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مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا
"" الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية ""

- دورة 25 يونيو 2022 -











 

فرنسا1156279لحسن الكسني ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100011

فرنسا1156288رشيد ابالل ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100021

فرنسا1305608داود امالل ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100031

فرنسا1266244حسن المخلوفي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100041

فرنسا1238882شفيق أشن ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100051

فرنسا1721450الحسن معتصم ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100061

فرنسا1264507هشام بنلزرك ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100071

فرنسا1266401حنان الوافي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100081

فرنسا1367106عيد الوهاب عقيل ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100091

فرنسا1399042محمد عبدون ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100101

فرنسا1401467عبد المالك اهالل ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100111

فرنسا1404459محمد علوش ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100121

فرنسا1406646هشام الشكراوي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100131

فرنسا1399231انوار توفيق ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100141

فرنسا1401471عبد الرحيم شكري ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100151

فرنسا1721645كمال و الزاويت ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100161

فرنسا1400789عزيز أختير ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100171

فرنسا1580144إبراهيم بوحز ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100181

فرنسا1406590الساعد بوتفدى ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100191
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فرنسا1580356لطيفة العزيز ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100201

فرنسا1721668رمضان هشام ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100212

فرنسا1581395غزالن أتزي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100222

فرنسا1407418إبراهيم اشعيب ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100232

فرنسا1407448حسن ورعي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100242

فرنسا1581111سعيد لوريكي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100252

فرنسا1583805محمد الرشيدي  ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100262

فرنسا1582799مروان أقديم ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100272

فرنسا1579799محمد ايت قرمون ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100282

فرنسا1684021يوسف نمكالل ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100292

فرنسا1236459يونس الخطاط ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100302

فرنسا1156438إبراهيم ادهيني ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100312

فرنسا1684146رشيد اتغلياست ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100322

فرنسا1580442يونس الكباص ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100332

فرنسا1580723هشام فاظصي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100342

فرنسا1582717علي ايتوعدي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100352

فرنسا1582879محمد أندهمو ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100362

فرنسا1582933سليمان ازك ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100372

فرنسا1682371بوزناز عبد الصمد ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100382
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فرنسا1582944أزيلو إبراهيم ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100392

فرنسا1753448محمد مرشيد ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100402

فرنسا1579777جمال ايت بوجمعة ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100413

فرنسا1584249أحمد اخوي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100423

فرنسا1584675زكرياء أوسري ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100433

فرنسا1683584يوسف خاشون ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100443

فرنسا1682947عبد المجيد المساوي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100453

فرنسا1684482عبد السالم يوسوفي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100463

فرنسا1584772لحسن صابري ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100473

فرنسا1753111سكينة اكعدي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100483

فرنسا1682410محمد شاكر ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100493

فرنسا1683133مصطفى الرشيدي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100503

فرنسا1580984عبد الكريم خرواش ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100513

فرنسا1753186رضوان كمالي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100523

فرنسا1681865أمزيل عبد الصمد ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100533

فرنسا1752013هجار االدريسي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100543

فرنسا1582789طارق ايت الطالب ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100553

فرنسا1406630حسن شكير ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100563

فرنسا1580928عادل جط ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100574
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فرنسا1407456جواد وزين ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100584

فرنسا1305499كمال عبد الموجود ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100594

فرنسا1682065عماد بلفاسي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100604

فرنسا1683800أسماء محفوظ ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090100614

بلجيكا1582945الهام عزيمي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090200014

إسبانيا1719250إبراهيم التاقي ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090300014

إسبانيا1406943المختار النصير ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090300024

إسبانيا1579699عربوز كمال ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090300034

إسبانيا1684162سمير اتمزيلت ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090300044

إسبانيا1581127سهام محبوب ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090300054

المانيا1401029محمد توفيق ثانوية ابن المقفع اإلعدادية بأزياللأزيالل 090400014
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فرنسا1752278  محمد بنرحال ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100621

فرنسا1175500الحسني خديجة ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100631

فرنسا1156164محمد جديد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100641

فرنسا1115804سميرة تولي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100651

فرنسا1718874فاطمة الزهراء النماوي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100661

فرنسا1234512عتماني عبد الحفيظ ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100671

فرنسا1717443خالد شاكر ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100681

فرنسا1265969الحمداوي نور الدين ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100691

فرنسا1267335اكرضان سعيد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100701

فرنسا1265309هشام الدعدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100711

فرنسا1266605عباس السباعي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100721

فرنسا1236668توفيق العمراني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100731

فرنسا1269181طارق راقي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100741

فرنسا1266991جمال حاجي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100751

فرنسا1367616يوسف المتوكل ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100761

فرنسا1308199صليحة أوراش ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100771

فرنسا1368001غزالن سعيد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100781

فرنسا1404755هشام الزايدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100791

فرنسا1399430غزالن بن الحبيب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100801
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فرنسا1368375فاتحة غريب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100811

فرنسا1367805موراد محترام ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100822

فرنسا1406977هشام الزهواني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100832

فرنسا1406963خالد الساهلي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100842

فرنسا1579749  بدر عادل ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100852

فرنسا1406784خديجة الحسيب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100862

فرنسا1406679كريمة دمو ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100872

فرنسا1582704  حسن احدوس ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100882

فرنسا1753863  عبد الرحمان  زرع ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100892

فرنسا1549168  عبد الرزاق اوراش ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100902

فرنسا1581627  الزاهري سهام ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100912

فرنسا1718197عبد الغفور كنبور ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100922

فرنسا1584896  الطاهري غيثة ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100932

فرنسا1406475جواد بن لعالوي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100942

فرنسا1549176  حميد الروتابي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100952

فرنسا1584305  لهمام سمية ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100962

فرنسا1683827هند منان ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100972

فرنسا1718146مريم فدادي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100982

فرنسا1753684  هشام صابر ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090100992
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فرنسا1548957  عرقوب زينب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101002

فرنسا1581577  نوال طالب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101012

فرنسا1581618  عزيزة ياسيني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101023

فرنسا1753077  يونس هرموا ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101033

فرنسا1682505مصطفى الذرذوري ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101043

فرنسا1752567سارة العابدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101053

فرنسا1156360  ارسالن دينار ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101063

فرنسا1267929رشيد لمشنق ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101073

فرنسا1237207احمد حادق ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101083

فرنسا1266599نعيمة الستة ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101093

فرنسا1234899عبد الفتاح بنغربال ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101103

فرنسا1264952الهام بونافع ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101113

فرنسا1269328صبري الشرقاوي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101123

فرنسا1269289عبدالغني رياض ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101133

فرنسا1308227رشيد رابح ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101143

فرنسا1399400هشام بنشكير ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101153

فرنسا1399559نبيل بونافع ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101163

فرنسا1368693محمد سفولي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101173

فرنسا1718014المولودي القرشي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101183
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فرنسا1717889حنان الماموني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101193

فرنسا1367060نجاة المسعدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101203

فرنسا1402031يوسف الفاطين ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101213

فرنسا1400014عبدالهادي البلماني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101224

فرنسا1548981  ربيع لفودي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101234

فرنسا1580839  غزالن حسني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101244

فرنسا1684039عزيز عفير ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101254

فرنسا1156419سعيد مرضي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101264

فرنسا1121012الحبيب مركوني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101274

فرنسا1753651  الطيبي  الرامي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101284

فرنسا1175036المصطفى الحسيب ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101294

فرنسا1178477مومن محمد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101304

فرنسا1583652  فاطمة الزهراء الفقير ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101314

فرنسا1582763  عمر آيت سي موح ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101324

فرنسا1580747  جواد فضول ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101334

فرنسا1581211  حسن محداش ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101344

فرنسا1584784  محمد سهار ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101354

فرنسا1752499  صالح ذكيرى ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101364

فرنسا1681710عتيقة ايت عال ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101374
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فرنسا1753714  صالحي عبد الصمد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101384

فرنسا1582954  الهام ازكاغ ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101394

فرنسا1580873  ابن الشريف    الجيال لي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101404

فرنسا1582850  أمالح رشيد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101414

فرنسا1682047عادل بكري ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101425

فرنسا1406262ياسين آيت بوحوتة ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101435

فرنسا1580769  جميلة غزون ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101445

فرنسا1176375الزنيدية عمر ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101455

فرنسا1585017  احمد زوبدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101465

فرنسا1752161  دنيا بغزاوي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101475

فرنسا1236482حنان القيادي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101485

فرنسا1266281المازيني محمد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101495

فرنسا1368428محمد حمدي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101505

فرنسا1583634  إيمان البار ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101515

فرنسا1720524  الفني حسناء ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101525

فرنسا1718381نادر إسومر ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090101535

بلجيكا1406822لحبيب المهير ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090200026

بلجيكا1265732يونس البرنوطي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090200036

بلجيكا1581631  يوسف زي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090200046
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إسبانيا1400971رشيد سرين ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300066

إسبانيا1752971  غالمي عبدالغاني ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300076

إسبانيا1399662محمد شيدا ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300086

إسبانيا1399704مريم درقي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300096

إسبانيا1580069  زينب بنهنية ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300106

إسبانيا1582808  عاقلي عبد الصماد ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300116

إسبانيا1582682  محمد اغشوي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300126

إسبانيا1239815سعيد زراق ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300136

إسبانيا1721534  صالح الدين النويجح ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300146

إسبانيا1583826  عبد الفتاح الصقلي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300156

إسبانيا1308269محمد رمزي ثانوية التغناري التقنية بالفقيه بن صالحالفقيه بن صالح 090300166

202225


الصفحة10من 19



مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ألبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا
"" الئحة بأسماء المترشحات والمترشحين المقبولين الجتياز االختبارات الكتابية ""

- دورة 25 يونيو 2022 -











 

فرنسا1120915سناء بلمختار ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101541

فرنسا1156187محمد الزاويت ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101551

فرنسا1239012الحسين الصغير ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101561

فرنسا1173192حنان ايت ياسين ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101571

فرنسا1234961رضوان بن منصور ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101581

فرنسا1269730مصطفى توقينوت ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101591

فرنسا1178692نعيمة اللحيم ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101601

فرنسا1264104يوسف بدر ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101611

فرنسا1717310محمد بويكدران ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101621

فرنسا1367726موالي ملحي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101631

فرنسا1548948محمد خوالي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101641

فرنسا1400177نورالدين كوران ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101651

فرنسا1407592صوفية الزعبولي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101661

فرنسا1404915فاطمة مجيب ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101671

فرنسا1401503فاطمة ايت اعمرو ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101681

فرنسا1581255أمال النعيمي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101691

فرنسا1401732لحسن فاللي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101701

فرنسا1401680عبد النبي المعقول ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101711

فرنسا1752322عبد اللطيف بودهير ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101721
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فرنسا1583567حنان المناني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101731

فرنسا1718365عبد المجيدإغزافن ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101742

فرنسا1683138حسناء الروشاني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101752

فرنسا1681835إلهام أمزوار ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101762

فرنسا1682439محمد أمين شرو ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101772

فرنسا1583192حياة بويكدران ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101782

فرنسا1580251الحسين الشاطني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101792

فرنسا1548979فاطمة الزهراء كيالني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101802

فرنسا1583342محمد شكري ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101812

فرنسا1583849عبد الرحمان الزيتوني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101822

فرنسا1683586محمد خفيقي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101832

فرنسا1684055فتح هللا وكير ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101842

فرنسا1753604لحسن وتاغاشوت ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101852

فرنسا1753883المهدي زفين ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101862

فرنسا1239493عبد الرحيم الصوفي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101872

فرنسا1234064عزيز ايت بوحلة ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101882

فرنسا1177683عبد القادر اعليوات ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101892

فرنسا1177681عبد الرحيم اوعلي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101902

فرنسا1307145سعيد فضالوي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101912
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فرنسا1268513محمد مكريم ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101922

فرنسا1399456إبراهيم بنيوسف ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101932

فرنسا1368581رشيدة خمليش ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101943

فرنسا1719007علي أوزوكاغ ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101953

فرنسا1307571هيشام خادير ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101963

فرنسا1404861الكبيرة لهامي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101973

فرنسا1582768جمال أيت عدي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101983

فرنسا1580378سعيد العلوي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090101993

فرنسا1236201رشيد الكطي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090102003

فرنسا1683644هدى لعجيج ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090102013

فرنسا1239769زعي عبد العزيز ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090102023

فرنسا1582734محمد أيت داود ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090102033

فرنسا1267614خالد قاسمي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090102043

بلجيكا1407598طارق زهير ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090200053

بلجيكا1267562فيصل كفاي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090200063

بلجيكا1307477رشيد جباح ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090200073

إسبانيا1549525اللة غزالن حوسني ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090300173

المانيا1400260حنان حسروي ثانوية أحمد الصومعي اإلعدادية ببني ماللبني مالل 090400023
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فرنسا1266949 الهام حضري الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102051

فرنسا1406734 بشرى األزهري الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102061

فرنسا1401026محمد تلجي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102071

فرنسا1582626ليلى عباز الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102081

فرنسا1175103نور الدين عوافي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102091

فرنسا1176301خالد الواضيح الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102101

فرنسا1158271محمد لبيض الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102111

فرنسا1158272اسماعيل أمناي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102121

فرنسا1399784خديجة العسولي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102131

فرنسا1581572 تخو عبد الكبير الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102141

فرنسا1584382ياسين لكطية  الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102151

فرنسا1583281امال شهادي  الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102161

فرنسا1753701حسناء سعيد الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102171

فرنسا1752517عبد هللا أحمد دفة الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102181

فرنسا1582654اشقير نبيل الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102191

فرنسا1753120زينب املول الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102201

فرنسا1266915فؤاد هبطي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102211

فرنسا1265733الباروكي عمر الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102221

فرنسا1753223بشرى حمريش الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102231
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فرنسا1400954عبد العاطي ساسي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102241

فرنسا1367030عادل ايت اجديد الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102252

فرنسا1401895 عماد لقشيني  الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102262

فرنسا1407143عبد المجيد قاسمي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102272

فرنسا1158345أحمد مستمسك الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102282

فرنسا1180113رتال  سعيد الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102292

فرنسا1237337عبد  المجيد حنفاوي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102302

فرنسا1580249حاتم شعطيط الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102312

فرنسا1752584حليمة  العماري الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102322

فرنسا1753309حليمة لخميس الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102332

فرنسا1406672مينة الضعيفي الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090102342

بلجيكا1584423نزهة مانون الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090200082

بلجيكا1158254عاطف البصري الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090200092

إسبانيا1236727سعيد الواثق الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300182

إسبانيا1269080قابل زهرة  الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300192

إسبانيا1307498عزيز جط الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300202

إسبانيا1267113حواص عبد الرحيم الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300212

إسبانيا1306675رضا البحتوري الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300222

إسبانيا1580333فاطمة الزهراء الدقاق الثانوية اإلعدادية القاضي عياض بخريبكةخريبكة 090300232
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فرنسا 1717355نسرين  بومسيس الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102351

فرنسا 1235051عبد الحق برعيش الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102361

فرنسا 1179770توفيق سميرة الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102371

فرنسا 1178679نادية رشيدي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102381

فرنسا 1721574جمال  أعزيز الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102391

فرنسا 1719791عبد الغني أمحروش الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102401

فرنسا 1123080إسماعيل اعنجير الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102411

فرنسا 1718250تورية حموش الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102421

فرنسا 1174835حسن عبادي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102431

فرنسا 1720121رشيد بوبوض  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102441

فرنسا 1720873فضيلي اللة نزهة الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102451

فرنسا 1719999اللة مولتي بلحسن الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102461

فرنسا 1721470نجات مومن  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102471

فرنسا 1158990حدهوم أولحسن الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102481

فرنسا 1238830عزيز وعمي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102491

فرنسا 1159000إبراهيم اشعيرة الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102501

فرنسا 1717080محمد برطوط الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102511

فرنسا 1726045هدى فالوكي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102521

فرنسا 1159004خالد الخطابي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102531
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فرنسا 1719807محمد أمهاوش الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102541

فرنسا 1179675سعودي الحاج الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102552

فرنسا 1175274نور الدين شمسي  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102562

فرنسا 1237375كمال حراشي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102572

فرنسا 1239446رشيدة صغيري الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102582

فرنسا 1239078رشيد عزيز الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102592

فرنسا 1717667فاطمة العقاوي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102602

فرنسا 1720196عمر بوراس الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102612

فرنسا 1719254يطو طالبي  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102622

فرنسا 1263547ايت قاسي نور دين  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102632

فرنسا 1264627براشيد حنان الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102642

فرنسا 1307321إسماعيل حموش الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102652

فرنسا 1308164اوكنين فاطمة  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102662

فرنسا 1720108بنكو سعاد  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102672

فرنسا 1753791محمد طاهري الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102682

فرنسا 1719054حسناء رزيق الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102692

فرنسا 1549111بوشرة بن اعزيز الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102702

فرنسا 1683549محمد كمال الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102712

فرنسا 1582726حسناءأيت بوشوي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102722
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فرنسا 1682998عبد العالي العباسي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102732

فرنسا 1583388مريم الدوميري  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102742

فرنسا 1718825امصدق ياسين الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102753

فرنسا 1684475فاطمة يومور الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102763

فرنسا 1584289بوشرى لبزمي  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102773

فرنسا 1719998حسناء بلحسن الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102783

فرنسا 1683980رشيد ناصري الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102793

فرنسا 1721624عبد الرحمان وكنوز الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102803

فرنسا 1753060محمد حطاب  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102813

فرنسا 1721608 لحسن أهرموش   الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102823

فرنسا 1720891محمد فرشاخ الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102833

فرنسا 1721451زوهير موهب الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102843

فرنسا 1718997زوهير أورغ الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102853

فرنسا 1239476سيدي أحمد إسالمي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102863

فرنسا 1583338نورا شوشو  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090102873

بلجيكا 1308365سكتي أنوار  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090200104

بلجيكا 1720316نورة شوهاني  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090200114

إسبانيا1308233راشدي زهرة الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300244

إسبانيا1716745رشيد أغواو الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300254
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إسبانيا1718697ملكي شفيق الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300264

إسبانيا1719629عمار عبد اللوي  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300274

إسبانيا1721902لحسن يعقوبي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300284

إسبانيا1584637حميد ادادا  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300294

إسبانيا1718303محمد هموري  الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090300304

المانيا1719119العربي الصادقي الثانوية اإلعدادية الزرقطوني بخنيفرةخنيفرة  090400034
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