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 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية BH425716 ليلى حليمي 12141 1

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية BH550479 الرحيمي هشام 12018 2

 Visé سطات اللغة الفرنسية MC216067 غيثة فاضل 12128 3

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BH456919 الصوالحي زينب 12022 4

 Visé الفداء اللغة الفرنسية BE563314 سعيدة النحالوي 12085 5

 Visé برشيد اللغة الفرنسية JK13526 امني عدانن 12028 6

 Visé عني الشق اللغة الفرنسية BM18838 رشيد الصربي 12068 7

 Visé احلي احلسين اللغة الفرنسية BK389329 مرمي الكزم 12153 8

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية M557791 شيماء بلكوفة  12099 9

 Visé مديونة اللغة الفرنسية BM9682 عفاف شراطي 12124 10

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية M505748 سناء جكاين 12093 11

 Visé برشيد اللغة الفرنسية M460761 حممد محزة الكحالوي 12149 12

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BK251684 زينب مفتاح 12079 13

 Visé الربنوصيسيدي  اللغة الفرنسية BB73945 عفاف األشقر 12122 14

 Visé سطات اللغة الفرنسية MC231218 جنوى بنصردي 12160 15

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 Visé سطات اللغة الفرنسية I541374 ابتسام تنيش 12002 16

 Visé ابن امسيك الفرنسيةاللغة  BM17013 ايوب النعيمي 12035 17

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BB111600 أحالم أيت وغان 12006 18

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية M522469 سبعاوي خدجية 12082 19

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية MC252124 خولة اهللوي 12065 20

 Visé النواصر الفرنسيةاللغة  HH53413 حممد اخلياط 12145 21

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية QA86054 أحالم خليد 12007 22

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BH317091 اوحدوش نعيمة 12031 23

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BL98418 ليلى متوكل 12142 24

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية H213814 غيثة سحيمون 12127 25

 Visé موالي رشيد اللغة الفرنسية BH389226 هند ارجاليت 12168 26

 Visé سطات اللغة الفرنسية IA39538 امساعيل اليوسفي 12014 27

 Visé سطات اللغة الفرنسية M507606 حجراوي فاطمة الزهراء 12047 28

 Visé الربنوصيسيدي  اللغة الفرنسية ID51236 صابر مومين 12101 29

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية BH405931 عائشة ساوي 12110 30

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية MC245686 حكيمة املعطاوي 12053 31

 Visé عني الشق اللغة الفرنسية M509943 فاطمة الزهراء األسويل 12129 32

 Visé رشيدموالي  اللغة الفرنسية BH462391 سعاد عمي 12084 33
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 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BH451906 حممد بنزيض 12147 34

 Visé الفداء اللغة الفرنسية BE853442 الراضي فاطمة الزهراء 12017 35

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية BB109702 شبشوبمرمي  12154 36

 Visé برشيد اللغة الفرنسية MJ3129 خالد طوفاين 12060 37

 Visé النواصر اللغة الفرنسية H512140 بوحلباش رؤية 12038 38

 Visé مديونة اللغة الفرنسية BM931 حسناء الرابحي 12049 39

 Visé احلي احلسين الفرنسيةاللغة  QA162110 زينب فرانن 12078 40

 Visé موالي رشيد اللغة الفرنسية BK76663 ملياء اوجيل 12140 41

 Visé موالي رشيد اللغة الفرنسية BL67742 مونية فوالح 12158 42

 Visé الفداء اللغة الفرنسية BJ112052 زهرة الطاليب 12076 43

 Visé عني الشق اللغة الفرنسية BL33799 عبد اهلادي فاهم 12118 44

 Visé النواصر اللغة الفرنسية I339705 الشرقاوي بسيم 12021 45

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BH  263396 أبو مجال  كرمية     12004 46

 Visé مديونة اللغة الفرنسية MC178191 نوال بوكرين 12162 47

 Visé سطات اللغة الفرنسية JY7676 عبد احلق رزقي 12111 48

 Visé سطات اللغة الفرنسية PB113944 مجال اوجبور 12040 49

 Visé الفداء اللغة الفرنسية Z378093 هدى العسال 12166 50

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية BH604724 عادل بوخليفي 12108 51
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 Visé سطات اللغة الفرنسية P230439 حممد عبد الصمد الراجي 12151 52

 Visé سطات اللغة الفرنسية Q312814 سامية جربي 12081 53

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية JE278268 امساء شاكر 12011 54

 Visé سطات اللغة الفرنسية WB154808 طراجي نصرية  12107 55

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية M532245 ليلى مشبال 12143 56

 Visé الفداء اللغة الفرنسية BH453737 بوطاهر عبد العايل 12037 57

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية TK10055 احلسن بونعامي 12172 58

 Visé سطات اللغة الفرنسية MC211441 حممد متام  12148 59

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية BJ188648 ملياء الرامي 12139 60

 Visé سطات اللغة الفرنسية MC215610 رشيدة مومن 12069 61

 Visé احلي احلسين اللغة الفرنسية HA191457 أميمة ابلعسال  12027 62

 Visé احلي احلسين اللغة الفرنسية BK365608 خلود البجداوي 12064 63

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BJ249928 عدار نصرية 12120 64

 Visé احلي احلسين اللغة الفرنسية BK505299 مها بوعثماين 12157 65

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية T203070 خدجية الشيب 12062 66

 Visé النواصر اللغة الفرنسية IC71240 عمر وصاحل 12125 67

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية G422817 هاجر احلاضي 12164 68

 Visé سطات اللغة الفرنسية QB24974 فاطمة الزهراء كرومي 12130 69
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 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BB87326 هاجر مركي 12165 70

 Visé عني الشق اللغة الفرنسية U174502 يوسفي منري 12171 71

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية ZT118657 عبد احلي اشكاري 12112 72

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية Z461634 مسرية قاس 12092 73

 Visé سطات اللغة الفرنسية MC261688 حفيظة لشهب 12052 74

 Visé النواصر اللغة الفرنسية M495938 يوسف جبار 12170 75

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية BK245141 زكرايء عاللو 12075 76

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية BH463742 سكينة رحياان 12088 77

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية Z333458 محادة فاطمة 12055 78

 Visé ابن امسيك اللغة الفرنسية MA109289 أنس حرضان 12029 79

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية MC253751 إميان بنحريت 12033 80

 Visé مديونة اللغة الفرنسية QA82399 مجيلة عينان 12042 81

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BJ259639 نعيمة هبجة 12161 82

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BB119447 سكينة مركي 12089 83

 Visé سيدي بنور اللغة الفرنسية M504018 خدجية البوعناين 12061 84

 Visé النواصر اللغة الفرنسية TA112109 جواد قدمي 12044 85

 Visé احلي احلسين اللغة الفرنسية Q188 906 هند لعريشي 12169 86

 Visé سيدي الربنوصي اللغة الفرنسية BJ315137 محداوي عبد هللا 12056 87
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 Visé النواصر اللغة الفرنسية BH297919 طارق  رازقي 12105 88

 Visé احملمدية اللغة الفرنسية CB54989 حليمة قجوي 12054 89

 Visé النواصر اللغة الفرنسية MJ3794 طارق ابلفاسي 12106 90

 Visé النواصر اللغة الفرنسية IC 72252 امساعيل  اوغزيف 12013 91

 Visé موالي رشيد اللغة الفرنسية BH351063 اشعيب حسناء 12015 92

 

 

 

 

 


