ضح41

ي ابتسام42 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكBH366821603407محجونر

يBL154972358143عشاق ليل43
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن44 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBE837122247000القالدي احمد االمي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk641043315260منصوري انس45

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMA139203405360صواب محمد46
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ية:التخصص  ن اللغة االنجلت 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمHA211469480132الكفاوي إسماعيل47

يBE868796250571أيت الشي لحسن حمزة48
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يDA64285249126الطاهري العلوي هشام49
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةZ521309516723اغزاز خديجة50

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTK22965264744ريان نورة51

ي زكرياء52 مديونة: إقليممديونة: إقليمBH364818476281معاخر

نوصيBB174313361735بادي ضح53 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

يWA218937316273الشلخ جميلة54
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

يBE866842253802عصاب اسماء55
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمMA134709277143الراوي رحاب56

يZT17980284290العاللي عبد اإلاله57
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمMA32423424154احليوى عبد الرحيم58

يBk530564261343الزاو هدى59
مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي سفيان60 مديونة: إقليمبنسليمان: إقليمT260123362509لكمب 

سطات: إقليمسطات: إقليمW420360341813عارف مريم61

يBE799769290527وادي حسناء62
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7488460338زهاري حنان63

سطات: إقليمالنوارص: إقليمBH459874308459بقادير إيمان64

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC270090284672دازية اميمة65

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBl3760245198قاسي جواد66

ي نهيلة67
نوصيBJ447533279683ريفن برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ى68 مديونة: إقليممديونة: إقليمBM34656275662المب  بش 

ي نورالدين69
ن
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA246836346869العوف

ي زهرة70
نوصيBB173918288795خلفن عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMA134380300778ابنسماعيل زكرياء71

يBL106297433474لمساهل حمزة72
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBL135437245008حيات سناء73

مديونة: إقليمبنسليمان: إقليمTK25055348145الحموي يوسف74

ي أيمن75
مديونة: إقليمالجديدة: إقليمM608167355524الهنتان 

ن76 نوصيBj448511298920الجياللي ياسمي  سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ي خالد77
سطات: إقليمسطات: إقليمW426006293096الحنينن

سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBH399552320046اوبال مينة78

يV333846540289حريمة فيصل79
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمW420268249922يارس إلهام80

ي محمد81
سيدي بنور: إقليمالمحمدية: عمالةT261579493353نضفن

ي عائشة82 يBL98031363494المنكينر
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليممديونة: إقليمP346734336048شجاع محمد83

سيدي بنور: إقليممديونة: إقليمWA240213274168خليف أحالم84

سطات: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBH491318518723عزام معاد85

سطات: إقليمالمحمدية: عمالةT271029282093حليم هاجر86

يBE910993303280صياد سعد87
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBH626598468734الداودي زينب88

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC214717425922الكويس عبداإلله89

يBE880857319002عزيز مريم90
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC288750451825محفوظ إيمان91

ي صفاء92
سطات: إقليمبرشيد: إقليمWA211361252884خربيش 
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ية:التخصص  ن اللغة االنجلت 

ي تيب  نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD10351270222عزالدين فتيحة93

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM568650264289برادة يشى94

يBE859599243376بادي فاطمة الزهراء95
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمبنسليمان: إقليمTK16888610424القاسمي محمد96

نوصيV293777254097لوكال هناء97 سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1609250182حمورة مريم98

سطات: إقليمبنسليمان: إقليمTK25558485528العلوي مريم99

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277661458156بيات سكينة100

18/33



اللغة العربية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

ة امحمد1 ن السبع الحي المحمديسيدي بنور: إقليمAA5551283458اقزيبر عمالة مقاطعات عي 

يAD288152276927اشكوراش لطيفة2
عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي حسناء3 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBB104852496930ناخر

نوصيBB140170240460الجامع كوثر4 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBB148872304874حوض يحن 5

نوصيBB155381318625السعيدي مريم6 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBb160652431537كودان فتيحة7

نوصيBB180280243015بكاري زينب8 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB34414427986زهدي مليكة9 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB90960567836وديع هجر10 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن الشقBE714967252796أوبل محسن11 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

ن السبع الحي المحمديالنوارص: إقليمBE863432407085طيشي إيمان12 عمالة مقاطعات عي 

ي هاجر13 يBE881833241071الصبب 
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBE900400369474مجب  شيماء14

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH267068325956مجوك عبد القدوس15

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBH337631357425عرنوسي مريم16

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH351679498946لحلو حمزة17

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH381561257365مرابط عائشة18

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH390653268387الظافري منب 19

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH415384283582الحامي جواد20

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH438479400508الياكدي حنان21

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالجديدة: إقليمbh438944469135التومي لطف هللا22

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH444266368025مفتاح تورية23

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH454232352332نجماوي يوسف24

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH480249306556معروف جميلة25

ي حسن26
نوصيBh573615245020السليمنن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH592432266564ايت بمومن مريم27

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH608223318330امهارصن أسماء28

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBj166825293770رزيق بهيجة29

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةBj208486270528ميلح فتيحة30

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانbj264453349236فهمي راضية31

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBj288286427083بوهالل سومية32

مديونة: إقليممديونة: إقليمBJ308389496344عيبوس صالح الدين33

نوصيBJ416676554248بن رقو عماد34 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي عبد المجيد35
ن
ن السبع الحي المحمديBJ450614257219الرؤوف ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

ي خديجة36
يBk173054327126نيفش 

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK238190434930غنام خديجة37

مديونة: إقليممديونة: إقليمBk258947303661بونيت زينب38

ن39 مديونة: إقليممديونة: إقليمBK297490291621تكميت أمي 

يBK364662348593أمارير عثمان40
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk368176497596النواري سومية41

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK401797269575لكتوي خديجة42

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBK403234352567وضيف كوثر43

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBK528016331116بوغنيم أمينة44

ن الشقBK529943278211البيطار عبد الكريم45 مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عي 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالنوارص: إقليمBk530162522250المامون ربيعة46

مديونة: إقليمالنوارص: إقليمBk530809505575العشي فاطمة47

عمالة مقاطعات ابن مسيكالنوارص: إقليمBK608680338295اكيضو خديجة48

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBK615192243334بودولة مصطفن49

ي زكية50
ن
يBK617614415210عوروف

النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

يBK618893510631مفتاح هدى51
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن
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اللغة العربية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

يBK642456432215القندالي حسناء52
مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيالنوارص: إقليمBK660055429859أكروج أميمة53 عمالة مقاطعات سيدي البر

ة54 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK668341288352ايت وعزان سمب 

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانالنوارص: إقليمBK676468252800عسولي أمينة55

مديونة: إقليمالنوارص: إقليمBk687621451228الجباري حميد56

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK690459513011عوفب  سكينة57

ار سهام58 ن النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK690478292022بلبر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK697284345324الوزان الهام59

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBK698011485317مخلوف كوثر60

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL102251461990باسط إبتسام61

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL122379290515غاندي عمر62

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL50404504073بركات شعيب63

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL57541535195إديوسف فاطمة64

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBM37077346913بلعطوس فاطمة الزهراء65

سطات: إقليمسطات: إقليمCD482383431451البقال هناء66

يCD513577356362دراح لمياء67
عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن الشقCd95673350511لمعزي عزيزة68 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمD967295319676حميدوش جهاد69

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمGA102491425418بنيحن  ادريس70

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةGK379029999999المصلوخي المحجوب71

سطات: إقليمسطات: إقليمH261321345334خديجة الحسناوي72

ي نعيمة73
ن
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدH335161269352المخلوف

ى74 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمH413314331481انعينيعة بش 

ي زينب75
مديونة: إقليممديونة: إقليمH451394337005اللوزانن

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمHH123325435997هشيمو إيمان76

ي فتيحة77 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدHH24117617512الكب 

نوصيI487007431656نافع وفاء78 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمIB224645357142فؤادي هند79

ي محمد80 نوصيعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانJC425866419606صبر عمالة مقاطعات سيدي البر

يJC566425266765ايت وحمان كلتوم81
عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليمبرشيد: إقليمJm52151426395الضعيف حنان82

ي فاطمة83
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM242728495097ربانن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمM274391251212وري    ع فاطمة84

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM402714471915هيلول فاطمة85

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM417901290436قتدة هشام86

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمM468859386726يونس بهيجة87

ي عزالدين88 سطات: إقليمسطات: إقليمM490950466466حضن

ي عزيزة89
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليمM523046347317قاصن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM545654446074العطيوي فاطنة90

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمM562694466004الصياد إمان91

ي خديجة92
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمm564105336224عنونن

ي حمزة93 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM584741340523دوينر

ي مريم94 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM588277285174الناخر

ن95 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM605060461258شمام أمي 

سطات: إقليمسطات: إقليمM607095276439تريكي مينة96

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM609799470289بلخضن محمد97

سطات: إقليمسطات: إقليمM610019326378كردوح عبد الهادي98

نوصيالجديدة: إقليمM612026398341نحالن نادية99 عمالة مقاطعات سيدي البر

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM619597446595باليك شيماء100

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM620171398663فراح إلهام101

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM621577453911مهذب حسناء102
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اللغة العربية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM92840375196اخشيليعة جمعة103

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليمMa118936315242بوكريم سمية104

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA140549403449لغويلي خالد105

ي سهام106
عمالة مقاطعات موالي رشيدسيدي بنور: إقليمMC233668351816كرمانن

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC238369299157كويدر فاطمة107

ن108 برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمMC241941269400صفوان أمي 

ف109 ي أرس 
برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمMc252224249173الحرشانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC271626296521الموزيدي جعفر110

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمMc274937460266عاطف ختيمة111

ي خولة112 عمالة مقاطعات ابن مسيكسيدي بنور: إقليمMC276932474562وهنر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277086523628عادل رحمة113

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277222373437إراوي حمزة114

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمMC282320313079حمزة عبد الهادي115

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD13180487427سمري رضوان116

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD14285446366مزينو جميلة117

ي غزالن118 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD16209468356القبانر

مديونة: إقليمسيدي بنور: إقليمMD2081328480قداف كريمة119

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD2102284897منان عبد الرحيم120

مديونة: إقليممديونة: إقليمMD2233249054بنان سعيد121

ي سكينة122 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD4184287737لكسب 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD5900330696أسمن إيمان123

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7353270245الجعفري يوسف124

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسيدي بنور: إقليمMD7589510481منصوري خديجة125

ي اكرام126
ون  بنسليمان: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7635324726بب 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD8066286364الساسي لبنن127

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD8645464897كريمي خديجة128

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD8652415399الجردي عبد العزيز129

ن130 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمmj6344336831وردان ياسي 

ي يوسف131
ن
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMJ8523448063جباف

نوصيPb198693432958بوترخا معاذ132 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي فاطمة133
سطات: إقليمسطات: إقليمPB211877311388اإلبرينن

سطات: إقليمسطات: إقليمPB221102267922أوفوتا عبد اللطيف134

ي محمد135
يPB225026266009الزيدانن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي عبد الحق136
سطات: إقليمسطات: إقليمPB225185400639حف 

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمPB240453331250ناعيم إيمان137

سطات: إقليمسطات: إقليمPB243919333202الكراري محمد138

ي سعيدة139 يPb303007504359ايت احبينر
بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمPB309889427736بلفقب  عبد الصمد140

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمQ144150407367صدق مينة141

ن السبع الحي المحمديQ228305268854الهجري نادية142 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمQ281517242465بن حمو حدو143

ي عبدالعزيز144
انن سطات: إقليمسطات: إقليمQ305786472621جبر

سطات: إقليمسطات: إقليمQ328371419488ظريف زهب 145

وخي دنيال146 سطات: إقليمسطات: إقليمQB23980378606مش 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةQB38438261393بوراس نادية147

ة148 سطات: إقليمالمحمدية: عمالةT260487307459نماوي زهب 

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمT283122475383أكربال ليل149

بنسليمان: إقليمالمحمدية: عمالةT286034534612الصالحي هشام150

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمUA87121330511عكي سعيد151

سطات: إقليمسطات: إقليمUC142650279655بودين مصطفن152

يuc98963485469السكاوي اسماعيل153
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن
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اللغة العربية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

نوصيW362366336496قدو خديجة154 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW374868286604الرغاي وفاء155

سطات: إقليمسطات: إقليمW396735436803بسور خديجة156

مديونة: إقليمسطات: إقليمW419006283466برينة ربيعة157

ة158 سطات: إقليمسطات: إقليمW421457249172بوسن  زهب 

ي يوسف159
سطات: إقليمسطات: إقليمW425956465543الصديف 

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمW428952447046المرادي خديجة160

يWA182231325089محب أسماء161
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمwa198022299633أفلو نورا162

مديونة: إقليمسطات: إقليمWA207086574045مشماش أيوب163

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA222820286783العوادي المهدي164

ي عبد اللطيف165 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA224427450266الححر

ي مصطفن166 سطات: إقليمسطات: إقليمWA231788304320العرينر

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمwa256528333703الشومي عبد الطيف167

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA266225286859رساي عثمان168

ي محمد169
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA269226494884الحيانن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA275120286700لفضولي زينب170

عمالة مقاطعات موالي رشيدبرشيد: إقليمWA276291279332جابر أميمة171

مديونة: إقليمسطات: إقليمWB179687301620فارسي بلقاسم172

سطات: إقليمسطات: إقليمWB189149248846يفري غيثة173

ي هند174
سطات: إقليمسطات: إقليمWB194548286098ريحانن

مديونة: إقليمبرشيد: إقليمZT125600333392العشبورة كوثر175

ي عبد الواحد176 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمzt83502449826البخب 
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اللغة الفرنسية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBJ234916318122عاشق مصطفن1

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBk321478457616الرامي فاطمة2

ن3 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA138504303566السوسي ياسمي 

سطات: إقليمسطات: إقليمID48527556655الحسيب عبد الجليل4

ي أنس5
ن
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM507344462667بوطاف

نوصيBj432578337030مصلح أيمن6 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH446962350186نصيف أيمن7

ي رجاء8
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمD968023273302لحسينن

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT247602301998هيسوك جواد9

وق10 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD14589265986النائم رس 

سطات: إقليمسطات: إقليمBE789234268651مقداد زينب11

ن الشقBH574799452644راديد لمياء12 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

يWB187262335172طاسة بثينة13
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC270422586161الرشيدي سناء14

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA112762316589كردول طارق15

نوصيBB161579378093سبحي سومية16 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH367409243918شكراوي إيمان17

ة18 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC277482449503فاكي سمب 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمAA67317347745علو هاجر19

ي عبد الرزاق20
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC268858432741فرتون 

نوصيBJ433765266684كريم اسماء21 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيT233694344643اصويلدا خديجة22 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمz496583461428اللبينة اكرام23

نوصيBJ447190259925المنابدي هاجر24 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمBH354348350841المفلح سكينة25

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمEA186770315765الراوي عبدالصادق26

نوصيBB161533316198تريد أميمة27 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمTA147184461564النوري حبيبة28

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمAA69015449154البوزري مريم29

ي حسن30
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM299574592101فاصن

ن31 يT285544267243عشاوي ياسمي 
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمH427574589803الزوبب  كريم32

ي ايمان33 نوصيBB144215382377لودني نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي لمياء34
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA273362335007الدهنن

اب لمياء35 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM618187258827الب 

ي إلهام36
 
نوصيBJ399114451458الصدوف نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي هاجر37
يBk364531353353رشدانن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM599665350097إدريشي أزمي محمد38

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM37256514601كمرة كريمة39

ي40 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمID11461349807لطيفة حاخر

نوصيbj432927350179هالل حفصة41 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM26517258142امال اميمة42

ي رشيد43
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمHH118551344687المدنن

ن44 نوصيJE304378388162الشهدي الحسي  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدW418367293391الراوي حياة45

ن الشقBK640800251368الهاشيمي أميمة46 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمw411517309202ساري سوسن47

ن السبع الحي المحمديBB155527453213راجحي مريمة48 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمW413900355750أبوتمام عالء49

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBJ287680458716قرص محمد سعيد50

سطات: إقليمسطات: إقليمW414546449495عشات مريم51

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH343320339626زرطون أسماء52
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اللغة الفرنسية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

سطات: إقليمسطات: إقليمWB192828248001الشامي منال53

ن54 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBJ198797276868لكراع ياسمي 

ي إيمان55 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA250332311592ناخر

يJB501624425054الصبار شيماء56
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBB169023447624بوليس الشيماء57 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي سعاد58
ن
النوارص: إقليمالنوارص: إقليمA421940252253بلحناف

ي خديجة59
مديونة: إقليممديونة: إقليمBL73541337634الوجانن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBB45415348038الحاخر حسناء60

يQ291836490185المبش  المهدي61
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي ضح62 نوصيBB170354258714ٱشطاينر نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمib64342274546بنعيش يوسف63

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA242905270847اتهومي مهدي64

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBJ450963266839اسبيت ليل65

ن السبع الحي المحمديT207989543555بنعدي سهام66 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT159893282268السباعي فوزية67

سطات: إقليمسطات: إقليمAE105924294457عزي سعد68

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمQ321081478075متطهر عزيزة69

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA222084290532نض هللا نورة70

ي فاطمة الزهراء71
يBk346605351206مرجانن

بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي لمياء72 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBK297115326526شعينر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمW322232335544لصفر حنان73

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA258410567136المنارصي سومية74

يBk671860260829اشمارخ زينب75
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيBJ416557244353المنابدي زكرياء76 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD6875448057دحمي سفيان77

ن السبع الحي المحمديbj447874350305النافيعي شيماء78 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات عي 

ن السبع الحي المحمديEE842209342855أيت باسو إيمان79 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكBL57889243229شوكة زينب80

بنسليمان: إقليمبنسليمان: إقليمBK251662245779تعلوشت هجار81

سطات: إقليمسطات: إقليمW413486346778كرام عماد82

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA237234274638امرازكة شيماء83

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA262011359551العالم محجوبة84

ي أسماء85
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمjm497312186الزنن 

ي غزالن86
 
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH368068346235تاف

سطات: إقليمسطات: إقليمW412269276174الغنامي االدريشي يوسف87

ن الشقعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBH439164517285نواري أمينة88 عمالة مقاطعة عي 

نوصيBJ437934574183عنيبة عبد النور89 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

يEE478052622728اخراز مريم90
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليمبنسليمان: إقليمI346454490720والدوش بحة91

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA209186345595السعداوي وصال92

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM547477458061عاقل احالم93

سطات: إقليمسطات: إقليمW393878526421جابري عبد الحكيم94

نوصيBB159098546846مرابح شيماء95 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ي لوبناء96
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات ابن مسيكBK103714283658الوان 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمUA93121266006هاللي قمر97

مديونة: إقليممديونة: إقليمBE701823337002أبوزيد مريم98

يBK642056337442صالح شيماء99
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBk281994329040أخراز سامية100

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمEE56578458237هارش رجاء101

ة102 ي زهب 
النوارص: إقليمالنوارص: إقليمMJ9344448038مدرنن

ي امال103
 
النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK680569586858المرزوف

نوصيBB93215265414منادي خديجة104 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر
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اللغة الفرنسية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC225567456309لكرائد كمال105

نوصيBB139005274675ريظي عبد العالي106 برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBJ220616470583مونتدي صالح الدين107 برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيbk290469594395الخلدي زينب108 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

يBE725585303854شيفاع حنان109
مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBH564129605590الحياوي فتيحة110

سطات: إقليمسطات: إقليمW420717306759بش  حنان111

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK288519289885رغلي أنس112

نوصيBB167484499338خورصن صفاء113 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدQ276957430165أالموي كريمة114

ي إيمان115
نوصيBB162086449069الماصن برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW252390343255فريس يوسف116

ي جميلة117 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK631556305829راخر

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBj453675278332الشمشي آية118

ي كوثر119
سطات: إقليمسطات: إقليمM602039452421جمرانن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBH482673266952بكار أسية120

سطات: إقليمسطات: إقليمM569281462112برحال فاطمة الزهراء121

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM577465307169كنداوي شهرزاد122

نوصيBJ455718320100العطاوي أحالم123 برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن السبع الحي المحمديBJ361671319924ليف عبد الرحمان124 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات عي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمT251296280549العواد فاطمة الزهراء125

نوصيBB156383608522الجيدي سكينة126 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

يف127 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBE746027313763عبد المجيد رس 

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA225513451877حساين فاطمة128

قاوي هاجر129 سطات: إقليمسطات: إقليمQB36467477127الش 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBH314172267278جناج الزوهرة130

ي خولة131
ن الشقBK658017245209جاكنن  مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمWA279311518775الغمري فاطمة الزهراء132

عي صفاء133
مديونة: إقليمالمحمدية: عمالةT216427350832الش 

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمP280275429063زركان اكرام134

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH492562340369ادبيش مريم135

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk515374475175تلوي سارة136

سطات: إقليمسطات: إقليمBB167987535378نفيل ابتهال137

ي ربيعة138
نوصيBJ174712288783ظنن برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7615269193مزوار عثمان139

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH415562247674اسعيدو نعيمة140

ي141
مديونة: إقليمبرشيد: إقليمPB301235316402عبد الحفيظ رمضانن

ن الشقQA176319264309ازكوار نهيلة142 النوارص: إقليمعمالة مقاطعة عي 

يBK386476288654برادة محمد143
مديونة: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسطات: إقليمM551943268146األتاسي أمينة144

مديونة: إقليممديونة: إقليمBK675308508704عابد شمس الدين145

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK656918493959عشاق هدى146

نوصيBB108462318976لسمر دنيا147 سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB121159358897بنحمايد سكينة148 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBJ276612471313ابك الغالية149 مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمBK675409601798الهرام بسمة150

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBH376769322249استقال أحالم151

ي زينب152
سطات: إقليمبرشيد: إقليمTA145362542595التاغون 

يBK368570288555بورحيم أكرم153
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

وك شيماء154 مديونة: إقليمالنوارص: إقليمBH469282494013مبر

نوصيBb141335471351التويشي شيماء155 سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمBH617407261367بلعزري خولة156
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اللغة الفرنسية:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

ن الشقBH372712455998مبسوط منال157 سطات: إقليمعمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH436978302857الراشيدي مريم158

ي فاطمة159
سطات: إقليمبرشيد: إقليمBL46202351385الحمدونن

سطات: إقليمالنوارص: إقليمBK287936511183هنان سمب 160

سطات: إقليمالمحمدية: عمالةBj168300477923عسال الهام161

سطات: إقليمسطات: إقليمWA236525356002بن زيدة سناء162

وز خويا163 سطات: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانI737541442499فب 

سطات: إقليمالنوارص: إقليمPA215608317508فارس نزهة164

ن الشقBK201521473061قارا نجيب165 سطات: إقليمعمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM576942419006الهوس أحالم166

ن الشقBK525380603954حنيف نعمان167 سطات: إقليمعمالة مقاطعة عي 

ن الشقBH231438328872إنزوط مينة168 سطات: إقليمعمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمMC119952294668شماع فوزية169

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM500224438418مطرح زكرياء170

سطات: إقليمسطات: إقليمW382803467456الموقت جيهان171

سطات: إقليمبنسليمان: إقليمbb109798542879العباسي نجاة172

يD886027251310طنيبو شيماء173
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمبرشيد: إقليمM555377489745جواد وفاء174

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمBB161035429732جواد هجر175

سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمW354970315982حميل الدين عبد الرحمان176

يBK656591333578الواردي سارة177
سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمبرشيد: إقليمWA264571344283محي الدين اميمة178

ي كوثر179
سيدي بنور: إقليمسطات: إقليمWA258955319534كنونن

نوصيBH168715500211احددان ابتسام180 سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمBB106413312170الساحلي شامة181

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM551940458724مخنات فاطمة الزهراء182

يH468867317649الرجاع سناء183
سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

يBK666002244987بوشان بهية184
سيدي بنور: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمP342320299322كرعوش صفاء185

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمEE568310603201تريبعة سامية186

سيدي بنور: إقليممديونة: إقليمBK633047436645فضالي خولة187
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الرياضيات:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمPB247930447913الشكريدة سارة1

ي زكرياء2
ن
ن السبع الحي المحمديBJ455563275787المخلوف ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

ي عصام3
ن
برشيد: إقليمبرشيد: إقليمEA204883249236خلوف

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC256762354297المسكاوي جواد4

يQA169039290399مداد أناس5
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

ن السبع الحي المحمديWb148767371062ققوش المهدي6 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمID61606347676سكوم ايوب7

ي يوسف8
ن السبع الحي المحمديBJ434279258815خرس  نوصيعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK631813257155العكرودي فاطمة الزهراء9

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH592795240846ايت حمو المهدي10

ن السبع الحي المحمديBJ452809339737معروف عائشة11 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات عي 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBJ455457256475بدان خديجة12

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM568974251788صادق عثمان13

يBE773183319272أبوعلي عبدالرحمان14
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانbl119367240533عبارة غزالن15

سطات: إقليمسطات: إقليمBH498898272234عدلي ايمان16

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK629294319900االزهري المهدي17

ي مها18
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدQA180333315512القرموس 

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH472574281397نشاد محمد19

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK288292322911زينان فدوى20

ش أيوب21 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمHH66124248627حب 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD8201412389عدنان حسن22

سطات: إقليمسطات: إقليمMC256281263778فالل نبيل23

ي فاطمة الزهراء24
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمN425106421439زمرانن

ي آمنة25
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM563305433033غوان 

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMJ3967266384محسن عبداإلله26

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH593580349983ازبب  أنس27

نوصيBB151471242839كوثر أيمن28 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB109794338714المغب  كوثر29 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT292585268789الحروش عبدالرزاق30

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD10384336499دنيال عمر31

ن32 نوصيBJ319248529444الوعداري يمي  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC267488320344بدر الزمان مصطفن33

ي خلود34
 
مديونة: إقليممديونة: إقليمwa236680333166شوف

نوصيBB149492310307أمزيان منال35 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمAE90922336729عابد عبب 36

يBK680933342062شماري رضا37
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM555010362335زهب  أحمد38

نوصيBB153626340424ايت عمو يونس39 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

اق فهد40 مديونة: إقليممديونة: إقليمBH616427247905بنعش 

ي محمد41
الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA136438320951الحافظن

نوصيBB136389338395المقري إنصاف42 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH488104579028أيوب نسيمة43

نوصيBB155945288889المي فاطمة الزهراء44 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن السبع الحي المحمديTA105711462502الروكي عادل45 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات عي 

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT230079278485أحمد بوتشيش46

ي عبداالله47
مديونة: إقليممديونة: إقليمBM23797428417باراصن

نوصيBB156735294045السالمي حمزة48 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB108441358119نكور عبد الصمد49 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن50 ي ياسمي 
ن
يBK685191252758لعراف

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM425994290725إصباح كمال51

وايت خالد52 مديونة: إقليممديونة: إقليمBH493509329715ايت تبر
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الرياضيات:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

سطات: إقليمسطات: إقليمJA176582323267اجدار عبد القادر53

ي المهدي54 نوصيBB169822247570وهنر نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB162754353258موهوب هند55 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ة56 نوصيBB171580241839الشدرة زهب  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH497258294442مازوز محمد57

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH496886336470السقالي زينب58

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM547029251930بوكراين محمد59

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK377644306958بناوي عبدالرحيم60

سطات: إقليمسطات: إقليمw368931457935جوهري عادل61

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK655894374116بونري خولة62

ي حمزة63 مديونة: إقليممديونة: إقليمBM21674426516لحبينر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBK529202461794بوستان شيماء64

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH607403248010بهادي حمزة65

ن السبع الحي المحمديBJ420582486565مباركي ايوب66 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات عي 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC233593247157غالمي محمد67

ي سلم68
 
نوصيBB167914297848المعتوف نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي توفيق69
نوصيBB39341435257اسلمنن نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBE889920312677أبوالحمام حفصة70 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH475526315792طاليب عبدالمول71

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمHA205721510175العياطي ابتسام72

نوصيBJ355304433184عطاري نوال73 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيTA132892317790رشيدي سفيان74 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن السبع الحي المحمديBB182430251335دواليازال يوسف75 عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاعمالة مقاطعات عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمLC55754249186بوالل توفيق76

ي عبد الواحد77
سطات: إقليمسطات: إقليمW412810628370الوحدانن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMA55660325917الكيحل المصطفن78

سطات: إقليمسطات: إقليمW411829243311شقراوي ربيع79

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM476318340431فخرالدين المصطفن80

يBk625763378367امزيلن مريم81
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمMC276938364101مزيان عبدالرزاق82

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمMA141625441077رابح الشعيبية83

ن84 نوصيBB136802579675ميدادي ياسي  عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE865469300182ايت تستيفت عبدهللا85

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمJH31317348457ابوالقاسم مبارك86

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWA208399242064بوفكري زوهب 87

ن88 مديونة: إقليممديونة: إقليمBM20658256328فليسات أمي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمWA253018449963خلدون أناس89

نوصيT278241435566الباسيط رشيد90 بنسليمان: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيHA202533427621السائح فاطمة الزهراء91 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمW400792406582فصيح بدر92

سطات: إقليمسطات: إقليمJE270622288185أعمو عبد هللا93

اوي حمزة94 نوصيBB79944286754رس  عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمM573431522054غازي عزالدين95

مديونة: إقليممديونة: إقليمBJ450179361180جواد زكرياء96

نوصيBB11088532386أحمي زكرياء97 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC270895349888حسيب هيدان98

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD6861259735ازوانات عبدالرفيق99

نوصيBB177688308723فرحان أيوب100 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةM620696257905بلحفيان بوشعيب101

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمM448533443632محراش عبدالكبب 102

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمM559491245857المخربش عبدالصمد103

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH499568291129مرحبا حنان104
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الرياضيات:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

نوصيBB143566457478الدباش مريم105 سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB131318248238مرجان أنس106 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

يJT9312427246بومغار محمد107
ن الشقعمالة مقاطعة الحي الحسنن عمالة مقاطعة عي 

نوصيBB140754442297شاكر عبد الحميد108 عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

ي عزالدين109
عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات ابن مسيكBH449128461805زاتنن

ي مروى110
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBL140605264617باليمانن

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM593541392278جابر توفيق111

مديونة: إقليممديونة: إقليمBK520081284176عمري مريم112

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC283964381130لمغاري سهام113

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمMA136769499999علقمة أيوب114

ن115 مديونة: إقليممديونة: إقليمBM18121328385مضمون ياسي 

سطات: إقليمسطات: إقليمVA129375252692زرار مصطفن116

ن117 نوصيBJ444286316704مفضال محمد أمي  عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات سيدي البر

ي118 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA261213327359عوادي العرنر

نوصيBB150184434570سالم منال119 عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBj337829533791بنحيدا عصام120

يBK641620529895توفيق عبدالقادر121
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

وك أيوب122 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC267746318434مبر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمM262547295701مختطيف افضيل123

اد حنان124 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD1586304176الش 

ى125 سطات: إقليمسطات: إقليمSJ32710311341ديدان بورس 

نوصيBB157152536614نزيه هند126 ن الشقعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعة عي 

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمWA255306247477الورادي المهدي127

ي أمال128 يBK633275316726مناخر
المحمدية: عمالةعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD2944394489اريري خديجة129

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM605373338341شهاب كوثر130

برشيد: إقليمالمحمدية: عمالةT268473400074موهاب عبدالرزاق131

وي ابراهيم132 برشيد: إقليمالجديدة: إقليمMA106255338824بنضن

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمMA112617325514الكيحل رشيد133

ن134 مديونة: إقليمالمحمدية: عمالةT286669350072مصباخي ياسي 

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA214031512283العسلوج عبدالفتاح135

سطات: إقليمسطات: إقليمP324200254719اغراس سهام136

ف137 سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM540761404655حريز رس 

مديونة: إقليممديونة: إقليمCD207296609223زيدوح عثمان138

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBH478654282360خلدي حمزة139

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات ابن مسيكBM35755261686جواد خديجة140

النوارص: إقليممديونة: إقليمBH351724356160كريمي سفيان141

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH618140243771أوزاح محمد142

يBK656700304951بلمغفوري كمال143
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي هدى144
سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC263194245458لمنونن

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM489287362058غسموكي يوسف145

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC252925445876العشاب اسماعيل146

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWB177482282006بقال بدر الدين147

سطات: إقليمسطات: إقليمW429750263791الدواحدي حنان148

يBK625060330864فرداوس إيمان149
برشيد: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي عبدهللا150 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBH589457379811لهوايش 

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC289775395742االراوي عبد هللا151

برشيد: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL141245449833حافصا عبدالصادق152

ي فتيحة153 برشيد: إقليمبنسليمان: إقليمTA142353505821الطبيطنر

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمM446790459648هبظي يونس154

ي أنس155 برشيد: إقليمالجديدة: إقليمM574880261188األيونر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمM544803320562قرزاز بوشعيب156
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الرياضيات:التخصص 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

نوصيBB159103319183رجف هللا مرية157 برشيد: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC255456290673حسيب عبد الحليم158

نوصيBB165712334585فكري منية159 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7412324050بوعنان المهدي160

سطات: إقليمالجديدة: إقليمMA118543363464الدازي عبدالعزيز161

سطات: إقليمالجديدة: إقليمM595339438997بنكريش بوشعيب162

ي ايوب163 سطات: إقليمسطات: إقليمDA95385241641راخر

سطات: إقليمسطات: إقليمQ315359249705ناوي بوشن 164

النوارص: إقليمسيدي بنور: إقليمM570854303760قائد الطويل اسماء165

النوارص: إقليمالجديدة: إقليمBB125636424181جعفري رباب166

نوصيBB128409425957بوسنة أنس167 النوارص: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمY274669352950رافق محمد168

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK367303300177نوار اللوز مهدي169

سطات: إقليمبرشيد: إقليمWA247235609181الضايف المصطفن170

يBK632032294083زكي حاتم171
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

ي172
النوارص: إقليمسيدي بنور: إقليمM572929301071حنصالي عبد الغنن

ى173 سطات: إقليمسطات: إقليمM575609334531القضيوي اإلدريشي بورس 

النوارص: إقليمسيدي بنور: إقليمMC259470268958ابوالزهر حمزة174

سطات: إقليمعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاBE888969532918أهموا صوفيا175

يBK368037250609الجوهري بسام176
سطات: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC255897362750البغدادي ايوب177

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمM541582284999خليلي عبدالعزيز178

ي محمد179
ن

سطات: إقليمسطات: إقليمWB172876342802التاع

ي أميمة180
سطات: إقليمالجديدة: إقليمBB164730269679حشفن

سطات: إقليمالنوارص: إقليمBK673011313389بولحيا أميمة181

سطات: إقليمالجديدة: إقليمJC572916275886التدالوي ايمان182

نوصيBH377405394697معزيز محسن183 سطات: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن الشقBK274954289505قايدي سلوى184 سطات: إقليمعمالة مقاطعة عي 
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ياء والكيمياء:التخصص  ن الفت 

ي تيب 
نمديرية الطلبرقم الطلبو.ت.ب.راالسم الكاملالرقم التر مديرية التعيي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH479162326054لزرك حنان1

الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM575924278375أمغار أحمد2

ي خديجة3 سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD15434273706لكش 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمHA177797524788رميلة محمد4

سطات: إقليمسطات: إقليمBB142632416545سامي سكينة5

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMC283279342251الدرواسي مروان6

يBK631799430725بتاس يوسف7
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM22365444291اكرام جميلة8

ي فاطمة9 الجديدة: إقليمالجديدة: إقليمM606042283460الناخر

سيدي بنور: إقليمالجديدة: إقليمFL86367346738ابعرارن خديجة10

نوصيBK620518325577لهمام لمياء11 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سيدي بنور: إقليمسيدي بنور: إقليمMD2755252665غالمي عثمان12

ن السبع الحي المحمديM557025483291كرميم توفيق13 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات عي  عمالة مقاطعات عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمJY32620421081عواد فتح هللا14

سطات: إقليمالجديدة: إقليمM576964301941الفقاري حياة15

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBE881613433183زهران سعيد16

يسيدي بنور: إقليمMC277917525261عشب  سعيد17
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيالجديدة: إقليمMJ8893335953المهداوي غزالن18 عمالة مقاطعات سيدي البر

ن الشقBK526325262715مشور أيوب19 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

نوصيBB153740283621العموري هاجر20 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB136938322800ايت بندرى شيماء21 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT205601349512ابن أم حنان22

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT242656502446موافق اإلدريشي خالد23

يBK370751504276كصوري حمزة24
يعمالة مقاطعة الحي الحسنن

عمالة مقاطعة الحي الحسنن

سطات: إقليمالجديدة: إقليمWB181905305961نكب  ابراهيم25

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBj324839347198مريق عبد العزيز26

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH592184313945السعيدي حنان27

ي أسماء28
يBE862054256013المزيانن

يعمالة مقاطعة الحي الحسنن
عمالة مقاطعة الحي الحسنن

نوصيWA235164249863أولشيخ مصطفن29 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمWB192433529968اوبلعيد يوسف30

سطات: إقليمسطات: إقليمBH475750242459اشكوك مروان31

ي زينب32 نوصيBJ399041259560صبر نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمالجديدة: إقليمMA134653501331اشنيتف محمد33

سطات: إقليمسطات: إقليمM594891497649معلقات خديجة34

ن الشقbl135504441939قدوري ربيعة35 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمZT8596443789علوي بدر36

ي ايوب37
ن
نوصيMD2064408300العوف نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMD14745428834لحمادي سعاد38

سطات: إقليمالجديدة: إقليمW409939318196بو سكينة خديجة39

نوصيBK290495325576إدعلي حسناء40 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن41 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK285138241194أيت يوسف ياسي 

ي عزيز42
بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمMA138281440053اشدينن

بنسليمان: إقليمالجديدة: إقليمMC232240332124حباش هشام43

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK642664336151زروال محمد44

يBK620910266603احليوي صديق45
عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK297341507279الجوهري عزالدين46

ي أحمد47
سطات: إقليمسطات: إقليمMC277076351258كرمانن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM22426243913سوكاري محمد48

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL137873243082سيدي مومن ربيع49

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمM597481272497بوشوكة يوسف50

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM32096413325اوفقب  خديجة51

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC289020428877لحمر وفاء52

سطات: إقليمسطات: إقليمMC223171524687رزاق خلف53

سطات: إقليمسطات: إقليمPB211599352719ايت بركة محمد54
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سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC290467327009لمغاري احالم55

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمbk373365249659بنبارك محمد56

ي عادل57
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBh389896282311شان 

ي فاطمة58
سطات: إقليمسطات: إقليمM606923252088المحفوصن

نوصيBB160834316257بوعباد حياة59 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ن الشقBK637147482721الهندور فرح60 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

مديونة: إقليممديونة: إقليمBL121221263090وعزان سارة61

يBK671829278807الفتحي سلم62
النوارص: إقليمعمالة مقاطعة الحي الحسنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK637122442393مجمل رضوان63

سطات: إقليمسطات: إقليمBH465769420890مجدي زكرياء64

عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBE879910254024بكيوض يارس65

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBK518750264724فياكي خولة66

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH575766250971اصوعبل عبدالحق67

فان أسماء68 يBK615028256211رس 
ن الشقعمالة مقاطعة الحي الحسنن عمالة مقاطعة عي 

سطات: إقليمسطات: إقليمM601969342263فجري نادية69

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMD12524411878ابولرماش محمد70

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةW347202254712وكيلي جميلة71

ي72
سطات: إقليمسطات: إقليمBM14101277091مبارك عبدالغنن

نوصيT283040326061مولخنيف كوثر73 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT285850256950ضمب  أيوب74

سطات: إقليمسطات: إقليمWB167993404847شبيه عبد الواحد75

ن الشقBK293993491193كميت أسماء76 ن الشقعمالة مقاطعة عي  عمالة مقاطعة عي 

نوصيBH485224256938الساكم سارة77 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

ي شعيب78
ن

سطات: إقليمالجديدة: إقليمMA131212283554صياع

ي رضوان79
عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH360505240462الخسوانن

مديونة: إقليمالجديدة: إقليمM576695263001صبار عبد العزيز80

سطات: إقليمسطات: إقليمWB179039339298بنحفو عبد العالي81

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH592978347241احمالة سلم82

عمالة مقاطعات ابن مسيكبنسليمان: إقليمTA136340349765عبيد سكينة83

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH599902257071تفكة شيماء84

المحمدية: عمالةالجديدة: إقليمM547248263971البومحمدي رضا85

ر فردوس86 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH478501338209مبر

سطات: إقليمسطات: إقليمBH480643385333بنمومن سعد87

سطات: إقليمسطات: إقليمBB130406319986كرتيت كوثر88

نوصيBH590497324563رضوان صابرين89 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمMC284442368705المعتصم أيوب90

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA260897307007بوجريدة إسماعيل91

ن عبدالرزاق92 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH491535241501نايمي 

نوصيJD71842324989احريق الطيب93 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM31101335579عطيف خديجة94

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمAE147851318807نايت خويا موح فاطمة الزهراء95

النوارص: إقليمعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانBL107306324622الرفاس يوسف96

ن أيمن97 عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH479198302868أمرهي 

سطات: إقليمسطات: إقليمW424052335658ابوالوفاء علي98

نوصيBB129980352525الكرامي خليل99 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسطات: إقليمT280980342991زروال السعدية100

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمWA262692240517الصامدي سلم101

سطات: إقليمسطات: إقليمPb219871301577الغنامي محمد102

عمالة مقاطعات موالي رشيدعمالة مقاطعات موالي رشيدBH380767346363سعوف سعيد103

يل هند104 نوصيBB140795274125الزكب  نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBB146726447010كراد خديجة105 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

نوصيBE792599275490اشمارخ ادريس106 نوصيعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات سيدي البر

سطات: إقليمسيدي بنور: إقليمMC275352261622قرفاش عبدالصادق107

ن108 برشيد: إقليمبرشيد: إقليمBK296943526267حسون ياسي 
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مديونة: إقليممديونة: إقليمWA256358357082لمنور عثمان109

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH620462255353بيك وداد110

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH530481326088رابح عبدالقادر111

مديونة: إقليممديونة: إقليمBH491436322640ابوسب  عبدالواحد112

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمMD7998455466النحاسي عبد المغيث113

ي سوكينة114 النوارص: إقليمالنوارص: إقليمT238145279235بوغنر

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWA208719476725اإلدريشي حمزة115

ي نضال116
سطات: إقليمسطات: إقليمWB158994344193منيانن

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM17045407008المسعودي محمد117

مديونة: إقليمعمالة مقاطعات موالي رشيدBH499574379353الزاهدي عمر118

ي119
ي عبد الغنن

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمWB174984283345زيتونن

سطات: إقليمسطات: إقليمM600077257732رشادي محمد120

المحمدية: عمالةالمحمدية: عمالةT280739253974بالحميدية طامو121

ي خديجة122
برشيد: إقليمسطات: إقليمW410975378962العيانن

ن123 نوصيBH352568241571سهيل أمي  مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

ن124 ن الشقBK672601355336أربعاي ياسمي  مديونة: إقليمعمالة مقاطعة عي 

برشيد: إقليمسيدي بنور: إقليمMC283669468165حسون مريم125

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمPB108971331794رزين رشيد126

برشيد: إقليمالجديدة: إقليمM571680341851عبيد جهاد127

مديونة: إقليممديونة: إقليمBM28515464997افقب  اسم128

برشيد: إقليمبرشيد: إقليمPB137279377929بابحا عبدالمالك129

نوصيBB135431262980أيت لحسن عبد الرحمان130 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات عي 

ي سكينة131 نوصيBB131706325768الوهانر مديونة: إقليمعمالة مقاطعات سيدي البر

المحمدية: عمالةالجديدة: إقليمMD8447453010لحمدي رشيد132

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات موالي رشيدbh377889331225التادري دنيا133

النوارص: إقليمالنوارص: إقليمBk527907257855الرامي سكينة134

عمالة مقاطعات ابن مسيكعمالة مقاطعات موالي رشيدBH499380465244الفن هاجر135

ن السبع الحي المحمديالجديدة: إقليمM606758339015العشي عبداللطيف136 عمالة مقاطعات عي 

نوصيBB50422600044ملوك زيدان137 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات عي 

نوصيP287701318106عنقاش عصام138 ن السبع الحي المحمديعمالة مقاطعات سيدي البر عمالة مقاطعات عي 
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