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

 Visé احملمدية الرايضيات T137269 نعيمة إشيهي 10543 1

 Visé ابن امسيك الرايضيات S706497 عماد الساقي 10482 2

 Visé النواصر الرايضيات WA198907 ابراهيم زروال 10303 3

 Visé احلي احملمدي عني السبع الرايضيات JM 10771 اسية عاون 10313 4

 Visé سطات الرايضيات W347610 علي بطلموس 10480 5

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK398773 علعويل اندية 10590 6

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ398990 محزة كوكي 16004 7

 Visé النواصر الرايضيات WA209386 املهدي فري 10583 8

 Visé اجلديدة الرايضيات MA113751 حفصة معطري 10376 9

 Visé عني الشق الرايضيات BK273592 أزروال مرمي 10309 10

 Visé الفداء الرايضيات BE862912 اهلاليل سلمى 10333 11

 Visé برشيد الرايضيات WA 206334 شيماء حفاضي 10584 12

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH376343 الرايسي عالء 10317 13

 Visé سيدي بنور الرايضيات M527824 رضوان وادي 10402 14

 Visé النواصر الرايضيات BE855771 جالل الكوطي 10369 15

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé عني الشق الرايضيات BK609620 حنان اليازيدي 10387 16

 Visé عني الشق الرايضيات BK510480 كوثر فوزي 10499 17

 Visé سيدي بنور الرايضيات MC263212 عبد اهلادي الزعيم 10465 18

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB99215 هاجر وعاله 10547 19

 Visé احلي احملمدي عني السبع الرايضيات BJ380521 أمساء شعشاعي 10312 20

 Visé احلي احلسين الرايضيات BE836458 ابتسام ملنصوري 10302 21

 Visé النواصر الرايضيات PB149450 كرمي خلريويعي 10496 22

 Visé موالي رشيد الرايضيات BJ404962 أضراب ايسني 10577 23

 Visé سيدي بنور الرايضيات MC218056 البشري جابون 10314 24

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB122868 يسرا وهيب 10562 25

 Visé الفداء الرايضيات M554788 فتيحة نعمان 10494 26

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات EC 23001 امنصور زاينة 10337 27

 Visé اجلديدة الرايضيات M529428 سعاد زاندي 10421 28

 Visé سطات الرايضيات W385703 هشام جمداوي 10552 29

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK390684 كوداين تورية 10500 30

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ397607 السالوي عمر 16006 31

 Visé عني الشق الرايضيات BK  521474 شيماء  خبالل 10443 32

 Visé عني الشق الرايضيات MA92368 سعاد حمفاض 10423 33

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BL89569 كرمي بن سليمان 10495 34
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 Visé عني الشق الرايضيات BL111542 فاطمة العشوي 10492 35

 Visé احلي احلسين الرايضيات Q282857 كوثر عطاس 10595 36

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK603298 مرمي مرسول 10531 37

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BK350736 املسيح يونس 10326 38

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ403820 صالح الدين بشراق 10576 39

 Visé احلي احلسين الرايضيات BL  118500 ملياء بوجلري 10502 40

 Visé سيدي بنور الرايضيات JB420240 أمني سوعيد 10340 41

 Visé سطات الرايضيات T248153 اميان اودغوغ 10352 42

 Visé سيدي بنور الرايضيات MC237619 امحد بن زروالة 10308 43

 Visé احلي احلسين الرايضيات BE868782 زينب حلاليسي 10413 44

 Visé سطات الرايضيات JC531304 عبداحلفيظ واعنايب 10467 45

 Visé سطات الرايضيات W395029 عائشة موكان 10450 46

 Visé برشيد الرايضيات WA203366 يوسف بوروماان 10567 47

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ387062 زينب نوارة 10414 48

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB55277 عماد قرابيل 10484 49

 Visé احلي احلسين الرايضيات BE849921 محزة زرادة 10572 50

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BL103690 طارق طاوس 10448 51

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH379506 عبد الرزاق اهلاميي 10461 52
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 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب االمتحانرقم  ر.ت

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH451618 رشيد أيت احليان 10397 53

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ415622 كوثر الصقلي 10498 54

 Visé احلي احملمدي عني السبع الرايضيات BJ435247 بوسطيلة إميان 10365 55

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BE840181 عبد اجلليل وادي 10456 56

 Visé مديونة الرايضيات BH392342 أمني مادون 10585 57

 Visé النواصر الرايضيات MC220441 أيوب الزاكل 10357 58

 Visé موالي رشيد الرايضيات BJ390610 اداين املهدي 10578 59

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BJ398119 طايف الياس 10449 60

 Visé احلي احملمدي عني السبع الرايضيات BJ305665 عمري خدجية 10486 61

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BL117797 مرمي مصباح اإلدريسي 10532 62

 Visé احملمدية الرايضيات MA108777 اندية أبالوش 10539 63

 Visé احملمدية الرايضيات T251693 العباس معاد 10320 64

 Visé موالي رشيد الرايضيات BL48940 طارق جواد 10447 65

 Visé موالي رشيد الرايضيات BK349634 حممد نصر 10518 66

 Visé النواصر الرايضيات WA197372 يوسف البقايل 10564 67

 Visé احملمدية الرايضيات JE251839 احملفوظ وبال 10324 68

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK377786 الزهراء أوقاسيفاطمة  10490 69

 Visé سطات الرايضيات MC257619 عثمان حوديف 10475 70
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 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB108687 أشرف جغين 10579 71

 Visé احملمدية الرايضيات BH460305 هاجر اإلبراهيمي 10544 72

 Visé بنسليمان الرايضيات TK20084 مرمي والروش 10557 73

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH395880 عمر البوسعداين 10485 74

 Visé احملمدية الرايضيات JC425920 علي أجقاف 10479 75

 Visé احملمدية الرايضيات T257385 أمال طنضوري 10334 76

 Visé ابن امسيك الرايضيات BK257531 صربي مرمي 10445 77

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH478058 معاد أرفيع 10589 78

 Visé سطات الرايضيات JT51696 عبدهللا هلموش 10471 79

80 10451 
عبد االباسط حممد 

 بوحلبا
BE825552 سيدي الربنوصي الرايضيات Visé 

 Visé سطات الرايضيات W363397 امينة جرير 10344 81

 Visé موالي رشيد الرايضيات BE811375 بنرب مجال 16009 82

 Visé مديونة الرايضيات M539452 ملحق يوسف 10534 83

 Visé موالي رشيد الرايضيات BJ  406001 مرمي الرخل 10525 84

 Visé الفداء الرايضيات BL95962 أبو حفصة إميان 10305 85

 Visé موالي رشيد الرايضيات BK369123 ربيع مدكور 10395 86

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات PB170113 عبد الناصر الوانس 10464 87

 Visé موالي رشيد الرايضيات BK399531 شاكر جواد 10442 88
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 الوضعية المديرية اإلقليمية التخصص مادة رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BK600625 رضا الشبالوي 10400 89

 Visé احلي احلسين الرايضيات JC450461 غزالن االيكاسي 10488 90

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB104117 سارة طرشي 10419 91

 Visé احملمدية الرايضيات WA172631 يونس اهلدار 10569 92

 Visé مديونة الرايضيات CD226356 هدار شيماء 10549 93

 Visé سطات الرايضيات UA100800 امبارك والغازي 10336 94

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB103438 أمينة ابنعيش 10343 95

 Visé احملمدية الرايضيات T254444 سارة اإلصالحي 10420 96

 Visé النواصر الرايضيات WA127103 معتصمسفيان  10428 97

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات SH138545 أنيسة معاون 10350 98

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK391970 وفاء أملكي 10559 99

 Visé احملمدية الرايضيات PB171790 يوسف ايت شطو 10565 100

 Visé مديونة الرايضيات BM16900 حمسن املهيلي 10505 101

 Visé احلي احلسين الرايضيات MC248095 حنان الكايلي 10386 102

 Visé اجلديدة الرايضيات JC488262 مسية أيت السيد 10437 103

 Visé احملمدية الرايضيات M452573 عزيز بوصيد 10477 104

 Visé احلي احلسين الرايضيات BK514371 إهلام احسني 10331 105

 Visé موالي رشيد الرايضيات EE436483 حممد عفيف 10517 106
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 Visé ابن امسيك الرايضيات BH371873 سلمى الفائز 10433 107

108 10307 
إحسان التهامي 

 الشاهدي
AE4978 عني الشق الرايضيات Visé 

 Visé النواصر الرايضيات BH365984 إسالمي محزة 10598 109

 Visé سطات الرايضيات W364457 لبىن الكندايل 10501 110

 Visé احملمدية الرايضيات BK513473 ايسني الودان 10560 111

 Visé بنسليمان الرايضيات BJ399945 عبد العايل بلخدمي 10462 112

 Visé بنسليمان الرايضيات BL113646 يوسف أشالح 10563 113

 Visé مديونة الرايضيات BH341062 مراد كناوي 10522 114

 Visé بنسليمان الرايضيات PB191859 حممد الطييب 10509 115

 Visé ابن امسيك الرايضيات BK391063 الكاضمي الصقلي لبىن 10322 116

 Visé امسيكابن  الرايضيات BH390356 وفاء   شركاوي 10558 117

 Visé الفداء الرايضيات BE863188 صفاء شرع 10446 118

 Visé اجلديدة الرايضيات M549335 زينب شانغ 10411 119

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BE850380 سكينة فرضي 10432 120

 Visé موالي رشيد الرايضيات BH356554 سهام طرميل 10440 121

 Visé النواصر الرايضيات BK114962 ابعبد الرحيم بن  10460 122

 Visé احلي احلسين الرايضيات J473147 مرمي لكحل 10529 123
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 Visé ابن امسيك الرايضيات BH451487 هند الغزالين 10555 124

 Visé النواصر الرايضيات MC218469 احلسني أمحيمة 10316 125

 Visé مديونة الرايضيات AD213029 حممد محزة أوريكي 10514 126

 Visé النواصر الرايضيات JE270519 محيد املومن 10596 127

 Visé برشيد الرايضيات BK274154 سكينة بوخالل 10431 128

 Visé سيدي الربنوصي الرايضيات BB97745 إميان اجلامع 10351 129

 Visé مديونة الرايضيات M539047 عبد الغين بلكوطة 10463 130

 Visé النواصر الرايضيات BK380075 زهري أمني 10586 131

 


