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25854Bاالعدادية القصيبة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربودومةياسينZ390652االجتماعياتإعدادي

23362Tاالعدادية علي االمام ثانوية الجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربتكروتليلىT225539االجتماعياتإعدادي

23362Tاالعدادية علي االمام ثانوية الجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارممدوح غزالنTK11094االجتماعياتإعدادي

08724Gاالعدادية المسيرة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداردكدوكعاصمM478758االجتماعياتإعدادي

08723F االعدادية السادس محمد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربقنينعزالدينZG94987االجتماعياتإعدادي

25854Bاالعدادية القصيبة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداريرو بنسليمانL367351االجتماعياتإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارغفارنبيلGA122143االجتماعياتإعدادي

08742Bاالعدادية اسماعيل سيدي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعزوزمحمدL536079االجتماعياتإعدادي

25458Wاالعدادية المصب ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعطيفيكمالGN157170االجتماعياتإعدادي

08723F االعدادية السادس محمد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربالحوزيمريمHA171283االجتماعياتإعدادي

23800Uمسلم اإلمامالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارصهرانربيعJC336092االجتماعياتإعدادي

26458Hالفطواكي حمانالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزيانيالجليل عبدBK374907االجتماعياتإعدادي

26525Fالطريس الخالق عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربوقارونعزيزG463872االجتماعياتإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداراللطيف عبدرفيعPB162491االجتماعياتإعدادي

26526Gالوليد بن خالدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدار                           الشناوي  عادلG616495االجتماعياتإعدادي

25972Eالسعدي المالك عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارحميميونسBB87564االجتماعياتإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربوطهريالرحيم عبدBB96691االجتماعياتإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارديدايمحمدZT145645االجتماعياتإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمومنيالعلي عبدUC138026االجتماعياتإعدادي

01678Yبوسكورةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربليطومحمدZT50898االجتماعياتإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارحافظ ايتمحمدG479602االجتماعياتإعدادي

26609Xالذهبي المنصور اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمبتسماسيةCD367074االجتماعياتإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارزكي بنحنانG614078االجتماعياتإعدادي

21573Yزيان اوالد اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعاتيق ايتسميرPB190636االجتماعياتإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربكار الصمد عبدGA155396االجتماعياتإعدادي

25683Rالدروة جنان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارلطيفينورةWA210255االجتماعياتإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالدحماني  عمادCB271814االجتماعياتإعدادي

24792Xزيدان اوالد اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارغنانعمادGA119597االجتماعياتإعدادي

25315Rاإلعدادية امزورة  ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعمرانسفيانGY21654االجتماعياتإعدادي

14634Fاإلعدادية رحال بن محمد سيدي ثانوية سطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالبراقعمرLB129459االجتماعياتإعدادي

21574Zالشافعي دار اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالكواديسعيدGA160181االجتماعياتإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارافطيطيشيوسفGA162588االجتماعياتإعدادي

26583U الصغير أوالد االعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارباكونيونسZT24557االجتماعياتإعدادي

14636Hالعيون التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالهرموشي    حسن  BE828214االجتماعياتإعدادي

14634Fاإلعدادية رحال بن محمد سيدي ثانوية سطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالصدقيرشيدةW361428االجتماعياتإعدادي

26696Sاإلعدادية عامر اوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعديرحالY357200االجتماعياتإعدادي

والنسب االسم

2016 سنة برسم الميداني التدريب مقرات على المتدربين األساتذة توزيع نتائج
التعليمية المؤسسات حسب التوزيع مرحلة
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26695Rاإلعدادية احمد بن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدار الزياتيوسفBJ385443االجتماعياتإعدادي

21574Zالشافعي دار اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالواليأمينTK19418االجتماعياتإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداراخريبشمرادZ476980االجتماعياتإعدادي

25825Vاإلعدادية األول الحسن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارهللا متقيمحمدBK262396االجتماعياتإعدادي

26476Cالسادس محمد إعدادية ملحقةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارلحميديكوثرBK279434االجتماعياتإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالغماريرشيدG491040االجتماعياتإعدادي

26582Tالمتنبي اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمحتفظمحمدY296500االجتماعياتإعدادي

24788Tاإلعدادية عياض القاضي ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالكريميمحمدP212378االجتماعياتإعدادي

26476Cالسادس محمد إعدادية ملحقةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداردروميسهامBB102985االجتماعياتإعدادي

24787Sاإلعدادية ريمة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداربلحرشمحمدZ482785االجتماعياتإعدادي

08722Eالتأهيلية عمران أوالد ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالفاللي مورادZ392237االجتماعياتإعدادي

08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحو بنمحمدPB172947االجتماعياتإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارGUERTITEكرتيتP180162االجتماعياتإعدادي

21786Eاإلعدادية االطلس ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارسماعيليالحق عبدFC47074االجتماعياتإعدادي

08727K اإلعدادية الوليدية ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارشحموطجوادLB84122االجتماعياتإعدادي

08729Mاإلعدادية العونات أربعاء ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارلحسن سيدي أيتمحمدT217263االجتماعياتإعدادي

22463R اإلعدادية الطاووس ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداربشارحسنWA192605االجتماعياتإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارلصفرمحمدZ388198االجتماعياتإعدادي

01752Dمليل تيطمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداروحمانلحسنN361512االجتماعياتإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربلةمحمدGY22223االجتماعياتإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحيمرمحمدGA125778االجتماعياتإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعالمالحسينG551504االجتماعياتإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداركرشاحمحمدZ450650االجتماعياتإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالنويشيعزيزLE9605االجتماعياتإعدادي

26113Hكنون هللا عبدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارأزروالطارقZ468255االجتماعياتإعدادي

25348Bطالب أبي ابن عليمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارخدااسماعيلSH132429االجتماعياتإعدادي

01865Bالرحماني عاللمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالعصاميأحالمBK238398االجتماعياتإعدادي

01869Fحزم ابنمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمرزوقيخالدBK261647االجتماعياتإعدادي

01866Cالحمراء شاعرمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربدويزينبBK274374االجتماعياتإعدادي

01480Hالنصرأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالحسونيهاجرBK265823االجتماعياتإعدادي

01464Rالبيرونيأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالروشحليمةWA164580االجتماعياتإعدادي

01458Jحليمةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالغاويرشيدةZ542202االجتماعياتإعدادي

01557Sالقسطالنيالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارخروشخالدBE870020االجتماعياتإعدادي

01554Nالشيخ محمدالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارلحميداحمدJF29835االجتماعياتإعدادي

18588Dرشيد موالي األميرالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالصافينورالدينGJ1530االجتماعياتإعدادي

01649S العلوي الواحد عبد موالي اإلعدادية الثانويةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدار غصوب هدىBB79028االجتماعياتإعدادي
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24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمقدم بنالهادي عبدI698934االجتماعياتإعدادي

24939Gالسقاط ثرياالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالهادفابتسامBB102562االجتماعياتإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربواشفرةسفيانTK19998االجتماعياتإعدادي

20030Wسينا ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالدحماني عبدالرحيمCD135522االجتماعياتإعدادي

06746Gالتشاركالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارهنكرالحبيبBB110498االجتماعياتإعدادي

24937Eسكنيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارأجرعاميونسBB53343االجتماعياتإعدادي

06746Gالتشاركالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالهاروشمحمدBB78808االجتماعياتإعدادي

06746Gالتشاركالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالشدعيحسنPB174330االجتماعياتإعدادي

24452Cالراشدي أحمد الشهيدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوكربةخليلGA171473االجتماعياتإعدادي

01746Xطارقالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالشامخ محسنGA180015االجتماعياتإعدادي

24944Mالسالمالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالزلماضينورالدينBE831401االجتماعياتإعدادي

01641Hالمتنبيالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالهيشونبيلLF38816االجتماعياتإعدادي

22898Nالوحدةالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالعبراقالكريم عبدLB72104االجتماعياتإعدادي

01860W غشت 20 رشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدار علوان  فاطمةBH247553االجتماعياتإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدار رفيق  زينبBH255948االجتماعياتإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارامعيدةتوفيقBH382795االجتماعياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربنقاسيحيBK275409االجتماعياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارقرشيعادلBH286437االجتماعياتإعدادي

01669Nهشام ابنالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالغراقيعزيزBJ388912االجتماعياتإعدادي

26500Dالجابري عابد محمدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارمحترمشيماءSH153326االجتماعياتإعدادي

18571Kالطبرىالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداركشاشخولةBK268772االجتماعياتإعدادي

01674Uملويةالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارهللا حبيبخديجةBK398450االجتماعياتإعدادي

26004Pالغفاري ذر أبوالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداررفيعابراهيمBK320004االجتماعياتإعدادي

24701Yالمكي بن محمد الشهيدالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارقابلالسعديةBK280671االجتماعياتإعدادي

24701Yالمكي بن محمد الشهيدالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالثمارلطيفةBK257302االجتماعياتإعدادي

07852Jعلي بن موسى سيديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالرميشي قاسمGA107125االجتماعياتإعدادي

07852Jعلي بن موسى سيديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالال عبدمحمدLB141347االجتماعياتإعدادي

24333Yمومن أوالدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارلمشيشعزيزTA130154االجتماعياتإعدادي

26391Kالمروةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارغاوشالحميد عبدG496637االجتماعياتإعدادي

25583Gالمختار عمر التأهيلية الثانويةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالشاعرالغني عبدLB111808االجتماعياتإعدادي

11566Wهيمة بن الطيب احمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحمدونخالدGB163606االجتماعياتإعدادي

24611A االعدادية البالد مول جمعة ملحقةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعلوي كبيريمصطفىUC136062االجتماعياتإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطهلولوالدين نورZ494139االجتماعياتإعدادي

11566Wهيمة بن الطيب احمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطفرواتعبدالصمدG538656االجتماعياتإعدادي

11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالزعزععصامGJ1905االجتماعياتإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعربوشلعماريX233872االجتماعياتإعدادي
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22129Cتيمية بن أحمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوحاشبدرالدينGY16985االجتماعياتإعدادي

11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط الدويع سعيدGA64034االجتماعياتإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاستيتو الهاشميهللا عبدL501747االجتماعياتإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطجبابرىرضوانUC96823االجتماعياتإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالقلشلمياءG400324االجتماعياتإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطادبيبغخديجةGA173359االجتماعياتإعدادي

25986Vاألرك االعدادية الثانويةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطكرعوف حياةZ482551االجتماعياتإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالفرتوتيليلىGB159436االجتماعياتإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطلخضرنجاةGA125112االجتماعياتإعدادي

23810Eمسلم  إمامالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبادحمانبهيةG321331االجتماعياتإعدادي

11190Mاإلعدادية يناير 11 ثانويةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمضاقابراهيمGA29143االجتماعياتإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالروسيعبدالعاليGA81960االجتماعياتإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط بوشيبةمحمدGA61309االجتماعياتإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالخياطيأسامةLB29977االجتماعياتإعدادي

15114Cالكداري دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوقرياننورالدينG358246االجتماعياتإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشرافيالمصطفىGN113978االجتماعياتإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطصديقي خالدUC99030االجتماعياتإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحربولالسعديةGA101395االجتماعياتإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمودنيلوبنةGN116809االجتماعياتإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالناصريحسناءZ484573االجتماعياتإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبلقاسدعاءGA163005االجتماعياتإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطصابري الزهراء فاطمةG673302االجتماعياتإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحمداويابتسامUC114329االجتماعياتإعدادي

25226Uياسر بن عمارتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطقبوعسعيدLG14432االجتماعياتإعدادي

01390Kعبود بن المهديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطابجابجةزهرةGM138606االجتماعياتإعدادي

24186Nالشاطبي االمامتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطنبوغدنياAA30563االجتماعياتإعدادي

26345Kالشرقاوى أحمدتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطباحوحفيظJA146169االجتماعياتإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالداودي العزوزيسناءAB539237االجتماعياتإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطعنتر أمينةLA130812االجتماعياتإعدادي

24193Wياسين بن عبدهللاسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاعبيدةحبيبةAE3086االجتماعياتإعدادي

25860Hالمحيط سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعمري سعاذAB555060االجتماعياتإعدادي

21535Gالخوارزميسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباط صبريمحمدU95987االجتماعياتإعدادي

20104Bتفرسيت. ثاالدريوش: إقليمالشرقلعميمفاطنةFB68063االجتماعياتإعدادي

12742Zالطيب ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقمحجارحادةFB35425االجتماعياتإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقبنحموحسنFB51925االجتماعياتإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقمجوننعيمةF526244االجتماعياتإعدادي
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12745Cامين عزيز. إعالدريوش: إقليمالشرقطنفوس امالZG104668االجتماعياتإعدادي

12743Aاالول ادريس. إعالدريوش: إقليمالشرقبوديحنجاةFB23615االجتماعياتإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقمحجوبيونسZ501182االجتماعياتإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقعالي جمالFH19596االجتماعياتإعدادي

12738Vالزرقطونيالناضور: إقليمالشرقعمرانيلمياءF730923االجتماعياتإعدادي

24407Dبوستة تاوريرتالناضور: إقليمالشرقالصنهاجيسهامZ475769االجتماعياتإعدادي

22743Vتزطوطين إعداديةالناضور: إقليمالشرقسنونمحمدLB173350االجتماعياتإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقاليوسفي محمدS606275االجتماعياتإعدادي

22742Uاعزاننالناضور: إقليمالشرقاحاللمحمدZG106944االجتماعياتإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقعبيديفاطنةCB58340االجتماعياتإعدادي

04670Aبوهرية سيديبركان: إقليمالشرقلتيمالزهرةFB81218االجتماعياتإعدادي

26073Pالطريس عبدالخالقتاوريرت: إقليمالشرقبنعودةيمينةF362549االجتماعياتإعدادي

24107Cالويدان ملقىتاوريرت: إقليمالشرقبوكنانةمحمدينFC15256االجتماعياتإعدادي

26354Vتاشفين بن يوسفتاوريرت: إقليمالشرقمجدوبي هللا عبدFH20813االجتماعياتإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرقبوطالبفوزيةZ475794االجتماعياتإعدادي

23554Bالمتنبيجرسيف: إقليمالشرقزرعافحسناءZG102050االجتماعياتإعدادي

10530Vعنان أبيفجيج: إقليمالشرقبوفتاتخالدFH47125االجتماعياتإعدادي

10527Sالجبار عبد سيديفجيج: إقليمالشرقصالحيالزهراء فاطمةF434325االجتماعياتإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقالمجدوبياللطيف عبدZG83405االجتماعياتإعدادي

24150Zتفاريتيفجيج: إقليمالشرقلعنايةسعيدF361323االجتماعياتإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقمبارك أيتفضمةJC410293االجتماعياتإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنعمرهشام مواليUC108221االجتماعياتإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالشيكريابراهيمS686522االجتماعياتإعدادي

22058Aاالعدادية الهيثم ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالكنوني العتيقيعزيزL482520االجتماعياتإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحمزاوينجيمZ461784االجتماعياتإعدادي

18482Nاإلعدادية ابراهيم بن علي سيدي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلحلوالرحيم عبدZ525309االجتماعياتإعدادي

24304Sاإلعدادية حمزة نايت تيفرت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكجــــينورالدينZG107943االجتماعياتإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالماصريمحمدP222964االجتماعياتإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالقصيررشيدEE247271االجتماعياتإعدادي

07295Dالتأهيلية تيفاريتي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيوعزيزلحسنN385711االجتماعياتإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالراويهللا عبدJA85162االجتماعياتإعدادي

07282Pاالعدادية خلدون ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيرزوقيونسY358249االجتماعياتإعدادي

25051Dاالعدادية الخوارزمي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحمو أيتالدين نورPA206323االجتماعياتإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنعبوبوهللا عبدFL53441االجتماعياتإعدادي

25786Cاالعدادية تنانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالناصري يوسفPA119760االجتماعياتإعدادي

07278Kالتأهيلية امحمد آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحياتيمحمدZ480052االجتماعياتإعدادي
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23628Gأسمسيل اإلعدادية ادريس بن عيسى موالي ثانوية ملحقةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوحجارتوفيقS313481االجتماعياتإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنييوسفأناصرUA65072االجتماعياتإعدادي

07287Vاإلعدادية البحيرة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوغرارةميلودCN4131االجتماعياتإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمعمارسعيدZG106046االجتماعياتإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكايامصطفىJA146788االجتماعياتإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمجوطيالحق عبدU162521االجتماعياتإعدادي

07712Gالتأهيلية الخطاب بن عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبويحياويمحمدUC103855االجتماعياتإعدادي

25201S اإلعدادية ادريس اوالد  ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيتيركاوي امحمدUA59570االجتماعياتإعدادي

07710Eالتأهيلية األول الحسن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمناصفجمالCD368503االجتماعياتإعدادي

07694Mالتأهيلية الموحدين ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمعنانمصطفىCD411227االجتماعياتإعدادي

26542Zعفان بن عثمان إعداديةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيهروش محمدZ473797االجتماعياتإعدادي

25864Mاإلعدادية الغزالي اإلمام ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيازهارخالدCB224822االجتماعياتإعدادي

21225Vاإلعدادية علي اإلمام ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بني التباعي الحق عبدV220605االجتماعياتإعدادي

07676Tاإلعدادية السادس محمد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنينشداويلطيفةIB185674االجتماعياتإعدادي

21222Sاإلعدادية  عباد ابن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنينصيفعمرPB197716االجتماعياتإعدادي

22010Yاإلعدادية الفطواكي حمان ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعوادسعادID44409االجتماعياتإعدادي

26047Lمنصور علي اوالد اإلعدادية الثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالدرداكمحمدGA162645االجتماعياتإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالبغداديالكريم عبدID36952االجتماعياتإعدادي

07712Gالتأهيلية الخطاب بن عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلقبولمحمدZG106640االجتماعياتإعدادي

07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنياجهبليمحمدUC124750االجتماعياتإعدادي

20127Bاإلعدادية نافع بن عقبة ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيقروطسعيدZG108189االجتماعياتإعدادي

26195Xاإلعدادية ناوور ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنياسكورسميرS644691االجتماعياتإعدادي

07707Bالتأهيلية اسماعيل موالي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيغنامبدرY281980االجتماعياتإعدادي

26710Gاإلعدادية بوتفردة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيزمزاميحاتمZG101460االجتماعياتإعدادي

07707Bالتأهيلية اسماعيل موالي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلمغيليمحمدQA158594االجتماعياتإعدادي

07680Xاإلعدادية المسيرة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعابدادريسJA155996االجتماعياتإعدادي

23668Aاالعدادية العنصري محمد الشهيد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيهيباويحسنUC137981االجتماعياتإعدادي

12249Nالشرقي  بوعبيدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيغفالالدين سيفCD338566االجتماعياتإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالوزيريمحمدPB183164االجتماعياتإعدادي

25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالزايديالعربيGA129777االجتماعياتإعدادي

12246Kالذهب واديخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بني الكالني  مونصفQA162974االجتماعياتإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالزكزوتيحسنUC128470االجتماعياتإعدادي

24367Kسمير بنيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلغماريفيصلZ468425االجتماعياتإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالغربةإبراهيمUC145102االجتماعياتإعدادي

12243Gالخطاب  بن  عمرخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكبوريالحاجQA50429االجتماعياتإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوسدرةفظليJA86457االجتماعياتإعدادي
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18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالهاشميالحق عبدWB157071االجتماعياتإعدادي

11987Dالدهبي المنصورخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيجوهرالزهراء فاطمةD742126االجتماعياتإعدادي

11987Dالدهبي المنصورخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيابرباشنزهةV298237االجتماعياتإعدادي

21736Aافغالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمجانيعبدالفتاحUC57197االجتماعياتإعدادي

23618Wاكليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبركيبوشرىCB167942االجتماعياتإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالغازيعزيزPA81048االجتماعياتإعدادي

24664Hتصويت ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالعمرانيمحمد السيدPA66561االجتماعياتإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةتمراويالعالي عبدPA95027االجتماعياتإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةوالحسينالسعيدPA108795االجتماعياتإعدادي

24280R المخازن وادي معركة.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمحمد حمىPA144598االجتماعياتإعدادي

21732Wخلدون ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاحاسوسالكبير عبدUA64018االجتماعياتإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبوعمريمباركUC129690االجتماعياتإعدادي

25085Rامزدار اغرم. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبورخيصجمالFL61801االجتماعياتإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمنصوريمحمدP248663االجتماعياتإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاحبارمريمPA106153االجتماعياتإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةباللوكالعلي عبدUC131712االجتماعياتإعدادي

24945Nالموحدين ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعة وشباب عبدالسالمU135446االجتماعياتإعدادي

23931Lاإلعدادية لكتاوة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالعمرانيعبداللطيفP286711االجتماعياتإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالكبيري هللا عبدPB106288االجتماعياتإعدادي

20698Xالجراري مهدي بن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمعمر ايتاحمدPB208088االجتماعياتإعدادي

23930Kاإلعدادية نونبر 16. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةشاطربلعيدJC222838االجتماعياتإعدادي

20121Vاإلعدادية رشد ابن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةظلفةيوسفF423957االجتماعياتإعدادي

13498W النخيل. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعالويهشامPB144336االجتماعياتإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاغويانمحمدFL61669االجتماعياتإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةافراسالمصطفىZ462245االجتماعياتإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالقندوسيالحكيم عبدCD374586االجتماعياتإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةجبوريعبدالحكيمFL76568االجتماعياتإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

18477Hالبحيرةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةقاسم بن رشيد UC131018االجتماعياتإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالهاويلالزهرةP310696االجتماعياتإعدادي

13503Bشفيق المدني الشهيد االعدادية ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةجناحالرزاق عبدP152840االجتماعياتإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبوفكرييونسP289539االجتماعياتإعدادي

26049Nتالمكانت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبمهوفاتحةJT14144االجتماعياتإعدادي

25067W أوناين. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسالبوطميكلثومJC471406االجتماعياتإعدادي

25815Jتفنوت.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسبوفارس سعيدةJC350667االجتماعياتإعدادي

26208Lايموالس.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسابضارلطيفةJB464486االجتماعياتإعدادي

23775Sاغير افال اإلعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسخشونيحنانJB312137االجتماعياتإعدادي
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22802Jالثاني ادريس التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسشعيبالصالحPB85423االجتماعياتإعدادي

16088Lالمسيرةطاطا: إقليمماسة-  سوسستارحلتوعدنانJA89645االجتماعياتإعدادي

16088Lالمسيرةطاطا: إقليمماسة-  سوسجاليمحمدJE273121االجتماعياتإعدادي

16090Nاقاطاطا: إقليمماسة-  سوسبغىجمالJC500416االجتماعياتإعدادي

25303Cاإلعدادية سينا ابن ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسادوحمانادريسJC514355االجتماعياتإعدادي

21836Jالوحدةطاطا: إقليمماسة-  سوسبختينزهةJ459324االجتماعياتإعدادي

16088Lالمسيرةطاطا: إقليمماسة-  سوستركيبدرUC136814االجتماعياتإعدادي

18750Eالقدسطاطا: إقليمماسة-  سوسبسككين  حسن  JY16451االجتماعياتإعدادي

23984Uاإلعدادية الزيتون ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسمتأكدحنانJB311935االجتماعياتإعدادي

24983E تشين تيزيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوطعةحميدL541707االجتماعياتإعدادي

06815Gالسادس محمد إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعداديونسLC223346االجتماعياتإعدادي

25788Eسنادة اعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةرولوأحمدGM150978االجتماعياتإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشيوة محسنL457179االجتماعياتإعدادي

25240Jتغزوتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشونممحمدLB121291االجتماعياتإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمنكطسليمانL493864االجتماعياتإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهراسالمولى عبدLC231842االجتماعياتإعدادي

26300Lاإلعدادية عياشة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالرحموني صالحشيماءKB79702االجتماعياتإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسانياستيتو محمدLC223095االجتماعياتإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصغير اوالدنبيلLB77807االجتماعياتإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعبدالليوفاءLB164620االجتماعياتإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة أجعيرحياةS305877االجتماعياتإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأشراطنعمانL450251االجتماعياتإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاللوزي محمدR319169االجتماعياتإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمحوسميةL509663االجتماعياتإعدادي

23860Jسلمان بني اعدادية نواةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةكرمون وسيمةL521022االجتماعياتإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةلحسن بنحنانLE9100االجتماعياتإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبوليفيشيماءKB118447االجتماعياتإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالدراقالزهراء فاطمةKB103062االجتماعياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعكراش منانةL507679االجتماعياتإعدادي

26439Mونانة االعدادية الثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعثمانيكوثرAB348629االجتماعياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالسالم اعبداخليفةUA80331االجتماعياتإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحاضياسماءG611503االجتماعياتإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالستيتومريمL517604االجتماعياتإعدادي

26011Xالسانية اعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةسوقةهناءL443404االجتماعياتإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنهدييسرىL509308االجتماعياتإعدادي

25010Jالمنصور يعقوبأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةامغارعزيزةZ202617االجتماعياتإعدادي
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23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبطاهرزينبCD330698االجتماعياتإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةأخريفكوثرL533810االجتماعياتإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبرشاشحنانC998066االجتماعياتإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصبارسميرةL502610االجتماعياتإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبندريسبشرىLA46705االجتماعياتإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحموشيبديعةZ389437االجتماعياتإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبابا إكرامR287137االجتماعياتإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعماريخاليدGN97949االجتماعياتإعدادي

26222Bمغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة الفاس منياL509036االجتماعياتإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةمستقيمياسينCD136959االجتماعياتإعدادي

04230Xالخطاب ابن عمرالحاجب: إقليممكناس-  فاسحمادوفاءG901983االجتماعياتإعدادي

08046Vنصير بن موسىبولمان: إقليممكناس-  فاسبوكرارزينبCB272249االجتماعياتإعدادي

08050Zملويةبولمان: إقليممكناس-  فاسأشراطمحمدL482547االجتماعياتإعدادي

25760Zطفيل ابنبولمان: إقليممكناس-  فاسالخويطيلطيفةCD206283االجتماعياتإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسالصديق   امنة    CN9588االجتماعياتإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالشويقرياسماعيل L556156االجتماعياتإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسبونخلةيوسفZ452522االجتماعياتإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسأبقسمليكةCD398766االجتماعياتإعدادي

20982Fاإلعدادية سالس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالبراهميالرحيم عبدC794836االجتماعياتإعدادي

23282Fاإلعدادية الغوازي ثانوية تاونات: إقليممكناس-  فاسأفرجيجمالDN6316االجتماعياتإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبونويرةلحسنZ541291االجتماعياتإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالداهيةأناسL442457االجتماعياتإعدادي

23921Aاإلعدادية داود اوالد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسلكحالإلهامZ461670االجتماعياتإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسختومحمدFH40188االجتماعياتإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالعساويمحمدZ459613االجتماعياتإعدادي

25690Yاإلعدادية بوعادل ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالمنيعيزهرةZ455967االجتماعياتإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسعلوي ديديالمصطفى مواليU105968االجتماعياتإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالبريشيصباحDA44764االجتماعياتإعدادي

20982Fاإلعدادية سالس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسهوتيرفيقLC217951االجتماعياتإعدادي

25220Mاإلعدادية مديونة عين ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسعصووفاءZ541746االجتماعياتإعدادي

02443Eنصير بن موسىصفرو: إقليممكناس-  فاساالدريسيوفاءZG99602االجتماعياتإعدادي

26286Wاإلعدادية تازوطة ثانويةصفرو: إقليممكناس-  فاسصرو يوسفZG85874االجتماعياتإعدادي

25977Kالزيتونة اإلعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسزويتنة الزهراء فاطمةZ482317االجتماعياتإعدادي

25976Jسبو االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسلحبيليمونيةD773328االجتماعياتإعدادي

19582Jالفاسي القادر عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسالماخوخي البوكيلينورالدينCD101323االجتماعياتإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسساطورعليD608816االجتماعياتإعدادي
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19582Jالفاسي القادر عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسبرغازيالهامZ491041االجتماعياتإعدادي

23864Nحيان بن جابرفاس: عمالةمكناس-  فاسهرمانحياةCD85538االجتماعياتإعدادي

24727Bالسوسي المختارفاس: عمالةمكناس-  فاساليرتاويرشيدةZT101368االجتماعياتإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالرحمانيالحسينJ433152االجتماعياتإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبنكهيةرشيدJA94150االجتماعياتإعدادي

17255Eاألول الحسن التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالرفيعسعيدJC468681االجتماعياتإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمأكنسوسسعيدJM8380االجتماعياتإعدادي

20740Tالسعدي اليزيد بن عبدهللا التأهيلية التانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبونكرعبدهللاJE272975االجتماعياتإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميملمغاريابراهيمSH138268االجتماعياتإعدادي

17250Zاحساين سيدي التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالحيانرحمةJC491476االجتماعياتإعدادي

22974Wهللا عبد آيت اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمقدور بن ايتعبدالواحدJT26988االجتماعياتإعدادي

20738Rتيوغزة اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالعسريوي       لطيفةJK6422االجتماعياتإعدادي

15387Zالسالمطانطان: إقليمنون واد-  كلميمحاديرفتيحةJB308524االجتماعياتإعدادي

20928Xالذهبي المنصورطانطان: إقليمنون واد-  كلميمباريكعائشةJA111498االجتماعياتإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالمنصورينجيبSH151264االجتماعياتإعدادي

25499Rاإلعدادية الحسن موالي العهد ولي ثانويةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمأبويزيدالحق عبدJC277556االجتماعياتإعدادي

18644Pالنهضةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمبنيعكوبعبدالرحمانFB73975االجتماعياتإعدادي

25499Rاإلعدادية الحسن موالي العهد ولي ثانويةطانطان: إقليمنون واد-  كلميملمهيمرفاطمةJB312194االجتماعياتإعدادي

25450Mبويزكارنكلميم: إقليمنون واد-  كلميمابوحميدادريسJA144660االجتماعياتإعدادي

21919Z  تيمواليكلميم: إقليمنون واد-  كلميمأفقيرعمرJA123714االجتماعياتإعدادي

18516Aعفان بن عثمانآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبوزايدحسناءHH159853االجتماعياتإعدادي

24581Tأمين احمدآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالراكوبرشيدJB400831االجتماعياتإعدادي

24133Fاالول ادريس الموالىآسفي: إقليمآسفي-  مراكشأزروالنجيمS621116االجتماعياتإعدادي

19455Wاإلعدادية الفارابي ثانويةآسفي: إقليمآسفي-  مراكشناصرناديةHH54144االجتماعياتإعدادي

25206Xأمين قاسمآسفي: إقليمآسفي-  مراكشعدي ايتالحسينPB174893االجتماعياتإعدادي

24133Fاالول ادريس الموالىآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالبوخاريمحمدLB149352االجتماعياتإعدادي

24577Nحنبل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكش النوري الحكيم عبدEB171578االجتماعياتإعدادي

24577Nحنبل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبرشامي  العزيز عبد E608519االجتماعياتإعدادي

24132Eزهر ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشزريوحلحبيبJ449734االجتماعياتإعدادي

25206Xأمين قاسمآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالرميديعبدالرزاقAE100064االجتماعياتإعدادي

25057Kتزارت اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشاكمور الفتاح عبدY111330االجتماعياتإعدادي

20938Hاإلعدادية تنمل ثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشيوسفاحساين أيتPA213050االجتماعياتإعدادي

20939Jابراهيم موالي االعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبعالفاطمةIC26204االجتماعياتإعدادي

23084Rاغبالو االعدلدية التربوي المركب ثانوية             الحوز: إقليمآسفي-  مراكشزهوانسعيدةE447220االجتماعياتإعدادي

20938Hاإلعدادية تنمل ثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشمنثورنالرحيم عبدE646124االجتماعياتإعدادي

20937Gالكبير األطلس اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشلشكر ايتعزيزةE647793االجتماعياتإعدادي
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21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبوعزةمحمدE507775االجتماعياتإعدادي

24045Kويركان اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشنعيميخديجةI429454االجتماعياتإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشقصيرالزهراء فاطمةY380299االجتماعياتإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالفزنيإبراهيمUC124059االجتماعياتإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشابال ايت السعيدEE589160االجتماعياتإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكششكيرلحسنE552126االجتماعياتإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشهيشامييوسفE586264االجتماعياتإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشاالندلسيسعيدY344866االجتماعياتإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشأعمارت هشامR319171االجتماعياتإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالمناني عبداللطيفN346581االجتماعياتإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشتوتوحبوعزةZ474783االجتماعياتإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبيزورانمليكةN371003االجتماعياتإعدادي

24218Yبوعبيد الرحيم عبد اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشابحيحيالعظيم عبدUC136055االجتماعياتإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالمنديليرشيدPB182152االجتماعياتإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبحاي عبدالواحدJM7781االجتماعياتإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوحوتكمالD693375االجتماعياتإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشوبالعبدهللاJE261763االجتماعياتإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالطيباتفاطمةZ450854االجتماعياتإعدادي

24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالحكيممحسينD850362االجتماعياتإعدادي

26022Jالشروق اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالعديويمصطفىD729841االجتماعياتإعدادي

13995Lالحسن موالي السلطان اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشهللا باركالحسينPA135723االجتماعياتإعدادي

21943Aالبيروني اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشخويليالمصطفىGN146435االجتماعياتإعدادي

13995Lالحسن موالي السلطان اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالسباعيناجيةHA172323االجتماعياتإعدادي

23699Jيوليوز 30 اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالخامسةعبداإلالهZ459868االجتماعياتإعدادي

13998Pالصديق بكر ابو اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشكشافالزهراء فاطمةHA186819االجتماعياتإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالداميمحمدEE115221االجتماعياتإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشلحلوعتيقEE220971االجتماعياتإعدادي

25483Yمومنة اوالد االعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبنرزوكيجمالPB58838االجتماعياتإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكش داود بن   مونيرZ465550االجتماعياتإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالشايطرشيدEE262957االجتماعياتإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشاكريسيطارقEC19584االجتماعياتإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالذهبيفاطمةY403554االجتماعياتإعدادي

24551K االعدادية خلوف اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالرازيبوبكرY109485االجتماعياتإعدادي

09348Kاالعدادية لمزم ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالخالحسناءY372073االجتماعياتإعدادي

26546Dاالعدادية الجبيل ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشتغرةالزهراء فاطمةY380525االجتماعياتإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشحيانيفيصلY272623االجتماعياتإعدادي
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24544Cالفطواكي حمانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالكروميهشامEE236276االجتماعياتإعدادي

25854Bاالعدادية القصيبة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارضيبوشمحمدM464052اإلسالمية التربيةإعدادي

23942Yاالعدادية الفرابي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداراوبالعمرJC526316اإلسالمية التربيةإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارسالم  عبدالعزيز  M492795اإلسالمية التربيةإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداررزانيسفيانM502329اإلسالمية التربيةإعدادي

01681Bالداخلةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالصافيطهZT112629اإلسالمية التربيةإعدادي

26526Gالوليد بن خالدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالتوميمحمدL502248اإلسالمية التربيةإعدادي

26229Jعربي ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدار بمار لحسنAE71898اإلسالمية التربيةإعدادي

25567P الحداوي هللا عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحموميالمهديBK320227اإلسالمية التربيةإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالطويلعمارTA113371اإلسالمية التربيةإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحدادأنوارL302820اإلسالمية التربيةإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالصقلي اركيكحمزةBL110029اإلسالمية التربيةإعدادي

01679Zبوعزة دارالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارعلي ايتعليBK397991اإلسالمية التربيةإعدادي

25972Eالسعدي المالك عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمرزوقمحمدY260122اإلسالمية التربيةإعدادي

23705Rاألول ادريسالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارادالمهورعمرJ471468اإلسالمية التربيةإعدادي

26229Jعربي ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالطيفانيالكبير عبدLB114760اإلسالمية التربيةإعدادي

26525Fالطريس الخالق عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالطاللمحمدK452793اإلسالمية التربيةإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمسلك احبودعثمانWA182621اإلسالمية التربيةإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالفالحالمهديW267959اإلسالمية التربيةإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارأكربعمعادBK358148اإلسالمية التربيةإعدادي

24141Pالشاطئ اإلعدادية الثانوية ملحقةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارببعليحسنPB123756اإلسالمية التربيةإعدادي

19575Bهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارميانة مصطفىBH446314اإلسالمية التربيةإعدادي

19575Bهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارنصيرطارق BK229970اإلسالمية التربيةإعدادي

26587Y امحمد اوالد االعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداربونيترشيدSH149483اإلسالمية التربيةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارأقشاشسعيدEE402722اإلسالمية التربيةإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارباحميمصطفىWB144998اإلسالمية التربيةإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالشيخاويحميدW323008اإلسالمية التربيةإعدادي

25315Rاإلعدادية امزورة  ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداراليعكوبي             الحسنJE228224اإلسالمية التربيةإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالوكيلياحمدFB75768اإلسالمية التربيةإعدادي

14634Fاإلعدادية رحال بن محمد سيدي ثانوية سطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالخياطيبوبكرJA143674اإلسالمية التربيةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداربوالحناأحمدJE266645اإلسالمية التربيةإعدادي

24378Xاإلعدادية الخطابي عبدالكريم ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارلعنيبيالحليم عبدEE185745اإلسالمية التربيةإعدادي

24583V اإلعدادية الزيتونة ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارحجر ابنجوادMC157611اإلسالمية التربيةإعدادي

24586Y اإلعدادية العرفان ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعاملي المصطفىMC181051اإلسالمية التربيةإعدادي

22463R اإلعدادية الطاووس ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدار الكيال عزوزM451743اإلسالمية التربيةإعدادي

08728L اإلعدادية القسطالني ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداراعجليمحمدJE232431اإلسالمية التربيةإعدادي
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08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالكريميرشيدMC186627اإلسالمية التربيةإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمسكينيعبدالحقHA119762اإلسالمية التربيةإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداراالدريسي الحسينSH160671اإلسالمية التربيةإعدادي

26000Kعفان بن عثمانمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعسريبوشعيبBE727588اإلسالمية التربيةإعدادي

24695Sبدرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعيبوسمرادBM9341اإلسالمية التربيةإعدادي

26113Hكنون هللا عبدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداراعالممصطفىAB349844اإلسالمية التربيةإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربنكروديعبدهللاG462426اإلسالمية التربيةإعدادي

26112Gحنبل ابن أحمدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمفتوحمحمدFL78917اإلسالمية التربيةإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارادمحمدسعيدJC477121اإلسالمية التربيةإعدادي

01866Cالحمراء شاعرمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراسامةالطاهريBH539025اإلسالمية التربيةإعدادي

01864Aعنان أبومسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمرابطحنانBI48941اإلسالمية التربيةإعدادي

01552Lالتحديالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراالسالم نورخديحةBH285755اإلسالمية التربيةإعدادي

25781Xالفاسي مليكةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداركحيلة بنرحالBB95757اإلسالمية التربيةإعدادي

06746Gالتشاركالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالواصيعصامBH605640اإلسالمية التربيةإعدادي

19656Pالريحانيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارزكيأحمدQA126960اإلسالمية التربيةإعدادي

24176Cإبراهيم هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالنحلة             الحسنIC6203اإلسالمية التربيةإعدادي

24451Bالصغير حسن الشهيدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداردادىالرزاق عبدBJ376676اإلسالمية التربيةإعدادي

24699Wالبحتريالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارفتحيأنسBB56658اإلسالمية التربيةإعدادي

24939Gالسقاط ثرياالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربنجلولالحسينN333058اإلسالمية التربيةإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمحجرعادلBJ277837اإلسالمية التربيةإعدادي

25776Sوهب بنت أمنةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربرومةرحالE497237اإلسالمية التربيةإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارموهوبمحمدY316123اإلسالمية التربيةإعدادي

01648Rالقفطي الدين جمالالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارشطايبةهشامBB58186اإلسالمية التربيةإعدادي

01593Fالسطاتي فاقيالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمزهاركوثرBJ371699اإلسالمية التربيةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالتوكيلالمصطفىBH282913اإلسالمية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالصبريونسBH553165اإلسالمية التربيةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارلبصيررشيدBH394388اإلسالمية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوزة ادريسEE285335اإلسالمية التربيةإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالسباعي أبوبكرAE80406اإلسالمية التربيةإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداررزوقمصطفىBH244124اإلسالمية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمرعوش ابراهيمK405440اإلسالمية التربيةإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارأبحمانحسنBK368372اإلسالمية التربيةإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداربلعبديةسفيانBE875594اإلسالمية التربيةإعدادي

24333Yمومن أوالدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارسوسانزكرياءJD61526اإلسالمية التربيةإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارفراحالسالكJF43139اإلسالمية التربيةإعدادي

24331Wعباد بن المعتمدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارأكواععمرK453355اإلسالمية التربيةإعدادي
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01758Kالبراهمةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدار شراعسعيدJD53083اإلسالمية التربيةإعدادي

26391Kالمروةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالرهونيجوادGN144555اإلسالمية التربيةإعدادي

24333Yمومن أوالدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالزلماطيعبدالعزيزCD502952اإلسالمية التربيةإعدادي

11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطتوهامىيحياZ442606اإلسالمية التربيةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطماديرشيدJA117186اإلسالمية التربيةإعدادي

22128Bعوف بن الرحمن عبدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطستيتلالمجيد عبدD936415اإلسالمية التربيةإعدادي

11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطهالبحميدX253152اإلسالمية التربيةإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطابرازمولودJA87136اإلسالمية التربيةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالزكريعبدهللاK439221اإلسالمية التربيةإعدادي

24611A االعدادية البالد مول جمعة ملحقةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمغاريبلقاسمZ449339اإلسالمية التربيةإعدادي

23810Eمسلم  إمامالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالفقيرنورالدينGB127701اإلسالمية التربيةإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالهاللييونسE577282اإلسالمية التربيةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبومعيزمحمدG492220اإلسالمية التربيةإعدادي

24831Pالقصيبيةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالهواسرشيدG358498اإلسالمية التربيةإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمرزوقيالدين نورGN142914اإلسالمية التربيةإعدادي

25992Bدرويش محمودسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاألنصاريفاتحةG550012اإلسالمية التربيةإعدادي

25992Bدرويش محمودسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمتوكلرقيةGA69793اإلسالمية التربيةإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطأعفيرالحسنJE228743اإلسالمية التربيةإعدادي

25490Fالصفصافسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطنباشفاطمةGA86244اإلسالمية التربيةإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالشافي عبدخديجةUC139261اإلسالمية التربيةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالدامونيونسLG21233اإلسالمية التربيةإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطنهور كريمةOD39074اإلسالمية التربيةإعدادي

15114Cالكداري دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط حمودان الحفيظ عبدKB37535اإلسالمية التربيةإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعامر ايتسفيانLC168304اإلسالمية التربيةإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطهيطوطي القادر عبدGM119843اإلسالمية التربيةإعدادي

23498Rالنويرات إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالطاهر بن عمرLB129583اإلسالمية التربيةإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاخرفمصطفىL446531اإلسالمية التربيةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكيس مصطفىL496099اإلسالمية التربيةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالرعدةالعربيXA45107اإلسالمية التربيةإعدادي

15114Cالكداري دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالخمسيالحافظ عبدR340305اإلسالمية التربيةإعدادي

25461Zالزيتون إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاسماعيليبلغيتUC123038اإلسالمية التربيةإعدادي

25461Zالزيتون إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبنيسخديجةGJ18818اإلسالمية التربيةإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالجباريمحسنK440657اإلسالمية التربيةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحوسينفؤادZ412383اإلسالمية التربيةإعدادي

21422Jتاشفين ابن يوسفقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاضريفرشيدGN117100اإلسالمية التربيةإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشقورمحمدL534072اإلسالمية التربيةإعدادي
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15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعوادمحمدGJ6980اإلسالمية التربيةإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمودنهشامKB39254اإلسالمية التربيةإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطيونسعليL497926اإلسالمية التربيةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطملوكيالمهديGK119273اإلسالمية التربيةإعدادي

15114Cالكداري دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبومعلوفجوادRB2096اإلسالمية التربيةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطغياث كريمL404347اإلسالمية التربيةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطأزعومإلياسS733497اإلسالمية التربيةإعدادي

25984Tعزوز سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعربيأحمدZT76617اإلسالمية التربيةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطأعافرمحمدL501681اإلسالمية التربيةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمومنيخديجةGJ2088اإلسالمية التربيةإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطوجديالحفيظ عبدF459686اإلسالمية التربيةإعدادي

26066Gاإلعدادية الوديع آسية ثانويةتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاألداريسي أسماءAD223446اإلسالمية التربيةإعدادي

26751Bجوريو عثمانتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالقادريمريمAE220369اإلسالمية التربيةإعدادي

25226Uياسر بن عمارتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاالدريسيابراهيمSH143424اإلسالمية التربيةإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطهمانيابراهيمJE273946اإلسالمية التربيةإعدادي

21501Vااليوبي الدين صالحتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالخسويحسناءP246450اإلسالمية التربيةإعدادي

21502Wعزيزامينتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعلميأشرفGM152336اإلسالمية التربيةإعدادي

25468Gالبطحاءتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطأخصاصيالحسينJE227033اإلسالمية التربيةإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقالعزاويادريسFB22607اإلسالمية التربيةإعدادي

26289Zامغار اوالد اعداديةالدريوش: إقليمالشرقحمدانيمحمدVA100513اإلسالمية التربيةإعدادي

21552Aتروكوت. إعالدريوش: إقليمالشرقعلوان محمدF381101اإلسالمية التربيةإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقعزاويمحمدK451696اإلسالمية التربيةإعدادي

12743Aاالول ادريس. إعالدريوش: إقليمالشرقأفقيرعمرS399563اإلسالمية التربيةإعدادي

24407Dبوستة تاوريرتالناضور: إقليمالشرقالطفاوي ميمونةFH16689اإلسالمية التربيةإعدادي

19352Jشيكر بنيالناضور: إقليمالشرقالرماشحنانF733273اإلسالمية التربيةإعدادي

23656Mالهيثم ابن إعداديةجرادة: إقليمالشرقصفصافيسعادFC44819اإلسالمية التربيةإعدادي

04798Pالبخاري اإلمام إعداديةجرادة: إقليمالشرقزحاف أسماءFH41267اإلسالمية التربيةإعدادي

04797Nعبدهللا بن محمد سيدي إعداديةجرادة: إقليمالشرقاغاليشمريمZG111078اإلسالمية التربيةإعدادي

10528Tالفتحفجيج: إقليمالشرق العربي بنبدرFA109324اإلسالمية التربيةإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقحدويخالدFL55339اإلسالمية التربيةإعدادي

10528Tالفتحفجيج: إقليمالشرقالشادليالمطلب عبدFB55985اإلسالمية التربيةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحليمي طارقBH336206اإلسالمية التربيةإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالدراابراهيمJA146094اإلسالمية التربيةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعسريعليJT22252اإلسالمية التربيةإعدادي

26218Xاالعدادية ارفالة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعبضايمأحمدJA135596اإلسالمية التربيةإعدادي

26353Uاإلعدادية رشيد موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيريانمحمدI529630اإلسالمية التربيةإعدادي
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23831Cاإلعدادية تساوت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمرجيالرحيم عبدIE13334اإلسالمية التربيةإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيواحسون مصطفىJK18674اإلسالمية التربيةإعدادي

07280Mاإلعدادية الحمراء شاعر ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيصكاريعبدالكريمSK2696اإلسالمية التربيةإعدادي

26047Lمنصور علي اوالد اإلعدادية الثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيتدليسناءJA142361اإلسالمية التربيةإعدادي

25864Mاإلعدادية الغزالي اإلمام ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخلوق             الحسنY295961اإلسالمية التربيةإعدادي

07676Tاإلعدادية السادس محمد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعبديهناءFB93471اإلسالمية التربيةإعدادي

07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنياومرزوكخالدJY16726اإلسالمية التربيةإعدادي

07710Eالتأهيلية األول الحسن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمهداويالسعيدEE539263اإلسالمية التربيةإعدادي

24289Aاإلعدادية ياسين بن هللا عبد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحسني عبدالرحمانJE228744اإلسالمية التربيةإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيسوس أيتأحمدP237985اإلسالمية التربيةإعدادي

24895Jاإلعدادية تمام أبو ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بني بيوسالرزاق عبدP282837اإلسالمية التربيةإعدادي

07681Y الـتأهيلية األطلس ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمغزازيوسفUA64959اإلسالمية التربيةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمختاري عبدالرحيمI595409اإلسالمية التربيةإعدادي

26431D اإلعدادية اعلي أيت ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيابعليحميدIA35396اإلسالمية التربيةإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيافضيل أيتأحمدJT50640اإلسالمية التربيةإعدادي

12241Eالخنساءخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيسالميابراهيمM426491اإلسالمية التربيةإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيفاضلمرادIC53719اإلسالمية التربيةإعدادي

23925Eاالعدادية لبصير بن الجياللي الشهيد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيارسموكالدين بدرEB121049اإلسالمية التربيةإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيقالالرحيم عبدY276818اإلسالمية التربيةإعدادي

12243Gالخطاب  بن  عمرخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالنحيليالعزيز عبدIC17176اإلسالمية التربيةإعدادي

23846Uاالعدادية القائد بن البوهالي الشهيد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياديوسفالحسنJC404954اإلسالمية التربيةإعدادي

12252Sزياد  بن  طارقخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعال ايت لحسنEB162564اإلسالمية التربيةإعدادي

11985Bالسادس محمدخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوغازالمصطفىV242655اإلسالمية التربيةإعدادي

11977Tالخامس محمدخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمستعيديونسV222448اإلسالمية التربيةإعدادي

26592Dاوباسالم عسوخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالبيباليبوعزةV203799اإلسالمية التربيةإعدادي

11984Aرشيد مواليخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمنصورييونسVM379اإلسالمية التربيةإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعلوي القاسم أبوخديجةV144405اإلسالمية التربيةإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياالدريسي هللا عبدUC131938اإلسالمية التربيةإعدادي

21736Aافغالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةفؤاديالحفيظ عبدPA129340اإلسالمية التربيةإعدادي

21731Vتلوين االعدادية الثانويةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالهاديالمجيد عبدUC99447اإلسالمية التربيةإعدادي

09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةفوزي العالي عبدUC90921اإلسالمية التربيةإعدادي

09837Sالوحدةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمركاوشمحمدEE265910اإلسالمية التربيةإعدادي

23957Pالــدويرةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالبغداديالكريم عبدU143402اإلسالمية التربيةإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبكاراحمدSJ27350اإلسالمية التربيةإعدادي

09841Wأزواوي يوسفالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةسفيانربيعةG453417اإلسالمية التربيةإعدادي

26201Dالجرف اعداديةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةطاهريالملك عبدUC133614اإلسالمية التربيةإعدادي

16/94



التخصصالسلك
 البطاقة رقم

الوطنية
رمزهاالتدريب مؤسسةاإلقليمية المديريةالجهة والنسب االسم

2016 سنة برسم الميداني التدريب مقرات على المتدربين األساتذة توزيع نتائج
التعليمية المؤسسات حسب التوزيع مرحلة

20956Cبادو الرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةجغموميوسفZ456445اإلسالمية التربيةإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةأكزالالحسنJC495816اإلسالمية التربيةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالمجاطيياسرP275871اإلسالمية التربيةإعدادي

09840Vاالدريسي الشريف  ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالرقيبيالرحيم عبدPB204476اإلسالمية التربيةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةامريغعمرJC188204اإلسالمية التربيةإعدادي

24507M أفالندرا ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاكوربالأحمدJA154980اإلسالمية التربيةإعدادي

24247Eاإلعدادية أوزين أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاالدريسيمحمدJY14862اإلسالمية التربيةإعدادي

25599Zاإلعدادية الشافعي االمام. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةموشالطاهرJD61532اإلسالمية التربيةإعدادي

23928Hالصالحي المهدي موالي. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالزعيري نزهةPB208265اإلسالمية التربيةإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاسكساومحمدSL11774اإلسالمية التربيةإعدادي

18477Hالبحيرةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةموزون اللطيف عبدJY12035اإلسالمية التربيةإعدادي

24999Xالحنصالي احمد ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاكشارياللطيف عبدP275413اإلسالمية التربيةإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةزوهريمحمدCB250834اإلسالمية التربيةإعدادي

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةماركوالرحمان عبدJY6425اإلسالمية التربيةإعدادي

18476Gزايدةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةإمغرييوسفPA88749اإلسالمية التربيةإعدادي

24999Xالحنصالي احمد ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةايدموسيالطالبSH153155اإلسالمية التربيةإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاشهبون هشامJM45718اإلسالمية التربيةإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

18477Hالبحيرةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالزيانيمحمدVA123706اإلسالمية التربيةإعدادي

26397Sملويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاوشاريةخليدFC30583اإلسالمية التربيةإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالشعراويأيوبPB147744اإلسالمية التربيةإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةأخدوخديجةJT38242اإلسالمية التربيةإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبويحيىالرحيم عبدJC491640اإلسالمية التربيةإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةليبوركياحمدJB322600اإلسالمية التربيةإعدادي

20826Lهللا عبد ايت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبومليكحسنJC285232اإلسالمية التربيةإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوس كمالة دنياJM47359اإلسالمية التربيةإعدادي

21259Gأحد.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسأتكيإدريسJT27702اإلسالمية التربيةإعدادي

24982D أساكي. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسهمو ادمحمدJC365818اإلسالمية التربيةإعدادي

23770Lالسعادة.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبستيوسفJC236922اإلسالمية التربيةإعدادي

22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبوزرودخديجةJB463606اإلسالمية التربيةإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبالجنورالدينJB170948اإلسالمية التربيةإعدادي

25502U اإلعدادية بدر ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسكنتويربيعةOD26983اإلسالمية التربيةإعدادي

16086Jالسوسي المختارطاطا: إقليمماسة-  سوسماش عاليJA88016اإلسالمية التربيةإعدادي

21836Jالوحدةطاطا: إقليمماسة-  سوسالوادمباركJY13308اإلسالمية التربيةإعدادي

05022Hالعوام ابن الزبير اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسالراجيهللا عبدJY1561اإلسالمية التربيةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصويدقمحمدK444238اإلسالمية التربيةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطلوبيإسماعيلKB102109اإلسالمية التربيةإعدادي
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25240Jتغزوتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهانيإلياسR340832اإلسالمية التربيةإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالكبدانيأسماءS598236اإلسالمية التربيةإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأفرياضمحمدS532346اإلسالمية التربيةإعدادي

24419Sكتامة إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبريخفدوىFA64284اإلسالمية التربيةإعدادي

24983E تشين تيزيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةازرزرفاطمةS415575اإلسالمية التربيةإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقوبيعسميرR309971اإلسالمية التربيةإعدادي

21844T اإلعدادية  الزوادة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحسنيالعربي محمدLB27332اإلسالمية التربيةإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشيخيسفيانKB46212اإلسالمية التربيةإعدادي

21916Wعجيبةاإلعدادية بن احمد سيدي ثانويةانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعيسىجميلةF375973اإلسالمية التربيةإعدادي

24424Xتاغرامتانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةإلهامالعزاويS662385اإلسالمية التربيةإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبخشهللا عبدLE16504اإلسالمية التربيةإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشرععزالدينC917564اإلسالمية التربيةإعدادي

26439Mونانة االعدادية الثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحناوياحمدLC212375اإلسالمية التربيةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشالبيكمالCC19202اإلسالمية التربيةإعدادي

15113Bيناير 11ِ وزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطويلفؤادL483021اإلسالمية التربيةإعدادي

15112Aاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالسهليأحمدGM65932اإلسالمية التربيةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسمعزوزيالمجيد عبدV250597اإلسالمية التربيةإعدادي

25760Zطفيل ابنبولمان: إقليممكناس-  فاسالمرضيمحمدCB227888اإلسالمية التربيةإعدادي

08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسنجاريإبراهيمJE264678اإلسالمية التربيةإعدادي

23372Dالفتحبولمان: إقليممكناس-  فاسالغاويربيعZT24617اإلسالمية التربيةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالمسعادي آمين محمدF746166اإلسالمية التربيةإعدادي

07923Lاإلدريسي الشريف إعدادية ملحقة-المرسبولمان: إقليممكناس-  فاسالبلبولأيوبCD99285اإلسالمية التربيةإعدادي

23372Dالفتحبولمان: إقليممكناس-  فاسفحشوشالحسينFC15317اإلسالمية التربيةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسايكنرشيدCD225846اإلسالمية التربيةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسالعيساويمحمدCD186189اإلسالمية التربيةإعدادي

24104Zحيان بن جابرتازة: إقليممكناس-  فاسلوكانيرضوانPA96229اإلسالمية التربيةإعدادي

20174Cالعربي المغربتازة: إقليممكناس-  فاسالمسيحرشيدCD116505اإلسالمية التربيةإعدادي

25367Xالفرابيتازة: إقليممكناس-  فاسبالحاجنوالF439601اإلسالمية التربيةإعدادي

22682Dاإلعدادية خاللفة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسشعايبيفيصلCD204756اإلسالمية التربيةإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساإلدريسيالغني عبدL379354اإلسالمية التربيةإعدادي

22682Dاإلعدادية خاللفة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوعميعزيزZG97529اإلسالمية التربيةإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسكوكبليلىCD237510اإلسالمية التربيةإعدادي

15935Vاإلعدادية غشت 20 ثانوية  تاونات: إقليممكناس-  فاسالخير سيداحمد مواليU123834اإلسالمية التربيةإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسشكريمحمدZT71146اإلسالمية التربيةإعدادي

20982Fاإلعدادية سالس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالصيادهشامZT122273اإلسالمية التربيةإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسأبرغوثحياةLC243912اإلسالمية التربيةإعدادي
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15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسلشقرجوادCD142844اإلسالمية التربيةإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسكرمونمريمK461667اإلسالمية التربيةإعدادي

24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالعزابيأناسCD106050اإلسالمية التربيةإعدادي

02255Aهللا عبد بن عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالورديفوزيةC907277اإلسالمية التربيةإعدادي

25977Kالزيتونة اإلعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاس الحجامي المختارDC13663اإلسالمية التربيةإعدادي

02064Tاألملفاس: عمالةمكناس-  فاسكنونيسهامCB272673اإلسالمية التربيةإعدادي

22674Vالعربي المغربفاس: عمالةمكناس-  فاسالجليلي عبدمريمCD96175اإلسالمية التربيةإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميماجاواسماعيلJ464141اإلسالمية التربيةإعدادي

24804K اإلعدادية لهنا عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالمسكينيالسالم عبدJ382826اإلسالمية التربيةإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبالتسوالحسينSH139075اإلسالمية التربيةإعدادي

17255Eاألول الحسن التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمإبرين  فاطمةA674412اإلسالمية التربيةإعدادي

17244Tالعربي المغرب التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميممطارالقادر عبدJA39717اإلسالمية التربيةإعدادي

20738Rتيوغزة اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبكرارالرحمان عبدJE193122اإلسالمية التربيةإعدادي

21356Mالدكيك محمد بن الحسن اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميماقزيتشاديةJT36630اإلسالمية التربيةإعدادي

17247Wاليزيدي محمد التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمشاطرنعيمةJC503066اإلسالمية التربيةإعدادي

24654Xأنفك اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمحفظيلمين محمدSH105715اإلسالمية التربيةإعدادي

17250Zاحساين سيدي التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمرجعىحليمةSH124938اإلسالمية التربيةإعدادي

15386Yهللا عبد بن عاللطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالموساويفاطمةSH84541اإلسالمية التربيةإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالزينمصطفىSH124425اإلسالمية التربيةإعدادي

10656Gالشيخ محمدكلميم: إقليمنون واد-  كلميمالزحافعبدهللاSH106010اإلسالمية التربيةإعدادي

13994Kرشيد مواليآسفي: إقليمآسفي-  مراكشسلوان الجليل عبدH580235اإلسالمية التربيةإعدادي

19876Dطفيل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبروسهشامJE254447اإلسالمية التربيةإعدادي

23701Lالرازيآسفي: إقليمآسفي-  مراكشهاشممعادH509974اإلسالمية التربيةإعدادي

19876Dطفيل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشمناكلرشيدJB455204اإلسالمية التربيةإعدادي

24132Eزهر ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشجرارابراهيمJD57421اإلسالمية التربيةإعدادي

24576Mالبحتريآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبلمعكبيسعيدHA112837اإلسالمية التربيةإعدادي

24576Mالبحتريآسفي: إقليمآسفي-  مراكشلحفيظ بنحسنN359667اإلسالمية التربيةإعدادي

24581Tأمين احمدآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالفيشالكبير عبدHH1120اإلسالمية التربيةإعدادي

25206Xأمين قاسمآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالكرش رشيد I622923اإلسالمية التربيةإعدادي

24133Fاالول ادريس الموالىآسفي: إقليمآسفي-  مراكشتباعيالحفيظ عبدW335225اإلسالمية التربيةإعدادي

19455Wاإلعدادية الفارابي ثانويةآسفي: إقليمآسفي-  مراكشدريوشيأحمدH643453اإلسالمية التربيةإعدادي

18516Aعفان بن عثمانآسفي: إقليمآسفي-  مراكشلكحل عبدهللاHA144149اإلسالمية التربيةإعدادي

24132Eزهر ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالموباركيكمالH401808اإلسالمية التربيةإعدادي

24577Nحنبل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالصغيرمصطفىLA129378اإلسالمية التربيةإعدادي

23701Lالرازيآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالمريشالكريم عبدJ481191اإلسالمية التربيةإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشلبيهيمصطفىEE250393اإلسالمية التربيةإعدادي
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24048Nتزكين ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشامكاسوهللا عبدPA55635اإلسالمية التربيةإعدادي

24046Lزهر إبن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالصوالحمحمد سيديE790495اإلسالمية التربيةإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشامهيراعبدالوهابH315172اإلسالمية التربيةإعدادي

24552Lاالعدادية  حسون اوالد ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشراسمخالدN306948اإلسالمية التربيةإعدادي

26063Dاإلعدادية الطلوح ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبوكراومحمدJE234096اإلسالمية التربيةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشلمعفرالفتاح عبدY369889اإلسالمية التربيةإعدادي

26062Cالصخور المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبغمرانمصطفىN354403اإلسالمية التربيةإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشصابررشيدEA147559اإلسالمية التربيةإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالسالي الرحيم عبدE586342اإلسالمية التربيةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالزيوانيسعيدةOD37111اإلسالمية التربيةإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشجيكلحسنJM3264اإلسالمية التربيةإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالحسناوياحمدJ325374اإلسالمية التربيةإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوزرودنعيمةN363264اإلسالمية التربيةإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبنطورعليN119723اإلسالمية التربيةإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشلوطةنورالدينN153351اإلسالمية التربيةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالراشيديعبداللطيفN337643اإلسالمية التربيةإعدادي

24221Bجلون بن عمرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبنحيدةمحمدBK265639اإلسالمية التربيةإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالفاضليلطيفةJC526581اإلسالمية التربيةإعدادي

21943Aالبيروني اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشاولحسن علي ايتياسينPB198035اإلسالمية التربيةإعدادي

26022Jالشروق اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالزوينعزيزMC140341اإلسالمية التربيةإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالعزم أبوالهادي عبدEA93606اإلسالمية التربيةإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالناصريورضيةIE6038اإلسالمية التربيةإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبهي ايتعبدالرحمانEB126742اإلسالمية التربيةإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالبازينيخديجةE465108اإلسالمية التربيةإعدادي

25452Pاالعدادية اشطيبة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالناصريتوفيقY190088اإلسالمية التربيةإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشباخة ايتمصطفىEC17388اإلسالمية التربيةإعدادي

25455Tاالعدادية اصبيح اوالد  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبنعديالرحيم عبدEE34874اإلسالمية التربيةإعدادي

24225Fالمنصوريةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالقاوشجاللE493604اإلسالمية التربيةإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمدكيرالزهراء فاطمةM529258البدنية التربيةإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحدادسارةJ468840البدنية التربيةإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالفليويخديجةM541733البدنية التربيةإعدادي

08723F االعدادية السادس محمد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربرقوقيعاللM494863البدنية التربيةإعدادي

08742Bاالعدادية اسماعيل سيدي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارزهيرزينبM521696البدنية التربيةإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارفضيليمحمدBK514145البدنية التربيةإعدادي

26525Fالطريس الخالق عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداروتدكالتأمينVA112740البدنية التربيةإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارحاجي يوسفD449437البدنية التربيةإعدادي
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25072B الذهبي المنصور احمدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارلمهدنيونسG620948البدنية التربيةإعدادي

01681Bالداخلةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزيزونيفؤادGY17175البدنية التربيةإعدادي

01677Xالحكيم توفيقالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالغروصمصطفىLC170984البدنية التربيةإعدادي

25236E المؤمنين أم خديجةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربلقاضيالرزاق عبد CB214768البدنية التربيةإعدادي

25567P الحداوي هللا عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمنيعيجمالZ464058البدنية التربيةإعدادي

01677Xالحكيم توفيقالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالغريبمنيرCD607028البدنية التربيةإعدادي

26229Jعربي ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمحراويعبدالرزاقWA191422البدنية التربيةإعدادي

01678Yبوسكورةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمحضيسارةBK373679البدنية التربيةإعدادي

26458Hالفطواكي حمانالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربوعزية محمدLA122830البدنية التربيةإعدادي

26458Hالفطواكي حمانالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارطريقياسامةK480603البدنية التربيةإعدادي

25972Eالسعدي المالك عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارباقروشمصطفىPB174250البدنية التربيةإعدادي

24702Zالمدني بنت الغظفة الشهيدةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربوشدوقالمهديA696809البدنية التربيةإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدار الرايياسينI710666البدنية التربيةإعدادي

24377Wالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمريماروادعLE16341البدنية التربيةإعدادي

14647Vالوليد بن خالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمنيريونسD823129البدنية التربيةإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارقشمارمحمدZ334457البدنية التربيةإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارعديأحمدM464192البدنية التربيةإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارطنانييونسQ311649البدنية التربيةإعدادي

24787Sاإلعدادية ريمة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالروحيمحمدCD403631البدنية التربيةإعدادي

26696Sاإلعدادية عامر اوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارطربسعيدZ426662البدنية التربيةإعدادي

26476Cالسادس محمد إعدادية ملحقةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالجوفياسينX291123البدنية التربيةإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارتاصلت زكرياZG86514البدنية التربيةإعدادي

26695Rاإلعدادية احمد بن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارحسانيمحمدW335182البدنية التربيةإعدادي

25824Uحجاج سيدي اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسموني الشرقاويسفيانLB161084البدنية التربيةإعدادي

24788Tاإلعدادية عياض القاضي ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالرواعيعثمانGA170286البدنية التربيةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالميمونيأحمدGM170762البدنية التربيةإعدادي

24585X اإلعدادية سينا ابن ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارعلميسلمىHH4188البدنية التربيةإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداربينعتابHH52779البدنية التربيةإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارادجيويإسماعيلCD139941البدنية التربيةإعدادي

23760Aهللا عبد ابن محمد جودار الشهيدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمودةمحسنM503664البدنية التربيةإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارناجيمحمدBJ406695البدنية التربيةإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارميميسكريمUB76087البدنية التربيةإعدادي

23760Aهللا عبد ابن محمد جودار الشهيدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالورديحميدGA156664البدنية التربيةإعدادي

23761Bالتحديمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارموهوبعزيزAD174397البدنية التربيةإعدادي

01549Hعلي اإلمامالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارندبوبكرنعيمةBE823473البدنية التربيةإعدادي

01556Rالعدوية رابعةالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراوهاني امينةBL110267البدنية التربيةإعدادي
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01546Eالجاحظالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمعروففيصلOD45770البدنية التربيةإعدادي

25781Xالفاسي مليكةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربالفاطميودادCD304053البدنية التربيةإعدادي

06746Gالتشاركالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارسندبيربابBE845519البدنية التربيةإعدادي

01860W غشت 20 رشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداروزكةمليكةBH254225البدنية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربنابتالحسينCD606374البدنية التربيةإعدادي

01848Hهللا عبد بن عاللرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالشكارة حمرأمينBH384646البدنية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالبصريكريمZ415585البدنية التربيةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالحمجييوسفBH335789البدنية التربيةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربومحمديونسG545440البدنية التربيةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارازلماطيوسفCB244097البدنية التربيةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالحسناويادريسCD400097البدنية التربيةإعدادي

26500Dالجابري عابد محمدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداروثاقعبدالجليلBK508578البدنية التربيةإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالتاونيياسينBH354217البدنية التربيةإعدادي

24703Aالسوسي المختارالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداربوحيدحمزةBK398574البدنية التربيةإعدادي

26415Lالغزالي اإلمامالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالمنصوريمحمدPB183863البدنية التربيةإعدادي

25570Tبلفقيه مزيان العزيز عبدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالصالحيزكرياءBK378924البدنية التربيةإعدادي

01675Vعباد ابنالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداربودحيمربيعBK157713البدنية التربيةإعدادي

26005Rمسعود بن هللا عبدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداردوتغولةعبدالحكيمBH343938البدنية التربيةإعدادي

26004Pالغفاري ذر أبوالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارموهوبيسريCD233401البدنية التربيةإعدادي

18158Lاألملالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداراحميديانيسةS673544البدنية التربيةإعدادي

25641Vالسالمالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارلكبرينورالدينBJ378074البدنية التربيةإعدادي

01676Wالصديق ابوبكرالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالبقاليسناءBK505781البدنية التربيةإعدادي

24173Zالسعدي عبدالمالكالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارطارقالصفى ابنBJ314223البدنية التربيةإعدادي

26084Bالهيبة أحمد الشيخالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالعالويعبدالواحدV296086البدنية التربيةإعدادي

24701Yالمكي بن محمد الشهيدالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدار الخروبي رضوانBH375108البدنية التربيةإعدادي

25583Gالمختار عمر التأهيلية الثانويةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارلهناويسميرةX256644البدنية التربيةإعدادي

26390Jالفطواكي حمانالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالدين زهرإيمانBK614399البدنية التربيةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالزاهيرسارةD999313البدنية التربيةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحركات لمياءCD93419البدنية التربيةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالغاليفوزيةZ419486البدنية التربيةإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطدوتشيحمحمدD734032البدنية التربيةإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطصويبهجرIA140029البدنية التربيةإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالطويلاسماءZ464254البدنية التربيةإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبورجاعيايمانDB21459البدنية التربيةإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالنكشتي الزهراء فاطمةCD242265البدنية التربيةإعدادي

15114Cالكداري دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطكوارةمحمدC660128البدنية التربيةإعدادي
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21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمحموديسلمىD744914البدنية التربيةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسوسي مصلوحياحمدC198285البدنية التربيةإعدادي

21501Vااليوبي الدين صالحتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطشرايوي سكينةL520077البدنية التربيةإعدادي

23101Jبلحسني المدني سيديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمداويليلىAD188748البدنية التربيةإعدادي

23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمعطاويالشيماءA396679البدنية التربيةإعدادي

25318Uالمجد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطكنطرخديجةAE50119البدنية التربيةإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطقاسميسارةGA155430البدنية التربيةإعدادي

01281Sبالفريج أحمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمكناسيمنارGM116397البدنية التربيةإعدادي

20908Aالسعدية حليمةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلحرشآسيةZ398115البدنية التربيةإعدادي

24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطايتشتاشزينبIC74685البدنية التربيةإعدادي

01284V  الحرة السيدة سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطكريممهاZ490553البدنية التربيةإعدادي

01286Xالبخاري اإلمام سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطهروشيصرياR351249البدنية التربيةإعدادي

23457Wالهاشمي ناضل المجاهدالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالبالةالرزاق عبدEE497215البدنية التربيةإعدادي

21257E العربي المغربالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونلغجيبليالعزيز عبدJA139314البدنية التربيةإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبرادةالحبيبOD40744البدنية التربيةإعدادي

25573W حسين طه االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونisزويهرعصامJT8594البدنية التربيةإعدادي

18676Z الخطاب بن عمر االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناحميد اللطيف عبدJT35334البدنية التربيةإعدادي

24872Jالقدس اإلعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالفداديادريسPB113133البدنية التربيةإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبحليسالمصطفىJA148916البدنية التربيةإعدادي

26649Rالهيثم ابن االعدادية الثانوية ملحقةطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونHichamالبنيهشامJA150698البدنية التربيةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوالشىادريسUB77933البدنية التربيةإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمخشانيالغفور عبدGM142463البدنية التربيةإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالزيتونيمحمدY376552البدنية التربيةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمريمارأنوارLE18419البدنية التربيةإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني محة أسامةX352306البدنية التربيةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسوداريهشامIC20514البدنية التربيةإعدادي

07278Kالتأهيلية امحمد آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالصادقمحمدAD171880البدنية التربيةإعدادي

07290Yالتأهيلية العبيد واد ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمرزاقمحمدF560471البدنية التربيةإعدادي

07282Pاالعدادية خلدون ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمرسليالدين صالحY357871البدنية التربيةإعدادي

24601Pاإلعدادية أزود شالالت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياسوانيابراهيمUB82282البدنية التربيةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمستوراحمدZ422907البدنية التربيةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأمحروشابراهيمV294240البدنية التربيةإعدادي

24895Jاإلعدادية تمام أبو ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمبروكسليمانIA157798البدنية التربيةإعدادي

07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمركومأيوبF433204البدنية التربيةإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيواسوسعيدIA151415البدنية التربيةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بني عاطيفي جوادV287853البدنية التربيةإعدادي
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24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعزيزيفاطمةIA135509البدنية التربيةإعدادي

21593Vالقاديسية خريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمرغانعبداللطيفQA153433البدنية التربيةإعدادي

25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بني لخديمي عبدالنورQA158833البدنية التربيةإعدادي

12251Rعفان  بن  عثمانخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالدهيسيجوادZ417862البدنية التربيةإعدادي

23667Zالتأهيلية تاشرافت ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيشاهيدالبشيرAD198137البدنية التربيةإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحمادزيادIC69736البدنية التربيةإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةحاجيجهادVA91358البدنية التربيةإعدادي

09841Wأزواوي يوسفالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبهمىحفيظUA98961البدنية التربيةإعدادي

21731Vتلوين االعدادية الثانويةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةطائعيابراهيمU159889البدنية التربيةإعدادي

21736Aافغالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالمداني بنزكرياءU174287البدنية التربيةإعدادي

09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةطالبييوسفUC140776البدنية التربيةإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالسلميهدىZ460432البدنية التربيةإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةسالميياسينUC134380البدنية التربيةإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةقدريعدنانPA131189البدنية التربيةإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةداود بنأحمدU169516البدنية التربيةإعدادي

09851Gالنيف السادس محمد.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالعمريمحمدP266751البدنية التربيةإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةموحسين رضوانV178526البدنية التربيةإعدادي

22828Mالغفاري ذر ابو ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةعكي أيتطارقPA135579البدنية التربيةإعدادي

26314Bالبليذة. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةيدير ايتابراهيمI595939البدنية التربيةإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةطوالسعيدM504093البدنية التربيةإعدادي

20698Xالجراري مهدي بن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالفاضليالكريم عبدY295055البدنية التربيةإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالعرشسفيانEE554042البدنية التربيةإعدادي

13495T علي بن أحمد سيدي. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمزوشمنعمCD368892البدنية التربيةإعدادي

23928Hالصالحي المهدي موالي. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالمونةياسينBM2715البدنية التربيةإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالمنانيسعيدEC2924البدنية التربيةإعدادي

23930Kاإلعدادية نونبر 16. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةنخلةمرادX339559البدنية التربيةإعدادي

24508Nاإلعدادية مزكيطة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبلكوطالحق عبدEE277387البدنية التربيةإعدادي

24775D بوداود أيت. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالفاضيل مصطفىU172268البدنية التربيةإعدادي

24665Jتيشكا االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبها أيتيشوPB147952البدنية التربيةإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالخامسييونسP285241البدنية التربيةإعدادي

24515Wالمزوغي هللا عبد حسن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةباعالايوبP297153البدنية التربيةإعدادي

26215Uاالول ادريس االعدادية الثانويةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةداحسوحمزةPA135855البدنية التربيةإعدادي

22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسإشوالحسينJM14719البدنية التربيةإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوساجدري خالدJC487797البدنية التربيةإعدادي

24670P   واعزيز سيدي. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسالديبرزهيرJT42628البدنية التربيةإعدادي

14747Dالفضيلة.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسأبوالهواءكريمةJ400061البدنية التربيةإعدادي
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17297Aاألرك.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسدهبيالدين صالحJC491172البدنية التربيةإعدادي

22802Jالثاني ادريس التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسبوشانرشيدJB224677البدنية التربيةإعدادي

24263Xتهالة ملحقة االطلس االعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسعزامهاجرJ482387البدنية التربيةإعدادي

16088Lالمسيرةطاطا: إقليمماسة-  سوسالطاهرالحسينJY5929البدنية التربيةإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسمسكييوسفCD170840البدنية التربيةإعدادي

16086Jالسوسي المختارطاطا: إقليمماسة-  سوسكردةاحمدJC490878البدنية التربيةإعدادي

18750Eالقدسطاطا: إقليمماسة-  سوسابال ايتعزيزJC489899البدنية التربيةإعدادي

16091P اإلعدادية زكيد  فم ثانوية  طاطا: إقليمماسة-  سوسبائسينهشامJC463637البدنية التربيةإعدادي

23718Eالعيونطاطا: إقليمماسة-  سوسضرحممحمدJC486875البدنية التربيةإعدادي

16087Kبانيطاطا: إقليمماسة-  سوسعالالسعيدJC508646البدنية التربيةإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمجاجإبراهيمJZ3386البدنية التربيةإعدادي

24983E تشين تيزيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطياشبديعةZ483849البدنية التربيةإعدادي

25788Eسنادة اعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحتيتاللطيف عبدZ394565البدنية التربيةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة امين محمدالتوزانيZ470079البدنية التربيةإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمستبشركريمCD206020البدنية التربيةإعدادي

26300Lاإلعدادية عياشة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمقرينيعالءK462348البدنية التربيةإعدادي

26235R أوشيح اوالدالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبولمانانسCD324956البدنية التربيةإعدادي

26216Vاإلعدادية السواكن ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنرمضانمحمدCD242096البدنية التربيةإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةسرحانسعيدZT103242البدنية التربيةإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةفريكلمرادZ464167البدنية التربيةإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحنادابراهيمUB84731البدنية التربيةإعدادي

05986F اإلعدادية العوامرة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةفاسكاصوفياU178629البدنية التربيةإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقريمحمدU140354البدنية التربيةإعدادي

21845U اإلعدادية الساحل ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفليويحكيمةZ399470البدنية التربيةإعدادي

05988Hاإلعدادية ريصانة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزرواليمنيرZ463669البدنية التربيةإعدادي

05988Hاإلعدادية ريصانة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشرقاويمصطفىZT105786البدنية التربيةإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعبراقعادلLB41427البدنية التربيةإعدادي

21844T اإلعدادية  الزوادة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقميشواحمدZ495731البدنية التربيةإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقجطيحمحمدLB148267البدنية التربيةإعدادي

24446Wتاشفين بن يوسف االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقدارجوادAE40214البدنية التربيةإعدادي

24928Vأصبان محمد الشيخ التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبقاليالمنعم عبدGM107833البدنية التربيةإعدادي

24924Rأونان االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمزيانيعبداإللهL501502البدنية التربيةإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعليسعيدةL520582البدنية التربيةإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةسعيديعزيزFB60104البدنية التربيةإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةغدىرشيدG459877البدنية التربيةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزوينالعالي عبدZ363114البدنية التربيةإعدادي
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25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةفاتحيونسL482454البدنية التربيةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالربعيالعالي عبدCD138906البدنية التربيةإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأعنونأسامةCD324300البدنية التربيةإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاداحياايوبZ491188البدنية التربيةإعدادي

24424Xتاغرامتانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةزيباطحوريةCD507200البدنية التربيةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشهبيهاجرCD376871البدنية التربيةإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشاكر أمين محمدX355858البدنية التربيةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعلوي ناديةJM14748البدنية التربيةإعدادي

23500Tاالعدادية الشريف احمد سيدي ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالغمريامينةCD232971البدنية التربيةإعدادي

24445Vاالعدادية الهباجين ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة راميالناصر عبدGM137557البدنية التربيةإعدادي

24734Jحسين طهالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةموموحيساراD725269البدنية التربيةإعدادي

26299Kالسوسي المختارالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة العناقي  دنياZT116102البدنية التربيةإعدادي

23225Uالثاني الحسنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفيالليمحمدCD18959البدنية التربيةإعدادي

26287Xسينا إبنالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالصغير السعيدEE501646البدنية التربيةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالفيالليمصطفىPB123369البدنية التربيةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالصحراويمحمدHA159769البدنية التربيةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالهواريسفيانN292076البدنية التربيةإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبازيرزكرياءTA118143البدنية التربيةإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميم الغزيزر فؤادCC12066البدنية التربيةإعدادي

17247Wاليزيدي محمد التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالبوزيديهللا عبدJC518829البدنية التربيةإعدادي

20738Rتيوغزة اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالحسن ابنعائشةJD52359البدنية التربيةإعدادي

17250Zاحساين سيدي التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالكاالحسينJM11665البدنية التربيةإعدادي

20929Yالخطابي عبدالكريم بن محمدطانطان: إقليمنون واد-  كلميمعنيبةنجيب محمدJ442073البدنية التربيةإعدادي

18644Pالنهضةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمكركوبعمادJB382378البدنية التربيةإعدادي

15386Yهللا عبد بن عاللطانطان: إقليمنون واد-  كلميمبوكيوضعبدهللاJA143388البدنية التربيةإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبوصفرمحمدJD57458البدنية التربيةإعدادي

22873L            إيكيسل                           كلميم: إقليمنون واد-  كلميمبراني عمرJE245499البدنية التربيةإعدادي

21919Z  تيمواليكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبل ايتحسنJB389561البدنية التربيةإعدادي

24552Lاالعدادية  حسون اوالد ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشفتحيسعيدSJ22020البدنية التربيةإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشاليوبيمحمدS708064البدنية التربيةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشازويزمحمدPA124977البدنية التربيةإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشفقيريعبدالصمدEE230396البدنية التربيةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشنجيمهشامPA126572البدنية التربيةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالبركاوي كريمM512391البدنية التربيةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشمحرزييونسU163952البدنية التربيةإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشودرةهشامIC80572البدنية التربيةإعدادي
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09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشخربوشجوادEE317173البدنية التربيةإعدادي

23038Rسينا ابنالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشسلميهشامUA91799البدنية التربيةإعدادي

24550Jسينا ابن ملحقة  الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشمبشورالمصطفىM448481البدنية التربيةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشكيرش ايتكمالVA113991البدنية التربيةإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبكباشييوسفJM17774البدنية التربيةإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشأبومهديسعيدC799698البدنية التربيةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالزاويتياسينUA94464البدنية التربيةإعدادي

10401Eتالمستالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبلمدانيعبدالحيFL75704البدنية التربيةإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالهبطيزيدZT50746البدنية التربيةإعدادي

24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوراصالعظيم عبدGA178230البدنية التربيةإعدادي

24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبلقوديةمصطفىV266966البدنية التربيةإعدادي

10397Aتفتاشتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالنجارامينZ483339البدنية التربيةإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشواضارفريدPA115349البدنية التربيةإعدادي

24996Uزفزاف محمد االعدادية الثانويةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكش بنحميمو الدين صالحGJ18648البدنية التربيةإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبرتاوشجمالEE585577البدنية التربيةإعدادي

24219Zعبدالنعيم بن سعيد سيدي اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشخنوريهانيJ493210البدنية التربيةإعدادي

21853Cالثاني الحسن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالنخيليرضاEE457712البدنية التربيةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبوخيرالحسنJY9149البدنية التربيةإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالهيان بنلحسنJT27498البدنية التربيةإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشIابوفشى االدريسياسماعيلEE520284البدنية التربيةإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشموسى خييوسفPB182409البدنية التربيةإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشاهارومحمدIA104265البدنية التربيةإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشكوحيلةمنيرEE465293البدنية التربيةإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشأخميسعبدالرحيمEE545691البدنية التربيةإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشمحتالعبدالكريمZ436241البدنية التربيةإعدادي

18663Kالقدس اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالراشديهشامEE520738البدنية التربيةإعدادي

25483Yمومنة اوالد االعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشمنانة بن أيتالغني عبدEC17993البدنية التربيةإعدادي

23828Zاألطلس التأهيلية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالعالمي  فاطمةJE246443البدنية التربيةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبوحفيهللا عبدPB157292البدنية التربيةإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبردعيالرحيم عبدJY4590البدنية التربيةإعدادي

09348Kاالعدادية لمزم ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشاشوشوطارقL459832البدنية التربيةإعدادي

24259Tالتأهيلية لوناسدة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشمصطفىلعريبيEE399017البدنية التربيةإعدادي

25454Sالهيادنة االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشعزوزيعزالدينLC164031البدنية التربيةإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشناجيدمحمدM466140البدنية التربيةإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكش الحمومي محسنAB267981البدنية التربيةإعدادي

25454Sالهيادنة االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكش النوينيمرادEE465232البدنية التربيةإعدادي
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26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالتملكادريسAD169976البدنية التربيةإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالسويديعبدالهاديSL10446الرياضياتإعدادي

23304Eاإلعدادية النصر ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةمشعرنسرينSH146638الرياضياتإعدادي

23304Eاإلعدادية النصر ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةبوردو الرحيم عبدJC434926الرياضياتإعدادي

13533Jاإلعدادية الثاني ثانويةالحسنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةخيامامنSL7386الرياضياتإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةهامل هشامSL10001الرياضياتإعدادي

26032Vاالعدادية الرازي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةمعاونالرحيم عبدSH142971الرياضياتإعدادي

23710Wالتأهيلية رشيد موالي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةبنطلحة نورالدينCD61483الرياضياتإعدادي

26032Vاالعدادية الرازي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالقصباويحمزةSL8105الرياضياتإعدادي

24732G االعدادية الذهب وادي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارحريرمديحةM539298الرياضياتإعدادي

19833Gاالعدادية الوليد بن خالد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداراالدبثوريةHH103828الرياضياتإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالبحاريحليمةHA172604الرياضياتإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارغانديحليمةHH154320الرياضياتإعدادي

26111Fالصغير حسنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارشعو ايتفؤادBK384609الرياضياتإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربال ايتيونسBB45155الرياضياتإعدادي

25072B الذهبي المنصور احمدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارفالحامحمدBK515233الرياضياتإعدادي

23800Uمسلم اإلمامالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارإمزيلنحمزةIC50642الرياضياتإعدادي

25236E المؤمنين أم خديجةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارعواجيوسفWA197910الرياضياتإعدادي

25236E المؤمنين أم خديجةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارزهمارالحسينAD194177الرياضياتإعدادي

25072B الذهبي المنصور احمدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالكارححسنM527246الرياضياتإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداراشبناتمصطفىAA23474الرياضياتإعدادي

23800Uمسلم اإلمامالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحيمرمريمBK386722الرياضياتإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحيطيالعزيز عبدBK356091الرياضياتإعدادي

26458Hالفطواكي حمانالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارأعميريوسفWA188261الرياضياتإعدادي

26229Jعربي ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارعطوانيرجاءBL103715الرياضياتإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالوزانيعادلZT77180الرياضياتإعدادي

25972Eالسعدي المالك عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالرفيقدنياBK514730الرياضياتإعدادي

25968Aالدروة اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالريحزينبM477683الرياضياتإعدادي

14635Gالخطيب ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارعقيلمريمBH370617الرياضياتإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمصادقمحمدG539447الرياضياتإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالتبزاويالرحيم عبدUC130456الرياضياتإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالكروانيفاطمةAE20089الرياضياتإعدادي

25683Rالدروة جنان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارعالمسكينةTA126154الرياضياتإعدادي

25683Rالدروة جنان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالهادفسلوىAE21188الرياضياتإعدادي

25968Aالدروة اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعمريغزالنBH379599الرياضياتإعدادي

24372Rعلي بن محمد بن عمرو اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الداركمالوسلوىM539382الرياضياتإعدادي
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24372Rعلي بن محمد بن عمرو اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارجباريإلهامT241798الرياضياتإعدادي

25824Uحجاج سيدي اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارمحدقنعيمةMC232605الرياضياتإعدادي

24786Rاإلعدادية الساقي الجياللي الحاج الشهيد نوية ثاسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارابقوي الهامF748115الرياضياتإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارمدنيعبدالفتاحUC142630الرياضياتإعدادي

24140Nاإلعدادية الحمداوي محمد الفقيه ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارتمزورتنجوىW363501الرياضياتإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعلوي امرانيمحمدUD2424الرياضياتإعدادي

24786Rاإلعدادية الساقي الجياللي الحاج الشهيد نوية ثاسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارزادود لطيفةJT35877الرياضياتإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارلمعاشيسهامMC231877الرياضياتإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزراويإكرامBB97063الرياضياتإعدادي

24787Sاإلعدادية ريمة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسالكسكينةM532529الرياضياتإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارافقيرعثمانBK393778الرياضياتإعدادي

14634Fاإلعدادية رحال بن محمد سيدي ثانوية سطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارسدميبتينةBB92116الرياضياتإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالبرناطيحمزةJC489472الرياضياتإعدادي

08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارسريدمريمMA118965الرياضياتإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارمعقولمريمEE482625الرياضياتإعدادي

24586Y اإلعدادية العرفان ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالساخيلبنىBK371221الرياضياتإعدادي

08729Mاإلعدادية العونات أربعاء ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالموحديانصارH512420الرياضياتإعدادي

21787F اإلعدادية الفضيلة ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسرغينيمينةM515275الرياضياتإعدادي

23943Z اإلعدادية عباد ابن ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعبداليفاطمةH492944الرياضياتإعدادي

08719Bاإلعدادية البارودي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالنهيرينوالM553383الرياضياتإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارخيامناديةM527345الرياضياتإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربنرابحسناءBH454427الرياضياتإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارفتاحسارةBH353925الرياضياتإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعينين أمينةBM16609الرياضياتإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمرسخولةBB84766الرياضياتإعدادي

01863Zالمعتز ابنمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارزروالنوالBH373185الرياضياتإعدادي

01862Yالوزاني بلحسن محمدمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربحتيفاطمةBJ416099الرياضياتإعدادي

01862Yالوزاني بلحسن محمدمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارلكساميفردوسBJ404592الرياضياتإعدادي

01551Kاألندلسالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراشعاشمنىBL107786الرياضياتإعدادي

01556Rالعدوية رابعةالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمرادسارةBE841579الرياضياتإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارشوقي سعيدةBL119235الرياضياتإعدادي

01750Bالحلي الدين صفي اإلعدادية الثانويةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارعطفخولةBB107908الرياضياتإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارزيتيمريمHH50080الرياضياتإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارحلواشحنانMA111721الرياضياتإعدادي

24451Bالصغير حسن الشهيدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربنكروممريمBL109064الرياضياتإعدادي

24451Bالصغير حسن الشهيدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالخياط بنسارةBL108790الرياضياتإعدادي
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22006Uأناسيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارغوناممنالBB93523الرياضياتإعدادي

20030Wسينا ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارقاسميخولةBB83642الرياضياتإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربريشعليT241901الرياضياتإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارودغيريماريةAB647116الرياضياتإعدادي

24939Gالسقاط ثرياالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمصلوحيخديجةBB108108الرياضياتإعدادي

01593Fالسطاتي فاقيالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارامساالحسناءBL97392الرياضياتإعدادي

01644Lأسماء لالالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارحليمليلىCD370353الرياضياتإعدادي

24700Xبدر  المحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالحطاويناديةBJ179205الرياضياتإعدادي

01860W غشت 20 رشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالورديمريمBH386126الرياضياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارايداحياأيوبBB89533الرياضياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراونارالياسSA9017الرياضياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمفتاحجوادBB89986الرياضياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراسي             الحسنBJ403995الرياضياتإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارقرفيسميةM533592الرياضياتإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداراعضيمغيتةBH387188الرياضياتإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالتويجراسماعيلBH353463الرياضياتإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوبة المهديAB276969الرياضياتإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارمموزالزهراء فاطمةBL121446الرياضياتإعدادي

26500Dالجابري عابد محمدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارلشهبسكينةMA121008الرياضياتإعدادي

18571Kالطبرىالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارحرانيسناءAB608998الرياضياتإعدادي

01669Nهشام ابنالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالكويسيرضوىBK375575الرياضياتإعدادي

25768Hالوليد بن خالدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالصنعانيزينبBE771596الرياضياتإعدادي

23330Hزهر ابنالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارقائديحسنىWA196903الرياضياتإعدادي

24173Zالسعدي عبدالمالكالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارلجداينيجهادLA125608الرياضياتإعدادي

01676Wالصديق ابوبكرالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارحسانساراBK269340الرياضياتإعدادي

24333Yمومن أوالدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارفنونيسكينةT253715الرياضياتإعدادي

01757Jالمخازن واديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالبوهاليأسماءT238534الرياضياتإعدادي

25583Gالمختار عمر التأهيلية الثانويةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالمنانيهاجرBL113412الرياضياتإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالحبشيسوميةT256008الرياضياتإعدادي

01757Jالمخازن واديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الداراخشوميإلهامBB94256الرياضياتإعدادي

24333Yمومن أوالدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالصرديحفيظةAD192685الرياضياتإعدادي

26334Yالفهرية فاطمةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الداريوسفيسكينةA690609الرياضياتإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطابهيجةمنالA667071الرياضياتإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالداوديهندAE85628الرياضياتإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوغنزور    زينبD739115الرياضياتإعدادي

22129Cتيمية بن أحمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبلفقيسميةAE96108الرياضياتإعدادي
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11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاألصلي عنونمريمGN152656الرياضياتإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاشعايبينجيةAE85207الرياضياتإعدادي

24708Fأغبال ادريس مواليالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعبداللويسهامAE61006الرياضياتإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطليهيسارةG623131الرياضياتإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعشاقصفاءGB175724الرياضياتإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشنتوياميمةG631833الرياضياتإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبومزوغالرحمان عبدG462997الرياضياتإعدادي

25986Vاألرك االعدادية الثانويةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعلوي صوصو سكينةG638739الرياضياتإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالناجحكوثرHH152617الرياضياتإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبقاليسنياGB180641الرياضياتإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالزيانيشيماءLB157384الرياضياتإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشوقي صارةG529530الرياضياتإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطفلوكيهندX345746الرياضياتإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطخودةشيماءG547080الرياضياتإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطفقيرسوميةG492932الرياضياتإعدادي

25992Bدرويش محمودسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطغماذخديجةG542824الرياضياتإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبلغيتيسهرG625117الرياضياتإعدادي

06804Vالثاني  الحسنسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعريشهدىA687294الرياضياتإعدادي

25490Fالصفصافسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطفراحفراحAE28053الرياضياتإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاللبان وفاءG618535الرياضياتإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاخليفيناديةA797153الرياضياتإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالطواليشيماءG613766الرياضياتإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمجيديلبنىX352636الرياضياتإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمربوححنانA718403الرياضياتإعدادي

23498Rالنويرات إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطامليلحاسماءAE73465الرياضياتإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمدينيالزهراء فاطمةXA104153الرياضياتإعدادي

21422Jتاشفين ابن يوسفقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالرمليسارةUC138757الرياضياتإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالملوليإلهامGK120018الرياضياتإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمنيوي فوزيةUC141546الرياضياتإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبلهترةلمياءA682134الرياضياتإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالسعيديسكينةAD194163الرياضياتإعدادي

25468Gالبطحاءتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالفالقشيماءAE32846الرياضياتإعدادي

23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمستعيدلطيفةAE11404الرياضياتإعدادي

26346Lعامر عبدالسالمتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعاطرفاطمةA461537الرياضياتإعدادي

21502Wعزيزامينتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطراضيسكينةCD362586الرياضياتإعدادي

24193Wياسين بن عبدهللاسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالسبعالنبي عبدAB125005الرياضياتإعدادي
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23034Lالذهبي المنصور سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالبليليكوثرA391292الرياضياتإعدادي

24192Vالفتح سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمشرافيمنالGM98383الرياضياتإعدادي

24193Wياسين بن عبدهللاسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطحميشاكرامCD340404الرياضياتإعدادي

24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطأغرىضونوراJB349596الرياضياتإعدادي

24192Vالفتح سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمعروفيبوشرىAD99096الرياضياتإعدادي

26205Hرشيد مواليسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالناجمحسناءAE72056الرياضياتإعدادي

24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالراميإيمانAE37508الرياضياتإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقبدراني مرادS657391الرياضياتإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقبيبزميساءS705399الرياضياتإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقالهاللي  ناريمانS692141الرياضياتإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقبلحسنسكينةS651066الرياضياتإعدادي

22741Tيوسف موالي. إعالدريوش: إقليمالشرقاومحندكوثرS690881الرياضياتإعدادي

12296Pقسيطة االعدادية الثانويةالدريوش: إقليمالشرققالحندىS694627الرياضياتإعدادي

26290Aازالف اعداديةالدريوش: إقليمالشرقصالحي زهراءF421972الرياضياتإعدادي

26289Zامغار اوالد اعداديةالدريوش: إقليمالشرقالشاويايوبX337415الرياضياتإعدادي

20104Bتفرسيت. ثاالدريوش: إقليمالشرقوالحاجفاطمةS714129الرياضياتإعدادي

12745Cامين عزيز. إعالدريوش: إقليمالشرقالعمرانيانيسةSA18891الرياضياتإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقالقندوسياسماءS681234الرياضياتإعدادي

21123Jتزغين إعالدريوش: إقليمالشرقتهبوناناسZ490955الرياضياتإعدادي

12742Zالطيب ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقسالكإيمانF417473الرياضياتإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقالعثماني سارةS710133الرياضياتإعدادي

22743Vتزطوطين إعداديةالناضور: إقليمالشرققاسيميسكينةF423380الرياضياتإعدادي

12740Xبوزيان مقدمالناضور: إقليمالشرقهوبانحنانS633152الرياضياتإعدادي

21550Yالجبل سدال بنيالناضور: إقليمالشرقالغمارتيوسيمةZ493319الرياضياتإعدادي

23397Fالمؤمنين ام خديجةالناضور: إقليمالشرقلودييوفاءSH146100الرياضياتإعدادي

26277Lبركان حاسيالناضور: إقليمالشرقبوكراعلمياءS602721الرياضياتإعدادي

22743Vتزطوطين إعداديةالناضور: إقليمالشرقلعسيلإيمانF425921الرياضياتإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرق زموريالزهراء فاطمةF416075الرياضياتإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقبنسعيدفرحS725768الرياضياتإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقلحفاويحياةF756463الرياضياتإعدادي

04663Tبدرتاوريرت: إقليمالشرقبوترعىهاجرF538336الرياضياتإعدادي

26354Vتاشفين بن يوسفتاوريرت: إقليمالشرقالدوزييوسفFJ18945الرياضياتإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقحديديأمينF412625الرياضياتإعدادي

04663Tبدرتاوريرت: إقليمالشرقالصحراويأسماءFA144035الرياضياتإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقازواغالهدى نورF431356الرياضياتإعدادي

24107Cالويدان ملقىتاوريرت: إقليمالشرقامعيطاطساميةF412165الرياضياتإعدادي

32/94



التخصصالسلك
 البطاقة رقم

الوطنية
رمزهاالتدريب مؤسسةاإلقليمية المديريةالجهة والنسب االسم

2016 سنة برسم الميداني التدريب مقرات على المتدربين األساتذة توزيع نتائج
التعليمية المؤسسات حسب التوزيع مرحلة

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقبوناقىهناءFA146965الرياضياتإعدادي

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقعثمانيآسيةFH47839الرياضياتإعدادي

24117Nالخطابي الكريم عبد إعداديةجرادة: إقليمالشرقديانيحسناءFL67058الرياضياتإعدادي

16669Tالجاحظجرسيف: إقليمالشرقاردوزمحمدZG97175الرياضياتإعدادي

16668Sبوسكورجرسيف: إقليمالشرق بيقيجوادZT60210الرياضياتإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرقالبالي محمدF423745الرياضياتإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرقناديتوفيقF426395الرياضياتإعدادي

26716Nلقصر راس إعداديةجرسيف: إقليمالشرقالشرقيمحمدL544909الرياضياتإعدادي

23554Bالمتنبيجرسيف: إقليمالشرقكرابيلةياسينCD326273الرياضياتإعدادي

25459Xالهيثم ابنجرسيف: إقليمالشرقالمساعفأسماءZG108615الرياضياتإعدادي

يناير11      جرسيف: إقليمالشرقحجاجيصفاءZG101135الرياضياتإعدادي  16662K

16660Hاإلدريسيجرسيف: إقليمالشرقشكورسميرCD507137الرياضياتإعدادي

16668Sبوسكورجرسيف: إقليمالشرقالزريولي رشيد Z442131الرياضياتإعدادي

10529Uالعابد بن علي مواليفجيج: إقليمالشرقناجيمروانFB83795الرياضياتإعدادي

10530Vعنان أبيفجيج: إقليمالشرقبلمامون مصطفىFB89586الرياضياتإعدادي

26276Kطفيل ابنفجيج: إقليمالشرقعثمانيرشيدFL66752الرياضياتإعدادي

10528Tالفتحفجيج: إقليمالشرقالجوهرينصرالدينZ463923الرياضياتإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقاكريدشرضاZ416457الرياضياتإعدادي

23457Wالهاشمي ناضل المجاهدالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالراحلياحميدوSJ24776الرياضياتإعدادي

24992Pمارس 25العيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونحوحوسعيدSH130616الرياضياتإعدادي

25880Eالعربي المغربالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالزاوينورالدينJA126502الرياضياتإعدادي

25881Fعفان بن عثمانالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبوسمرةلطيفةJT20676الرياضياتإعدادي

25881Fعفان بن عثمانالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونمستادزوهرةSH158726الرياضياتإعدادي

06471Hالشاطىءالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالبازيالدين بدرJF50199الرياضياتإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونخيا محمدSL9556الرياضياتإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونلشكرالحسينSL8910الرياضياتإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبلفقيهمنيرSL1040الرياضياتإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونهياللي     عبدالرحمانJB398801الرياضياتإعدادي

24303Rاإلعدادية أوقبلي آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيقعقاعمحمدY364055الرياضياتإعدادي

24304Sاإلعدادية حمزة نايت تيفرت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمرسليالحكيم عبدY354974الرياضياتإعدادي

18482Nاإلعدادية ابراهيم بن علي سيدي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيفالليياسينXA101934الرياضياتإعدادي

26218Xاالعدادية ارفالة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحميديمحمدS617517الرياضياتإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعبوييوسفFH46159الرياضياتإعدادي

21729Tاإلعدادية إمداحن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحكيمعبدهللاMC215383الرياضياتإعدادي

24303Rاإلعدادية أوقبلي آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوشنفة عباسFH47277الرياضياتإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخربوشسعيدAE40677الرياضياتإعدادي
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07295Dالتأهيلية تيفاريتي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيملوعالمهديXA94288الرياضياتإعدادي

07287Vاإلعدادية البحيرة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالطويلرشيدZT83613الرياضياتإعدادي

18482Nاإلعدادية ابراهيم بن علي سيدي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعيادينعيمةWA197984الرياضياتإعدادي

26213Sاالعدادية النهضة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني عربيينالحميد عبد FH48298الرياضياتإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأوريكةالمهديWA208052الرياضياتإعدادي

07278Kالتأهيلية امحمد آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيوقاسرضوانPB190635الرياضياتإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالراجيمحمدS701749الرياضياتإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالشتوانيعبدالواحدMC218983الرياضياتإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالهاديصالحY367291الرياضياتإعدادي

25051Dاالعدادية الخوارزمي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعزاويسفبانCD510104الرياضياتإعدادي

21728Sبتكال االعدادية أزود شالالت ثانوية ملحقةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياقبيحسنPA124148الرياضياتإعدادي

07279Lاإلعدادية ادريس بن عيسى موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعاللزيدFD22383الرياضياتإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيزرواليجاللF414909الرياضياتإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمنصور ايتعبداللطيفJC452676الرياضياتإعدادي

07281Nاإلعدادية علي اإلمام ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلكويطيمحمدTA121600الرياضياتإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبولجيهلياسينPB176269الرياضياتإعدادي

24800Fاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبرهوميمحمدIC66408الرياضياتإعدادي

22010Yاإلعدادية الفطواكي حمان ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسعيديجوهرCD365096الرياضياتإعدادي

07710Eالتأهيلية األول الحسن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوباخوش نايت عبدالرحمانIA140183الرياضياتإعدادي

25202Tلمغارير اإلعدادية الثانوية  صالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالوارماعليJB439830الرياضياتإعدادي

24799Eاإلعدادية الخيام عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكريش بننبيلL528647الرياضياتإعدادي

21222Sاإلعدادية  عباد ابن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالبحريعبدالعزيزID22653الرياضياتإعدادي

07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيواديفدوىIC18143الرياضياتإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأمجيياسينV301384الرياضياتإعدادي

26195Xاإلعدادية ناوور ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبابوياسماعيلIA139125الرياضياتإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بني علو سعيدUB80417الرياضياتإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوحفصاسماعيلUB82812الرياضياتإعدادي

26710Gاإلعدادية بوتفردة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحمداوييوسفV206725الرياضياتإعدادي

24361Dاعمربالحاج الشهيدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبويسحاقمحمدX337769الرياضياتإعدادي

23668Aاالعدادية العنصري محمد الشهيد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيغازيتوفيقX346340الرياضياتإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنمحالمحسينX340208الرياضياتإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأباعريبحميدBK517602الرياضياتإعدادي

25769Jعيسى اوالد اعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلمحمديطارقQA149948الرياضياتإعدادي

12244Hالثاني  الحسنخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيراشيدفهدX349018الرياضياتإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالقاهريخليفةF413987الرياضياتإعدادي

25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياحسينةاشرفWB147156الرياضياتإعدادي
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12246Kالذهب واديخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنانمعادBH364606الرياضياتإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيقاسوماجدةQ304595الرياضياتإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوسيل ايتيوسفX283118الرياضياتإعدادي

11972Mالخطيب ابنخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياغواليزهرةDB19396الرياضياتإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوهنينموحىUB72044الرياضياتإعدادي

20932Bبولنوار الحسينخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلمضغرياسماءV290405الرياضياتإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةجعكوعمرUA84741الرياضياتإعدادي

23957Pالــدويرةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبوجمعويعثمانUC98932الرياضياتإعدادي

18474Eالغرفةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاكرينيعبداإللهUC143479الرياضياتإعدادي

09836Rالفطواكي حمانالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمورغيحياةUA86223الرياضياتإعدادي

09836Rالفطواكي حمانالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةقرشيالفتاح عبدUA89253الرياضياتإعدادي

23618Wاكليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمساويفتيحةUA97796الرياضياتإعدادي

09855Lاوفوس االول الحسنالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمدنيحنانU172050الرياضياتإعدادي

22617Hالمحمدي ادريسالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالطيبيخديجةDN10917الرياضياتإعدادي

09832Lالسادس محمدالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالحاج ايتالرحيم عبدU163430الرياضياتإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالطيبي الغفور عبدZ457054الرياضياتإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالساعيديحمزةUA95759الرياضياتإعدادي

22933Bالدهبي المنصورالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمنيرآمنةVA106496الرياضياتإعدادي

09841Wأزواوي يوسفالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةحمادييوسفUC134151الرياضياتإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةحميدانيالباسط عبدUC140744الرياضياتإعدادي

18473Dاسماعيل مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاعلوينوحUA90416الرياضياتإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعة موالي عبداسماعيلPA211024الرياضياتإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاعشيشرجاءPA214638الرياضياتإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعة الدرعي سعيدPA125867الرياضياتإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةجباروردية PA120923الرياضياتإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةكلحورشيدPA206085الرياضياتإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمهنونمريمPA148012الرياضياتإعدادي

24280R المخازن وادي معركة.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةيعقوبمحمدPB159072الرياضياتإعدادي

09840Vاالدريسي الشريف  ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةعبدالهادي بوزكريPA120393الرياضياتإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالبغداديالجليل عبدPA217119الرياضياتإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالليمونيمريمPA135827الرياضياتإعدادي

21732Wخلدون ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالحداويمحمدUC114441الرياضياتإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبلقاسم أيتعائشةPB172111الرياضياتإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةعبدالرحمانالغسنيUC139591الرياضياتإعدادي

09840Vاالدريسي الشريف  ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةصابريبنيامينPA148425الرياضياتإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاعبومحمدPA203040الرياضياتإعدادي
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20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةفكراويالخالق عبدPA106389الرياضياتإعدادي

25019Uاإلعدادية الروحى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعلي الحاج ايتابتسامPB180334الرياضياتإعدادي

25193Hاإلعدادية تانسيخت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعيشت ايتحسنPB153832الرياضياتإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةزروال ايتحسنJT22995الرياضياتإعدادي

23386Uبوزروال. ثأزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةرائحمحمدP278201الرياضياتإعدادي

24780Jاإلعدادية ترناتة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالزمزاميسعادPB208933الرياضياتإعدادي

24838Xاإلعدادية تفتشنا. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالحموتيعصامSA6551الرياضياتإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةأعبديسليمانPA137177الرياضياتإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاعليوة بنخالدJT25323الرياضياتإعدادي

24507M أفالندرا ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعيسى بن ايتمحمدPB193090الرياضياتإعدادي

24779Hالخوارزمي. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالسباعيسارةPB208164الرياضياتإعدادي

23930Kاإلعدادية نونبر 16. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبوعنانيياسينFH49407الرياضياتإعدادي

20698Xالجراري مهدي بن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةأمديازخديجةPB209949الرياضياتإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالبداعهشامJT28147الرياضياتإعدادي

21880Gاإلعدادية نصراط. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةهيلميخالدFJ15654الرياضياتإعدادي

20121Vاإلعدادية رشد ابن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمومنادريسPB180121الرياضياتإعدادي

24775D بوداود أيت. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةشاكرزايدUA85402الرياضياتإعدادي

24775D بوداود أيت. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةباعليمصطفىPA200431الرياضياتإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةهاشيميالمهديUA96222الرياضياتإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةبهوشالعزيز عبدJT44050الرياضياتإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالعثمانيعليUA100714الرياضياتإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةوباحااحمدUC122126الرياضياتإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةبنعيسىمحسنUA100140الرياضياتإعدادي

18476Gزايدةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةحيزونمحمدUA93103الرياضياتإعدادي

09839Uعلي االمامميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاومزرايبنيامينPA146707الرياضياتإعدادي

21735Zزيــزميدلت: إقليمتافياللت-  درعةصادقيشوكريU170051الرياضياتإعدادي

26434Gحمزة سيدي زاويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالشرقاويمحمدDC25511الرياضياتإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةعمراني السالم عبدUB78325الرياضياتإعدادي

09856Mزياد بن طارقميدلت: إقليمتافياللت-  درعةعديويعبداللطيفD997600الرياضياتإعدادي

26434Gحمزة سيدي زاويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالخلفيمحمدUC142001الرياضياتإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعة أودحمان محمدCD92680الرياضياتإعدادي

26215Uاالول ادريس االعدادية الثانويةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالخياطيرشيدJE267660الرياضياتإعدادي

13502Aالكريم عبد بن الطاهر موالي ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالموش حسناءJA162215الرياضياتإعدادي

24515Wالمزوغي هللا عبد حسن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةازوضمحمدJM15018الرياضياتإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالمرضيعبدالكريمPB166431الرياضياتإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةمسكورسعيدJM25384الرياضياتإعدادي
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24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالرحمانيعصامPA222665الرياضياتإعدادي

13503Bشفيق المدني الشهيد االعدادية ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالطاريقعزيزPB152459الرياضياتإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبوتدغارت الدين سعدPB167959الرياضياتإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةاورحوامحمدPB136959الرياضياتإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةفاسكهشامJC500749الرياضياتإعدادي

13517Sالحاتمي العربي ابن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالعامريمريمP295193الرياضياتإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبلعباسالزهراء فاطمةJ453972الرياضياتإعدادي

17297Aاألرك.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسأسماءاحصالJB458907الرياضياتإعدادي

25815Jتفنوت.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسادحمادالزهراء فاطمةJA150100الرياضياتإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبوحميدعمرP224999الرياضياتإعدادي

25502U اإلعدادية بدر ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسوعديمصطفىJB432090الرياضياتإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسالحاجييونسJ447930الرياضياتإعدادي

18751Fزياد بن طارقطاطا: إقليمماسة-  سوسازازالزهراء فاطمةJC478746الرياضياتإعدادي

18750Eالقدسطاطا: إقليمماسة-  سوسادبلخيرالغني عبدJE254002الرياضياتإعدادي

16091P اإلعدادية زكيد  فم ثانوية  طاطا: إقليمماسة-  سوس    بومليك ادريسJC490601الرياضياتإعدادي

21836Jالوحدةطاطا: إقليمماسة-  سوسالرزكصالحJC431737الرياضياتإعدادي

16091P اإلعدادية زكيد  فم ثانوية  طاطا: إقليمماسة-  سوسالمستعينالحسنJC507724الرياضياتإعدادي

21836Jالوحدةطاطا: إقليمماسة-  سوسالعلميمباركJT36597الرياضياتإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبويزوديعX345187الرياضياتإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبركةمحمدRC4291الرياضياتإعدادي

25239Hالزاويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةوالحاجفاطمةRB9188الرياضياتإعدادي

23422Hهللا عبد بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحرورنورةRB5539الرياضياتإعدادي

06818Kبوفراح بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة اغربي ابراهيمFA144791الرياضياتإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالواليأسامةK465077الرياضياتإعدادي

26221A اإلعدادية الرابع حي ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوعرفةوئامR336146الرياضياتإعدادي

06817Jالثاني الحسنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفارسياكرامR340153الرياضياتإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأزرقانمحمدRB5552الرياضياتإعدادي

25100Gحمو الطيب الهادي ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعبدونيحكيمةRB5727الرياضياتإعدادي

)الحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةازناكسهامR339977الرياضياتإعدادي إعدادية) جميل بني  24984F

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةلوعباديمريمG619059الرياضياتإعدادي

26295Fاإلعدادية ابجير اقصر ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالنونياسيةLB162513الرياضياتإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاحديودمحمدCD132505الرياضياتإعدادي

26300Lاإلعدادية عياشة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةراجيكلثومV299484الرياضياتإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعسريحسناءKB72976الرياضياتإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشايبالعلي عبدDO21480الرياضياتإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةoكاميليوفاءI655848الرياضياتإعدادي
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25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمهدينجالءL538163الرياضياتإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحدادعثمانAE5361الرياضياتإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةطاهرن ابنياسينL538889الرياضياتإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاغبالوبدرLA134916الرياضياتإعدادي

24446Wتاشفين بن يوسف االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةرحو أيتالغاني عبدP248611الرياضياتإعدادي

06416Yالجيدي عمر االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبوراقيصالحJE261533الرياضياتإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلحو اللطيف عبدJT37147الرياضياتإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزواقمرادZT70207الرياضياتإعدادي

26212Rأمتار االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاكنيمحمدPB152072الرياضياتإعدادي

24924Rأونان االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةابراهيم أوالدعثمانR336474الرياضياتإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبادسيالرحمان عبدL533325الرياضياتإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخطابيمحمدAB337447الرياضياتإعدادي

24756Hزياد بن طارق االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعزوزمحمدK431134الرياضياتإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشبراوي مصطفىUC137761الرياضياتإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبياريحميدLF37540الرياضياتإعدادي

24756Hزياد بن طارق االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشركينوفلKA51869الرياضياتإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمعتمديونسZT27562الرياضياتإعدادي

26212Rأمتار االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأقبيبيوسفKB83648الرياضياتإعدادي

24446Wتاشفين بن يوسف االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعكريمنزارGY16453الرياضياتإعدادي

22909Aزيطان الرحمان عبد محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاسليمانينجوىCD208312الرياضياتإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعبارأحمدMC213843الرياضياتإعدادي

24424Xتاغرامتانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةتورخوسكينةKB87215الرياضياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاجاللإبراهيمK511612الرياضياتإعدادي

24445Vاالعدادية الهباجين ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةغندوروديعDO22961الرياضياتإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة  براديةعمادJB432844الرياضياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة الدودي هشامX336425الرياضياتإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةزريفي عمرانيعمادCD397843الرياضياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمرزوقينوفلAE171342الرياضياتإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشهبونعليAE29534الرياضياتإعدادي

23500Tاالعدادية الشريف احمد سيدي ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاوبراهيمحمزةD235193الرياضياتإعدادي

26439Mونانة االعدادية الثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةضرضورهللا عبدD999097الرياضياتإعدادي

15112Aاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةرزقيسمراءJY14728الرياضياتإعدادي

25479Uالطريس الخالق عبدالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخلوفشيماءL543690الرياضياتإعدادي

15349Hالنهضةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةموعليسارةLC228675الرياضياتإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةعبدونالزهراء فاطمةL525831الرياضياتإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعلمي االمين ابنكوثرL542152الرياضياتإعدادي

38/94



التخصصالسلك
 البطاقة رقم

الوطنية
رمزهاالتدريب مؤسسةاإلقليمية المديريةالجهة والنسب االسم

2016 سنة برسم الميداني التدريب مقرات على المتدربين األساتذة توزيع نتائج
التعليمية المؤسسات حسب التوزيع مرحلة

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةاكجىمحمدK481488الرياضياتإعدادي

15346Eالزهراءأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالنوينونجاةL555650الرياضياتإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبقاسحياةK479580الرياضياتإعدادي

15349Hالنهضةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةحمداوينجاةK478492الرياضياتإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحراقايمانLB156633الرياضياتإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفقيهيلبنىK480795الرياضياتإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةازواوينورةLE12835الرياضياتإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبقاليأسماءK472096الرياضياتإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطواشهاجرLB147312الرياضياتإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلحاج ايتليلىR287397الرياضياتإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةثابتنسرينLG32230الرياضياتإعدادي

18432Jااليوبي الدين صالحبولمان: إقليممكناس-  فاسوموهوالحق عبدUC141296الرياضياتإعدادي

23372Dالفتحبولمان: إقليممكناس-  فاساغزراناحالمCD450173الرياضياتإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالشاد إسماعيلCB224783الرياضياتإعدادي

08045Uمارس3بولمان: إقليممكناس-  فاسزروالصفاءFL76021الرياضياتإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالوديكيالفتاح عبدZT31417الرياضياتإعدادي

08054Dاكتوبر2بولمان: إقليممكناس-  فاسعبسيالفتاح عبدUC120130الرياضياتإعدادي

23372Dالفتحبولمان: إقليممكناس-  فاسعارفخاليدD346442الرياضياتإعدادي

24416Nاألملتازة: إقليممكناس-  فاسغفورنجوىCD423204الرياضياتإعدادي

16673Xامسيلة أحدتازة: إقليممكناس-  فاسالشخطالمنعم عبدZ474882الرياضياتإعدادي

16670Uمغراوةتازة: إقليممكناس-  فاسبوردايةلمياءZ490053الرياضياتإعدادي

16679Dالزيتونتازة: إقليممكناس-  فاسيحياويأسماءFJ21079الرياضياتإعدادي

20174Cالعربي المغربتازة: إقليممكناس-  فاسجصابسارةZ478850الرياضياتإعدادي

23556Dالريفتازة: إقليممكناس-  فاسبوشيدرشيدZ548401الرياضياتإعدادي

16676Aفراسن بنيتازة: إقليممكناس-  فاسزالمطةخولةCB284958الرياضياتإعدادي

16666Pأجديرتازة: إقليممكناس-  فاسالحقيقيخديجةCD316392الرياضياتإعدادي

16679Dالزيتونتازة: إقليممكناس-  فاسعاللومعادZ448301الرياضياتإعدادي

16676Aفراسن بنيتازة: إقليممكناس-  فاسقرفليسهامCB220058الرياضياتإعدادي

15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسحمي ايتسعيدUC144084الرياضياتإعدادي

24411Hاإلعدادية اوطابوعبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساباحبيبمحمدCD190289الرياضياتإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبرعيشمحمدCN167الرياضياتإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسمرسيلبنىCD481359الرياضياتإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسعرافةزهيرCD561857الرياضياتإعدادي

15940Aاإلعدادية العزيز عبد المولى ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسخونةالكريم عبدCD620733الرياضياتإعدادي

15940Aاإلعدادية العزيز عبد المولى ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالناصريسارةF469246الرياضياتإعدادي

24888Bاإلعدادية تامضيت ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالزواريباللAB652705الرياضياتإعدادي
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15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسقلوبيمحمدZT104384الرياضياتإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالفجيالحسنيةZT100172الرياضياتإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسلغزيلسعيدUA84565الرياضياتإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاس مراشطارقCB269941الرياضياتإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالغابي بوشرىCD505096الرياضياتإعدادي

24410Gاإلعدادية الجبابرة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسمغراويمحمدCD323153الرياضياتإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالهياطنوالCD206859الرياضياتإعدادي

24411Hاإلعدادية اوطابوعبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاستهتاه أسامةCD226798الرياضياتإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالمنزالييونسCD184655الرياضياتإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالجناتيعمرCD244136الرياضياتإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسحرشوىبدرCB242670الرياضياتإعدادي

24410Gاإلعدادية الجبابرة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوعينيحيىCD399729الرياضياتإعدادي

25978Lالشاهد سيدي االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسصالحرجاءCB269973الرياضياتإعدادي

25976Jسبو االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسطاوسي أسماءD231867الرياضياتإعدادي

24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالعثماني  أسماءCD398292الرياضياتإعدادي

24727Bالسوسي المختارفاس: عمالةمكناس-  فاسسالمحنانCB264547الرياضياتإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسادريسيحنانCD385280الرياضياتإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسلخلوفيناديةCB269227الرياضياتإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسالخوشرفCD480758الرياضياتإعدادي

23864Nحيان بن جابرفاس: عمالةمكناس-  فاسالفالحينجالءCD206357الرياضياتإعدادي

24727Bالسوسي المختارفاس: عمالةمكناس-  فاساألشهبالزهراء فاطمةGM142293الرياضياتإعدادي

23864Nحيان بن جابرفاس: عمالةمكناس-  فاسالصغيريمحمدUC129778الرياضياتإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمخريمشالكريم عبدS625626الرياضياتإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمأكوزارابراهيمF382279الرياضياتإعدادي

20736Nاسبويا العربي المغرب إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميماوبريككريمةJB472996الرياضياتإعدادي

24654Xأنفك اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميموافيهاجرJC484046الرياضياتإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمكبورةلطيفةJT35850الرياضياتإعدادي

20740Tالسعدي اليزيد بن عبدهللا التأهيلية التانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمهميشمروانJC498303الرياضياتإعدادي

22974Wهللا عبد آيت اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبيروكان سكينةJ455812الرياضياتإعدادي

23777Uبوطروش  اليزيدي  محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالجسميسميرةJ436687الرياضياتإعدادي

17247Wاليزيدي محمد التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبنمارأسماءAB268232الرياضياتإعدادي

17250Zاحساين سيدي التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمباتوميهندJK13782الرياضياتإعدادي

17247Wاليزيدي محمد التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميممهاشيسكينةJC495018الرياضياتإعدادي

20737Pتنكرفا تيوغزة إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبيروكانحسناءJ462918الرياضياتإعدادي

18644Pالنهضةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالعصرينورالدينJA141881الرياضياتإعدادي

15386Yهللا عبد بن عاللطانطان: إقليمنون واد-  كلميمأشبانيزكرياء:JB415953الرياضياتإعدادي
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06809Aالفتحطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالطاوسيأشرفJT27723الرياضياتإعدادي

15387Zالسالمطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالصالحيالسعيدJC471982الرياضياتإعدادي

20929Yالخطابي عبدالكريم بن محمدطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالكنداويمحمدJA137962الرياضياتإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميماوبجانجاةJA152566الرياضياتإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمدبزاسميرةJA146772الرياضياتإعدادي

21918Y أدايكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبوهداخديجةJD53929الرياضياتإعدادي

22872Kافركطكلميم: إقليمنون واد-  كلميماوبيهحريةUC133630الرياضياتإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالعتوكة  رشيد H494592الرياضياتإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبالغزاليرضوانJC490668الرياضياتإعدادي

24046Lزهر إبن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشمارصوعدنانL511146الرياضياتإعدادي

18661Hامطاع اوالد اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشدكانيياسينJC460305الرياضياتإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشيشو ايتالحسينP241649الرياضياتإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشإكميسهشامP259908الرياضياتإعدادي

25057Kتزارت اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشزاكيهشامPB139355الرياضياتإعدادي

18661Hامطاع اوالد اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالربيعخليلN354706الرياضياتإعدادي

20939Jابراهيم موالي االعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشكيسارسناءH701474الرياضياتإعدادي

24046Lزهر إبن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشهواريحسنPB130938الرياضياتإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالهياقسهامJT11144الرياضياتإعدادي

25057Kتزارت اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشباندوهشامFA150030الرياضياتإعدادي

25057Kتزارت اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالودرسيإلياسAB277519الرياضياتإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالعمريمحمدEA164525الرياضياتإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشعلي ادمحمدP256689الرياضياتإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشجالتمنصفBJ412947الرياضياتإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشحسنيعبدالكريمJB413538الرياضياتإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشأخــــــــــيرىعبـــدالحليــــــمPA111289الرياضياتإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبلكوزمحمدJB420603الرياضياتإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشإبري وجدان P313076الرياضياتإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبنيسحفصةMC213058الرياضياتإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبرايسعائشةJT31572الرياضياتإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشحسين ا ايتسناءJ476128الرياضياتإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشلحسيريمريمEE468189الرياضياتإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشمسايحبدرBH451759الرياضياتإعدادي

24220Aبركة بن المهدي اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبجغاتأمينةJB459087الرياضياتإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالربوص رشيدةJT21356الرياضياتإعدادي

24220Aبركة بن المهدي اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشدردارخديجةN361157الرياضياتإعدادي

24221Bجلون بن عمرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالفلوصيابتسامHH263الرياضياتإعدادي
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25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشأمسميرسمرSJ26321الرياضياتإعدادي

25681Nحيان بن جابرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشحرميثراءHA162757الرياضياتإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشعائشةزافوJK17520الرياضياتإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالعداويكوثرPB185168الرياضياتإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالبازيربابJ467298الرياضياتإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالحسناويخالدN366793الرياضياتإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبنصالحمصطفىJD55530الرياضياتإعدادي

24220Aبركة بن المهدي اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشزادزينبMA120089الرياضياتإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالراعيعبدالهاديJC435848الرياضياتإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالعوادمحمدH701422الرياضياتإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبرجيالعزيز عبدJC436294الرياضياتإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبالحساينيعادلJB433009الرياضياتإعدادي

25487Cالمال أسيف اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشابالحسنN354219الرياضياتإعدادي

24199Cسينا ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشعوفيرغزالنJ481164الرياضياتإعدادي

21853Cالثاني الحسن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالخالديمريمH513035الرياضياتإعدادي

25483Yمومنة اوالد االعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشقشيرينبيلH702999الرياضياتإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالحيان نايتهدىJC495718الرياضياتإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالماسييوسفJT16107الرياضياتإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشجواضأحمدJB406746الرياضياتإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشجزيلمصطفىJ460045الرياضياتإعدادي

25487Cالمال أسيف اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشايوبمصطفىJ467750الرياضياتإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالسعديالحليم عبدY377872الرياضياتإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالزكارخديجةY348064الرياضياتإعدادي

24257Rالتأهيلية زراد اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشأحاو الحسينY378801الرياضياتإعدادي

22899Pاالعدادية الشرقية زمران  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبالجمحمدH578855الرياضياتإعدادي

24257Rالتأهيلية زراد اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكش أبوالفضلعبدالسالمMC212423الرياضياتإعدادي

22899Pاالعدادية الشرقية زمران  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشلكراويامينY356417الرياضياتإعدادي

24551K االعدادية خلوف اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالكوايعبدالرحمانAB555323الرياضياتإعدادي

09349Lالتأهيلية الدشرة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالبصريهشامZ459279الرياضياتإعدادي

24551K االعدادية خلوف اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشواسكومحمدUA69911الرياضياتإعدادي

24555Pاالعدادية عمر بويا  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالنجارأمينM526774الرياضياتإعدادي

09360Yاالعدادية الحجاج ابن  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبنسعمرياسينK434663الرياضياتإعدادي

09360Yاالعدادية الحجاج ابن  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشليبوركيالسعيدJB414871الرياضياتإعدادي

23112Wالتأهيلية  موسى سيدي  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشلطفيحميدCD188249الرياضياتإعدادي

24555Pاالعدادية عمر بويا  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشسرغينيعبدالرحيمJC518184الرياضياتإعدادي

02645Zالشافعي اإلماممراكش: عمالةآسفي-  مراكشالهاللايمانEE461508الرياضياتإعدادي
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02644Yالماورديمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالكباص أيت فيروزH492849الرياضياتإعدادي

13524Zالدهب وادي اعداديةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةمقدادجمالJC434880والكيمياء الفيزياءإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةموفيدحسنPA120343والكيمياء الفيزياءإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةانجيف محمدJB464451والكيمياء الفيزياءإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةشاكركريمJT47902والكيمياء الفيزياءإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالطلحاوي وديعGN157924والكيمياء الفيزياءإعدادي

08723F االعدادية السادس محمد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداروكاحمريمMC214101والكيمياء الفيزياءإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارصديقيسوميةP290313والكيمياء الفيزياءإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالمرضيمحسنBH362457والكيمياء الفيزياءإعدادي

14625Wالسادس محمد اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعفيفيمحمدW202172والكيمياء الفيزياءإعدادي

08719Bاإلعدادية البارودي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارلعوجإلهامM514394والكيمياء الفيزياءإعدادي

21787F اإلعدادية الفضيلة ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداراسهيلسارةH705390والكيمياء الفيزياءإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمفتاحإيمانBH361514والكيمياء الفيزياءإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارأحنيشسميةH639550والكيمياء الفيزياءإعدادي

01554Nالشيخ محمدالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارشعنونكوثرHH155828والكيمياء الفيزياءإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارصالح ايتغزالنBH371998والكيمياء الفيزياءإعدادي

01672Sالهناءالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداردرازمونيةGJ23059والكيمياء الفيزياءإعدادي

01886Zالجوالنالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالمسعوديغزالنBJ407128والكيمياء الفيزياءإعدادي

11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمنتظروسيمPA207045والكيمياء الفيزياءإعدادي

22130Dتاشفين بن يوسفالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطزريويل بنبناصرX320502والكيمياء الفيزياءإعدادي

22130Dتاشفين بن يوسفالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالنابليمحمدWB154586والكيمياء الفيزياءإعدادي

18692Sالباروديالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقديريسناءWA121572والكيمياء الفيزياءإعدادي

11569Zالقدسالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالرديديابراهيمMA114026والكيمياء الفيزياءإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطلفتاتعبدهللاHA167886والكيمياء الفيزياءإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحافظمعادBH368666والكيمياء الفيزياءإعدادي

11561Rياسين بن هللا عبدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبسكار  لطيفةBH389742والكيمياء الفيزياءإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحرمولمحمدWB155607والكيمياء الفيزياءإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطادمنصورجمالEE436722والكيمياء الفيزياءإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحالويحميدAD175829والكيمياء الفيزياءإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحديويياسينAD178796والكيمياء الفيزياءإعدادي

11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط الحاج بنابراهيمP275437والكيمياء الفيزياءإعدادي

22128Bعوف بن الرحمن عبدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمحمدالشنتوفيSH151104والكيمياء الفيزياءإعدادي

22130Dتاشفين بن يوسفالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطصابرسعيدXA53292والكيمياء الفيزياءإعدادي

24611A االعدادية البالد مول جمعة ملحقةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاشليالقعبدالرحيمU158015والكيمياء الفيزياءإعدادي

11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطفيكرايوبHH52192والكيمياء الفيزياءإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطلمقاريسميرH749234والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24708Fأغبال ادريس مواليالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالسراجالغاني عبدMC248813والكيمياء الفيزياءإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطلعروسيالصماد عبدWA209516والكيمياء الفيزياءإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالوقافيامل CD230338والكيمياء الفيزياءإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالراتيأنوارG619120والكيمياء الفيزياءإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسليمانيساميةAD217937والكيمياء الفيزياءإعدادي

23811Fمالك بنيالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباططاسةصوفياSH141075والكيمياء الفيزياءإعدادي

23810Eمسلم  إمامالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقاسيملبنىAD174751والكيمياء الفيزياءإعدادي

23813Hالشابي  القاسم ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحماموشسكينةG618525والكيمياء الفيزياءإعدادي

23811Fمالك بنيالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوعسريةمحمدGM136806والكيمياء الفيزياءإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكندوزالزهراء فاطمةG631721والكيمياء الفيزياءإعدادي

23813Hالشابي  القاسم ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبراغتةغزالنE585686والكيمياء الفيزياءإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبلبركةمحمدGK105071والكيمياء الفيزياءإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالرويسييعة بدG914889والكيمياء الفيزياءإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقرمنخدبجةBK515937والكيمياء الفيزياءإعدادي

25986Vاألرك االعدادية الثانويةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحلين حسناءBB97092والكيمياء الفيزياءإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبنتماعائشةG660760والكيمياء الفيزياءإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطخرباشالجالل عبدGA172565والكيمياء الفيزياءإعدادي

25490Fالصفصافسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاصميكة بنبوشرىGA163991والكيمياء الفيزياءإعدادي

24831Pالقصيبيةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالزكموطي اليوبيعمرG610992والكيمياء الفيزياءإعدادي

25490Fالصفصافسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشكريبشرىBB116453والكيمياء الفيزياءإعدادي

25992Bدرويش محمودسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطجواد كرومIC1182والكيمياء الفيزياءإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطيوسف بولغمانGA165042والكيمياء الفيزياءإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمتقيالحسنBB86378والكيمياء الفيزياءإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعطريمحمدMC203355والكيمياء الفيزياءإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالقشقاشيمحمدBH357573والكيمياء الفيزياءإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعياشيوسفGA135271والكيمياء الفيزياءإعدادي

15107Vالداخلة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعمريسليمانD992614والكيمياء الفيزياءإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالدوميعثمانZT149221والكيمياء الفيزياءإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعاصممينةMC214170والكيمياء الفيزياءإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبورينبيلGA130901والكيمياء الفيزياءإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطرفيقالوهاب عبدH640308والكيمياء الفيزياءإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبويحىعبدالعزيزEB161241والكيمياء الفيزياءإعدادي

25984Tعزوز سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمعروفمنيرEE493714والكيمياء الفيزياءإعدادي

15109Xالخيام عمر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالشواريعبدالحقGJ6330والكيمياء الفيزياءإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحشالفياسماعيلGA160294والكيمياء الفيزياءإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالصبحيسميرGJ19523والكيمياء الفيزياءإعدادي
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21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبنميحخالدGK103134والكيمياء الفيزياءإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمنصوريسفيانPB205927والكيمياء الفيزياءإعدادي

21422Jتاشفين ابن يوسفقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاليحياويالفتاح عبدGJ15741والكيمياء الفيزياءإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطكاجةهشامJT32536والكيمياء الفيزياءإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالموا الكريم عبدWB154393والكيمياء الفيزياءإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعتيقيمحمدZT110296والكيمياء الفيزياءإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشهاباللطيف عبدMA101719والكيمياء الفيزياءإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعياطسعيدMC223963والكيمياء الفيزياءإعدادي

25984Tعزوز سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبياز نورالدينMC215375والكيمياء الفيزياءإعدادي

21501Vااليوبي الدين صالحتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاكليليفتيحةJB444773والكيمياء الفيزياءإعدادي

26065Fاإلعدادية سباطة الفتاح عبد ثانويةتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالغزالينورةBH362976والكيمياء الفيزياءإعدادي

01390Kعبود بن المهديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمنتصرامالWA184263والكيمياء الفيزياءإعدادي

25227Vاألزهر ادريس مواليتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطعزاب عائشةM539406والكيمياء الفيزياءإعدادي

26066Gاإلعدادية الوديع آسية ثانويةتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمحفوظزينبLE17971والكيمياء الفيزياءإعدادي

26752Cالبيضاوي احمدتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمستقيمزينبBH373792والكيمياء الفيزياءإعدادي

23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطنديرالزهراء فاطمةAD222140والكيمياء الفيزياءإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطشلواطينوالCB234387والكيمياء الفيزياءإعدادي

19628Jالمريني الحسن ابيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالدفالينصيرةBH393049والكيمياء الفيزياءإعدادي

23101Jبلحسني المدني سيديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطابراغبديعةEE506202والكيمياء الفيزياءإعدادي

26345Kالشرقاوى أحمدتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطردوانالفتاح عبدPB90008والكيمياء الفيزياءإعدادي

26751Bجوريو عثمانتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطازهوريالزهراء فاطمةMA115149والكيمياء الفيزياءإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطنعيمغزالنTA114469والكيمياء الفيزياءإعدادي

19629Kالصديق بكر ابيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالشاوطيخولةZG114159والكيمياء الفيزياءإعدادي

25468Gالبطحاءتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمرابطسناءAE16201والكيمياء الفيزياءإعدادي

24186Nالشاطبي االمامتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطحجاج منىLC244764والكيمياء الفيزياءإعدادي

23446Jالسعدي  المالك عبد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطشاكيايمانAB275190والكيمياء الفيزياءإعدادي

24721Vالكتبيةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبلفرشيالزوهرةGN141979والكيمياء الفيزياءإعدادي

01286Xالبخاري اإلمام سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطشمراويهللا عبدM529195والكيمياء الفيزياءإعدادي

01274Jالزرقطوني محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالواليعليG613975والكيمياء الفيزياءإعدادي

01289Aمالك اإلمامسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطزينبأغوتانBJ382784والكيمياء الفيزياءإعدادي

01274Jالزرقطوني محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمصمودجميلةTA120070والكيمياء الفيزياءإعدادي

23446Jالسعدي  المالك عبد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالرفاعيكريمةBK515633والكيمياء الفيزياءإعدادي

24721Vالكتبيةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلغرابليعباسAB531726والكيمياء الفيزياءإعدادي

24969Pاألخضر الحزامسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبوديشسارةF421128والكيمياء الفيزياءإعدادي

24969Pاألخضر الحزامسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطادريس بنمحمدG500875والكيمياء الفيزياءإعدادي

01284V  الحرة السيدة سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبوروساسماءBH346840والكيمياء الفيزياءإعدادي
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25857Eاألندلس سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطكعلي مريمBK273746والكيمياء الفيزياءإعدادي

25858Fالزفزاف محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطقصاويعابرBE857109والكيمياء الفيزياءإعدادي

25857Eاألندلس سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبركيكحجيبةBB65479والكيمياء الفيزياءإعدادي

25318Uالمجد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالحيمريخالدG547628والكيمياء الفيزياءإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلحجيري حياةTK18446والكيمياء الفيزياءإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباط سكينةالزاهريBL109005والكيمياء الفيزياءإعدادي

24609Yالريحان سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلعكيديالعالي عبدG911504والكيمياء الفيزياءإعدادي

25318Uالمجد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاشعوحنانAD129710والكيمياء الفيزياءإعدادي

01278Nتاشفين بن يوسفسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطخنانيالزهراء فاطمةWA212997والكيمياء الفيزياءإعدادي

25858Fالزفزاف محمد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطايدعدي ايمانXA100848والكيمياء الفيزياءإعدادي

01286Xالبخاري اإلمام سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبودالالرزاق عبدIF5989806والكيمياء الفيزياءإعدادي

21551Zالزهرة عين إعالدريوش: إقليمالشرقالبدري اسماءS693078والكيمياء الفيزياءإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقالحجويبشرىS679811والكيمياء الفيزياءإعدادي

21552Aتروكوت. إعالدريوش: إقليمالشرقبالحسنعمرFJ21201والكيمياء الفيزياءإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقرمضانيوفاءFA151426والكيمياء الفيزياءإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقحموشفاطمةF746382والكيمياء الفيزياءإعدادي

12296Pقسيطة االعدادية الثانويةالدريوش: إقليمالشرقحساينيحوريةF418209والكيمياء الفيزياءإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقمجدوبيحبيبةF748817والكيمياء الفيزياءإعدادي

24974Vأنوال اعداديةالناضور: إقليمالشرقبلكبيررضوانS700495والكيمياء الفيزياءإعدادي

24976Xالرازي بكر ابي إعالناضور: إقليمالشرقالطلحاويعبدالحقS641006والكيمياء الفيزياءإعدادي

12739Wسلوانالناضور: إقليمالشرقأمزيانايمانF539019والكيمياء الفيزياءإعدادي

21550Yالجبل سدال بنيالناضور: إقليمالشرقحمزاويمحمدFH19133والكيمياء الفيزياءإعدادي

25831Bالريف إعداديةالناضور: إقليمالشرقبوريمانمحمدF425874والكيمياء الفيزياءإعدادي

112736T الفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقاحميدايفوزيةFH54963والكيمياء الفيزياءإعدادي

22742Uاعزاننالناضور: إقليمالشرقزيانمحمدJT29474والكيمياء الفيزياءإعدادي

24976Xالرازي بكر ابي إعالناضور: إقليمالشرققرعاشيونسFB89606والكيمياء الفيزياءإعدادي

ايمانS695603والكيمياء الفيزياءإعدادي  ِ  ِ  ِ 12755Nالفطواكي حمانالناضور: إقليمالشرقتوتوحِ 

12740Xبوزيان مقدمالناضور: إقليمالشرقمحدوب  الدين حسامFA152631والكيمياء الفيزياءإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقاسطايبلمياءFA151980والكيمياء الفيزياءإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقالشرقيمريمBL102768والكيمياء الفيزياءإعدادي

19352Jشيكر بنيالناضور: إقليمالشرقاشوييخ الحسينCD606246والكيمياء الفيزياءإعدادي

19352Jشيكر بنيالناضور: إقليمالشرقدحمان  عبدالرحمانF750201والكيمياء الفيزياءإعدادي

12738Vالزرقطونيالناضور: إقليمالشرقمريمينورةF635925والكيمياء الفيزياءإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقبوطاهيريمحمدF433177والكيمياء الفيزياءإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقالرندانيكريمةFA146187والكيمياء الفيزياءإعدادي

22742Uاعزاننالناضور: إقليمالشرقالحجاميمحمدZT13447والكيمياء الفيزياءإعدادي
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19352Jشيكر بنيالناضور: إقليمالشرقكندولمحمدFC46063والكيمياء الفيزياءإعدادي

23398Gالفاسي محمدالناضور: إقليمالشرقيوسفيرضوانFL73845والكيمياء الفيزياءإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقواليلمينةBJ400825والكيمياء الفيزياءإعدادي

12728Jالكنديالناضور: إقليمالشرقالزينفدوىT245201والكيمياء الفيزياءإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقموسيوردةF423108والكيمياء الفيزياءإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقبخاشراضيةF747120والكيمياء الفيزياءإعدادي

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقالعامريرجاءFH55542والكيمياء الفيزياءإعدادي

24117Nالخطابي الكريم عبد إعداديةجرادة: إقليمالشرقزرهونيحنانF427908والكيمياء الفيزياءإعدادي

21435Yاالعدادية الوحدة ثا جرادة: إقليمالشرقبلكصوريالناصر عبدFL74879والكيمياء الفيزياءإعدادي

يناير11      جرسيف: إقليمالشرقالخوالتيفتيحةZG109540والكيمياء الفيزياءإعدادي  16662K

16661Jرشد ابنجرسيف: إقليمالشرقالحمداوييوسفCD414573والكيمياء الفيزياءإعدادي

25459Xالهيثم ابنجرسيف: إقليمالشرقالفاللي محمدZG107540والكيمياء الفيزياءإعدادي

26716Nلقصر راس إعداديةجرسيف: إقليمالشرقالعشوري عبدالرحيمZG106512والكيمياء الفيزياءإعدادي

24150Zتفاريتيفجيج: إقليمالشرقالزلماطيعبدالفتاحF423200والكيمياء الفيزياءإعدادي

26276Kطفيل ابنفجيج: إقليمالشرقكربيجةعبدالكريمFL62621والكيمياء الفيزياءإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقاوقسويسراFL73577والكيمياء الفيزياءإعدادي

21257E العربي المغربالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونتحنينامحمدJH3125والكيمياء الفيزياءإعدادي

24341Gالهيثم ابنالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونسعودسارةSJ24762والكيمياء الفيزياءإعدادي

24341Gالهيثم ابنالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناكنيضخديجةSJ24564والكيمياء الفيزياءإعدادي

24992Pمارس 25العيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالسراجمحمدEC20631والكيمياء الفيزياءإعدادي

25880Eالعربي المغربالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالضاويمحمدJB368471والكيمياء الفيزياءإعدادي

24627Tطفيل ابن االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبومعزةايوبSH149867والكيمياء الفيزياءإعدادي

18676Z الخطاب بن عمر االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبنكودرشيدJ476564والكيمياء الفيزياءإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونعليات ايتياسينJK13509والكيمياء الفيزياءإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونخمرياحمدJB458224والكيمياء الفيزياءإعدادي

26410Fالهيثم ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونازريويلمحمدJM7382والكيمياء الفيزياءإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمحفوظيعمرJK20226والكيمياء الفيزياءإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحمريالمحجوبY365981والكيمياء الفيزياءإعدادي

07290Yالتأهيلية العبيد واد ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمخفيلبنىID23099والكيمياء الفيزياءإعدادي

24601Pاإلعدادية أزود شالالت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمطيعالذهبيIE14312والكيمياء الفيزياءإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيهنيسمحمدN312231والكيمياء الفيزياءإعدادي

26353Uاإلعدادية رشيد موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيموتشوابراهيمMC210355والكيمياء الفيزياءإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيaلطفيعبدالرحيمIC39902والكيمياء الفيزياءإعدادي

24304Sاإلعدادية حمزة نايت تيفرت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمرابطرشيدEE503842والكيمياء الفيزياءإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأصبانجمالJK18597والكيمياء الفيزياءإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلقسوميعادلQA154412والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالهاكميوسفUA78176والكيمياء الفيزياءإعدادي

24303Rاإلعدادية أوقبلي آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيدزيزة حميدJT29881والكيمياء الفيزياءإعدادي

25051Dاالعدادية الخوارزمي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمازينيحكيمةIE6369والكيمياء الفيزياءإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالرضوانيمحمدIE7768والكيمياء الفيزياءإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيضرداقسعيدEB163616والكيمياء الفيزياءإعدادي

07676Tاإلعدادية السادس محمد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمخفيبديعةID51016والكيمياء الفيزياءإعدادي

24289Aاإلعدادية ياسين بن هللا عبد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيومغاراسماءI699449والكيمياء الفيزياءإعدادي

21221Rاإلعدادية األيوبي الدين صالح.ثاصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيجحفلرميساءBL114851والكيمياء الفيزياءإعدادي

25201S اإلعدادية ادريس اوالد  ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمعطوشاسماءI688357والكيمياء الفيزياءإعدادي

26195Xاإلعدادية ناوور ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيصبريإبتسامI680297والكيمياء الفيزياءإعدادي

24305Tاإلعدادية يوسف أوالد ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمطالبمحمدI299860والكيمياء الفيزياءإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمرنانساميةQ304002والكيمياء الفيزياءإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيشردالالزهراء فاطمةBK601887والكيمياء الفيزياءإعدادي

12251Rعفان  بن  عثمانخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحرفمريمQ286622والكيمياء الفيزياءإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكروانيإيمانIA153678والكيمياء الفيزياءإعدادي

11971Lالقدسخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمرشتعصامV280590والكيمياء الفيزياءإعدادي

21912Sاالول الحسنخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيتاقيمحمدIA127952والكيمياء الفيزياءإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأمهال أحمدEE469186والكيمياء الفيزياءإعدادي

11987Dالدهبي المنصورخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيياسينمرادQA154887والكيمياء الفيزياءإعدادي

20932Bبولنوار الحسينخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياعزيز بنزهيرV309677والكيمياء الفيزياءإعدادي

26226Fالزاويةخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحناويزوهيرV284373والكيمياء الفيزياءإعدادي

24475Cالمقاومةخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياليوسفيعزيزDA25566والكيمياء الفيزياءإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيااليوبيفاطمةVM3928والكيمياء الفيزياءإعدادي

24998Wالراجي ابراهيم خنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسليمانيعبدالحقHA171293والكيمياء الفيزياءإعدادي

23380Mالنهضةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةكروميصفاءUC139582والكيمياء الفيزياءإعدادي

23380Mالنهضةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةصفاحالرحيم عبدY372405والكيمياء الفيزياءإعدادي

21736Aافغالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةضانياحمدJE262573والكيمياء الفيزياءإعدادي

20956Cبادو الرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةحمو بن ايترشيدPA90288والكيمياء الفيزياءإعدادي

09836Rالفطواكي حمانالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاقدييديرPB110540والكيمياء الفيزياءإعدادي

09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةعلوي حفيضكوثرU174850والكيمياء الفيزياءإعدادي

20961Hالعيونالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاوخدشمصطفىPA217053والكيمياء الفيزياءإعدادي

09849E لكبير موالي بن الطيب موالي الشهيدالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةزيدييوسفM523162والكيمياء الفيزياءإعدادي

20957Dالحنصاليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةداكوامينUB86135والكيمياء الفيزياءإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمقريشمحسنPB197972والكيمياء الفيزياءإعدادي

09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالعلميشاديةU171069والكيمياء الفيزياءإعدادي

26201Dالجرف اعداديةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالشراشميمحمدU165017والكيمياء الفيزياءإعدادي
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22617Hالمحمدي ادريسالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبوهوشعمرPB181028والكيمياء الفيزياءإعدادي

24749Aالفاسي عاللالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالتخيمتي أيوبU175124والكيمياء الفيزياءإعدادي

18474Eالغرفةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةحمزى ايتالحق عبدPB149614والكيمياء الفيزياءإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالعمراويودادUD330والكيمياء الفيزياءإعدادي

22617Hالمحمدي ادريسالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةزدوقحنانUA96698والكيمياء الفيزياءإعدادي

22933Bالدهبي المنصورالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاشطوحميدPA105803والكيمياء الفيزياءإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةخوي ايتالحسينVA91730والكيمياء الفيزياءإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةابيدان احمدJH8156والكيمياء الفيزياءإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالهنينيعبدالرحيمJM17166والكيمياء الفيزياءإعدادي

21732Wخلدون ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبودجاجالمهديPA143106والكيمياء الفيزياءإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالدخيسيعبدالرزاقUA78238والكيمياء الفيزياءإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةحمو بن ايتمحمدPA107202والكيمياء الفيزياءإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالسودانيأحمدJY15553والكيمياء الفيزياءإعدادي

25748Lاألمل ثإ.متنغير: إقليمتافياللت-  درعةوبا ايت  ابراهيمJF36054والكيمياء الفيزياءإعدادي

26319Gاحنصال ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبودوجتوريةPA223458والكيمياء الفيزياءإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمولى بنيوسفUC136905والكيمياء الفيزياءإعدادي

25599Zاإلعدادية الشافعي االمام. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالفياللي عليPB204935والكيمياء الفيزياءإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةحديالعزيز عبدPB21813والكيمياء الفيزياءإعدادي

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةحموشأحمدMC217570والكيمياء الفيزياءإعدادي

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاهبالسعيدPB167681والكيمياء الفيزياءإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاوحداشحسنUC134910والكيمياء الفيزياءإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالصابريعبدالحيGJ24383والكيمياء الفيزياءإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالشعوريمصطفىWA160185والكيمياء الفيزياءإعدادي

26397Sملويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةطهيرعبدالصمدBK263798والكيمياء الفيزياءإعدادي

18476Gزايدةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاموشمحمدUB79521والكيمياء الفيزياءإعدادي

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةمراشادريسCB148406والكيمياء الفيزياءإعدادي

18476Gزايدةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةصبير  عبدالصمدEE504859والكيمياء الفيزياءإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةحدوشيهشامCD334877والكيمياء الفيزياءإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةلغروشابراهيمPB164732والكيمياء الفيزياءإعدادي

11988Eنصير بن موسىميدلت: إقليمتافياللت-  درعةازروالجامعJT39946والكيمياء الفيزياءإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةبوكيتيوسفJE279932والكيمياء الفيزياءإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

09856Mزياد بن طارقميدلت: إقليمتافياللت-  درعةبورعاممحمدJT25973والكيمياء الفيزياءإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالمعيشنورالدينJC524754والكيمياء الفيزياءإعدادي

24665Jتيشكا االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةااليوبيالطاهرJE273728والكيمياء الفيزياءإعدادي

13503Bشفيق المدني الشهيد االعدادية ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالمريدسهامP293336والكيمياء الفيزياءإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةأنهيرسعيدPA206754والكيمياء الفيزياءإعدادي
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23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالطجيوتيمحمدJC478698والكيمياء الفيزياءإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةادالحسيننورالدينSH137800والكيمياء الفيزياءإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةعديأيوبJT51320والكيمياء الفيزياءإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةوحداالحسينPB192380والكيمياء الفيزياءإعدادي

24670P   واعزيز سيدي. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسرابحيلمياءJC466079والكيمياء الفيزياءإعدادي

26049Nتالمكانت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسعقيلهنيةBH391767والكيمياء الفيزياءإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسالنجاحناديةBL95834والكيمياء الفيزياءإعدادي

25927Fزكموزن االعدادية النواةتارودانت: إقليمماسة-  سوسالمنتصرسناءBH461599والكيمياء الفيزياءإعدادي

25815Jتفنوت.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسشوكريمنىJT32069والكيمياء الفيزياءإعدادي

20826Lهللا عبد ايت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوس إدداود  فاطمةJM27620والكيمياء الفيزياءإعدادي

25068Xإداوكماض نواةتارودانت: إقليمماسة-  سوسبتها    حسن  JB202309والكيمياء الفيزياءإعدادي

17257Gاالطلس االعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسمداحفاطمةJ325067والكيمياء الفيزياءإعدادي

16091P اإلعدادية زكيد  فم ثانوية  طاطا: إقليمماسة-  سوسبلقاسم ايدمحمدP267410والكيمياء الفيزياءإعدادي

25303Cاإلعدادية سينا ابن ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسبيفرخانالحفيظ عبدJC500946والكيمياء الفيزياءإعدادي

16087Kبانيطاطا: إقليمماسة-  سوسافقير بنمحمدJK7230والكيمياء الفيزياءإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسالخرطوممحمدJH5351والكيمياء الفيزياءإعدادي

25502U اإلعدادية بدر ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوساضرضورحافظN325342والكيمياء الفيزياءإعدادي

16090Nاقاطاطا: إقليمماسة-  سوسندعليعبدالغنيJT34210والكيمياء الفيزياءإعدادي

22951Wاالفغاني الدين جمال اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسادوانزيضفاطمةJT28301والكيمياء الفيزياءإعدادي

23421Gقمرة ايتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنحساينيونسL456761والكيمياء الفيزياءإعدادي

23420Fالطرهوشي محمدالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمجدوبكمالCD131793والكيمياء الفيزياءإعدادي

25239Hالزاويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةادريريمصطفىJK3823والكيمياء الفيزياءإعدادي

23422Hهللا عبد بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةكريممحسنQA153935والكيمياء الفيزياءإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةتموزارعبدهللاJC464211والكيمياء الفيزياءإعدادي

06819Lحذيفة بني إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمحيونبيلF743717والكيمياء الفيزياءإعدادي

06815Gالسادس محمد إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمساتي  فاطمةRB2236والكيمياء الفيزياءإعدادي

06821Nالتأهيلية امرابطن ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزاكييونسBK345813والكيمياء الفيزياءإعدادي

06816Hالقدس إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةيحيىالمفضلLC243195والكيمياء الفيزياءإعدادي

25100Gحمو الطيب الهادي ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةسكومرادPA125612والكيمياء الفيزياءإعدادي

06817Jالثاني الحسنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةتبهوتمحمدRC220والكيمياء الفيزياءإعدادي

21562Lتاوريرت اربعاءالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمعاويةعمرQ284180والكيمياء الفيزياءإعدادي

25240Jتغزوتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةادكروملحسنJC475605والكيمياء الفيزياءإعدادي

24418Rبوتميم سيدي أعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحضريهللا عبدLC243149والكيمياء الفيزياءإعدادي

06817Jالثاني الحسنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاكدور محمدRC777والكيمياء الفيزياءإعدادي

24419Sكتامة إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةازويدةعبدالرحمانCD382576والكيمياء الفيزياءإعدادي

26235R أوشيح اوالدالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطاهركوثرLB171140والكيمياء الفيزياءإعدادي
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21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةنبيل نوالM509401والكيمياء الفيزياءإعدادي

26216Vاإلعدادية السواكن ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاليمانيأيوبG631667والكيمياء الفيزياءإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعالمفؤادLB175647والكيمياء الفيزياءإعدادي

05988Hاإلعدادية ريصانة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطائعلبنىSH156189والكيمياء الفيزياءإعدادي

26295Fاإلعدادية ابجير اقصر ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالرغاويعزيزGB154622والكيمياء الفيزياءإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةكديةرشيدT254593والكيمياء الفيزياءإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحماني         سميرةLB174041والكيمياء الفيزياءإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالتجانيالرحيم عبدGY31651والكيمياء الفيزياءإعدادي

21844T اإلعدادية  الزوادة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمحمد الجىاسيةGK109127والكيمياء الفيزياءإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعلينجوادMC215459والكيمياء الفيزياءإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة يازيد ايتختيمةBK514760والكيمياء الفيزياءإعدادي

26396Rماجة ابنتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأصوفي الحدادحنانL538963والكيمياء الفيزياءإعدادي

26328Sابراهيم هللا عبدتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحيسفدوىL542647والكيمياء الفيزياءإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمكوسمحمدMC225074والكيمياء الفيزياءإعدادي

26396Rماجة ابنتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمحموديباللL509795والكيمياء الفيزياءإعدادي

23521Rالمعري العالء أبوتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاألسباطيالزهرةGM145299والكيمياء الفيزياءإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالناصيحمحسينIE3081والكيمياء الفيزياءإعدادي

23521Rالمعري العالء أبوتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحرشيهدىL488670والكيمياء الفيزياءإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأفياللحسناءL514789والكيمياء الفيزياءإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخودري عائشةL392251والكيمياء الفيزياءإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأولقايداسماعيلY364685والكيمياء الفيزياءإعدادي

24924Rأونان االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلمعلممحمدJ494097والكيمياء الفيزياءإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلعافيةالجليل عبدBJ407641والكيمياء الفيزياءإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةميمون بننصرالدينLC238310والكيمياء الفيزياءإعدادي

24447Xفغلوم بني التأهلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحميمصةخالدJB445967والكيمياء الفيزياءإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبدريحميدMC215493والكيمياء الفيزياءإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالداودي السالم عبد بن أوالدعدنانL541884والكيمياء الفيزياءإعدادي

23862Lالبقالي محمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحراجيمحمدMC224192والكيمياء الفيزياءإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأعنيباجعمادJ494127والكيمياء الفيزياءإعدادي

24447Xفغلوم بني التأهلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمامونيهشامAA11392والكيمياء الفيزياءإعدادي

06416Yالجيدي عمر االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالجزيريزينبCD376920والكيمياء الفيزياءإعدادي

06416Yالجيدي عمر االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجدرونباللLC252509والكيمياء الفيزياءإعدادي

24756Hزياد بن طارق االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقاسميحكيمL455812والكيمياء الفيزياءإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبسباسيياسينY364760والكيمياء الفيزياءإعدادي

26212Rأمتار االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاشحيتان ياسين محمدLC246118والكيمياء الفيزياءإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةامحمد بنياسينLC62804والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةسالم الفتاح عبدCB260111والكيمياء الفيزياءإعدادي

25973Fتاشفين بن يوسفانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالتاجزهيرEE495674والكيمياء الفيزياءإعدادي

21916Wعجيبةاإلعدادية بن احمد سيدي ثانويةانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةانعماالصمد عبدIE624والكيمياء الفيزياءإعدادي

21916Wعجيبةاإلعدادية بن احمد سيدي ثانويةانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةرحيميمحمدL522515والكيمياء الفيزياءإعدادي

23500Tاالعدادية الشريف احمد سيدي ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةخونةجاللCD231351والكيمياء الفيزياءإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةلهواويمحمدBJ400194والكيمياء الفيزياءإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحيليةاحمدGB141647والكيمياء الفيزياءإعدادي

15112Aاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزريبيزكرياءGB142675والكيمياء الفيزياءإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحجوي صارةAE32539والكيمياء الفيزياءإعدادي

06418Aالسادس محمدوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةصبارالصديقJC450758والكيمياء الفيزياءإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحافظيأحمدMC214385والكيمياء الفيزياءإعدادي

15113Bيناير 11ِ وزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالوردينعيمةGJ16061والكيمياء الفيزياءإعدادي

24445Vاالعدادية الهباجين ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعرابيالعزيز عبدCD399470والكيمياء الفيزياءإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمدني آيتكريمةD991086والكيمياء الفيزياءإعدادي

23520Pالزرقطوني محمدالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالغريشأسيةL526385والكيمياء الفيزياءإعدادي

24904Uالجبلالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبلغيثيهيامKB104206والكيمياء الفيزياءإعدادي

05671Nبطوطة ابنالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةقدوريشيماءLG31762والكيمياء الفيزياءإعدادي

20600Rالفارابيأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفالليحمزةEB174681والكيمياء الفيزياءإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةنيالجالمهديBK516463والكيمياء الفيزياءإعدادي

26011Xالسانية اعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعطاريعبدالعزيزCD509589والكيمياء الفيزياءإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةغينيالصمد عبدBH359439والكيمياء الفيزياءإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسونيدعاءL519448والكيمياء الفيزياءإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالميليعبدالجليلQB21329والكيمياء الفيزياءإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصبريحفيظةW373712والكيمياء الفيزياءإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةخلفاويجوادMC222967والكيمياء الفيزياءإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالرحويأيوبMC217990والكيمياء الفيزياءإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنخاليادريسGA164602والكيمياء الفيزياءإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةباهيبوثينةCD84190والكيمياء الفيزياءإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةحمداويفريدXA50724والكيمياء الفيزياءإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعمرانيالزهراء فاطمةLA128509والكيمياء الفيزياءإعدادي

26392Lالوديع آسيةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةكطبيالحسنZT54834والكيمياء الفيزياءإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهنيديالكبير عبدEE554552والكيمياء الفيزياءإعدادي

19893Xتاشفين ابن يوسفالحاجب: إقليممكناس-  فاسالقساسينورةX346126والكيمياء الفيزياءإعدادي

08054Dاكتوبر2بولمان: إقليممكناس-  فاسالهمامجعفرCN4645والكيمياء الفيزياءإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاساوقسومرادFL70928والكيمياء الفيزياءإعدادي

18432Jااليوبي الدين صالحبولمان: إقليممكناس-  فاساليعقوبيجوادZ462007والكيمياء الفيزياءإعدادي
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07923Lاإلدريسي الشريف إعدادية ملحقة-المرسبولمان: إقليممكناس-  فاسحسيدومورادUA88544والكيمياء الفيزياءإعدادي

08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسقاسميفتيحةCN9649والكيمياء الفيزياءإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالطيبييوسفCD403679والكيمياء الفيزياءإعدادي

08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسالتاقيالزهراء فاطمةCN169والكيمياء الفيزياءإعدادي

08046Vنصير بن موسىبولمان: إقليممكناس-  فاسالغدانيجوادZT27517والكيمياء الفيزياءإعدادي

08050Zملويةبولمان: إقليممكناس-  فاسالبراكةسعيدCD134042والكيمياء الفيزياءإعدادي

195516690R اكتوبر 2تازة: إقليممكناس-  فاسفوزيةهبريZ417011والكيمياء الفيزياءإعدادي

24103Yاإلنبعاثتازة: إقليممكناس-  فاسالخضاررشيدةZ459554والكيمياء الفيزياءإعدادي

24416Nاألملتازة: إقليممكناس-  فاسالفرحانيكمالMC202947والكيمياء الفيزياءإعدادي

25367Xالفرابيتازة: إقليممكناس-  فاسالحاج بنمحسنZ477967والكيمياء الفيزياءإعدادي

25690Yاإلعدادية بوعادل ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوالصوابمحمدEE312734والكيمياء الفيزياءإعدادي

24408Eاإلعدادية فناسة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسخرازرشيدEE428374والكيمياء الفيزياءإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسقاسم ابامحمدCD424582والكيمياء الفيزياءإعدادي

15935Vاإلعدادية غشت 20 ثانوية  تاونات: إقليممكناس-  فاسخزيزوغزالنZT121121والكيمياء الفيزياءإعدادي

21906Kاإلعدادية الزريزر ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبودعوةابراهيمDJ16205والكيمياء الفيزياءإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسقبيهشامZT32364والكيمياء الفيزياءإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبراهميجمالZT90830والكيمياء الفيزياءإعدادي

23921Aاإلعدادية داود اوالد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالعوانيانوارCD136795والكيمياء الفيزياءإعدادي

20040Gاإلعدادية كالز ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالورينيالعالي عبدCD503632والكيمياء الفيزياءإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساليعقوبيمصطفىCD504116والكيمياء الفيزياءإعدادي

23921Aاإلعدادية داود اوالد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاس العالوي عزيزCN542والكيمياء الفيزياءإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالكانةمحمدZT111702والكيمياء الفيزياءإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالكنبوزيابراهيمCD146938والكيمياء الفيزياءإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالمراحيبكرZT145700والكيمياء الفيزياءإعدادي

15939Zاإلعدادية يناير 11 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسحسني عمرانيمحمدCD206974والكيمياء الفيزياءإعدادي

23282Fاإلعدادية الغوازي ثانوية تاونات: إقليممكناس-  فاسالسباغيمحمدCD75098والكيمياء الفيزياءإعدادي

15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالراضيعزيزةD532046والكيمياء الفيزياءإعدادي

25690Yاإلعدادية بوعادل ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالخنفوساناسCD171313والكيمياء الفيزياءإعدادي

21902Fاإلعدادية الواد راس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسحمداوياللطيف عبدUC137009والكيمياء الفيزياءإعدادي

24411Hاإلعدادية اوطابوعبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساحجامنورالدينEE466555والكيمياء الفيزياءإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسمزينسميرJA130908والكيمياء الفيزياءإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالكانة زكرياء ZT124850والكيمياء الفيزياءإعدادي

20982Fاإلعدادية سالس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساسليماننورالدينCD68600والكيمياء الفيزياءإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوجريفالمغيث عبدEE468406والكيمياء الفيزياءإعدادي

15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسازنودمحسنCD608924والكيمياء الفيزياءإعدادي

25976Jسبو االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسمحسنمحمدCD504171والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالكاعيسفيانZ487953والكيمياء الفيزياءإعدادي

25978Lالشاهد سيدي االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسبردهامهاجرUC139602والكيمياء الفيزياءإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسأخميسعبدهللاHH211182والكيمياء الفيزياءإعدادي

19582Jالفاسي القادر عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسالصالحياسيةCD334944والكيمياء الفيزياءإعدادي

22747Zعشير ابنفاس: عمالةمكناس-  فاسربيعنوراCD189123والكيمياء الفيزياءإعدادي

02252Xالفطواكي حمانفاس: عمالةمكناس-  فاسخياطيمريمCD235611والكيمياء الفيزياءإعدادي

18499Gبدرفاس: عمالةمكناس-  فاسبنكيرانسكينةCD138954والكيمياء الفيزياءإعدادي

02065Uالسقاط ثريافاس: عمالةمكناس-  فاسمطيعمحمدC639580والكيمياء الفيزياءإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسانفيسيعزيزCD231390والكيمياء الفيزياءإعدادي

02055Hأمين عزيزفاس: عمالةمكناس-  فاسالخاديريكريمC567327والكيمياء الفيزياءإعدادي

22674Vالعربي المغربفاس: عمالةمكناس-  فاساكريطخديجةCD208015والكيمياء الفيزياءإعدادي

22748Aالجراح بن عبيدة أبوفاس: عمالةمكناس-  فاستنغرتسناءCD243867والكيمياء الفيزياءإعدادي

22748Aالجراح بن عبيدة أبوفاس: عمالةمكناس-  فاسمنيردونياZT26193والكيمياء الفيزياءإعدادي

23864Nحيان بن جابرفاس: عمالةمكناس-  فاسوجيهالزهراء فاطمةCD174138والكيمياء الفيزياءإعدادي

22674Vالعربي المغربفاس: عمالةمكناس-  فاسجلول بنبسمةCD190141والكيمياء الفيزياءإعدادي

02063Sأمين قاسمفاس: عمالةمكناس-  فاسالعمرانيايمانZT95353والكيمياء الفيزياءإعدادي

22746Yالخطاب بن عمرفاس: عمالةمكناس-  فاسالصالليسكينةCD424779والكيمياء الفيزياءإعدادي

03937Dاألول ادريسمكناس: عمالةمكناس-  فاسالزوشيإدريسD335578والكيمياء الفيزياءإعدادي

03943Kملولي إدريس بن أحمدمكناس: عمالةمكناس-  فاسزريسكينةV303897والكيمياء الفيزياءإعدادي

03943Kملولي إدريس بن أحمدمكناس: عمالةمكناس-  فاسانسلحسناءU178997والكيمياء الفيزياءإعدادي

03938Eخيبرمكناس: عمالةمكناس-  فاساويشوسميرةCB258997والكيمياء الفيزياءإعدادي

04089Uكرمة عينمكناس: عمالةمكناس-  فاسحرياكرامCD403715والكيمياء الفيزياءإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمعوانعبدالعزيزJC480310والكيمياء الفيزياءإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمElكموشالحسينP288734والكيمياء الفيزياءإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمكري الحسينJH6049والكيمياء الفيزياءإعدادي

24804K اإلعدادية لهنا عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمحموديمحمدJA147355والكيمياء الفيزياءإعدادي

17240Nيونيو 30 اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميممسكورخديجةJM42619والكيمياء الفيزياءإعدادي

23777Uبوطروش  اليزيدي  محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميممبارك بنرشيدةJB462924والكيمياء الفيزياءإعدادي

06809Aالفتحطانطان: إقليمنون واد-  كلميمشقداالمهديJB431965والكيمياء الفيزياءإعدادي

25499Rاإلعدادية الحسن موالي العهد ولي ثانويةطانطان: إقليمنون واد-  كلميملكددحاالله عبدJC383087والكيمياء الفيزياءإعدادي

06809Aالفتحطانطان: إقليمنون واد-  كلميماكجبعبدالرحمانJE274614والكيمياء الفيزياءإعدادي

20928Xالذهبي المنصورطانطان: إقليمنون واد-  كلميمأمزالعبدهللاJB425915والكيمياء الفيزياءإعدادي

25450Mبويزكارنكلميم: إقليمنون واد-  كلميمشبوسناءJF50661والكيمياء الفيزياءإعدادي

22872Kافركطكلميم: إقليمنون واد-  كلميماحساينمصطفىJM29923والكيمياء الفيزياءإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمالخمريخديجةMC241260والكيمياء الفيزياءإعدادي

21918Y أدايكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبنومباركJE268092والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24577Nحنبل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشاحميدوشبهيجةHH152734والكيمياء الفيزياءإعدادي

19455Wاإلعدادية الفارابي ثانويةآسفي: إقليمآسفي-  مراكشراقيبخديجةM551108والكيمياء الفيزياءإعدادي

25206Xأمين قاسمآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالكاوتنجوىH639571والكيمياء الفيزياءإعدادي

13996Mالجزولي الفقيهآسفي: إقليمآسفي-  مراكشرفيقالشرقاويةID50525والكيمياء الفيزياءإعدادي

24133Fاالول ادريس الموالىآسفي: إقليمآسفي-  مراكشمغفلفاطمةHH157503والكيمياء الفيزياءإعدادي

13999Rالذهبي المنصورآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبلقرافيسهامH636234والكيمياء الفيزياءإعدادي

19877Eزيدون ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشارميليابتسامMC228244والكيمياء الفيزياءإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشوعراب ايتابتسامEE515460والكيمياء الفيزياءإعدادي

23084Rاغبالو االعدلدية التربوي المركب ثانوية             الحوز: إقليمآسفي-  مراكشالهشاميابتسامEE470754والكيمياء الفيزياءإعدادي

24046Lزهر إبن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشوكريمسكينةEE496233والكيمياء الفيزياءإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشفنانالزهراء فاطمةHH50072والكيمياء الفيزياءإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبراهميمريمPB187455والكيمياء الفيزياءإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشعمي نايتفاطمةEE530505والكيمياء الفيزياءإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالياسنياسامةJE272389والكيمياء الفيزياءإعدادي

24552Lاالعدادية  حسون اوالد ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشسعدونمريمA449971والكيمياء الفيزياءإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالرايسعبدااللهEE499628والكيمياء الفيزياءإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبجاححياةEE522146والكيمياء الفيزياءإعدادي

26063Dاإلعدادية الطلوح ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبحالوكوثرEE606058والكيمياء الفيزياءإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبابي فاطنةEA161670والكيمياء الفيزياءإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشتعرابت ايترجاءEE453175والكيمياء الفيزياءإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشوهيمهللا عبدJE283934والكيمياء الفيزياءإعدادي

10397Aتفتاشتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشباهيفاطمةEE470187والكيمياء الفيزياءإعدادي

25681Nحيان بن جابرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشعرونزهةJM45797والكيمياء الفيزياءإعدادي

22260Vالغزالي اإلمامالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالعيارمريمBH463809والكيمياء الفيزياءإعدادي

24219Zعبدالنعيم بن سعيد سيدي اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشوعالمحسنEE377371والكيمياء الفيزياءإعدادي

10404Hرشيد موالي األميرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبتااسماءHH155383والكيمياء الفيزياءإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشغيابأحمدEE413932والكيمياء الفيزياءإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبساماملWA193667والكيمياء الفيزياءإعدادي

24218Yبوعبيد الرحيم عبد اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالغرباويزهيرةMC222990والكيمياء الفيزياءإعدادي

24996Uزفزاف محمد االعدادية الثانويةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالكاسمييوسفEE457896والكيمياء الفيزياءإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالحقيقيالدين صالحEC21690والكيمياء الفيزياءإعدادي

23038Rسينا ابنالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشتليوىابتسامJM27248والكيمياء الفيزياءإعدادي

24219Zعبدالنعيم بن سعيد سيدي اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشأبوالخيريحيىEE365315والكيمياء الفيزياءإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالنتيجالزهراء فاطمةBJ384070والكيمياء الفيزياءإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشسميحيونسHH3420والكيمياء الفيزياءإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشرؤوفعبدالغنيM526328والكيمياء الفيزياءإعدادي
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24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالصديقييوسفH494783والكيمياء الفيزياءإعدادي

24216Wالزرقطوني محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشلعباداحمدN206678والكيمياء الفيزياءإعدادي

24134Gالمعتز ابن اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشعابدليلىMC202754والكيمياء الفيزياءإعدادي

26022Jالشروق اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشاراويفاطمةMC209812والكيمياء الفيزياءإعدادي

20848Kالمنصور يعقوب اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشدينيهاجرMC229108والكيمياء الفيزياءإعدادي

20848Kالمنصور يعقوب اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشمساعدنبيلMC221718والكيمياء الفيزياءإعدادي

22899Pاالعدادية الشرقية زمران  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبنفائدةوفاءEE565565والكيمياء الفيزياءإعدادي

09349Lالتأهيلية الدشرة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشمسعودي   سوميةJA162426والكيمياء الفيزياءإعدادي

23112Wالتأهيلية  موسى سيدي  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشاغيشاالزهراء فاطمةEE554624والكيمياء الفيزياءإعدادي

24555Pاالعدادية عمر بويا  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالحسبيالشرقاويةQB27944والكيمياء الفيزياءإعدادي

09348Kاالعدادية لمزم ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالعكاريمحمدEE229886والكيمياء الفيزياءإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكش الماهريهاجرIE9769والكيمياء الفيزياءإعدادي

02831Bالمنصور يعقوب اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشبوكندولتحليمةBH563607والكيمياء الفيزياءإعدادي

25658Nتامنصورت البيداغوجي المركبمراكش: عمالةآسفي-  مراكشحجاجسعيدةEE514033والكيمياء الفيزياءإعدادي

02625Cالدهبي المنصور اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشمحترمليلىEE77789والكيمياء الفيزياءإعدادي

23834Fالويدانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشحريسماجيدةBK605089والكيمياء الفيزياءإعدادي

02835Fعلي اإلمام اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشعنزيايمانEE498656والكيمياء الفيزياءإعدادي

23479Vالخطاب ابن عمر اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشحاسينسناءT223818والكيمياء الفيزياءإعدادي

02831Bالمنصور يعقوب اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشاسوسيوسفEE227098والكيمياء الفيزياءإعدادي

24626Sاإلعدادية الوحدة ثانويةأوسرد: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالقادرياسماعيلJ483183العربية اللغةإعدادي

24626Sاإلعدادية الوحدة ثانويةأوسرد: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالزيانيهللا عبدPB135007العربية اللغةإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةيوسفي محمدUA96780العربية اللغةإعدادي

13528Dالجديد الحي اعداديةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةعمالكيعليPA73381العربية اللغةإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةسنيرشيدF606508العربية اللغةإعدادي

26032Vاالعدادية الرازي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالعابدالحسينUC129290العربية اللغةإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالزرويليعثمانLC171982العربية اللغةإعدادي

19833Gاالعدادية الوليد بن خالد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارحمادةسناءZ468989العربية اللغةإعدادي

08726Jاالعدادية السعدي المالك عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارصوابأسماءM377403العربية اللغةإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارميرحسناءM495039العربية اللغةإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارشكريبوشرةQ221114العربية اللغةإعدادي

08726Jاالعدادية السعدي المالك عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارتسينتعزالدينBJ232342العربية اللغةإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداراشنينةالزهراء فاطمةBK379511العربية اللغةإعدادي

23800Uمسلم اإلمامالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارزيري الحسينEE540203العربية اللغةإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارابزيويمينةBJ407029العربية اللغةإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمحسنمريمBE854260العربية اللغةإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداروهبيهشامBH360610العربية اللغةإعدادي
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26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزائدهودةBK518195العربية اللغةإعدادي

26525Fالطريس الخالق عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداركشافحسنBK386465العربية اللغةإعدادي

25567P الحداوي هللا عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحاج أيتمحمودBK407538العربية اللغةإعدادي

26521Bحريز أوالد الساحل اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالرجراجيعبداإللهWA196829العربية اللغةإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمكرينيفدوىQB20686العربية اللغةإعدادي

22355Yالشاطئ اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربنتاجة بديعةMC129010العربية اللغةإعدادي

14647Vالوليد بن خالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارانفاويسناءQB16334العربية اللغةإعدادي

24377Wالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالشهيديعتيقةWA66373العربية اللغةإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمومنعزيزTA107397العربية اللغةإعدادي

14647Vالوليد بن خالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربركيهللا عبدQB21243العربية اللغةإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالقرموشي فريدWB154269العربية اللغةإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالرباحيقطبIA180719العربية اللغةإعدادي

14635Gالخطيب ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارشعوبكوثرWB161129العربية اللغةإعدادي

19575Bهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الداركماليامالV288416العربية اللغةإعدادي

07851Hباجة ابن اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارالخطيبفاطمةTA101823العربية اللغةإعدادي

07851Hباجة ابن اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارخيالينائلةAE5464العربية اللغةإعدادي

07850Gغشت 20  اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الداررفيعكريمةBK200419العربية اللغةإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارلحلو ادريسيربيعةW189477العربية اللغةإعدادي

24787Sاإلعدادية ريمة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعمالسميرةMC251544العربية اللغةإعدادي

25824Uحجاج سيدي اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارسعدخديجةW374258العربية اللغةإعدادي

26696Sاإلعدادية عامر اوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدار بوفلجةفؤادQ261285العربية اللغةإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارشوقارليلةQ171193العربية اللغةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارباجيحسنQ259631العربية اللغةإعدادي

25825Vاإلعدادية األول الحسن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارحيشوحسنQ290727العربية اللغةإعدادي

24788Tاإلعدادية عياض القاضي ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارشويقريزهراءW195616العربية اللغةإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالجمريعبدالهاديQ185238العربية اللغةإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارقصدي يوسفQ246875العربية اللغةإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزريبةنبيلةBK273066العربية اللغةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداراسكوري سناءBL108769العربية اللغةإعدادي

24586Y اإلعدادية العرفان ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارسعافحسناءHA103856العربية اللغةإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزيانيناديةMC243058العربية اللغةإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارغليظعزيزةM554574العربية اللغةإعدادي

24585X اإلعدادية سينا ابن ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالتاريليلىM443037العربية اللغةإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداراإلراوي دونياMC214729العربية اللغةإعدادي

08728L اإلعدادية القسطالني ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارلمبيطيلسميرةHA108044العربية اللغةإعدادي

08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارعرابحنانMC140268العربية اللغةإعدادي
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23943Z اإلعدادية عباد ابن ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارزياتيفاطمةM533369العربية اللغةإعدادي

08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسبيطيعزيزةMC122467العربية اللغةإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارلعيشيمحمدD639960العربية اللغةإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداركرونحسنىBH446184العربية اللغةإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارلكريك رضوانPB148931العربية اللغةإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارامهانيمحمدZ453721العربية اللغةإعدادي

01867Dخلدون ابنمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمجيديسعادQB19514العربية اللغةإعدادي

01471Yاإلدريسيأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارشكداليداللBE859334العربية اللغةإعدادي

01458Jحليمةأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالميساويبوشعيبMA40038العربية اللغةإعدادي

01559Uبكار بنت اخناثةالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارعنون نزهةBE875209العربية اللغةإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالنواريالمولى عبدEA168990العربية اللغةإعدادي

25776Sوهب بنت أمنةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداررافعشريفةBB110424العربية اللغةإعدادي

01649S العلوي الواحد عبد موالي اإلعدادية الثانويةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارلكرينيمحمدCD604616العربية اللغةإعدادي

22006Uأناسيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارحماشقاسمR269346العربية اللغةإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالعقبانيمحمدFK6409العربية اللغةإعدادي

19656Pالريحانيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمزاوييونسBB73074العربية اللغةإعدادي

24944Mالسالمالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالدريوشرشيدةBJ260506العربية اللغةإعدادي

19656Pالريحانيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمقدامسارةBK606456العربية اللغةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارعرنوسيمينةBH312950العربية اللغةإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالغواتمحمدBK248949العربية اللغةإعدادي

26400Vسينا إبنرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدار امال أمينةBH337612العربية اللغةإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارنكوتزينبBK602199العربية اللغةإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالفائقمريمHA122212العربية اللغةإعدادي

25571Uتاشفين بن يوسفالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالظهرةسهامMC229697العربية اللغةإعدادي

26390Jالفطواكي حمانالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارلكحل خالدAE10663العربية اللغةإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارامرضخديجةBK367544العربية اللغةإعدادي

26391Kالمروةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالمقاصالمولى عبدQ278898العربية اللغةإعدادي

24331Wعباد بن المعتمدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارميلةجوادZ447856العربية اللغةإعدادي

01757Jالمخازن واديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارهموشسعادUA101507العربية اللغةإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالسي ايتهللا عبدG542974العربية اللغةإعدادي

24331Wعباد بن المعتمدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الداردوراتالزهرة فاطمةA781096العربية اللغةإعدادي

22130Dتاشفين بن يوسفالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبونواررضوانM428110العربية اللغةإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعوفيعمرAB532348العربية اللغةإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاتباريك منيرGA89147العربية اللغةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاقريبوخديجةAB708145العربية اللغةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطساسيوييوسفUD4170العربية اللغةإعدادي
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11565Vغشت20الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعلميادريسUC128725العربية اللغةإعدادي

24708Fأغبال ادريس مواليالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالحروشيخديجةAD122864العربية اللغةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط الوافيناديةUA97164العربية اللغةإعدادي

11579Kيناير 11الخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقدوريرشيدUC142654العربية اللغةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمعطالويمحمدUC138343العربية اللغةإعدادي

20510Tالقري محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوتهرويتمليكةX322245العربية اللغةإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط يزيدي محمدUD1650العربية اللغةإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاحبيلطارقG483127العربية اللغةإعدادي

11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبريشورشيدU155872العربية اللغةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطندحدوعبدالكريمAE66324العربية اللغةإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطهمو سي ايتخديجةG358167العربية اللغةإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطمرصودسعيدCD200426العربية اللغةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطجناحالزهراء فاطمةG375837العربية اللغةإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمنجليمريمQ302518العربية اللغةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاجهبليمحمدD737826العربية اللغةإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعلميأمينةG636535العربية اللغةإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعيساوي سارةAE60139العربية اللغةإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالشرقي بنحنانCD139079العربية اللغةإعدادي

25986Vاألرك االعدادية الثانويةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقرطيطحكيمةGN112540العربية اللغةإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالتباعسارةG634172العربية اللغةإعدادي

25992Bدرويش محمودسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكوكبياسماءGA123729العربية اللغةإعدادي

06804Vالثاني  الحسنسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعبيدجمعةG248992العربية اللغةإعدادي

23498Rالنويرات إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبكارمحمدFL80624العربية اللغةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعزيزيإكرامCD82409العربية اللغةإعدادي

21422Jتاشفين ابن يوسفقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبحراوييوسفUD1368العربية اللغةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط لمتولمحمدGA164652العربية اللغةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاكسيمفاطمةGA116642العربية اللغةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالشنوفيناديةGA76517العربية اللغةإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطرضوانعزيزAE37047العربية اللغةإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاحمتيخديجةD736934العربية اللغةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعلويالشريفUC133305العربية اللغةإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكبشمروانGY1972العربية اللغةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشواجيتوفيقGJ5383العربية اللغةإعدادي

23101Jبلحسني المدني سيديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلعيشيفاطمةI645191العربية اللغةإعدادي

24186Nالشاطبي االمامتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالنويجيسناءAD239589العربية اللغةإعدادي

24186Nالشاطبي االمامتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمجاهد سكينةD822832العربية اللغةإعدادي
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23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعبوديأميمةD741003العربية اللغةإعدادي

25324Aالهناء سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباططرباق العلميمريمZT128824العربية اللغةإعدادي

23034Lالذهبي المنصور سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمعونرجاءQB19826العربية اللغةإعدادي

24835Uالنخيل سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمرصود  زينبCD484798العربية اللغةإعدادي

21535Gالخوارزميسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطحمامةغزالنAE78870العربية اللغةإعدادي

23446Jالسعدي  المالك عبد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبوشيت سليمةZT94259العربية اللغةإعدادي

12745Cامين عزيز. إعالدريوش: إقليمالشرقعالويسكينةZG104458العربية اللغةإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقالدريوشأمينةS709148العربية اللغةإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقاليخليفياسماءS700946العربية اللغةإعدادي

23397Fالمؤمنين ام خديجةالناضور: إقليمالشرقلمقدمينوالFA142419العربية اللغةإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقالسحاب يامنةS704363العربية اللغةإعدادي

26281Rلهدارة إعداديةالناضور: إقليمالشرقالزلماطيالزهراء فاطمةF417881العربية اللغةإعدادي

12738Vالزرقطونيالناضور: إقليمالشرقبوحميدابتسامS734057العربية اللغةإعدادي

16669Tالجاحظجرسيف: إقليمالشرقبوعاللةمحمدFB31681العربية اللغةإعدادي

26716Nلقصر راس إعداديةجرسيف: إقليمالشرقبلعسريناديةZ464017العربية اللغةإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقمزاتالرحمان عبدFC21821العربية اللغةإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقكربيجةامينة لالFL39117العربية اللغةإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقعرجونعمروS688618العربية اللغةإعدادي

23457Wالهاشمي ناضل المجاهدالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالبرجيإبراهيمPB189502العربية اللغةإعدادي

10417Xالخضراء المسيرةالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبرزوقزكرياءUC146744العربية اللغةإعدادي

25880Eالعربي المغربالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالزاوية بنناديةH410942العربية اللغةإعدادي

24872Jالقدس اإلعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونلفقيرإبراهيمSH106596العربية اللغةإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونعلوانليلىSH153926العربية اللغةإعدادي

18676Z الخطاب بن عمر االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناألنصاريربيعةSH102937العربية اللغةإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالخراشفاطمةJF33995العربية اللغةإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسماعليمحمدZ481958العربية اللغةإعدادي

24303Rاإلعدادية أوقبلي آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلهتانيابراهيمZ443149العربية اللغةإعدادي

07295Dالتأهيلية تيفاريتي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيضبشيعبدالرزاقI379638العربية اللغةإعدادي

21728Sبتكال االعدادية أزود شالالت ثانوية ملحقةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياشاوي ايت محمدI304676العربية اللغةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحفيانيالصمد عبدUD283العربية اللغةإعدادي

22056Yبتسقي اإلعدادية ادريس بن عيسى موالي ثانوية ملحقةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحمداني سميرةIC59844العربية اللغةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكالسنيابراهيمPB156189العربية اللغةإعدادي

26353Uاإلعدادية رشيد موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمنكورمحمدIC63327العربية اللغةإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوكوست ايترضوانIC44120العربية اللغةإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالرجراجيسفيانEE473411العربية اللغةإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبولكروشمرادV286221العربية اللغةإعدادي
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24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالبحراويمحمدUC136232العربية اللغةإعدادي

07282Pاالعدادية خلدون ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمنصوريسعيدEE520319العربية اللغةإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوعامرأحمدJC426136العربية اللغةإعدادي

24800Fاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالكرويطيلبنىI695413العربية اللغةإعدادي

21220P    الوحدة ملحقةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحيضريرشيدI503086العربية اللغةإعدادي

07710Eالتأهيلية األول الحسن ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبخاخزينبQ189914العربية اللغةإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيريانحبيبةI641182العربية اللغةإعدادي

07679Wاإلعدادية مارس 2 ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنينضامايمانQ286766العربية اللغةإعدادي

26542Zعفان بن عثمان إعداديةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمنصوريلبنىIC72021العربية اللغةإعدادي

07696Pالتأهيلية هللا عبد بن عالل ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنينافيديمريمID35862العربية اللغةإعدادي

21221Rاإلعدادية األيوبي الدين صالح.ثاصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحوريرنورةQ295063العربية اللغةإعدادي

07691Jاإلعدادية السوسي المختار ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيهرويجميلةI685363العربية اللغةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمالحميالرحمان عبدI316312العربية اللغةإعدادي

26710Gاإلعدادية بوتفردة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلحرودناديةI524741العربية اللغةإعدادي

07681Y الـتأهيلية األطلس ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيفروقيعتيقةI273195العربية اللغةإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيزكرياءسناءIB169199العربية اللغةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالنجيسعيدI689212العربية اللغةإعدادي

21593Vالقاديسية خريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالدقاقفاطمةQB24918العربية اللغةإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياضرابخديجةQ276529العربية اللغةإعدادي

12246Kالذهب واديخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالكصطلي     المعطي    Q186634العربية اللغةإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياليوسفيفردوسQA158695العربية اللغةإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيسريمسحنانQ259300العربية اللغةإعدادي

25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخايطمحمدQ277518العربية اللغةإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيتباتسعيدQ214475العربية اللغةإعدادي

12247Lالخامس  محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعموريهندQ301134العربية اللغةإعدادي

21593Vالقاديسية خريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخروشحنانIC72203العربية اللغةإعدادي

12243Gالخطاب  بن  عمرخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعسريسعادQA94389العربية اللغةإعدادي

12249Nالشرقي  بوعبيدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياكويزيرخديجةQ303795العربية اللغةإعدادي

12248Mالسجلماسي  القاسم  ابوخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمهفجميلةQ204191العربية اللغةإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحاج ايتاحمدI595990العربية اللغةإعدادي

11971Lالقدسخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالغزاويحسناءUA82263العربية اللغةإعدادي

20932Bبولنوار الحسينخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيناصري اسماءVM1300العربية اللغةإعدادي

11968Hوسعد يحيى سيديخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمساتيخديجةV149877العربية اللغةإعدادي

21912Sاالول الحسنخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيشريفة ابن يونسIC73635العربية اللغةإعدادي

11987Dالدهبي المنصورخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيشاهديونسV296508العربية اللغةإعدادي

11987Dالدهبي المنصورخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعمراويرشيدUD2148العربية اللغةإعدادي
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23618Wاكليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةعكويفاطمةUA99724العربية اللغةإعدادي

21733Xالبطحاء معركةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةاحساين ابنرشيدU147743العربية اللغةإعدادي

20957Dالحنصاليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةرصاملطيفةUC35862العربية اللغةإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةعلوي وحديزينبU177589العربية اللغةإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةعزيز بنسميرUA91323العربية اللغةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالتايكزكرياءUC123945العربية اللغةإعدادي

13518Tحساين بن هللا عبد.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةقاسيسعيدةPA149352العربية اللغةإعدادي

24666Kحزم ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةفاضلبشرىU177535العربية اللغةإعدادي

13499Xبويحيى سيدي.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةأفوناسمليكةU160914العربية اللغةإعدادي

24870Gتوخسين ايت. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةحوسىحسناءUA93444العربية اللغةإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبوجوالسميةUC131542العربية اللغةإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالقصباويمروةUD972العربية اللغةإعدادي

22829Nمسلم االمامتنغير: إقليمتافياللت-  درعةعابديفاطمةالزهراءUC140512العربية اللغةإعدادي

26194Wويكو علي ايت. اثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالمحمديعبداإللهUC129770العربية اللغةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمومنيالحكيم عبدUC137423العربية اللغةإعدادي

13515Pدادس بومالن. ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاألنصاريسكينةU176635العربية اللغةإعدادي

23261Hبوكافر ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاولحاجعديUC48847العربية اللغةإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالحفيانيسفيانUD4205العربية اللغةإعدادي

24854Pواكليم.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةفوزيسميةUC68656العربية اللغةإعدادي

22828Mالغفاري ذر ابو ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةرحمونيسعادUC97093العربية اللغةإعدادي

25085Rامزدار اغرم. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالجراريخليفةUC143152العربية اللغةإعدادي

24664Hتصويت ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةخالدي  فاطمةU147872العربية اللغةإعدادي

13514Nاحماد زايد.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالشاطيمريمUC136252العربية اللغةإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالذيمريمUA97137العربية اللغةإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةحمدانيمحمدUC136148العربية اللغةإعدادي

25748Lاألمل ثإ.متنغير: إقليمتافياللت-  درعةتاعبوياسينUB74606العربية اللغةإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالعلويمحمدU175130العربية اللغةإعدادي

24247Eاإلعدادية أوزين أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالدكيكيالعظيم عبدUC142574العربية اللغةإعدادي

25193Hاإلعدادية تانسيخت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبقادرمحمدPB134684العربية اللغةإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةلمغاريسعيدUC127632العربية اللغةإعدادي

23930Kاإلعدادية نونبر 16. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعزوزيالمختارPB161849العربية اللغةإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالعبدالويمحمدUC144165العربية اللغةإعدادي

24838Xاإلعدادية تفتشنا. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةموسى عال ايتهشامPB163127العربية اللغةإعدادي

24775D بوداود أيت. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمشمابيربراهيمBH340070العربية اللغةإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالعكريشاسماعيلUC129971العربية اللغةإعدادي

25019Uاإلعدادية الروحى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةدهاءيزةPB186292العربية اللغةإعدادي
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26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاليمانيحاتمPB206108العربية اللغةإعدادي

11988Eنصير بن موسىميدلت: إقليمتافياللت-  درعةباضامريمFL68101العربية اللغةإعدادي

18477Hالبحيرةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةعلويالعزيزةU157538العربية اللغةإعدادي

26434Gحمزة سيدي زاويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةقافلحنانU163292العربية اللغةإعدادي

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةأمطغريسميةUB67499العربية اللغةإعدادي

24750Bالغزالي اإلمامميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالحلواطيراضيةUB74535العربية اللغةإعدادي

21735Zزيــزميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاداداكرامQ289394العربية اللغةإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالعلميأمينةU176246العربية اللغةإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةادريسيرشيدUC132107العربية اللغةإعدادي

18476Gزايدةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالورديايمانU169138العربية اللغةإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالعرباوييوسفCN1005العربية اللغةإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةمعروفي يونسUD3086العربية اللغةإعدادي

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةسغيرعبدربيUC123872العربية اللغةإعدادي

11988Eنصير بن موسىميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالمحبوبحكيمةUC144133العربية اللغةإعدادي

11988Eنصير بن موسىميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاحلوليناديةUB78062العربية اللغةإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةغازيويالخالق عبدUC135793العربية اللغةإعدادي

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالمجدوبي الحوسينUD4478العربية اللغةإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالسليماني اإلله عبدU174540العربية اللغةإعدادي

24515Wالمزوغي هللا عبد حسن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةاإلبراهيمي  فاطمةJA90627العربية اللغةإعدادي

26215Uاالول ادريس االعدادية الثانويةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةفصيحكوترJY19168العربية اللغةإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالزيتونيهللا عبدPB21373العربية اللغةإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةفراجلطيفةJY12495العربية اللغةإعدادي

24665Jتيشكا االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةأزوكاغ توريةP234712العربية اللغةإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةحماديلطيفةU148324العربية اللغةإعدادي

13503Bشفيق المدني الشهيد االعدادية ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبنرابح حسنىBL72255العربية اللغةإعدادي

26215Uاالول ادريس االعدادية الثانويةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةعبيمريمJY12126العربية اللغةإعدادي

24665Jتيشكا االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةشلخونلطيفةU169521العربية اللغةإعدادي

25067W أوناين. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسالسبكيابراهيمJA129547العربية اللغةإعدادي

23773P أركان ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسشفعي نعيمةJC495207العربية اللغةإعدادي

20825Kالمستقبل.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوس أوبرحيم محمدJC434403العربية اللغةإعدادي

25068Xإداوكماض نواةتارودانت: إقليمماسة-  سوسعلوعديخديجةJK19713العربية اللغةإعدادي

23317U ملول أكدير.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسابراهيميلحسنJC328632العربية اللغةإعدادي

21259Gأحد.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسابوعليحميدJC431561العربية اللغةإعدادي

17297Aاألرك.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوس ازور حليمةCB49909العربية اللغةإعدادي

26208Lايموالس.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوساجكينيعيسىJC135690العربية اللغةإعدادي

21259Gأحد.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسأرزوق مصطفىJC425884العربية اللغةإعدادي
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22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسابويه سي ايتالزهراء فاطمةJT42440العربية اللغةإعدادي

26208Lايموالس.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسماركوجامعJ476377العربية اللغةإعدادي

22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبيري  ايتعبدهللاJC450168العربية اللغةإعدادي

14747Dالفضيلة.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسكالزأملJC452592العربية اللغةإعدادي

25707Sاوموسى احمد سيدي ملحقة الرازي اإلعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسبانيناديةJ474681العربية اللغةإعدادي

21358Pأحمد أيت ملحقة الجزولي محمد التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسأبويسينعائشةJA146812العربية اللغةإعدادي

22975Xأداي اثنين ملحقة الجزولي محمد التأهيلية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسلشكر ابراهيمJB183946العربية اللغةإعدادي

05371Mيناير 11. ثإباها آيت شتوكة: إقليمماسة-  سوسالعوادحسناءJ380803العربية اللغةإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسمسعوديالياسUA97253العربية اللغةإعدادي

24679Zالغزالي اإلمامطاطا: إقليمماسة-  سوسالعايدي الحسينCB225026العربية اللغةإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسبوكيوضالجليل عبدJC498369العربية اللغةإعدادي

21836Jالوحدةطاطا: إقليمماسة-  سوس  سيبيوسفCD323688العربية اللغةإعدادي

18751Fزياد بن طارقطاطا: إقليمماسة-  سوسبوشحمةالهادي عبدY389923العربية اللغةإعدادي

05022Hالعوام ابن الزبير اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسSJ17578lailatloukiالعربية اللغةإعدادي

05022Hالعوام ابن الزبير اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوس بلحسن  السعديةJB444284العربية اللغةإعدادي

19135Yالخوارزمي.ثإملول ايت إنزكان: عمالةماسة-  سوسزياني ساميةGN140376العربية اللغةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفرطوخفاطمةS691998العربية اللغةإعدادي

06817Jالثاني الحسنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمسعوديمليكةFB92196العربية اللغةإعدادي

23423Jالثأهيلية بونصار بني تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجابريلبنةFH35375العربية اللغةإعدادي

06822Pاساكنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهرواشيآسيةS711356العربية اللغةإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخبابييوسفS718967العربية اللغةإعدادي

06822Pاساكنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوشيح عثمانR300618العربية اللغةإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمستصرف ايتوفاءID43548العربية اللغةإعدادي

26295Fاإلعدادية ابجير اقصر ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطباعالرزاق عبدZG58368العربية اللغةإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحدادنوراL515461العربية اللغةإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالدين زينالسعديةWB159062العربية اللغةإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعمرانيخلودL539593العربية اللغةإعدادي

26295Fاإلعدادية ابجير اقصر ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفضيخالدLA47727العربية اللغةإعدادي

21845U اإلعدادية الساحل ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالرويجلغزالنLA131202العربية اللغةإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالدريدبنعيمةL303337العربية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعساوي البقالينوفلJB290555العربية اللغةإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنيسثريةK248860العربية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأيثونةوسيمةLC230831العربية اللغةإعدادي

23521Rالمعري العالء أبوتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجريرأسماءBH560541العربية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأمزيب مريمL570600العربية اللغةإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاحميمود سعيد محمدL508380العربية اللغةإعدادي
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25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزواكيلطيفةLE8185العربية اللغةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة لمباركييوسفUC141725العربية اللغةإعدادي

24447Xفغلوم بني التأهلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسينيالياسKB37404العربية اللغةإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة علي بن أوالد محمدKB88028العربية اللغةإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة زقوريالصمد عبدUC132984العربية اللغةإعدادي

24924Rأونان االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزلجامي وسيمةL535026العربية اللغةإعدادي

23860Jسلمان بني اعدادية نواةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبرهونزينبLC148994العربية اللغةإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعلميشيماءL533167العربية اللغةإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفحصيمحمدBH340039العربية اللغةإعدادي

25494Kسينا ابن اإلعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعلوشاكرامLC257041العربية اللغةإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالكاملسفيانS690754العربية اللغةإعدادي

23860Jسلمان بني اعدادية نواةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهدارسعيد محمدL530105العربية اللغةإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالسباعيمامونL465806العربية اللغةإعدادي

23862Lالبقالي محمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقاسم بنفاطمةLC120131العربية اللغةإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةكوشمونيةZ462976العربية اللغةإعدادي

24963Hالصغير القصرانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعرجيعزيزةZ487092العربية اللغةإعدادي

21284Jأنجرة خميسانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبندالي محمدCD373278العربية اللغةإعدادي

06418Aالسادس محمدوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأحناشعزالدينLG29731العربية اللغةإعدادي

23500Tاالعدادية الشريف احمد سيدي ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعساويخالدL472151العربية اللغةإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحاديالحبيبUC126958العربية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالوردي نبيلD571707العربية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأرطيلالزهراء فاطمةLB165814العربية اللغةإعدادي

15113Bيناير 11ِ وزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعمرانيسوكينةGM136506العربية اللغةإعدادي

15112Aاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةزريوحعزيزGA75347العربية اللغةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقدوسيالعربيUC144118العربية اللغةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعونيعبدالحفيظLC154042العربية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأشنديرمحمدLC163011العربية اللغةإعدادي

06418Aالسادس محمدوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعالويرضوانUC123802العربية اللغةإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعيسىشيماءL522353العربية اللغةإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطويل  إيمان KB95822العربية اللغةإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةأقشارلبنىL452927العربية اللغةإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحدادنجالءL530610العربية اللغةإعدادي

21179Vاإلعدادية الشاوي دار ملحقةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوسكوتطارقS704768العربية اللغةإعدادي

24964Jاإلعدادية 2 العوامة ثانويةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالهويرعادلLC221778العربية اللغةإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصروخوسىمةLE4252العربية اللغةإعدادي

15349Hالنهضةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفاضليالرحمن عبدL480671العربية اللغةإعدادي
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15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةاعيسىالعزيز عبدL513040العربية اللغةإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحوالنيمريمLC221287العربية اللغةإعدادي

26339Dالزياتن اعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةسترةالزهرة فاطمةKB94988العربية اللغةإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشعيريأسماءL525166العربية اللغةإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةأحدوشوسيمةL531885العربية اللغةإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعبوتيزينبLF30241العربية اللغةإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنسليماناحسانKB63788العربية اللغةإعدادي

26339Dالزياتن اعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزكريحنانLE5369العربية اللغةإعدادي

24740Rعوا ضايةإفران: إقليممكناس-  فاسيعقوبيسهامD953016العربية اللغةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسالمنصوريالصافيةCB210106العربية اللغةإعدادي

08050Zملويةبولمان: إقليممكناس-  فاسالطالب بنودادD740267العربية اللغةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاساالمغاري الحق عبدUD4045العربية اللغةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالجوجاتالوهاب عبدK445118العربية اللغةإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالصدوقيمحمدSH119285العربية اللغةإعدادي

15936Wاإلعدادية علي اإلمام ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسمستعيدمريمZT116491العربية اللغةإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالبتيويمحمدCD163287العربية اللغةإعدادي

25690Yاإلعدادية بوعادل ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسفاطمةالسعيديF384259العربية اللغةإعدادي

15933Tاإلعدادية الفشتالي العزيز عبد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالرايشريفةZ472462العربية اللغةإعدادي

15935Vاإلعدادية غشت 20 ثانوية  تاونات: إقليممكناس-  فاسأبوبكرالزهراء فاطمةCN2283العربية اللغةإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسلمسيحالزهراء فاطمةZ432655العربية اللغةإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالزكنديبوشرىC995841العربية اللغةإعدادي

15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسدواحيمريمCB267742العربية اللغةإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالعلويإدريسCN3449العربية اللغةإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالهواريمحمدZ489931العربية اللغةإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسعلقمةحسناءZ462997العربية اللغةإعدادي

23282Fاإلعدادية الغوازي ثانوية تاونات: إقليممكناس-  فاسالهرابيبوشرىU110160العربية اللغةإعدادي

24410Gاإلعدادية الجبابرة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسقزيحالجيالليZG111375العربية اللغةإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاستوالمولودةJA150191العربية اللغةإعدادي

15940Aاإلعدادية العزيز عبد المولى ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسزاهريرشيدةCB257202العربية اللغةإعدادي

25977Kالزيتونة اإلعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالبخاريالزهراء فاطمةZT129321العربية اللغةإعدادي

25976Jسبو االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاس الصامت بوشتىC651695العربية اللغةإعدادي

24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسهشميالزهرةZG104791العربية اللغةإعدادي

25977Kالزيتونة اإلعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسالورضيلطيفةZ465622العربية اللغةإعدادي

25046Yالسعدي المالك عبدفاس: عمالةمكناس-  فاسالمهداوينزهةCD392285العربية اللغةإعدادي

22674Vالعربي المغربفاس: عمالةمكناس-  فاسجالبكوثر CD338398العربية اللغةإعدادي

02064Tاألملفاس: عمالةمكناس-  فاسالقاسمياسماءUA53421العربية اللغةإعدادي
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22748Aالجراح بن عبيدة أبوفاس: عمالةمكناس-  فاسلغزاونةسلوىZT146918العربية اللغةإعدادي

02061Pبطوطة ابنفاس: عمالةمكناس-  فاسالمخنتر حنانCD481220العربية اللغةإعدادي

24804K اإلعدادية لهنا عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالحفيضياحفيظ مواليPB101284العربية اللغةإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميملمينادريسPB204209العربية اللغةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالسالمي العرابيJE96241العربية اللغةإعدادي

24805Lاإلعدادية ايغمان عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالمغدورسعيدQA156507العربية اللغةإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبوبكري التهاميPB187756العربية اللغةإعدادي

21356Mالدكيك محمد بن الحسن اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالعلميمحمدUD432العربية اللغةإعدادي

21356Mالدكيك محمد بن الحسن اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالبوهليحسانJE227322العربية اللغةإعدادي

24654Xأنفك اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمأكرامالعزيز عبدJ462908العربية اللغةإعدادي

17244Tالعربي المغرب التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالعامريمحمدPB148981العربية اللغةإعدادي

22804Lامبارك سيدي حسين سيدي ثانوية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبوسعيدالعزيز عبدJD53837العربية اللغةإعدادي

17240Nيونيو 30 اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمورديلطيفةJF46964العربية اللغةإعدادي

15387Zالسالمطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالعمرانيمحمدUD233العربية اللغةإعدادي

15386Yهللا عبد بن عاللطانطان: إقليمنون واد-  كلميممتوكلالياسIC3340العربية اللغةإعدادي

25499Rاإلعدادية الحسن موالي العهد ولي ثانويةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالعارفياسينBK272767العربية اللغةإعدادي

20929Yالخطابي عبدالكريم بن محمدطانطان: إقليمنون واد-  كلميمالدباغياسماعيلUC142454العربية اللغةإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمشاكرمحسنBK357879العربية اللغةإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبودادمروىUB69434العربية اللغةإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميم اإلدريسيمحمدJA139306العربية اللغةإعدادي

24045Kويركان اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشظافرناديةEE561716العربية اللغةإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالينزاليرشيدةE522794العربية اللغةإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشتوفيق نعيمةPA209843العربية اللغةإعدادي

24047Mازكور ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالدرمزيكريمةE549477العربية اللغةإعدادي

24045Kويركان اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشاعدوىانصافEE535366العربية اللغةإعدادي

20939Jابراهيم موالي االعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالكوشاضيمريمEE611591العربية اللغةإعدادي

23084Rاغبالو االعدلدية التربوي المركب ثانوية             الحوز: إقليمآسفي-  مراكشادموسىعمرJC391634العربية اللغةإعدادي

20673Vيوسف موالي سد اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالغزاويناديةPB184231العربية اللغةإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالعيشوشاسماءEE449439العربية اللغةإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشسقيل فاتحةE798802العربية اللغةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالمصلوحيمصطفىAB608559العربية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشرياضحمزةEE532654العربية اللغةإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالرحمان عبد أيتالدين نورEE297412العربية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالفقيه ابنالعزيز عبدEA101646العربية اللغةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبندومةمنانةH311718العربية اللغةإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشمسرورسلمةN344897العربية اللغةإعدادي
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24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشامينيزهيرQ293018العربية اللغةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشلحماديصباحH453457العربية اللغةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبردي خديجةEA182304العربية اللغةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالراجيالناصر عبدUC122527العربية اللغةإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالشاد بن العالوي العزيز عبد مواليE488587العربية اللغةإعدادي

24996Uزفزاف محمد االعدادية الثانويةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشاالدريسيرشيدMC220097العربية اللغةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوميهحنانH453417العربية اللغةإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبلكاعاللطيف عبدSH124281العربية اللغةإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشامحندمحمدEE129452العربية اللغةإعدادي

24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوكرناللطيف عبدH423001العربية اللغةإعدادي

24827Kكنون هللا عبد اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالطاهريسعيدCD142013العربية اللغةإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالطالب بنسناءUB74034العربية اللغةإعدادي

24579Rالعقاد اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالتطوانيحياتN97999العربية اللغةإعدادي

13998Pالصديق بكر ابو اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشبنظاهرفاطمةH209828العربية اللغةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبوكدوس الطيبEC21326العربية اللغةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشافقيرنالحسينJC453560العربية اللغةإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشوعالمعليEE381278العربية اللغةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشامحندلحسنEE398022العربية اللغةإعدادي

25484Zعزيزة لال اإلعدادية الثانويشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبرحوعزيزE484083العربية اللغةإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالبحريياسينEE522075العربية اللغةإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشاصنيبةخالدEE305686العربية اللغةإعدادي

21853Cالثاني الحسن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالمراحعتيقةEC24716العربية اللغةإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالغناميأحمدPB122673العربية اللغةإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكششارفمحمدEC25860العربية اللغةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالكسورالعظيم عبدBB123145العربية اللغةإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشلغزاونةحاكيمY217183العربية اللغةإعدادي

25452Pاالعدادية اشطيبة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالكميريسفيانQA160085العربية اللغةإعدادي

25453Rاالعدادية الرافعية ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشلهالليزكرياءEE524169العربية اللغةإعدادي

23112Wالتأهيلية  موسى سيدي  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشابنا ايترشيدEE346539العربية اللغةإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشحطةبوشرةEE575055العربية اللغةإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالمعروفيحميدIB126378العربية اللغةإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشروجعلمين محمدY369492العربية اللغةإعدادي

24256P االعدادية لعثامنة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشمهانعزالدينY395251العربية اللغةإعدادي

23834Fالويدانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشساحتيطارقE787721العربية اللغةإعدادي

23479Vالخطاب ابن عمر اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشعياد أيتسميةEE454071العربية اللغةإعدادي

4424543B   مركز اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشبحاجمحمدP123297العربية اللغةإعدادي
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02644Yالماورديمراكش: عمالةآسفي-  مراكش البختاوي الزهراء فاطمةEE516018العربية اللغةإعدادي

02644Yالماورديمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالعروةاللطيف عبدMA81512العربية اللغةإعدادي

02833Dالصفاء اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشخطوا محمدEE272787العربية اللغةإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالزاهيأيوبOD43159الفرنسية اللغةإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةزهوانيجوادIE9898الفرنسية اللغةإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةسيدي أيتالعالي عبدPB155144الفرنسية اللغةإعدادي

23710Wالتأهيلية رشيد موالي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةغانديالحسينBK93987الفرنسية اللغةإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةفنشكرحسنBJ136414الفرنسية اللغةإعدادي

13533Jاإلعدادية الثاني ثانويةالحسنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةفائزالمهديBH332593الفرنسية اللغةإعدادي

25233Bالفرابيالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةحليميمحمدUC138209الفرنسية اللغةإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالهبري   حسنOD45355الفرنسية اللغةإعدادي

26032Vاالعدادية الرازي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةاورضوانالوهاب عبدOD41055الفرنسية اللغةإعدادي

26032Vاالعدادية الرازي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلة البوهالي خديجةMC222533الفرنسية اللغةإعدادي

23710Wالتأهيلية رشيد موالي ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالزوائريكمالBK392395الفرنسية اللغةإعدادي

23833Eمشيش ابن قصبة اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزرهونيسناءM504684الفرنسية اللغةإعدادي

21572Xالعزيز عبد بن عمر اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمجيدخديجةWA183384الفرنسية اللغةإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارمزارةامينةBJ151558الفرنسية اللغةإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربونيتعمرP152292الفرنسية اللغةإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارعباديدونيةM444700الفرنسية اللغةإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارأبونصرفاطمةBH524092الفرنسية اللغةإعدادي

24377Wالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربحرشمريمW350785الفرنسية اللغةإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارحمو ايتسكينةP288963الفرنسية اللغةإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعبيليفدوىBJ397959الفرنسية اللغةإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالنور فتحمحمدM497884الفرنسية اللغةإعدادي

26695Rاإلعدادية احمد بن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحمداويصفاءU158435الفرنسية اللغةإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداراشبناتهندBK231735الفرنسية اللغةإعدادي

25825Vاإلعدادية األول الحسن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارهاجراغاريBL76855الفرنسية اللغةإعدادي

26696Sاإلعدادية عامر اوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعليكيأحالمLB80774الفرنسية اللغةإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارلكروريبشرىBJ355018الفرنسية اللغةإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالفضيلمريمBL73623الفرنسية اللغةإعدادي

24937Eسكنيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوعريفاحالمBK368195الفرنسية اللغةإعدادي

24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالناضيشيماءDN16890الفرنسية اللغةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحميريسارةG618569الفرنسية اللغةإعدادي

22130Dتاشفين بن يوسفالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاألنديءاالءAE26667الفرنسية اللغةإعدادي

11581Mرشيد موالي االميرالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعاصميزهورCB87905الفرنسية اللغةإعدادي

11567Xاإلعدادية البوصيري اإلمام ثانويةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسكافساميةHH538الفرنسية اللغةإعدادي
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24980Bالناصر محمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعمريسهامX289281الفرنسية اللغةإعدادي

24708Fأغبال ادريس مواليالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبايارفيقةAC1026الفرنسية اللغةإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعكرادليلىAD223250الفرنسية اللغةإعدادي

25884Jالذهبي المنصور أحمدالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحنصال مريةAB651427الفرنسية اللغةإعدادي

23811Fمالك بنيالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطعلوي فضيلينزهةC943310الفرنسية اللغةإعدادي

23472Mالمعري العالء ابوالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبنمسعودنوالG321129الفرنسية اللغةإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكرينيغزالنG620402الفرنسية اللغةإعدادي

23810Eمسلم  إمامالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسماللي سميرةG266898الفرنسية اللغةإعدادي

11194Sالرضي الشريفالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالنجاربوبكرPB78026الفرنسية اللغةإعدادي

25488Dالسعادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبطيويحياتG375519الفرنسية اللغةإعدادي

11191Nالمعاني مصطفىالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالشرع بنصفاءXA97949الفرنسية اللغةإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمنجاويمريمBJ374884الفرنسية اللغةإعدادي

25990Zالزالقةسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمعلممريمAD186488الفرنسية اللغةإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط الرامش سعادBH343698الفرنسية اللغةإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطقصيدليلىBH289535الفرنسية اللغةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبنزنزونةسميرةAD174709الفرنسية اللغةإعدادي

21424Lالحاضي عمر سيدي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطشعرانابتسامD742645الفرنسية اللغةإعدادي

21422Jتاشفين ابن يوسفقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوزيدينعيمةC604541الفرنسية اللغةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالكزاويامينةCD341722الفرنسية اللغةإعدادي

15128Tحيان ابن جابر إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالعلميهندDC13006الفرنسية اللغةإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطحميميالزهراء فاطمةI318381الفرنسية اللغةإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطزروالسارةD739412الفرنسية اللغةإعدادي

23499S العسلوجي دار إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالبقاتيمينةIB183524الفرنسية اللغةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط الورديرة ساGM156435الفرنسية اللغةإعدادي

15108Wالبخاري اإلمام إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباط العمراني سكينةCD403687الفرنسية اللغةإعدادي

01384Dاالدريسيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطوعزانرشدةAD68991الفرنسية اللغةإعدادي

26065Fاإلعدادية سباطة الفتاح عبد ثانويةتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعلوينعيمةUA95054الفرنسية اللغةإعدادي

24186Nالشاطبي االمامتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطأمينآمالBH456370الفرنسية اللغةإعدادي

01390Kعبود بن المهديتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالمجانيسلوىWB147467الفرنسية اللغةإعدادي

20908Aالسعدية حليمةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطعمراويمحمدAB624638الفرنسية اللغةإعدادي

20908Aالسعدية حليمةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبوصفيحةهناءCD241724الفرنسية اللغةإعدادي

24969Pاألخضر الحزامسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلزرقإسماعيل CD201137الفرنسية اللغةإعدادي

01275Kنافع بن عقبةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطسكاحأسماءC792216الفرنسية اللغةإعدادي

25855Cأنوالسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالزريرةمريمAB226553الفرنسية اللغةإعدادي

01284V  الحرة السيدة سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطمزيسناءG398425الفرنسية اللغةإعدادي

01275Kنافع بن عقبةسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطديكااسماءBH566232الفرنسية اللغةإعدادي
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12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقالجطاريخالدS524036الفرنسية اللغةإعدادي

21551Zالزهرة عين إعالدريوش: إقليمالشرقعماريهشامU155602الفرنسية اللغةإعدادي

12743Aاالول ادريس. إعالدريوش: إقليمالشرقبوخيدوسيوسفFC37155الفرنسية اللغةإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقالطيبي المهديF545917الفرنسية اللغةإعدادي

12745Cامين عزيز. إعالدريوش: إقليمالشرقبونووفاءS569679الفرنسية اللغةإعدادي

21552Aتروكوت. إعالدريوش: إقليمالشرقدرفوفي ياسينF747472الفرنسية اللغةإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقميحيتسعيدFB68886الفرنسية اللغةإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقلوقيديالمغيث عبدZT100552الفرنسية اللغةإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقشعايبساميةF634024الفرنسية اللغةإعدادي

12296Pقسيطة االعدادية الثانويةالدريوش: إقليمالشرقبوعلييوسفF469150الفرنسية اللغةإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقالسوسيزكرياءFH46334الفرنسية اللغةإعدادي

26289Zامغار اوالد اعداديةالدريوش: إقليمالشرقبريعدنانX327520الفرنسية اللغةإعدادي

23397Fالمؤمنين ام خديجةالناضور: إقليمالشرقالعالليكريمةS696993الفرنسية اللغةإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقجالبي عفافFH53866الفرنسية اللغةإعدادي

26631Wالقصبة إعداديةالناضور: إقليمالشرقبوقدورسناءSA14321الفرنسية اللغةإعدادي

26277Lبركان حاسيالناضور: إقليمالشرقصغير ايتخديجةBH221353الفرنسية اللغةإعدادي

12740Xبوزيان مقدمالناضور: إقليمالشرقادريسيسحرF636794الفرنسية اللغةإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقأزدوفالنبيلS629110الفرنسية اللغةإعدادي

12756Pنصار بنيالناضور: إقليمالشرقالعيرجناديةFC30688الفرنسية اللغةإعدادي

21550Yالجبل سدال بنيالناضور: إقليمالشرقلمرينينهادSZ1358الفرنسية اللغةإعدادي

22742Uاعزاننالناضور: إقليمالشرقالعالليسكينةS696992الفرنسية اللغةإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقاليبدريابتسامSZ378الفرنسية اللغةإعدادي

22743Vتزطوطين إعداديةالناضور: إقليمالشرقالبركينيسوميةFB58622الفرنسية اللغةإعدادي

112736T الفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقلوطفيخديجةF409719الفرنسية اللغةإعدادي

04665Vاألول إدريستاوريرت: إقليمالشرقغيالسنعيمةFC45336الفرنسية اللغةإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقاندوررجاءZ462000الفرنسية اللغةإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقملعباكرامFB51959الفرنسية اللغةإعدادي

21090Yمستكمارتاوريرت: إقليمالشرقوالعيززهراءZG102996الفرنسية اللغةإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقخرباشحنانFB77224الفرنسية اللغةإعدادي

23270Tسينا ابنتاوريرت: إقليمالشرقبلقاسميعليFB21643الفرنسية اللغةإعدادي

24107Cالويدان ملقىتاوريرت: إقليمالشرقخلوفيفتيحةF348191الفرنسية اللغةإعدادي

21435Yاالعدادية الوحدة ثا جرادة: إقليمالشرقسالكمحمدZG106481الفرنسية اللغةإعدادي

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقٱجديةأسماءS676475الفرنسية اللغةإعدادي

21435Yاالعدادية الوحدة ثا جرادة: إقليمالشرقالهاملي الرحيم عبدFB92843الفرنسية اللغةإعدادي

24117Nالخطابي الكريم عبد إعداديةجرادة: إقليمالشرقميريحليمةF415714الفرنسية اللغةإعدادي

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقكروجرشيدF707383الفرنسية اللغةإعدادي
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04798Pالبخاري اإلمام إعداديةجرادة: إقليمالشرقالنعيميمريةF429367الفرنسية اللغةإعدادي

04799Rاالعدادية جلون بن عمر ثانويةجرادة: إقليمالشرقبنعمرونجوىF468262الفرنسية اللغةإعدادي

24117Nالخطابي الكريم عبد إعداديةجرادة: إقليمالشرقالدرازفوزيةFB95705الفرنسية اللغةإعدادي

04798Pالبخاري اإلمام إعداديةجرادة: إقليمالشرقاقاللوش حنانF536084الفرنسية اللغةإعدادي

23656Mالهيثم ابن إعداديةجرادة: إقليمالشرقبديديسناءF432910الفرنسية اللغةإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرققيطونيميمونةZG88863الفرنسية اللغةإعدادي

23554Bالمتنبيجرسيف: إقليمالشرقلصفرفاطمةZG48056الفرنسية اللغةإعدادي

16669Tالجاحظجرسيف: إقليمالشرقعبنيكنزةZ479103الفرنسية اللغةإعدادي

16669Tالجاحظجرسيف: إقليمالشرق  النجار فدوى   Z379151الفرنسية اللغةإعدادي

26716Nلقصر راس إعداديةجرسيف: إقليمالشرقافرياطحياةZG106436الفرنسية اللغةإعدادي

16668Sبوسكورجرسيف: إقليمالشرقلحرشإلهامZ452885الفرنسية اللغةإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرقاليعقوبينزهةZ347449الفرنسية اللغةإعدادي

24149Yبومريم إعداديةفجيج: إقليمالشرقرابح أيتيونسJB384404الفرنسية اللغةإعدادي

10530Vعنان أبيفجيج: إقليمالشرقالحالوييونسEA162983الفرنسية اللغةإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقفسكةمحسنI676256الفرنسية اللغةإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقغازيالزهرة فاطمةFJ18139الفرنسية اللغةإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقمومن اإلله عبدMC232180الفرنسية اللغةإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقأميلكمالZT65321الفرنسية اللغةإعدادي

26276Kطفيل ابنفجيج: إقليمالشرقكبوسجميلةFL48380الفرنسية اللغةإعدادي

10530Vعنان أبيفجيج: إقليمالشرقعالممروانBH447046الفرنسية اللغةإعدادي

25471Kحبوها الحبيبالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبوليدسعيدMC209631الفرنسية اللغةإعدادي

10417Xالخضراء المسيرةالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونإكيجمرادJF43370الفرنسية اللغةإعدادي

26485Mاالدريسي العالم سيديالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونابوقديريوسفJY18603الفرنسية اللغةإعدادي

10417Xالخضراء المسيرةالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناعمرمحمدIE8367الفرنسية اللغةإعدادي

10417Xالخضراء المسيرةالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونابراغالبشيرJA127351الفرنسية اللغةإعدادي

06476Nاألفغاني الدين جمالالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونازوغسميرBH338010الفرنسية اللغةإعدادي

06463Zالتعاونالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبراهميسعيدG641229الفرنسية اللغةإعدادي

25332Jالرازيالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونبال الخوت امJF44746الفرنسية اللغةإعدادي

24877Pعلي اإلمامالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالرخاويمريمSL8390الفرنسية اللغةإعدادي

18676Z الخطاب بن عمر االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونإشو سكينةJT47203الفرنسية اللغةإعدادي

25573W حسين طه االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونزنانيفؤادVA44300الفرنسية اللغةإعدادي

25573W حسين طه االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونعياضيانسX354291الفرنسية اللغةإعدادي

25871Vتومرت ابنطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيوننشاط فيصلJD52317الفرنسية اللغةإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمطاهرايوبEE406065الفرنسية اللغةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسمان سعيدBE836639الفرنسية اللغةإعدادي

07290Yالتأهيلية العبيد واد ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوعبودعبدالعاليIA175122الفرنسية اللغةإعدادي
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22056Yبتسقي اإلعدادية ادريس بن عيسى موالي ثانوية ملحقةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبكيرحياةIA72376الفرنسية اللغةإعدادي

26606Uاالعدادية احنصال زاوية ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالديكية بنيوسفAE95458الفرنسية اللغةإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخوداويعزيزI364834الفرنسية اللغةإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالخنوسياشرفA694953الفرنسية اللغةإعدادي

25786Cاالعدادية تنانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيدكيلوفاءBH574200الفرنسية اللغةإعدادي

25786Cاالعدادية تنانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلحسن ايتخوياعائشةIC68359الفرنسية اللغةإعدادي

24304Sاإلعدادية حمزة نايت تيفرت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأخالييوسفPB192789الفرنسية اللغةإعدادي

24600N اإلعدادية األطلس ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكريمينالرزاق عبدMJ3201الفرنسية اللغةإعدادي

20423Yاإلعدادية تيلوكيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيعاقلالمهدي محمدEE533534الفرنسية اللغةإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني الدهبيإسماعيل I406039الفرنسية اللغةإعدادي

22058Aاالعدادية الهيثم ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالخزنتيحميدI235397الفرنسية اللغةإعدادي

26213Sاالعدادية النهضة ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني لعرجهشامH304550الفرنسية اللغةإعدادي

07282Pاالعدادية خلدون ابن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني بنعيش عادلIE4191الفرنسية اللغةإعدادي

26353Uاإلعدادية رشيد موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياطويلالحسينQ268620الفرنسية اللغةإعدادي

07286Uالتأهيلية األول الحسن ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بني هاشمي  براهيمV269188الفرنسية اللغةإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالصحريمحمدEE443450الفرنسية اللغةإعدادي

25051Dاالعدادية الخوارزمي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالبزيوينورةIE8849الفرنسية اللغةإعدادي

07278Kالتأهيلية امحمد آيت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياالدريسيكريمL388661الفرنسية اللغةإعدادي

21220P    الوحدة ملحقةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالموناسبخديجةID37666الفرنسية اللغةإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالموناسبفاتحةIB139985الفرنسية اللغةإعدادي

21221Rاإلعدادية األيوبي الدين صالح.ثاصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبونافعنوالIB116679الفرنسية اللغةإعدادي

21220P    الوحدة ملحقةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيياسنيسارةI708202الفرنسية اللغةإعدادي

24800Fاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيوحتيوفاءIB60605الفرنسية اللغةإعدادي

07693Lالتأهيلية تاشفين بن يوسف ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلفضالينورةI539565الفرنسية اللغةإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمحبوبيمصطفىI333805الفرنسية اللغةإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنخلوقوسيلةIC73790الفرنسية اللغةإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبنعباسمريمIA153038الفرنسية اللغةإعدادي

26710Gاإلعدادية بوتفردة ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبودارصوفياI673820الفرنسية اللغةإعدادي

26195Xاإلعدادية ناوور ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيامغارعمرI414037الفرنسية اللغةإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوعالمرجاءID37879الفرنسية اللغةإعدادي

24657Aالبراكسةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيصاديقيامالQA68591الفرنسية اللغةإعدادي

12246Kالذهب واديخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالزيتونيكريمةWB164039الفرنسية اللغةإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكريمسميةBB84933الفرنسية اللغةإعدادي

22885Zأمين أحمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلعميرينجاةW385978الفرنسية اللغةإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحراكزهرةT262137الفرنسية اللغةإعدادي

12246Kالذهب واديخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيغنامييزةQA157938الفرنسية اللغةإعدادي
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25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيأمغارأسماءG528254الفرنسية اللغةإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيمصوابحسنىBJ375515الفرنسية اللغةإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعابدي إكرامIA154526الفرنسية اللغةإعدادي

22885Zأمين أحمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنييودررشيدةBE723365الفرنسية اللغةإعدادي

11969Jغشت 20خنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبلعبيدهشامI678051الفرنسية اللغةإعدادي

11983Zتازيزاوتخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيإحفرانيوسفCB184966الفرنسية اللغةإعدادي

23547Uالخوارزميخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالعابدوصالDA75256الفرنسية اللغةإعدادي

11971Lالقدسخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبوريش  إلهامUC142273الفرنسية اللغةإعدادي

21912Sاالول الحسنخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيبرشيشووزانCB255351الفرنسية اللغةإعدادي

11984Aرشيد مواليخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيحمزاويحنانVA111228الفرنسية اللغةإعدادي

26226Fالزاويةخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيقادةامينةCD16278الفرنسية اللغةإعدادي

11974Pيناير 11خنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالكرميشليلىZ470485الفرنسية اللغةإعدادي

09836Rالفطواكي حمانالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةوبزةخديجةU172614الفرنسية اللغةإعدادي

24751Cخديجة اللة االميرةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبوداوودرحمةUA89910الفرنسية اللغةإعدادي

20961Hالعيونالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةقديراضيةU138806الفرنسية اللغةإعدادي

21731Vتلوين االعدادية الثانويةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةالغمريلبنىU170347الفرنسية اللغةإعدادي

09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةخرازيخديجةU173981الفرنسية اللغةإعدادي

20956Cبادو الرشيدية: إقليمتافياللت-  درعة واعدو  فاطمةUA99935الفرنسية اللغةإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةتاوشيختفتيحةUC132701الفرنسية اللغةإعدادي

20621Nامحمد بنيالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةزاهريحفيظةUB73929الفرنسية اللغةإعدادي

09841Wأزواوي يوسفالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبوحدو ايت منىU151467الفرنسية اللغةإعدادي

24748Zاالكوامالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةهدونصفاءU172526الفرنسية اللغةإعدادي

23618Wاكليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةهند شعنونUA83839الفرنسية اللغةإعدادي

09834Nأنزران بئرالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةادوابماجدةUB77687الفرنسية اللغةإعدادي

24280R المخازن وادي معركة.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةسعيدةهللا عبد أبوPA134848الفرنسية اللغةإعدادي

22834Uإميضر. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةشعوداودUA69117الفرنسية اللغةإعدادي

24857Tتابرخاشت ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةركركيمحمدU107754الفرنسية اللغةإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةجرار   توفيقJT53896الفرنسية اللغةإعدادي

13496Uتاشفين بن يوسف.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاقدارناجيةU130992الفرنسية اللغةإعدادي

09851Gالنيف السادس محمد.ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةنجيماومجاU164601الفرنسية اللغةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاغالمحمدJC405125الفرنسية اللغةإعدادي

26629Uالخوارزمي ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةكرومي ماريةUC140563الفرنسية اللغةإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةجهادمحمدPA132853الفرنسية اللغةإعدادي

13514Nاحماد زايد.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةأخرازراضيةUA93262الفرنسية اللغةإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةايعايونسUB70937الفرنسية اللغةإعدادي

24666Kحزم ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةمدينيلبنىPA131005الفرنسية اللغةإعدادي
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21732Wخلدون ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبوهوعبداللطيفUA91798الفرنسية اللغةإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالهزاونياحمادU169271الفرنسية اللغةإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةحدو أيتفؤادIA120572الفرنسية اللغةإعدادي

22994Tباسالم عسو. تأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبوعاللةعزالدينY357567الفرنسية اللغةإعدادي

09840Vاالدريسي الشريف  ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةالدرويشالحق عبدUD650الفرنسية اللغةإعدادي

25748Lاألمل ثإ.متنغير: إقليمتافياللت-  درعةالقايديابراهيمU142926الفرنسية اللغةإعدادي

20698Xالجراري مهدي بن. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةشكتيالعزيز عبدJ411217الفرنسية اللغةإعدادي

24780Jاإلعدادية ترناتة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالوهاميرضوانI489914الفرنسية اللغةإعدادي

24779Hالخوارزمي. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبهافاطمةBH346692الفرنسية اللغةإعدادي

24508Nاإلعدادية مزكيطة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبنصالحهللا عبدJD54035الفرنسية اللغةإعدادي

23932Mاإلعدادية تنكامت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةقنيشرضوانZ465196الفرنسية اللغةإعدادي

13495T علي بن أحمد سيدي. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعنكوساللطيف عبدJT227الفرنسية اللغةإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةعزيزيعمادP216111الفرنسية اللغةإعدادي

13495T علي بن أحمد سيدي. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةلشكارمحمدJC473914الفرنسية اللغةإعدادي

24247Eاإلعدادية أوزين أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبامو ايتاسماعيل PB149550الفرنسية اللغةإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةباهايونسIC65274الفرنسية اللغةإعدادي

24248Fاإلعدادية والل أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعة داوود ايتعبدالعالي UA81079الفرنسية اللغةإعدادي

23930Kاإلعدادية نونبر 16. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةرحمونأيوبBK366647الفرنسية اللغةإعدادي

13494S درعة. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالمداني السي ايتكمالPB153689الفرنسية اللغةإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاهروينوالدينEE520764الفرنسية اللغةإعدادي

25019Uاإلعدادية الروحى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةحسيدوادريسUA90083الفرنسية اللغةإعدادي

20696V أمزرو. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالمينعبدهللاJY18756الفرنسية اللغةإعدادي

20697Wتغبالت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةحدو بن الصمد عبدPA130386الفرنسية اللغةإعدادي

24508Nاإلعدادية مزكيطة. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمحموديالغني عبدPB136956الفرنسية اللغةإعدادي

21880Gاإلعدادية نصراط. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةرمضانمحمدJT30678الفرنسية اللغةإعدادي

23386Uبوزروال. ثأزاكورة: إقليمتافياللت-  درعة راحواكريمY313698الفرنسية اللغةإعدادي

23928Hالصالحي المهدي موالي. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةواكضيضلحسنBK270357الفرنسية اللغةإعدادي

24246Dاإلعدادية تمتيك. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةلبلولياسينJT19704الفرنسية اللغةإعدادي

20696V أمزرو. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةمعيزو الحسينPB154010الفرنسية اللغةإعدادي

24775D بوداود أيت. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةاوبوزسعيدUA84509الفرنسية اللغةإعدادي

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةاوعقىحنانU169498الفرنسية اللغةإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةطالبيمحمدCN4538الفرنسية اللغةإعدادي

25251Wاوتربات االعدادية الثانويةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةوموشهدةUB86063الفرنسية اللغةإعدادي

19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالهاشميرشيدU173621الفرنسية اللغةإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةلمشوريعليC346980الفرنسية اللغةإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالعرابي  فاطمةVA99736الفرنسية اللغةإعدادي
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19147Lاملشيلميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالشيخي احمدUD775الفرنسية اللغةإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةناجيكريمةUB82952الفرنسية اللغةإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

24665Jتيشكا االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةإدبلقاسممصطفىBK311402الفرنسية اللغةإعدادي

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةاعرابعصامU177938الفرنسية اللغةإعدادي

24515Wالمزوغي هللا عبد حسن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبلحسنخالدPA129342الفرنسية اللغةإعدادي

24515Wالمزوغي هللا عبد حسن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةلفحلهشامT242756الفرنسية اللغةإعدادي

25230Yنوالون ايمي ملحقةورزازات: إقليمتافياللت-  درعةبنطالبمحمدJB349448الفرنسية اللغةإعدادي

13517Sالحاتمي العربي ابن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةدندنحسناءP289529الفرنسية اللغةإعدادي

13517Sالحاتمي العربي ابن االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةاخوينالسعديةJB400111الفرنسية اللغةإعدادي

14747Dالفضيلة.ثأتارودانت: إقليمماسة-  سوسعناشوفاءJB408436الفرنسية اللغةإعدادي

25068Xإداوكماض نواةتارودانت: إقليمماسة-  سوسالمودنمريمJB437452الفرنسية اللغةإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبسباسيرحمةJM28321الفرنسية اللغةإعدادي

24673Tتينزرت.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسي يطا طا بنحفيظةI353493الفرنسية اللغةإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسمراريناديةJB462387الفرنسية اللغةإعدادي

22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوساغزاليفائزةJB435161الفرنسية اللغةإعدادي

25815Jتفنوت.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوساجروضحنانJ455980الفرنسية اللغةإعدادي

23317U ملول أكدير.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسنيتطويلحسناءJM27189الفرنسية اللغةإعدادي

18208Rتاشتولت االعدادية النواةتارودانت: إقليمماسة-  سوسمشعورنسيمةJB471865الفرنسية اللغةإعدادي

22405C أوزيوة. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسرشيديالهدى نورZG95147الفرنسية اللغةإعدادي

20825Kالمستقبل.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبرايم أيتالسعديةJ453219الفرنسية اللغةإعدادي

24676Wايكدي.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسحمزة نايتفاتحةJC490102الفرنسية اللغةإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسبيدريالسعديةJM2864الفرنسية اللغةإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسبوكزححبيبةJM20328الفرنسية اللغةإعدادي

25303Cاإلعدادية سينا ابن ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسحمتيعبدالكريمJC490149الفرنسية اللغةإعدادي

16088Lالمسيرةطاطا: إقليمماسة-  سوسالدين محي سهامJY19792الفرنسية اللغةإعدادي

18751Fزياد بن طارقطاطا: إقليمماسة-  سوسصبريسارةJM22619الفرنسية اللغةإعدادي

25647Bنافع بن عقبة اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسمزوارفاطمةUA28317الفرنسية اللغةإعدادي

05022Hالعوام ابن الزبير اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسشوكريسميرةJ319957الفرنسية اللغةإعدادي

23967A طالب أبي بن علي اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسالهروفية لبنىEE15998الفرنسية اللغةإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعالويعزيزBH289641الفرنسية اللغةإعدادي

)الحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبشيريعبدالناصرCB262058الفرنسية اللغةإعدادي إعدادية) جميل بني  24984F

18518Cالرواضيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأمينالواحد عبدZG83079الفرنسية اللغةإعدادي

06822Pاساكنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةطالبياسماعيلDA72268الفرنسية اللغةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبركاشيالكريم عبدIC46134الفرنسية اللغةإعدادي

23420Fالطرهوشي محمدالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاحسبيجمالZG95258الفرنسية اللغةإعدادي

25242Lزرقتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشبابيمحمدP299813الفرنسية اللغةإعدادي
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23422Hهللا عبد بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشيبوبعصامZ395927الفرنسية اللغةإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأرديكعبدااللهQ248870الفرنسية اللغةإعدادي

24983E تشين تيزيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالغربأحمدT254391الفرنسية اللغةإعدادي

24420Tاإلعدادية تمساوت تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالناجي نورالدينY375707الفرنسية اللغةإعدادي

23422Hهللا عبد بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاطايعخليدZG31630الفرنسية اللغةإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعرجرشيدGY23746الفرنسية اللغةإعدادي

06818Kبوفراح بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزكالزياسامةGN169175الفرنسية اللغةإعدادي

06818Kبوفراح بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوقجيجالرفيع عبدGM75810الفرنسية اللغةإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةموساويحنانBL14185الفرنسية اللغةإعدادي

26216Vاإلعدادية السواكن ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةفراجياميمةG900607الفرنسية اللغةإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاحميمكايمانAE71359الفرنسية اللغةإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصديقيناديةAA19390الفرنسية اللغةإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالناجيأمينةGY7659الفرنسية اللغةإعدادي

05988Hاإلعدادية ريصانة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةماللي نبيلةZ471832الفرنسية اللغةإعدادي

26300Lاإلعدادية عياشة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبهيم بنخديجةAB653432الفرنسية اللغةإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأزاينةمريمG901605الفرنسية اللغةإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجلوفات رانيةGY22064الفرنسية اللغةإعدادي

05987G اإلعدادية مشيش بن عبدالسالم موالي ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعرشسناءY344486الفرنسية اللغةإعدادي

24884X اإلعدادية القلة ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحميديمروةU171418الفرنسية اللغةإعدادي

23521Rالمعري العالء أبوتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاليوسفي أمينةCN668الفرنسية اللغةإعدادي

05673Rمارس 3تطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةفايقحسناءZ418905الفرنسية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأواجاينجاةIC18176الفرنسية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسين ايتمنىX340835الفرنسية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعضراويناديةAE74465الفرنسية اللغةإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحيانيصفاءCD608182الفرنسية اللغةإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاخبيزةابتسامZ550337الفرنسية اللغةإعدادي

23521Rالمعري العالء أبوتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاستيتوهدىG538970الفرنسية اللغةإعدادي

25474Nجبل بن معاذتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخويسكينةGA167064الفرنسية اللغةإعدادي

26396Rماجة ابنتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصوينيزينبSL11903الفرنسية اللغةإعدادي

26396Rماجة ابنتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالفالحيايمانI690659الفرنسية اللغةإعدادي

24924Rأونان االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعشيهشامBJ178869الفرنسية اللغةإعدادي

06420Cالخطابي الكريم عبد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعنونعبدهللاH576997الفرنسية اللغةإعدادي

24446Wتاشفين بن يوسف االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقريبوخديجةZT99408الفرنسية اللغةإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةغمــارهللا عبدWB129921الفرنسية اللغةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةإداموياسينG411473الفرنسية اللغةإعدادي

06420Cالخطابي الكريم عبد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةليحياويوفاءUD656الفرنسية اللغةإعدادي
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06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمرنيسياالاله عبدZ377574الفرنسية اللغةإعدادي

06415Xاإلفريقية الوحدة التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقبيبسكينةAE1628الفرنسية اللغةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجيموحالمهديBB89627الفرنسية اللغةإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأقريض حنانM424320الفرنسية اللغةإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوريقيسعيدةH414837الفرنسية اللغةإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةناصر ايتخالدJE241341الفرنسية اللغةإعدادي

24754Fسة سجلما االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالسباكرضوانX208087الفرنسية اللغةإعدادي

06413Vالحضري احساين بن محمد الحاج التأهيلية الثانوية شفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزويترمحسنMC209258الفرنسية اللغةإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشانابشرىX352845الفرنسية اللغةإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةصبريسكينةBJ428129الفرنسية اللغةإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة الغندورالزهراء فاطمةMC226669الفرنسية اللغةإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحمور غزالنM528576الفرنسية اللغةإعدادي

21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةياسين أيتحمزةBH345561الفرنسية اللغةإعدادي

22909Aزيطان الرحمان عبد محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةصفوانامالHA170888الفرنسية اللغةإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحيرشهدىX319356الفرنسية اللغةإعدادي

22910Bأسراس قاع االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنخالدايناسG659142الفرنسية اللغةإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوكايومليكةJB304520الفرنسية اللغةإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوزريكوثرBH374604الفرنسية اللغةإعدادي

25253Yالجوامعةانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة الغيوانرشيدCD561004الفرنسية اللغةإعدادي

24424Xتاغرامتانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةشراحمحمدG337920الفرنسية اللغةإعدادي

24424Xتاغرامتانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمخلصساميWA209330الفرنسية اللغةإعدادي

24963Hالصغير القصرانجرة-  فحص: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة    أغناجمحمدX308860الفرنسية اللغةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجة المدني الغني عبدGA158693الفرنسية اللغةإعدادي

15112Aاالعدادية العزيز عبد ابن عمر ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمجوطيكلثوم امCD11108الفرنسية اللغةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلخضيريونسGB100399الفرنسية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبرهميكوثرBB95728الفرنسية اللغةإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأشباخمحمدOD36864الفرنسية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةعرابةإمانSH137471الفرنسية اللغةإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةناضرمحجوبةC935238الفرنسية اللغةإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةهشاماسماءC769385الفرنسية اللغةإعدادي

06418Aالسادس محمدوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةخليلنورةM462088الفرنسية اللغةإعدادي

21023Aالخطابي الكريم عبدالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةجمالكريمةZ481938الفرنسية اللغةإعدادي

05672Pالعزفي اإلمامالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعاصميسهامZ476530الفرنسية اللغةإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةنحاسسوكينةBH345480الفرنسية اللغةإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةعروانهاجرBJ392096الفرنسية اللغةإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةكمصسلمىGM137891الفرنسية اللغةإعدادي
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15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقيمةشيماءCD541822الفرنسية اللغةإعدادي

23231Aتومرت ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةدبابخديجةBK240125الفرنسية اللغةإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبلقايدةايمانBE817143الفرنسية اللغةإعدادي

21179Vاإلعدادية الشاوي دار ملحقةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةكرومايمانX327245الفرنسية اللغةإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةاجهبليفدوىD743154الفرنسية اللغةإعدادي

26338Cالعربي المغربأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة محامد  زينبBH398867الفرنسية اللغةإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة  لعنب لمياءZT2634الفرنسية اللغةإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةحسني جناتيالزهراء فاطمةCD138184الفرنسية اللغةإعدادي

15350Jاليماني سيدي إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبرداي شيماءD995282الفرنسية اللغةإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة اسيديسناءU173159الفرنسية اللغةإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحيمرصفاءGK110331الفرنسية اللغةإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجة  فاطمةبحباحZT77214الفرنسية اللغةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاساليدريسناءBH388987الفرنسية اللغةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاسستيتوأسماءCD105457الفرنسية اللغةإعدادي

08050Zملويةبولمان: إقليممكناس-  فاسالصالحيرجاءG610693الفرنسية اللغةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسالزرايدينورةD739048الفرنسية اللغةإعدادي

08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسموحريشنعيمةCB292193الفرنسية اللغةإعدادي

08048Xالنصربولمان: إقليممكناس-  فاس عطية بن سكينةCB273875الفرنسية اللغةإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسهللا عبد اوالدابتسامCD139404الفرنسية اللغةإعدادي

24102Xغشت20تازة: إقليممكناس-  فاسالطيبيصباحZ466485الفرنسية اللغةإعدادي

16670Uمغراوةتازة: إقليممكناس-  فاسزريقعادلZ440565الفرنسية اللغةإعدادي

24410Gاإلعدادية الجبابرة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاس البقالي كلثوم امC447155الفرنسية اللغةإعدادي

23281Eاإلعدادية البيبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساليعقوبيمريمCD242882الفرنسية اللغةإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسعيش بناحالمZT114367الفرنسية اللغةإعدادي

21795Pاإلعدادية معطوف عين ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالزهويسناءC793417الفرنسية اللغةإعدادي

24410Gاإلعدادية الجبابرة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالصادق عبدالضحىC429494الفرنسية اللغةإعدادي

25690Yاإلعدادية بوعادل ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالــــحــداد ياســـمينCD128150الفرنسية اللغةإعدادي

24408Eاإلعدادية فناسة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالبيرمانيدونيةZ454253الفرنسية اللغةإعدادي

21904Hاإلعدادية الرتبة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسابراهيميمنيةCD481382الفرنسية اللغةإعدادي

15929Nاإلعداية رشيد موالي األمير ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسنتحموت حنانCD235898الفرنسية اللغةإعدادي

15947Hاإلعدادية أنوال ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساعبيزةوهيبةZ475906الفرنسية اللغةإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسزيوطينورةCD317885الفرنسية اللغةإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسلحريشيايمانCB289872الفرنسية اللغةإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبنبعيزغزالنD773238الفرنسية اللغةإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسميزالكلثومGK132350الفرنسية اللغةإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسابونوةيسرىZ460008الفرنسية اللغةإعدادي
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24888Bاإلعدادية تامضيت ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساجديزهراءZ186883الفرنسية اللغةإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالشاويإيمانZ542218الفرنسية اللغةإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساهريمشسكينةCD398024الفرنسية اللغةإعدادي

24411Hاإلعدادية اوطابوعبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوزيانإيمانCB288463الفرنسية اللغةإعدادي

24804K اإلعدادية لهنا عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمخيا أيتهشامPB177427الفرنسية اللغةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالتوباتيخالدPB191292الفرنسية اللغةإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمادازامينJT24787الفرنسية اللغةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبلحجلةالمهديM455880الفرنسية اللغةإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميم العمرييوسفPA201956الفرنسية اللغةإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبوتاجمحمدBJ327881الفرنسية اللغةإعدادي

17250Zاحساين سيدي التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميم أمضوي زينةJB378632الفرنسية اللغةإعدادي

20740Tالسعدي اليزيد بن عبدهللا التأهيلية التانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمادينا  النجمة JE236453الفرنسية اللغةإعدادي

17244Tالعربي المغرب التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمبجبيعحفيظةJE279081الفرنسية اللغةإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمعينخديجةJD53723الفرنسية اللغةإعدادي

24654Xأنفك اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمطالب أبو مريمJK17622الفرنسية اللغةإعدادي

17255Eاألول الحسن التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمهربازيمينةBK352531الفرنسية اللغةإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمبوشريحاخديجةJA157856الفرنسية اللغةإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميماسينعبدهللاJC431755الفرنسية اللغةإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميملوجيهييونسJF45181الفرنسية اللغةإعدادي

20929Yالخطابي عبدالكريم بن محمدطانطان: إقليمنون واد-  كلميمموافقياسرJB411805الفرنسية اللغةإعدادي

15387Zالسالمطانطان: إقليمنون واد-  كلميمازناكاحمدJA127158الفرنسية اللغةإعدادي

20928Xالذهبي المنصورطانطان: إقليمنون واد-  كلميممزوزاسيةJY15765الفرنسية اللغةإعدادي

18644Pالنهضةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمبوشويشةالبشيرJB357721الفرنسية اللغةإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميموبنانفاضمةJH7366الفرنسية اللغةإعدادي

22871Jاإلعدادية الكوراري ابراهيم ثانوية كلميم: إقليمنون واد-  كلميم أفتيس سارةJB464023الفرنسية اللغةإعدادي

22874Mأمسراكلميم: إقليمنون واد-  كلميمبومزكانيحسناءJT32150الفرنسية اللغةإعدادي

10661Mخلدون ابنكلميم: إقليمنون واد-  كلميمشلوكفاطمةSH115901الفرنسية اللغةإعدادي

20938Hاإلعدادية تنمل ثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشرشيدالفقيرHA88850الفرنسية اللغةإعدادي

24044Jوزرقطن اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبوضاهيرأمينةCN2715الفرنسية اللغةإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشجبراناميمةEE605453الفرنسية اللغةإعدادي

25057Kتزارت اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشحيسوابتسامEE466819الفرنسية اللغةإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبنعرابصباح EE313559الفرنسية اللغةإعدادي

20939Jابراهيم موالي االعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشميمونيايمانMC247258الفرنسية اللغةإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشنعيمناديةM447898الفرنسية اللغةإعدادي

23084Rاغبالو االعدلدية التربوي المركب ثانوية             الحوز: إقليمآسفي-  مراكشواعبيالحفيظ عبدPB87667الفرنسية اللغةإعدادي

26062Cالصخور المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالزاهيديالزهراء فاطمةEA170741الفرنسية اللغةإعدادي
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25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالزوان امال كنزةA392242الفرنسية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشابزيزوامالEE454623الفرنسية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالموتشوايمانM509443الفرنسية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشلكريميامالY358795الفرنسية اللغةإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشباديلبنىEE501402الفرنسية اللغةإعدادي

24258Sاإلعدادية لبريكيين ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشجعفريهاجرCD482986الفرنسية اللغةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشغراب منىHA166975الفرنسية اللغةإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشرضوانابوطيبY396711الفرنسية اللغةإعدادي

09362Aالتأهيلية الصخور ثانويةالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالربطيبوشرةM528225الفرنسية اللغةإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالصالحيابتسامPA212317الفرنسية اللغةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكش العربىسارةBB51628الفرنسية اللغةإعدادي

10399Cسميموالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشجهداوياسماءBK269884الفرنسية اللغةإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالفصاويسهامM517165الفرنسية اللغةإعدادي

25870Uحسين طه التربوي المركبالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشامنورخديجةMA40569الفرنسية اللغةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشراموق جميلةJT23484الفرنسية اللغةإعدادي

10406Kتمنارالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشرحابعايدةM499744الفرنسية اللغةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبالهبيسارةBH364881الفرنسية اللغةإعدادي

24828Lالجديد العهدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشعسالويابتسامBH370074الفرنسية اللغةإعدادي

24829Mالوزاني لحسن بن محمدالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالبداويجميلةH698945الفرنسية اللغةإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالراجي مريمEC19837الفرنسية اللغةإعدادي

24218Yبوعبيد الرحيم عبد اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشملوكبوشرىM447854الفرنسية اللغةإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالزكديجهانG527183الفرنسية اللغةإعدادي

24134Gالمعتز ابن اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشدوانفتيحةH641421الفرنسية اللغةإعدادي

24579Rالعقاد اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشجليلةصديقBH199711الفرنسية اللغةإعدادي

13998Pالصديق بكر ابو اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالبعرضيمنىMC189284الفرنسية اللغةإعدادي

21943Aالبيروني اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشاشهيليبشرىCB260638الفرنسية اللغةإعدادي

24579Rالعقاد اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالقشاشخديجةH644402الفرنسية اللغةإعدادي

26022Jالشروق اإلعدادية الثانويةاليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشلي با ثوبسناءM520244الفرنسية اللغةإعدادي

20848Kالمنصور يعقوب اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشأحمادةأمينةH467847الفرنسية اللغةإعدادي

26723Wالبناء ابناليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالمتوكلسميرةH399290الفرنسية اللغةإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالنهضيزكيةY381820الفرنسية اللغةإعدادي

21853Cالثاني الحسن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالفاضللطيفةJC351221الفرنسية اللغةإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشكونةحكيمةMC214327الفرنسية اللغةإعدادي

23828Zاألطلس التأهيلية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكششفانيصباحHA172152الفرنسية اللغةإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشورقةفاطمةJT36916الفرنسية اللغةإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبوغاضخديجةM464290الفرنسية اللغةإعدادي
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24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكش خياطعبدالرزاقY390653الفرنسية اللغةإعدادي

03225Eالمختار سيدي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالصديقيفاطمةEC11391الفرنسية اللغةإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشإجوانمنيرEB166538الفرنسية اللغةإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالفاطميحنانI693539الفرنسية اللغةإعدادي

09360Yاالعدادية الحجاج ابن  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشفقيريليلىEE471630الفرنسية اللغةإعدادي

25453Rاالعدادية الرافعية ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشمفتاحوفاءBB78798الفرنسية اللغةإعدادي

24555Pاالعدادية عمر بويا  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشعالءالدين اسماءBH393621الفرنسية اللغةإعدادي

25454Sالهيادنة االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالقادريحليمةY220145الفرنسية اللغةإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشمة بنسالحجيبةGA163949الفرنسية اللغةإعدادي

24259Tالتأهيلية لوناسدة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشكمالبوشعيبMA36571الفرنسية اللغةإعدادي

25452Pاالعدادية اشطيبة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشأزلماضسعادBB100438الفرنسية اللغةإعدادي

24256P االعدادية لعثامنة ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشاليمانياسمهانY386063الفرنسية اللغةإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالهونيابتسامEE573458الفرنسية اللغةإعدادي

25455Tاالعدادية اصبيح اوالد  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالزعيم الغني عبدY149605الفرنسية اللغةإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالمراسي خديجةEE538135الفرنسية اللغةإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشحمانيبهيجةCD383098الفرنسية اللغةإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشعطرشغزالنT216873الفرنسية اللغةإعدادي

02642Wعفان بن عثمانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشعبداللويلطيفةY292444الفرنسية اللغةإعدادي

02642Wعفان بن عثمانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشخليفخولةEB175260الفرنسية اللغةإعدادي

02645Zالشافعي اإلماممراكش: عمالةآسفي-  مراكشقدور ايتاسماعيلPB118643الفرنسية اللغةإعدادي

23834Fالويدانمراكش: عمالةآسفي-  مراكشبرشيصباحUA163411الفرنسية اللغةإعدادي

02836Gالداخلةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشاالشقربدورةEE496863الفرنسية اللغةإعدادي

13533Jاإلعدادية الثاني ثانويةالحسنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةوبيمحعبدالرحيمIC70476واألرض الحياة علومإعدادي

23304Eاإلعدادية النصر ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةصبير  عبدالواحدH694253واألرض الحياة علومإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةمودنعبيدOD41346واألرض الحياة علومإعدادي

24930Xطفيل ابنالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةالطايقناديةZT85093واألرض الحياة علومإعدادي

23304Eاإلعدادية النصر ثانويةالذهب وادي: إقليمالذهب وادي-  الداخلةرفافالحسينUC142465واألرض الحياة علومإعدادي

08726Jاالعدادية السعدي المالك عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداردهشيفاطمةHH776واألرض الحياة علومإعدادي

24732G االعدادية الذهب وادي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارصديميوجدانM537138واألرض الحياة علومإعدادي

24732G االعدادية الذهب وادي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسعيدعبدالرحمانQ258082واألرض الحياة علومإعدادي

08726Jاالعدادية السعدي المالك عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداردلياسناديةM511483واألرض الحياة علومإعدادي

25802Vاالعدادية العروي هللا عبد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارأجبالنضالMC210761واألرض الحياة علومإعدادي

08723F االعدادية السادس محمد ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمكراويحنانM516762واألرض الحياة علومإعدادي

23942Yاالعدادية الفرابي ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحواريكريمةI701925واألرض الحياة علومإعدادي

25854Bاالعدادية القصيبة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الداربشكريوفاءIE249واألرض الحياة علومإعدادي

22462Pاالعدادية زياد بن طارق ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارجديةسهامH495104واألرض الحياة علومإعدادي
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25854Bاالعدادية القصيبة ثانويةالجديدة: إقليمسطات-   البيضاء الدارادكيدكنعيمةI642971واألرض الحياة علومإعدادي

25971Dالوديع آسيةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمجيديتوفيقXA107216واألرض الحياة علومإعدادي

26459Jزهر ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارسفيراللطيف عبدH635683واألرض الحياة علومإعدادي

26526Gالوليد بن خالدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارراكزمحسنEE502227واألرض الحياة علومإعدادي

26229Jعربي ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربودالحةلطيفةBK273574واألرض الحياة علومإعدادي

26111Fالصغير حسنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارطنجيمهديTA122826واألرض الحياة علومإعدادي

25236E المؤمنين أم خديجةالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارعالليعمادCB267952واألرض الحياة علومإعدادي

26458Hالفطواكي حمانالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارمزونالحسينUA97577واألرض الحياة علومإعدادي

26527Hمالك ابنالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الداربنخلدونالرزاق عبد BM14716واألرض الحياة علومإعدادي

26525Fالطريس الخالق عبدالنواصر: إقليمسطات-   البيضاء الدارالدبوزعبدالسالمGA45538واألرض الحياة علومإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداربويدانمرادX363365واألرض الحياة علومإعدادي

24141Pالشاطئ اإلعدادية الثانوية ملحقةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعليويكنزة Z476764واألرض الحياة علومإعدادي

25683Rالدروة جنان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارفنونسارةBH385151واألرض الحياة علومإعدادي

24377Wالفطواكي حمان اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارابيهحنانWA197365واألرض الحياة علومإعدادي

26690Kزيان أوالد التأهيلية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الداررشدي  ابتسامBJ385919واألرض الحياة علومإعدادي

26689Jبنحمدون سيدي اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارالصوفيعبدالنورGM134808واألرض الحياة علومإعدادي

26275Jسينا ابن اإلعدادية الثانويةبرشيد: إقليمسطات-   البيضاء الدارناعمعثمانBB102219واألرض الحياة علومإعدادي

19575Bهللا عبد بن عالل اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارلوراشنةرجاءXA97359واألرض الحياة علومإعدادي

07850Gغشت 20  اإلعدادية الثانويةبنسليمان: إقليمسطات-   البيضاء الدارحوريفاطمةZ496601واألرض الحياة علومإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارضبغيعمرJC471779واألرض الحياة علومإعدادي

26586X  اإلعدادية الفارابي ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالزوينصفاءQ227058واألرض الحياة علومإعدادي

22354X اإلعدادية الخطاب بن عمر الفاروق ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالتمسمانيانوارA694214واألرض الحياة علومإعدادي

26476Cالسادس محمد إعدادية ملحقةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداربوسفينة خديجةAD261538واألرض الحياة علومإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالشهريليلىW353823واألرض الحياة علومإعدادي

24923P اإلعدادية األدارسة ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالموخرشيدW386049واألرض الحياة علومإعدادي

26695Rاإلعدادية احمد بن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدار السقاليوفاءBH367885واألرض الحياة علومإعدادي

14629Aفارس أوالد التأهيلية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداربوحسنيأحمدGB134152واألرض الحياة علومإعدادي

26587Y امحمد اوالد االعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الداراليوسفيعبداللطيفQA154758واألرض الحياة علومإعدادي

25825Vاإلعدادية األول الحسن ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالبيدقسميرةBK374471واألرض الحياة علومإعدادي

14632Dخلوك بني اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارنعينيعةبشرىW320009واألرض الحياة علومإعدادي

26696Sاإلعدادية عامر اوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعالويمحمدZT84499واألرض الحياة علومإعدادي

14646Uانزران بئر اإلعدادية الثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارالعماريصالحQB20958واألرض الحياة علومإعدادي

24920Lاإلعدادية فريحة أوالد ثانويةسطات: إقليمسطات-   البيضاء الدارعلوي الحمديعليUC137021واألرض الحياة علومإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الداربكارمحمدBJ400930واألرض الحياة علومإعدادي

08728L اإلعدادية القسطالني ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارحميتيهاجرM503050واألرض الحياة علومإعدادي

08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالشرافيسكينةMC223658واألرض الحياة علومإعدادي
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08721D   اإلعدادية السالم ثانوية بنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارلمفقهسعيدةM516188واألرض الحياة علومإعدادي

25816Kاإلعدادية النصر ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالحاجعبدالرحيمIA49083واألرض الحياة علومإعدادي

22463R اإلعدادية الطاووس ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارالسماميفاطمةMA78836واألرض الحياة علومإعدادي

26672Rاإلعدادية إسماعيل موالي ثانويةبنور سيدي: إقليمسطات-   البيضاء الدارسعدوني لبنىHH4596واألرض الحياة علومإعدادي

24630Wالمازني عبدالقادرمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارلشكرمحمدCD530996واألرض الحياة علومإعدادي

23760Aهللا عبد ابن محمد جودار الشهيدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعم ولدهشامQA158089واألرض الحياة علومإعدادي

25350Dتاشفين ابن يوسفمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارعبارالحسينAD174080واألرض الحياة علومإعدادي

01870Gالشاطبي اإلماممديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربنجاللهاجرBH373584واألرض الحياة علومإعدادي

22720Vالمراكشي عبدالواحدمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداركرواجمحسنGM149448واألرض الحياة علومإعدادي

25348Bطالب أبي ابن عليمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارمسرارمحمدCD205391واألرض الحياة علومإعدادي

22005Tحجاج سيديمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارحدادمحمدD996820واألرض الحياة علومإعدادي

26000Kعفان بن عثمانمديونة: إقليمسطات-   البيضاء الدارارجداليمريمBM13665واألرض الحياة علومإعدادي

25349Cابراهيم هللا عبد مديونة: إقليمسطات-   البيضاء الداربوهاللرشيدWB153900واألرض الحياة علومإعدادي

23659Rسليمان مواليمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداررزيقخالدY370886واألرض الحياة علومإعدادي

01862Yالوزاني بلحسن محمدمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارامادييوسفBB48762واألرض الحياة علومإعدادي

01864Aعنان أبومسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارلمودنفدوىBH348588واألرض الحياة علومإعدادي

01862Yالوزاني بلحسن محمدمسيك ابن مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالزواتخديجةBH310984واألرض الحياة علومإعدادي

01471Yاإلدريسيأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارديديعائشةJT32195واألرض الحياة علومإعدادي

01481Jمارس 2أنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالساخيامينةBE868585واألرض الحياة علومإعدادي

01464Rالبيرونيأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارشطيبينجيبGB164476واألرض الحياة علومإعدادي

01418Rعوف بن الرحمان عبدأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارهيالميأيوبBK271854واألرض الحياة علومإعدادي

01468Vالوفاءأنفا البيضاء الدار مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمعطي ايتمحمدAE67369واألرض الحياة علومإعدادي

01552Lالتحديالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارعثمانيفردوسBL117245واألرض الحياة علومإعدادي

01546Eالجاحظالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداريعقوبيمحمدCD209474واألرض الحياة علومإعدادي

01556Rالعدوية رابعةالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمدانيحسناءBL124577واألرض الحياة علومإعدادي

01545Dالفهرية مريمالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارتكروكحفصةBL74769واألرض الحياة علومإعدادي

01550Jالغزاليالسلطان مرس الفداء مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمزيويعبدالغنيZT122527واألرض الحياة علومإعدادي

22006Uأناسيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدار               الرويجل  مريمBB79486واألرض الحياة علومإعدادي

24938Fالعياشي هللا عبدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارأبوالفتحي زكرياء T235372واألرض الحياة علومإعدادي

19656Pالريحانيالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربرونيسارةBJ380151واألرض الحياة علومإعدادي

24451Bالصغير حسن الشهيدالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالعطاويسفيانEE453467واألرض الحياة علومإعدادي

22897Mكنون عبدهللاالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربياضعبدالهاديH493380واألرض الحياة علومإعدادي

25781Xالفاسي مليكةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالخلوفيمحمدBB66258واألرض الحياة علومإعدادي

24939Gالسقاط ثرياالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوعالممرادCC34773واألرض الحياة علومإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالزين  توفيقBK261612واألرض الحياة علومإعدادي

22960Fخلدون ابنالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارفجيحمزةF423903واألرض الحياة علومإعدادي
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25776Sوهب بنت أمنةالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارواعير  أمينةBB71931واألرض الحياة علومإعدادي

24944Mالسالمالبرنوصي سيدي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالسباعيودادBB106610واألرض الحياة علومإعدادي

01593Fالسطاتي فاقيالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارساجدحسناءBJ405002واألرض الحياة علومإعدادي

01648Rالقفطي الدين جمالالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمستقيلزينبBJ385248واألرض الحياة علومإعدادي

24700Xبدر  المحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالزات ايتمريمBJ395456واألرض الحياة علومإعدادي

01639Fالفطواكي حمانالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالحارثحليمةBJ400817واألرض الحياة علومإعدادي

24700Xبدر  المحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارباحدوأمالBH355991واألرض الحياة علومإعدادي

01638Eعبدون ابنالمحمد الحي السبع عين مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداربوطيبفؤادUA88769واألرض الحياة علومإعدادي

01849Jالطريس الخالق عبدرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالعالليناديةBH343894واألرض الحياة علومإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالمنصوري سيهامIB201295واألرض الحياة علومإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارسالميريمBL102393واألرض الحياة علومإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارخلفيوسفBB95806واألرض الحياة علومإعدادي

23739Cالسقاط ثريارشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الداروضيحمصطفىT226574واألرض الحياة علومإعدادي

26614Cاألندلسرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارالطائعأيوبBH363270واألرض الحياة علومإعدادي

01852Mمريم لالرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارمكريم شيماءBL108966واألرض الحياة علومإعدادي

01850Kالزالقةرشيد موالي مقاطعات عمالةسطات-   البيضاء الدارتاخصايتسارةBK274378واألرض الحياة علومإعدادي

01670Pاإلدريسيالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداروحمانسكينةBK385358واألرض الحياة علومإعدادي

01670Pاإلدريسيالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارلمشوارسارةBK394802واألرض الحياة علومإعدادي

01673Tكنون هللا عبدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارمحرزسناءF516341واألرض الحياة علومإعدادي

23330Hزهر ابنالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداربوشان مارياBL127198واألرض الحياة علومإعدادي

26415Lالغزالي اإلمامالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارالفقيه ايتحسناءUB83382واألرض الحياة علومإعدادي

25570Tبلفقيه مزيان العزيز عبدالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارروانمليكةBJ390576واألرض الحياة علومإعدادي

25641Vالسالمالحسني الحي مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارصوابي زهيرة BK374567واألرض الحياة علومإعدادي

01676Wالصديق ابوبكرالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارجدي ايتخالدJC490841واألرض الحياة علومإعدادي

20019Jاألطلسالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارفاضليرشيدDA46669واألرض الحياة علومإعدادي

24173Zالسعدي عبدالمالكالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الدارعلوييوسفUC140607واألرض الحياة علومإعدادي

20019Jاألطلسالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداراشخيخمحسنL418655واألرض الحياة علومإعدادي

26084Bالهيبة أحمد الشيخالشق عين مقاطعة عمالةسطات-   البيضاء الداروالطالب ياسين  UC125147واألرض الحياة علومإعدادي

25583Gالمختار عمر التأهيلية الثانويةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالرميليماجدةHA178779واألرض الحياة علومإعدادي

24331Wعباد بن المعتمدالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارمغراويفاطمةT252466واألرض الحياة علومإعدادي

01756Hحرودة عينالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدار كفافالخنساءA699727واألرض الحياة علومإعدادي

01905Vالمنصور يعقوبالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارلخويلغزالنT240883واألرض الحياة علومإعدادي

26334Yالفهرية فاطمةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الداربتشوسناءSZ458واألرض الحياة علومإعدادي

01758Kالبراهمةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالصويلديناديةGA108975واألرض الحياة علومإعدادي

01757Jالمخازن واديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالسباعيصابرينT252959واألرض الحياة علومإعدادي

24330Vالخضراء المسيرةالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارالمخروط خديجةQB20878واألرض الحياة علومإعدادي
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01757Jالمخازن واديالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الداربوقسيمزينبBK521703واألرض الحياة علومإعدادي

26390Jالفطواكي حمانالمحمدية: عمالةسطات-   البيضاء الدارريحانالزهراء فاطمةT235247واألرض الحياة علومإعدادي

11568Yالزهراء فاطمةالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبوخرطةلبنىX341576واألرض الحياة علومإعدادي

22129Cتيمية بن أحمدالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطلعميميشاسماءV297116واألرض الحياة علومإعدادي

24708Fأغبال ادريس مواليالخميسات: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطاألفروخيإبراهيم مواليVA40686واألرض الحياة علومإعدادي

25491Gالزهورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسمو  فاطمةCB269129واألرض الحياة علومإعدادي

20070Pاللعبياتسليمان سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطسليمانيسعادGN61462واألرض الحياة علومإعدادي

22090Kتوغيلت إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالجوهريسعيدV184050واألرض الحياة علومإعدادي

25983Sنوال أوالد إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباططوطوصارةGA158720واألرض الحياة علومإعدادي

21423Kالكندي إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطبصلةاكرامGY22430واألرض الحياة علومإعدادي

15104S النهضة إعداديةقاسم سيدي: إقليمالقنيطرة-  سال-  الرباطالمجدهيرسكينةD736902واألرض الحياة علومإعدادي

26346Lعامر عبدالسالمتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاسبارحسناءUA85839واألرض الحياة علومإعدادي

19629Kالصديق بكر ابيتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطامنشاوبديعةUA95705واألرض الحياة علومإعدادي

23492Jغشت 20تمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالبوعمراويسلوىA399264واألرض الحياة علومإعدادي

26752Cالبيضاوي احمدتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطشكرلطيفةJB406882واألرض الحياة علومإعدادي

25468Gالبطحاءتمارة-   الصخيرات: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطبويزالفاطمةXA104551واألرض الحياة علومإعدادي

24192Vالفتح سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطايدر أيتناديةAB509204واألرض الحياة علومإعدادي

26622Lالياسمين سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطلوكار بنسكينةAE95235واألرض الحياة علومإعدادي

25318Uالمجد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباط ايسنكارنهيلةA440197واألرض الحياة علومإعدادي

23446Jالسعدي  المالك عبد سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطهللا فضلعزيزةA693045واألرض الحياة علومإعدادي

21513Hالخطيبي عبدالكبير سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطسلمانحنانG625733واألرض الحياة علومإعدادي

01284V  الحرة السيدة سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالطفطافأميمةG544677واألرض الحياة علومإعدادي

01286Xالبخاري اإلمام سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطاليمريرجاءZT109409واألرض الحياة علومإعدادي

24193Wياسين بن عبدهللاسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالزدحأسيةG668862واألرض الحياة علومإعدادي

01285Wالدكالي بنعلي محمد العالمة سال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطالعوينيدليلةA398781واألرض الحياة علومإعدادي

01289Aمالك اإلمامسال: عمالةالقنيطرة-  سال-  الرباطخالصهاجرAE110600واألرض الحياة علومإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقعالويامنةFB37057واألرض الحياة علومإعدادي

12745Cامين عزيز. إعالدريوش: إقليمالشرقهبالاكرامF405907واألرض الحياة علومإعدادي

12744Bبودينار. ثاالدريوش: إقليمالشرقكرفيسيايوبF443427واألرض الحياة علومإعدادي

26060A االعدادية إجطي نواةالدريوش: إقليمالشرقبوكريمابراهيمZG100833واألرض الحياة علومإعدادي

21552Aتروكوت. إعالدريوش: إقليمالشرقالغمراسنينورالدينZG105434واألرض الحياة علومإعدادي

12748Fبطوطة ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقبوعبداللويسعديةF732774واألرض الحياة علومإعدادي

224405B الطيب ابن. إعالدريوش: إقليمالشرقمالورجاءZG105569واألرض الحياة علومإعدادي

12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقسفيانلوبنةDA70295واألرض الحياة علومإعدادي

26291Bافرني اعداديةالدريوش: إقليمالشرقحموشمحمدCD323820واألرض الحياة علومإعدادي

12743Aاالول ادريس. إعالدريوش: إقليمالشرقتفاحفاطمةZG102252واألرض الحياة علومإعدادي
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12746Dاالعدادية الفرابي ثانويةالدريوش: إقليمالشرقدوميعاديلGB177971واألرض الحياة علومإعدادي

21549Xتاويمةالناضور: إقليمالشرقخريشزبيدةS702991واألرض الحياة علومإعدادي

12729Kزياد ابن طارقالناضور: إقليمالشرقالكبيرابتسامZ526148واألرض الحياة علومإعدادي

12735Sالنجاح اإلعدادية الثانويةالناضور: إقليمالشرقفريسإكرامJT33125واألرض الحياة علومإعدادي

223676Jالفاسي عاللالناضور: إقليمالشرقدرمونامينCD173491واألرض الحياة علومإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقالتابتيخالدZ461942واألرض الحياة علومإعدادي

12738Vالزرقطونيالناضور: إقليمالشرقواسكومصطفىUA89106واألرض الحياة علومإعدادي

12737Uصبراالناضور: إقليمالشرقالكحيلسفيانLB164665واألرض الحياة علومإعدادي

19352Jشيكر بنيالناضور: إقليمالشرقالمرابطوليدS674849واألرض الحياة علومإعدادي

12756Pنصار بنيالناضور: إقليمالشرقلمغاريمحمدFA149614واألرض الحياة علومإعدادي

12740Xبوزيان مقدمالناضور: إقليمالشرقالشاويابتسامSA13648واألرض الحياة علومإعدادي

12302Wالمسلمين المغاربة الطلبة مقرالناضور: إقليمالشرقافروخفطمةKB109430واألرض الحياة علومإعدادي

23914Tاصباننالناضور: إقليمالشرقاوحمونبيلX340692واألرض الحياة علومإعدادي

12738Vالزرقطونيالناضور: إقليمالشرقامحرارالرحمان عبدZG88302واألرض الحياة علومإعدادي

221554Cالعرويالناضور: إقليمالشرقمالكيحوريةFE13218واألرض الحياة علومإعدادي

12731Mالمسيرةالناضور: إقليمالشرقالساميسعادCB264777واألرض الحياة علومإعدادي

23399Hالخوارزميالناضور: إقليمالشرقمرابطالعزيز عبدD776457واألرض الحياة علومإعدادي

24976Xالرازي بكر ابي إعالناضور: إقليمالشرقبوطيبيسليمانFH49622واألرض الحياة علومإعدادي

12277Uالجاحظالناضور: إقليمالشرقحسناويابتسامFH49344واألرض الحياة علومإعدادي

12737Uصبراالناضور: إقليمالشرقباكرومحمدUB69819واألرض الحياة علومإعدادي

12740Xبوزيان مقدمالناضور: إقليمالشرقلهروشيمحمدZ453534واألرض الحياة علومإعدادي

12729Kزياد ابن طارقالناضور: إقليمالشرقحاجيصباحFB89114واألرض الحياة علومإعدادي

12277Uالجاحظالناضور: إقليمالشرقالزايرعزالدينZG120180واألرض الحياة علومإعدادي

04669Zمارس 3بركان: إقليمالشرقبونوةليلىF437165واألرض الحياة علومإعدادي

04670Aبوهرية سيديبركان: إقليمالشرقحديدوايمانZG119425واألرض الحياة علومإعدادي

21398Hلعتامنةبركان: إقليمالشرقزمهوطدنياFH55133واألرض الحياة علومإعدادي

25598Yالخطابي الكريم عبدتاوريرت: إقليمالشرقصالحينورةFC42329واألرض الحياة علومإعدادي

24117Nالخطابي الكريم عبد إعداديةجرادة: إقليمالشرقبرخوخإبراهيمF723872واألرض الحياة علومإعدادي

26211Pبركين إعداديةجرسيف: إقليمالشرقحساينيسكينةF545047واألرض الحياة علومإعدادي

10527Sالجبار عبد سيديفجيج: إقليمالشرق الورغي عزالدينCD426043واألرض الحياة علومإعدادي

10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقأمقرانمحمدCN4678واألرض الحياة علومإعدادي

10528Tالفتحفجيج: إقليمالشرقاجواوباللS706001واألرض الحياة علومإعدادي

10532Xخلدون ابنفجيج: إقليمالشرقكارتيالدين سيفF442750واألرض الحياة علومإعدادي

25680Mمعتركة إعداديةفجيج: إقليمالشرقمبشير نبيلCD353245واألرض الحياة علومإعدادي

10530Vعنان أبيفجيج: إقليمالشرقامحراريوسفCD414576واألرض الحياة علومإعدادي

24149Yبومريم إعداديةفجيج: إقليمالشرقيوسفبوعينZT106317واألرض الحياة علومإعدادي
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10531Wبدرفجيج: إقليمالشرقالمريطيونسZG105166واألرض الحياة علومإعدادي

21257E العربي المغربالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناغروضزايدUA91041واألرض الحياة علومإعدادي

21257E العربي المغربالسمارة: إقليمالحمراء الساقية-   العيونمهديويرشيدUC124516واألرض الحياة علومإعدادي

26044Hأنوالالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالحويضريمصطفىJT52293واألرض الحياة علومإعدادي

26044Hأنوالالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيون المومن رشيد JE227768واألرض الحياة علومإعدادي

06471Hالشاطىءالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونرايس ابراهيمJ483664واألرض الحياة علومإعدادي

06471Hالشاطىءالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالشعيبيعزالدينCD397513واألرض الحياة علومإعدادي

06463Zالتعاونالعيون: إقليمالحمراء الساقية-   العيوناوقاسيهللا عبدPB169081واألرض الحياة علومإعدادي

25368Yالوحدة االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالشتيوي الكريم عبدCD236029واألرض الحياة علومإعدادي

25573W حسين طه االعدادية الثانويةبوجدور: إقليمالحمراء الساقية-   العيونالصحيحمحمدU169918واألرض الحياة علومإعدادي

26649Rالهيثم ابن االعدادية الثانوية ملحقةطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونلبيريعزالدينHH52039واألرض الحياة علومإعدادي

25872Wااليوبي الدين صالحطرفاية: إقليمالحمراء الساقية-   العيونشكيريسعيدUC146053واألرض الحياة علومإعدادي

22059Bاالعدادية الزيتون ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياكودادلبنىIC91017واألرض الحياة علومإعدادي

26691Lاالعدادية تاكلفت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوهرىالهامQ302477واألرض الحياة علومإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيهكورشيدةIC46959واألرض الحياة علومإعدادي

26352Tاالعدادية السوسي المختار ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياشوبانمريمIA155859واألرض الحياة علومإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنياوحنيحسناءI712377واألرض الحياة علومإعدادي

07279Lاإلعدادية ادريس بن عيسى موالي ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيضيفيخولةEA139509واألرض الحياة علومإعدادي

21711Yاإلعدادية تبانت ثانويةأزيالل: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحنصاليغزالنIE3040واألرض الحياة علومإعدادي

07687Eالتأهيلية الربيع أم ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالقصوريمريمID60128واألرض الحياة علومإعدادي

24895Jاإلعدادية تمام أبو ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنيفهميالمصطفىI244984واألرض الحياة علومإعدادي

24289Aاإلعدادية ياسين بن هللا عبد ثانويةصالح بن الفقيه: إقليمخنيفرة-  مالل بنياهريمش لطيفةH487788واألرض الحياة علومإعدادي

26195Xاإلعدادية ناوور ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنياقبليمصطفىI333454واألرض الحياة علومإعدادي

07707Bالتأهيلية اسماعيل موالي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالمكاويمريمI689906واألرض الحياة علومإعدادي

23666Yالتأهيلية أوحلي اعمر سيدي ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلمعلمعائشةIA99648واألرض الحياة علومإعدادي

24288Zالتأهيلية التفاح ثانويةمالل بني: إقليمخنيفرة-  مالل بنيسكنتيسعادUA105158واألرض الحياة علومإعدادي

24362Eكدامة محمد الشهيدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيطلحةوفاءIA153800واألرض الحياة علومإعدادي

25386Tاالعدادية فنان اوالد ثانويةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيشاوي بشرىI711504واألرض الحياة علومإعدادي

21593Vالقاديسية خريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيامانغزالنI690995واألرض الحياة علومإعدادي

18522Gالزرقطونيخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بني الحاج ايت زينةQ288166واألرض الحياة علومإعدادي

12253Tابراهيم حافظ إعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيخشابيمريمQ312810واألرض الحياة علومإعدادي

25769Jعيسى اوالد اعداديةخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالسمالليكوثرI702955واألرض الحياة علومإعدادي

24360Cالسادس محمدخريبكة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيلفركسوسفيانCB267786واألرض الحياة علومإعدادي

21912Sاالول الحسنخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيالحسنيحكيمةUC128423واألرض الحياة علومإعدادي

20932Bبولنوار الحسينخنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنيكاسميزكرياءUC120002واألرض الحياة علومإعدادي

24998Wالراجي ابراهيم خنيفرة: إقليمخنيفرة-  مالل بنياليوسفيزكيةD386043واألرض الحياة علومإعدادي
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09833Mيوسف مواليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةوبزةعائشة   عائشةUC133804واألرض الحياة علومإعدادي

09841Wأزواوي يوسفالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةموشسعيدةUA62474واألرض الحياة علومإعدادي

09836Rالفطواكي حمانالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةزيانيلوبنةUC146528واألرض الحياة علومإعدادي

18475Fالصديق بكر ابوالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةطالبي رحمةU172726واألرض الحياة علومإعدادي

23380Mالنهضةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمنوشاناديةUA90477واألرض الحياة علومإعدادي

20957Dالحنصاليالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةسيدوناحسنUD2622واألرض الحياة علومإعدادي

09832Lالسادس محمدالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةويعبوبلحسنU122795واألرض الحياة علومإعدادي

23957Pالــدويرةالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةبومسيسخليدV267652واألرض الحياة علومإعدادي

21737Bالسوسي المختارالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةقرموع  سهامU171825واألرض الحياة علومإعدادي

21736Aافغالرشيدية: إقليمتافياللت-  درعةمسعوديالحق عبدU170002واألرض الحياة علومإعدادي

20958Eالسالم ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةصبيريعمرPA126209واألرض الحياة علومإعدادي

09840Vاالدريسي الشريف  ثأتنغير: إقليمتافياللت-  درعةاجوكمالV307247واألرض الحياة علومإعدادي

24514Vالمدون. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةصبراويسعيدUA84991واألرض الحياة علومإعدادي

24949Tتلمي. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةبوعلياليزيدJK5303واألرض الحياة علومإعدادي

21732Wخلدون ابن.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةلمنيحريةUA94130واألرض الحياة علومإعدادي

25085Rامزدار اغرم. ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعة أوعديابراهيمUA95743واألرض الحياة علومإعدادي

20959Fاألمل.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةومسكورمحمدPB207995واألرض الحياة علومإعدادي

24854Pواكليم.ثإتنغير: إقليمتافياللت-  درعةأوزهوىسميةPA138886واألرض الحياة علومإعدادي

24247Eاإلعدادية أوزين أيت. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةالبوراحيمصطفىPB178707واألرض الحياة علومإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبالل سيديياسينPB179361واألرض الحياة علومإعدادي

26666Jكثير ابن. ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةنصريالمدنيPB146522واألرض الحياة علومإعدادي

19376Kاإلعدادية البخاري اإلمام. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةكوتي العزيز عبد PB183671واألرض الحياة علومإعدادي

25019Uاإلعدادية الروحى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةكوتيعليPB197941واألرض الحياة علومإعدادي

24507M أفالندرا ثإزاكورة: إقليمتافياللت-  درعةبوكيتااسماعيلPB208577واألرض الحياة علومإعدادي

13504Cاإلعدادية نصير بن موسى. ثازاكورة: إقليمتافياللت-  درعةباسيديعبدالحقPB192604واألرض الحياة علومإعدادي

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالعمراويإكرامD991334واألرض الحياة علومإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةلمحمديعائشةCD414154واألرض الحياة علومإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

11975Rالمومن عبدميدلت: إقليمتافياللت-  درعةحني ايطو UB82863واألرض الحياة علومإعدادي

21735Zزيــزميدلت: إقليمتافياللت-  درعةافالحغزالنUB80166واألرض الحياة علومإعدادي

25887Mأنفكو الجماعاتية المدرسةميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالتبتيطارقCB256693واألرض الحياة علومإعدادي

)ميدلت: إقليمتافياللت-  درعةالحيلىغزالنCD605074واألرض الحياة علومإعدادي 25733Vنواة) اإلعدادية النجاح ثانوية

24848Hالسوسي المختار االعدادية ثاورزازات: إقليمتافياللت-  درعةالقاسميحنانJ481160واألرض الحياة علومإعدادي

13503Bشفيق المدني الشهيد االعدادية ثإورزازات: إقليمتافياللت-  درعةوهبيسعادJM15520واألرض الحياة علومإعدادي

23681Pالكبير األطلسورزازات: إقليمتافياللت-  درعةأزناكالزهرةBE804799واألرض الحياة علومإعدادي

25067W أوناين. ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسأبوالهواءحسناءJ428289واألرض الحياة علومإعدادي

20825Kالمستقبل.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسوقضيمريمJ465076واألرض الحياة علومإعدادي
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25815Jتفنوت.ثإ تارودانت: إقليمماسة-  سوسباقيجميلةJC489171واألرض الحياة علومإعدادي

23316Tأسكاون.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسأومليلمريمJY14018واألرض الحياة علومإعدادي

24674Uلوليجة المهارة.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبوشفرمريمJC476109واألرض الحياة علومإعدادي

21259Gأحد.ثإتارودانت: إقليمماسة-  سوسبعمامينةJC511869واألرض الحياة علومإعدادي

17257Gاالطلس االعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوسسكايوحسنJB413945واألرض الحياة علومإعدادي

23775Sاغير افال اإلعدادية الثانويةتيزنيت: إقليمماسة-  سوساكرامعائشةJB410274واألرض الحياة علومإعدادي

23984Uاإلعدادية الزيتون ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسنعيمكريمJB426913واألرض الحياة علومإعدادي

16091P اإلعدادية زكيد  فم ثانوية  طاطا: إقليمماسة-  سوسمدوشيوسفUA88529واألرض الحياة علومإعدادي

25974Gالمرابطينطاطا: إقليمماسة-  سوسامجوضمحمدJH8828واألرض الحياة علومإعدادي

25502U اإلعدادية بدر ثانويةطاطا: إقليمماسة-  سوسالتوميالرحيم عبدPB204703واألرض الحياة علومإعدادي

05022Hالعوام ابن الزبير اعداديةوتنان إدا  أكادير: عمالةماسة-  سوسبيروكفاطمةJC421749واألرض الحياة علومإعدادي

06814Fنافع بن عقبةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةجدارالصمد عبدZ421194واألرض الحياة علومإعدادي

06815Gالسادس محمد إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةمهديخديجةFH38265واألرض الحياة علومإعدادي

06817Jالثاني الحسنالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالقرونيأحمدCD209011واألرض الحياة علومإعدادي

25242Lزرقتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالعواقكمالU175112واألرض الحياة علومإعدادي

25239Hالزاويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبرشيدمحمدCB262421واألرض الحياة علومإعدادي

25100Gحمو الطيب الهادي ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةايوبيشرافUA95352واألرض الحياة علومإعدادي

25241Kتبرانتالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةحو ايتاحمدUC134109واألرض الحياة علومإعدادي

06821Nالتأهيلية امرابطن ثانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةزغمول سفيانCB271151واألرض الحياة علومإعدادي

26399U اإلعدادية محمد الحاج بن السالم عبد الشهيد تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبازسعيدV293572واألرض الحياة علومإعدادي

25788Eسنادة اعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةزروكأيوبG542294واألرض الحياة علومإعدادي

06818Kبوفراح بنيالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالوهابيمحمدLB163707واألرض الحياة علومإعدادي

21563Mاكاونالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالوطانيمرادZ494107واألرض الحياة علومإعدادي

24421Uبوعفيف سيدي إعداديةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالجبيريفؤادGM144979واألرض الحياة علومإعدادي

23423Jالثأهيلية بونصار بني تانويةالحسيمة: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاليرتاويالمالك عبدCD362228واألرض الحياة علومإعدادي

23610Mاإلعدادية الطبري ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزبيرفاطمةLB172468واألرض الحياة علومإعدادي

23610Mاإلعدادية الطبري ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمنصوريسارةGM143566واألرض الحياة علومإعدادي

26216Vاإلعدادية السواكن ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالنكادينهادLB161853واألرض الحياة علومإعدادي

26295Fاإلعدادية ابجير اقصر ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةصديقيمريمD232577واألرض الحياة علومإعدادي

24426Zاإلعدادية  بالل عزيز ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاريفي هدىLA126054واألرض الحياة علومإعدادي

26235R أوشيح اوالدالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحمداويأميمةCD222852واألرض الحياة علومإعدادي

21846Vاالعدادية جرفط بني ثانويةالعرائش: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةخاليحنانLB145842واألرض الحياة علومإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةقاديرهندDA68313واألرض الحياة علومإعدادي

26199Bالمقاومةتطوان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبدكو سلوىL537903واألرض الحياة علومإعدادي

25457Vبواحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبرهونسعادLE16360واألرض الحياة علومإعدادي

24756Hزياد بن طارق االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمرابطسعادLC243022واألرض الحياة علومإعدادي
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21606Jالزرقطوني محمد التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسنينورىV296773واألرض الحياة علومإعدادي

06416Yالجيدي عمر االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةأفزازصفاءLC231635واألرض الحياة علومإعدادي

24925Sالزرقطوني أحمد االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالكعمازفوزيةZ506753واألرض الحياة علومإعدادي

24447Xفغلوم بني التأهلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالجوهرينجوىCD482015واألرض الحياة علومإعدادي

25286Jالجبهة االعدادية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالساهليسعادL538034واألرض الحياة علومإعدادي

24927Uالمتوسط االبيض البحر التأهيلية الثانويةشفشاون: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالشعيبي احنيونفراحLC246697واألرض الحياة علومإعدادي

15113Bيناير 11ِ وزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالمناويغيثةGA86864واألرض الحياة علومإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالزياني لطيفةDJ16282واألرض الحياة علومإعدادي

24445Vاالعدادية الهباجين ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةغودانسناءVM3539واألرض الحياة علومإعدادي

23497Pاالعدادية ازغيرة ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحجريرجاءLF42143واألرض الحياة علومإعدادي

22908Zالزياني حمو أو موحىوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبورجايسرىL544082واألرض الحياة علومإعدادي

26439Mونانة االعدادية الثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالصلتانيالزهراء فاطمةGM148314واألرض الحياة علومإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةالحسناويامينةGN153305واألرض الحياة علومإعدادي

15111Zاإلعدادية الرازي بكر أبي ثانوية وزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةاحقينالعزيز عبدLC50652واألرض الحياة علومإعدادي

06419Bاالعدادية الثاني الحسن ثانويةوزان: إقليمالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعيسىفاطمةLC236449واألرض الحياة علومإعدادي

05672Pالعزفي اإلمامالفنيدق-  المضيق: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبوزكورةاسيةL496333واألرض الحياة علومإعدادي

26222Bمغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةطانطوابتسامG663281واألرض الحياة علومإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةعيادفائزةLC250220واألرض الحياة علومإعدادي

15336Uاجزناية إعداديةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالبنوضيلطيفةDB21402واألرض الحياة علومإعدادي

23225Uالثاني الحسنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالطاهر بن أملKB82639واألرض الحياة علومإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةودانفاطمةL515176واألرض الحياة علومإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةأوطليغزالنL514805واألرض الحياة علومإعدادي

26222Bمغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةرياضيالزهراء فاطمةQB22573واألرض الحياة علومإعدادي

26576Lالصغيرة مغوغةأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالدحمانيسعيدةID40896واألرض الحياة علومإعدادي

15346Eالزهراءأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةأبجاومليكةCD127623واألرض الحياة علومإعدادي

23226Vكنون هللا عبد.إعأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالتازيساميةL533358واألرض الحياة علومإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةجمعونحسناءLC223140واألرض الحياة علومإعدادي

26574Jالنفيس ابنأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبقيرسهيلةD694364واألرض الحياة علومإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبحرو  فاطمةL408716واألرض الحياة علومإعدادي

26263Wادريس سيديأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةالخليفيصفاءLF43986واألرض الحياة علومإعدادي

26223Cياسين ابن هللا عبدأصيال-  طنجة: عمالةالحسيمة-  تطوان-  طنجةبنعسيحوريةCD334392واألرض الحياة علومإعدادي

25803Wالخوارزميبولمان: إقليممكناس-  فاسمالكالهامCB260250واألرض الحياة علومإعدادي

08054Dاكتوبر2بولمان: إقليممكناس-  فاساليعكوبيخولةD984743واألرض الحياة علومإعدادي

26760Lالسالمبولمان: إقليممكناس-  فاسأمليحفاطمةUB76506واألرض الحياة علومإعدادي

08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسالساهلجهانCD326556واألرض الحياة علومإعدادي

07923Lاإلدريسي الشريف إعدادية ملحقة-المرسبولمان: إقليممكناس-  فاسجعوانلبنىCD134940واألرض الحياة علومإعدادي
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08044Tالسادس محمدبولمان: إقليممكناس-  فاسالحجارابتسامCD421877واألرض الحياة علومإعدادي

26355Wبطوطة إبنبولمان: إقليممكناس-  فاسإجرضاوننزهةCN9293واألرض الحياة علومإعدادي

24416Nاألملتازة: إقليممكناس-  فاسالفالحخديجةCD606085واألرض الحياة علومإعدادي

20174Cالعربي المغربتازة: إقليممكناس-  فاسالطاهريكريمةZ424774واألرض الحياة علومإعدادي

16670Uمغراوةتازة: إقليممكناس-  فاسشقيقاركريمةZ476473واألرض الحياة علومإعدادي

23281Eاإلعدادية البيبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالعمري  الفيالليكريمةCD334070واألرض الحياة علومإعدادي

21903Gاإلعدادية بوعروس  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبوشعر حنانCD364690واألرض الحياة علومإعدادي

22682Dاإلعدادية خاللفة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسازوينبثينةCD511125واألرض الحياة علومإعدادي

21906Kاإلعدادية الزريزر ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاساليعقوبي حنانZ480023واألرض الحياة علومإعدادي

25361Rاإلعدادية زروال بني يحيى سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالزعيمليلىCD506016واألرض الحياة علومإعدادي

20039Fاإلعدادية المخفي سيدي ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسبالخيريفاطمةFH53291واألرض الحياة علومإعدادي

15937Xاإلعدادية نوفمبر 16 ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالناليإكرامZT90782واألرض الحياة علومإعدادي

24411Hاإلعدادية اوطابوعبان ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالحاجيويخديجةCD510302واألرض الحياة علومإعدادي

20038Eاإلعدادية الولجة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالبوكيليمريمCD393080واألرض الحياة علومإعدادي

23921Aاإلعدادية داود اوالد ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسازويتةالزهراء فاطمةCD235751واألرض الحياة علومإعدادي

21905Jاإلعدادية  تبودة  ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالفطريمديحةCD221125واألرض الحياة علومإعدادي

15936Wاإلعدادية علي اإلمام ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسالحائكسناءCD506102واألرض الحياة علومإعدادي

23282Fاإلعدادية الغوازي ثانوية تاونات: إقليممكناس-  فاسهداريشيماءZT105796واألرض الحياة علومإعدادي

15930Pاإلعدادية بوهودة ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسطوقيعائشةAE10280واألرض الحياة علومإعدادي

21902Fاإلعدادية الواد راس ثانويةتاونات: إقليممكناس-  فاسجرديني سليمةCB285819واألرض الحياة علومإعدادي

21830Cالفطواكي حمان االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسمساعديسعادD444503واألرض الحياة علومإعدادي

24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسكمليوفاءV276429واألرض الحياة علومإعدادي

02255Aهللا عبد بن عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسبلغاديفاطمةG900991واألرض الحياة علومإعدادي

24310Yالوديي عالل االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسزيتونيكوثرCD228389واألرض الحياة علومإعدادي

21175Rأنوال االعدادية الثانويةيعقوب موالي: إقليممكناس-  فاسحليمسهامCD236323واألرض الحياة علومإعدادي

02244Nالصقلي جواد سيديفاس: عمالةمكناس-  فاسالدرويشبديعةCD136446واألرض الحياة علومإعدادي

02243Mهارون عينفاس: عمالةمكناس-  فاسبرشانفتيحةEA113504واألرض الحياة علومإعدادي

21491Jرشد ابنمكناس: عمالةمكناس-  فاساشعونجاةIA25668واألرض الحياة علومإعدادي

03943Kملولي إدريس بن أحمدمكناس: عمالةمكناس-  فاسبوغالفليلىAE26599واألرض الحياة علومإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالمزيويعبدالكريمZT91607واألرض الحياة علومإعدادي

06847Sالنصرالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمدرويشيالواحد عبدFH23353واألرض الحياة علومإعدادي

24805Lاإلعدادية ايغمان عوينة ثانويةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمحمدوشالحسينPB178673واألرض الحياة علومإعدادي

06846Rالخضراء المسيرةالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمالمهرعليJZ2322واألرض الحياة علومإعدادي

23981Rالفاسي عاللالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميمبوراص محمدSA14518واألرض الحياة علومإعدادي

26287Xسينا إبنالزاك-  أسا: إقليمنون واد-  كلميماغروضاحمدUA91071واألرض الحياة علومإعدادي

17240Nيونيو 30 اإلعدادية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميم أفتيس حسناءJB376964واألرض الحياة علومإعدادي
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17247Wاليزيدي محمد التأهيلية الثانويةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمالداكفاطمةJA164141واألرض الحياة علومإعدادي

21360S إبضر  اليزيدي محمد إعدادية ملحقةافني سيدي: إقليمنون واد-  كلميمسليميمينةJB210740واألرض الحياة علومإعدادي

15386Yهللا عبد بن عاللطانطان: إقليمنون واد-  كلميمغالمالوهاب عبدN353549واألرض الحياة علومإعدادي

20928Xالذهبي المنصورطانطان: إقليمنون واد-  كلميممنصرعبدالرحيمEE521028واألرض الحياة علومإعدادي

15385Xالخضراء المسيرةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمحمو أيتحسنJE257359واألرض الحياة علومإعدادي

25499Rاإلعدادية الحسن موالي العهد ولي ثانويةطانطان: إقليمنون واد-  كلميمبولمانيمينةJY14249واألرض الحياة علومإعدادي

22872Kافركطكلميم: إقليمنون واد-  كلميمكليهيلبنىMA120303واألرض الحياة علومإعدادي

10658Jالنخيلكلميم: إقليمنون واد-  كلميمزعبولفاطمةJT39549واألرض الحياة علومإعدادي

21918Y أدايكلميم: إقليمنون واد-  كلميمعطارالكريم عبدPA76678واألرض الحياة علومإعدادي

19876Dطفيل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشغيوتراناH644118واألرض الحياة علومإعدادي

24132Eزهر ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالدين زينميلودةHH5096واألرض الحياة علومإعدادي

24576Mالبحتريآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالدحمانيالزهراء فاطمةH642368واألرض الحياة علومإعدادي

24133Fاالول ادريس الموالىآسفي: إقليمآسفي-  مراكشمروانيهشامH392743واألرض الحياة علومإعدادي

26007Tالشافعي اإلمامآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالغزالفيرضىH494049واألرض الحياة علومإعدادي

19876Dطفيل ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشجباطسليمةH582227واألرض الحياة علومإعدادي

24576Mالبحتريآسفي: إقليمآسفي-  مراكشالخدريكريمةH644428واألرض الحياة علومإعدادي

24132Eزهر ابنآسفي: إقليمآسفي-  مراكشبحتريسعادH644922واألرض الحياة علومإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشبنداوودكوثرEE530216واألرض الحياة علومإعدادي

20935Eتيديلي ملحقةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشدباريسكينةEE607530واألرض الحياة علومإعدادي

18661Hامطاع اوالد اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشباهلل مغنيخديجةN363500واألرض الحياة علومإعدادي

20939Jابراهيم موالي االعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشاكنيكوثرEE473958واألرض الحياة علومإعدادي

21861Lالفطواكي حمانالحوز: إقليمآسفي-  مراكشكيحليسرىY403654واألرض الحياة علومإعدادي

20936Fالتوامة اإلعدادية الثانويةالحوز: إقليمآسفي-  مراكشالحاجبينوالEE490947واألرض الحياة علومإعدادي

25792Jالجعافرة المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشاالنصاري حميدUC135173واألرض الحياة علومإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبابا أيتالفتاح عبدEE478399واألرض الحياة علومإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالمركاويمريمJB475052واألرض الحياة علومإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشبنجعفراسماعيلEE601024واألرض الحياة علومإعدادي

26747Xاإلعدادية األمـــــل. ثاالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالوجناتيسارةEE495309واألرض الحياة علومإعدادي

25660Rبوشان المندمج التربوي المركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشالعلويخالدJB422956واألرض الحياة علومإعدادي

25677Jلمحرة المندمج التربوي لملركبالرحامنة: إقليمآسفي-  مراكشارماديكوثرEE459795واألرض الحياة علومإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوكادررضوانEE428705واألرض الحياة علومإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشلكرينيهللا عبدJT18860واألرض الحياة علومإعدادي

24221Bجلون بن عمرالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالرويزيأمينH703400واألرض الحياة علومإعدادي

24549Hيعتة عليالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوبكريالدين صالحPB148936واألرض الحياة علومإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبالمامونعزيزGK119004واألرض الحياة علومإعدادي

25682Pدرويش محمود اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبوكرينايوبN359987واألرض الحياة علومإعدادي
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24219Zعبدالنعيم بن سعيد سيدي اعدادية الصويرة: إقليمآسفي-  مراكشاحموهللا عبدOD28818واألرض الحياة علومإعدادي

10397Aتفتاشتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشامهلسنزهةH581839واألرض الحياة علومإعدادي

24218Yبوعبيد الرحيم عبد اعداديةالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشبفرانبوشعيبMC238290واألرض الحياة علومإعدادي

24217Xالفاسي عاللالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالطاهريرشيدH496868واألرض الحياة علومإعدادي

23038Rسينا ابنالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشالحاجبيعبدالرحيمEE701557واألرض الحياة علومإعدادي

23937Tداوود ايتالصويرة: إقليمآسفي-  مراكشطلحةمحمدLA145279واألرض الحياة علومإعدادي

21943Aالبيروني اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشكياسودادH641922واألرض الحياة علومإعدادي

13995Lالحسن موالي السلطان اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشعديأمينةHA167164واألرض الحياة علومإعدادي

21943Aالبيروني اإلعدادية الثانوية اليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشالصغيرزهيرX321761واألرض الحياة علومإعدادي

26723Wالبناء ابناليوسفية: إقليمآسفي-  مراكشتيكوردياشراقHH57071واألرض الحياة علومإعدادي

21853Cالثاني الحسن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالدباليعمرEC12168واألرض الحياة علومإعدادي

18465Vالنفيس ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشبوحسنياسمهانEE348743واألرض الحياة علومإعدادي

26623Mالمنفلوطي اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشصحبةعبدالرزاقEE585318واألرض الحياة علومإعدادي

26621Kتمزكدوين اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشعالل ايتيونسEE455775واألرض الحياة علومإعدادي

24640Gتومرت ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشالمنصوراسماءN377797واألرض الحياة علومإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشعطيفمحمدEE511006واألرض الحياة علومإعدادي

24556Rالخامس محمد اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشابوهانياسينEB162944واألرض الحياة علومإعدادي

24641Hبطوطة ابن اإلعدادية الثانويةشيشاوة: إقليمآسفي-  مراكشعبدوهياسينEE518466واألرض الحياة علومإعدادي

09360Yاالعدادية الحجاج ابن  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشجعوانيحسناءN315147واألرض الحياة علومإعدادي

26717Pالشرقي اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشعصوديسعيدHA161571واألرض الحياة علومإعدادي

23112Wالتأهيلية  موسى سيدي  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبعاطي كريمQA155095واألرض الحياة علومإعدادي

26718Rعمرو اوالد االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشلعويطريصالحIC66417واألرض الحياة علومإعدادي

24551K االعدادية خلوف اوالد ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالمكاويرحالY365057واألرض الحياة علومإعدادي

24555Pاالعدادية عمر بويا  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشبلحاج ايتعبدالصمدEE526209واألرض الحياة علومإعدادي

25454Sالهيادنة االعدادية الثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالحفيانمحمدGA134614واألرض الحياة علومإعدادي

09360Yاالعدادية الحجاج ابن  ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشالزهريأسماءIC92814واألرض الحياة علومإعدادي

09347Jاالعدادية الصهريج ثانويةالسراغنة  قلعة: إقليمآسفي-  مراكشغرايرمحمدY378799واألرض الحياة علومإعدادي

23479Vالخطاب ابن عمر اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشصفوانحسناءIC88491واألرض الحياة علومإعدادي

24222Cالكنديمراكش: عمالةآسفي-  مراكشاقبال الشرقاويالزهراء فاطمةEE495590واألرض الحياة علومإعدادي

02836Gالداخلةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشناصر ايتخديجةEE537836واألرض الحياة علومإعدادي

26559Tالحسنى اإلعدادية الثانويةمراكش: عمالةآسفي-  مراكشالخياطإيمانEE476436واألرض الحياة علومإعدادي
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