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

 Visé احملمدية اإلجتماعيات GY24108 بوشرى احلداد 12916 1

 Visé عني الشق اإلجتماعيات UC99216 قايدةحممد  13197 2

 Visé انفا اإلجتماعيات BE836608 زروال فاطمة 12988 3

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات PB156164 حممد البوهاليل 13179 4

 Visé احلي احملمدي عني السبع اإلجتماعيات Q276490 سعيد حبياوي 13002 5

 Visé انفا اإلجتماعيات BE856338 زكري احممد 12990 6

 Visé النواصر اإلجتماعيات BK609938 رجاء لعبوقي 12977 7

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات BK613966 رجاء نوهار 12978 8

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات AE111711 مبارك لشكر 13168 9

 Visé سطات اإلجتماعيات W151687 شاطر زينب  13026 10

 Visé الفداء اإلجتماعيات MA53609 غامن بن الكاس 13111 11

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات BK396432 السعدية بلعوام 12857 12

 Visé النواصر اإلجتماعيات C950334 فؤاد الشيخي 13138 13

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BB86017 مليكة لبيض 13221 14

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BB77799 كرمية الربودي 13143 15

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات JF44142 سارة أمصربي 12997 16

 Visé احملمدية اإلجتماعيات T256330 إميان طربوش 12901 17

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات Z460422 عصام بوعيش 13102 18

 Visé النواصر اإلجتماعيات MD235 مرمي ابزة 13206 19

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات BH394766 خالد اجملدوب 12959 20

21 13222 
موالي عبداحلفيظ 

 العلوي
PB127874 سطات اإلجتماعيات Visé 

 Visé الربنوصيسيدي  اإلجتماعيات PB150982 رشيد بن عبو 13276 22

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات M504337 عبد الرحيم اخريبش 13048 23

 Visé الفداء اإلجتماعيات N353211 مبارك قيموس 13167 24

 Visé عني الشق اإلجتماعيات BK273732 حنان كجضاض 12954 25

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات SH138910 رشيد اانضيف 12982 26

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات BK  609571 قلوق  زينب 13141 27

 Visé مديونة اإلجتماعيات BM17504 أيوب مطيع 12908 28

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BJ165384 فاطنة حمسن 13130 29

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB135322 نور الدين بلجيد 13273 30

 Visé اجلديدة اإلجتماعيات MC214601 املصطفى الزوين 12869 31

 Visé احلي احلسين اإلجتماعيات BK611851 نورة اقنية 13240 32

 Visé مديونة اإلجتماعيات GM142105 أمال احلاضي 12885 33
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 Visé النواصر اإلجتماعيات WA1 185778 كسيم العلويحسناء   12934 34

 Visé عني الشق اإلجتماعيات Y374138 غزالن الزعري 13114 35

 Visé الفداء اإلجتماعيات BL98469 أسية تكروك 12827 36

 Visé سطات اإلجتماعيات FL68060 عبد السالم فندو 13053 37

 Visé سطات اإلجتماعيات WB153893 حجاج اهلامشي 12928 38

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات BH 439565 ملياء املشرتاي 13159 39

 Visé اجلديدة اإلجتماعيات PA212669 عبد هللا شفيقي 13073 40

 Visé عني الشق اإلجتماعيات BK617724 زكرايء اخليضر 12991 41

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB151038 عبد احلي أيت بن عبو  13275 42

 Visé سطات اإلجتماعيات Y351323 عبداللطيف ومسيح 13090 43

 Visé احملمدية اإلجتماعيات T269964 طويل شيماء 13033 44

 Visé موالي رشيد اإلجتماعيات BJ328265 مرمي الكنداوي 13205 45

 Visé مديونة اإلجتماعيات JM23546 مصطفى رازق 13217 46

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات PB77569 حسن ايت الطالب 12930 47

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB186156 مصطفى الفقري 13215 48

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BB125201 مرمي بنهامشي 13208 49

 Visé برشيد اإلجتماعيات WB157347 املهدي لبيض 12879 50

 Visé سطات اإلجتماعيات PB100855 عمر احنصال 13107 51
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 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات EA188477 حمسن اعمارة 13169 52

 Visé برشيد اإلجتماعيات GA163515 إميان احلاضي 12900 53

 Visé مديونة اإلجتماعيات WA213973 ايسني حلرش  13262 54

 Visé موالي رشيد اإلجتماعيات BH358538 رشيد الضلزي 12980 55

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BJ323977 فاطمة فرح 13126 56

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات BJ191361 غالب فوزية 13117 57

 Visé سطات اإلجتماعيات W363754 أمساء عسري  12822 58

 Visé برشيد اإلجتماعيات PB180390 عز الدين بنحماد 13097 59

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات EB159082 مصطفى حيوض 13216 60

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات JA96402 احلسن كمغار 12840 61

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات M539474 حمسن عماري 13170 62

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB115014 حممد احيد 13173 63

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB148241 حممد ايت الطالب 13188 64

 Visé احلي احملمدي عني السبع اإلجتماعيات SH130606 وليد كرام 13254 65

 Visé اجلديدة اإلجتماعيات H315796 سعيد مللوان 13004 66

 Visé سيدي بنور اإلجتماعيات JC334181 شوقي عبد العاطي 13055 67

 Visé مديونة اإلجتماعيات Z484640 العسال حممد 12861 68

 Visé سطات اإلجتماعيات Y380962 وفاء لشقر 13252 69
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 Visé مديونة اإلجتماعيات PB 130944 الركيوييوسف  13267 70

 Visé انفا اإلجتماعيات BK160365 حسناء عابدي 12933 71

 Visé سطات اإلجتماعيات W345296 نورة السوسي 13241 72

 Visé عني الشق اإلجتماعيات BJ373598 احلسني بيصوهن 12845 73

 Visé احلي احملمدي عني السبع اإلجتماعيات Z470388 حممد بنزاهري 13190 74

 Visé سطات اإلجتماعيات WB172331 سلمى بلحلة 13011 75

 Visé عني الشق اإلجتماعيات TK17376 يوسف اد عبدهللا 13266 76

 Visé موالي رشيد اإلجتماعيات BM7196 عمري الشكدايل 13110 77

 Visé سيدي الربنوصي اإلجتماعيات PB201495 نزهة أيت سيدي حلسن 13229 78

 Visé عني الشق اإلجتماعيات BB118571 مولواد عبد احلميد 13223 79

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات BH373614 جناة سليماين 13227 80

 Visé انفا اإلجتماعيات WA220020 أيوب الواهلي 12903 81

 Visé احلي احملمدي عني السبع اإلجتماعيات IB123982 نوال اخلرصي 13231 82

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات BH 435293 املكاوي سعيد 12875 83

 Visé الفداء اإلجتماعيات ZG83478 حممد املشبوح 13185 84

 Visé الفداء اإلجتماعيات FB73385 حنان خريب 12950 85

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات WA221720 زكرايء كوين 12992 86

 Visé مديونة اإلجتماعيات PB 113701 حممد االدريسي 13175 87
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 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات PB164422 عبد الرحيم تغرمت 13049 88

 Visé ابن امسيك اإلجتماعيات PB200468 الدحاين حممد 12846 89

 Visé الفداء اإلجتماعيات PB199507 صهيب ايت امحد 13031 90

 

 

 

 

 


