
الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

العلوم�الر�اضية�″ أ″  - تخصص�فر�سية مسلك�ال��شيح�:
1

مصادق�عليھZ185100604الأن��ورزازات03-08-13713061994عز�زي��اجر1
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

م.ع.   التكنولوجيات�الك�ر�ائية مسلك�ال��شيح�:
21

مصادق�عليھZ185100039الذكرابليدة20-10-12310691996لعظيمي�اسماعيل1
مصادق�عليھ�D138819282عمذكرطاطا14-11-13012651996ايت�وكر�م�ياس�ن10
مصادق�عليھ�Z185100454عمذكردوار�تمزرة�قبيلة�ايت�عمرو�جماعة�وسلسات02-08-13038521990بن�املدن�حميد11
مصادق�عليھ�Z185100472عمذكرتازناخت�ورزازاتت25-08-12303781976عثما�ي�ا��سن12
مصادق�عليھ�Z185100473عمذكر�دوار�أدروك�تزناخت�17-06-�12315651988عثما�ي��أم�ن13
مصادق�عليھZ185100500الذكرايت�ز��ب�ورزازات�25-10-12888551995حمدون��عبد�الرحيم14
مصادق�عليھ�Z185100539عمذكرتاكون�ت�زكورة19-07-13499681995إقبان�يوسف15
مصادق�عليھZ185100559الذكرتازناخت�ورزازات26-09-13861901989ايت�القائد�عمر16
مصادق�عليھZ185100760الذكرتلوات�ورزازات05-03-13501341996بور�ان��عبد�هللا�17
مصادق�عليھZ185100839الذكرورزازات02-04-13537031986النادية�عبدالواحد18
مصادق�عليھZ185100876الذكرتارميكت�ورزازات20-12-13552401990العساوي�سعيد19
مصادق�عليھZ185100100الذكرورزازات05-06-12336341992او�و�و�جمال2

مصادق�عليھZ185100878الذكرتنغ��03-05-14034791992الصغ���اسماعيل20
مصادق�عليھZ185101170الذكرتازنخت10-01-14264301988برخوش�عبد�ا��الق21
مصادق�عليھD147035514الذكرايمي���امرز�ان02-10-12469591997امناي�ع����3
مصادق�عليھZ185100136الذكردوار�امضغار�قبيلة�ايت�اعمرو 12-12-12876911998ايت�االقبلة�فؤاد4
مصادق�عليھZ185100176الذكرتازناخت�ورزازات07-01-13103941993ابورك�محمد5
مصادق�عليھZ185100182الأن��أوالد�خلوف�قلعة�السراغنة25-12-12423561992بن�ع���قدور��سكينة�6
مصادق�عليھD137597420الذكردوار�تزناخت�ايت�كرسيف07-11-12859381994ا��ط��ي�عبد�اللطيف7
مصادق�عليھ�D138302636عمذكرتازناخت10-03-12460911992بوكزول���محمد8
مصادق�عليھ�Z185100374عمذكرورزازات19-04-12439011993اكودالن�اسماعيل9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

م.ع.   التكنولوجيات�املي�انيكية مسلك�ال��شيح�:
2

مصادق�عليھZ185100371الذكرمراكش27-01-12966221994املقدم�عبد�العا��1
مصادق�عليھZ185100520الذكرو�سلسات�ورزازات10-10-13783711994برخوش�محمد2
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك��العلوم�الر�اضية�-أ- مسلك�ال��شيح�:
54

مصادق�عليھZ185100007الأن��غسات�ورزازات05-07-12224941994مساعد�فاطمة1
مصادق�عليھZ185100163الذكر���سيدي�حساين�ورزازات08-02-12877251998وعمو�يوسف10
مصادق�عليھZ185100169الذكردوار�ازر�ي�ايت�اكرور�جماعة�غسات22-01-12213461987الغا���معاد11
مصادق�عليھZ185100224الأن��ورزازات06-04-13018331997قا����أميمة12
مصادق�عليھ�Z185100262عمذكرورزازات15-02-13082691991أيت�شعايب�أسامة13
مصادق�عليھZ185100266الأن��ورزازات20-09-13254591997امجاد�ماجدة14
مصادق�عليھZ185100284الذكردوار�انميد�جماعة�خزامة18-07-13005641994موض�ن�عبدالسالم15
مصادق�عليھ�Z185100328عمذكرامي�نوالون�ورزازات07-08-13472771990اسارو�محمد16
مصادق�عليھZ185100386الذكرورزازات17-10-12233141993احدو�جواد17
مصادق�عليھ�Z185100387عمأن��ورزازات12-09-13291911994حموي�كر�مة18
مصادق�عليھZ185100391الذكروارزازات27-05-���13336531983ام���سن19
مصادق�عليھZ185100042الذكرايدلسان�ورزازات27-07-12427071996ايت�عبد�السالم��محمد2

مصادق�عليھD134819274الذكرورزازات11-02-13465091997ارعر�ع�حمزة20
مصادق�عليھ�Z185100448عمأن��ورزازات06-03-13463981995زروال�اميمة21
مصادق�عليھD132471752الذكرورزازات04-07-13535561998زنزار�عبد�الو�اب22
مصادق�عليھ�Z185100457عمذكرتزن�ت02-11-12703501990كغ���عبدهللا23
مصادق�عليھZ185100492الذكرترميكت�ورزازات�08-01-13785991982بادو�محمد24
مصادق�عليھZ185100495الذكرميدلت17-08-13440471995بو�كر�وي�ايوب25
مصادق�عليھ�Z185100498عمذكرورزازات17-06-13718161995العمرا�ي�محمد26
مصادق�عليھZ185100504الذكرتلوات�ورزازات�15-06-13715601990ايت�عبو��ايدار�27
مصادق�عليھ�Z185100517عمذكرادلسان�ورزازات12-02-13216651995إدرمي�أحمد28
مصادق�عليھ�Z185100523عمذكرب�ن�الو�دان�از�الل28-03-13540431984كرمان�محمد29
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مصادق�عليھD134430881الذكرورزازات13-03-12463491999الفر�دي�اسامة3
مصادق�عليھZ185100527الذكرو�سيلسات�ورزازات10-10-13038671995بوح�����محمد30
مصادق�عليھ�Z185100567عمأن��م���الصو�رة25-02-13842361995شقرون�مر�م31
مصادق�عليھZ185100583الذكرامرز�ان�ورزازات�28-10-13813241979امالل��عبد�الكر�م32
مصادق�عليھZ185100639الذكرادي�ل15-03-13941471993شوكر�ابرا�يم33
مصادق�عليھZ185100641الذكر��غبالت�زاكورة19-08-12924741991والطالب�حسن34
مصادق�عليھ�Z185100645عمأن��اكدز�ورزازات20-08-13960211989ايت�بن�عدي��مليكة35
مصادق�عليھZ185100670الذكردوار�تاوس�ت�إغرم�نوكدال01-11-13436751995أح��ي�محمد36
مصادق�عليھZ185100697الأن��ورزازات30-06-13845171994مستقيم��عيمة37
مصادق�عليھZ185100728الذكر�اميضر19-08-14042471990كر�م�حميد38
مصادق�عليھ�D135819288عمأن��ورزازات12-05-13826571997معطو�ي�اميمة39
مصادق�عليھD130351450الذكراماس�ن06-04-12620241998معاد�وعمو4

مصادق�عليھZ185100753الذكرسكورة�ورزازات15-04-14052831996التغزاوي�محمد40
مصادق�عليھZ185100765الذكرتجماصت�تنغ��02-09-14044081981قا����مراد41
مصادق�عليھ�Z185100768عمأن��ورزازات13-04-13842641992العامري��ند42
مصادق�عليھ�Z185100789عمذكرتازار�ن�زكورة22-10-14025461984ملغري�سعيد43
مصادق�عليھZ185100818الذكردوار�مالل�ترناتة�زاكورة20-06-14088171992عروى�فؤاد44
مصادق�عليھ�Z185100824عمأن���سكورة�ورزازات21-03-13597261989النيا�جليلة45
مصادق�عليھZ185100838الذكرورزازات�02-01-14036641997املكرو����ياسر46
مصادق�عليھ�D131411932عمأن��تارميكت�ورزازات07-02-13675791999ايت�عبد�الكر�م�مر�م47
مصادق�عليھZ185100877الذكرتلوات-ورزازات27-07-12572441994ايت�بادي�محمد48
مصادق�عليھZ185100897الأن��ورزازات18-05-13677351996سبع�ن�سارة49
مصادق�عليھ�Z185100085عمأن��ورزازات17-06-12429711995ايت�رحو�نجوى 5

مصادق�عليھD132918538الأن�����الوحدة�ورزازات03-02-13670291996ا��ماوي�خديجة50
مصادق�عليھ�Z185100901عمأن��تامكروت�زكورة24-07-�13846101980نصاري�س�ام51
مصادق�عليھZ185100931الذكرصفرو 01-08-13571871991الكس���عبدالن��52
مصادق�عليھ�Z185100953عمذكرتمزموط�ورزازات06-05-14091151995ا��يا�ي�محمد53
مصادق�عليھZ185101185الذكردوار�وكينخت�و�سيلسات�تازناخت�ورزازات15-08-14278231994ايت�محند���سن54
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مصادق�عليھZ185100095الذكرايت�سدرات�س�ل�الغر�ية�تنغ��16-11-12520331998ا��ا�ي�مراد6
مصادق�عليھZ185100103الذكرتارميكت�ورزازات30-03-12465831990أعز�زي�توفيق7
مصادق�عليھ�Z185100129عمأن��مركز�تزار�ن26-01-12558361997حا����سرى 8
مصادق�عليھZ185100143الذكرقلعة�السراغنة�22-02-12810111997نوكوط�حسن9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك��داب مسلك�ال��شيح�:
223

مصادق�عليھZ185100022الذكرايت�ز��ب�ورزازات24-06-12180771999ابو�الرجاء�خليل1
مصادق�عليھD135760642الذكرامي�مقورن�اشتوكة�ايت�با�ا18-03-12136581997حوسا�العر�ى10

مصادق�عليھZ185100525الأن���ترميكت�ورزازات01-07-13690241995الروي�س�يلة100
مصادق�عليھZ185100532الذكراكدز�زاكورة20-04-13833601992ايت�سيدي�امحمد��شام101
مصادق�عليھZ185100538الأن��ايت�تمليل�از�الل�20-01-13808681994كر�م�السعدية102
مصادق�عليھ�Z185100542عمأن��غاسات�ورزازات07-09-13336401989مح���غيثة103
مصادق�عليھZ185100546الذكرغسات�ورزازات12-11-12403621991بايوس��بو�كر104
مصادق�عليھZ185100548الأن��اي��ر�ميدلت05-07-13342671999بو�كرداسن�حفصة105
مصادق�عليھZ185100550الأن��ورزازات22-01-13834891996الصا�غ�خلود106
مصادق�عليھZ185100551الأن��ورزازات22-05-13327791996اميناس���يلة107
مصادق�عليھ�Z185100556عمأن�����ايت�كضيف�ورزازات29-02-13726391996الرحا���حفيظة108
مصادق�عليھ�Z185100558عمأن��تارميكت�ورزازات06-09-13278591985مستقيم�جميلة109
مصادق�عليھZ185100059الذكردوار�تيفولتوت�ورزازات23-07-12358741978سوسو�جمال11

مصادق�عليھ�Z185100560عمأن��امرز�ان�ورزازات15-12-12319311989ايت�مع���ملياء110
مصادق�عليھZ185100561الذكراسفي04-10-13225881977عك��ة�سعيد111
مصادق�عليھ�Z185100563عمأن��ورزازات03-08-13077691995ابنع���نادية112
مصادق�عليھ�Z185100570عمذكرمغراوة�تازة15-05-12933091982ازروال�ا��سن113
مصادق�عليھ�Z185100571عمأن��ورزازات24-09-13788281997ايت�خراز��اسماء114
مصادق�عليھZ185100572الذكرورزازات08-05-13375661995سو�اوي�ا��س�ن115
مصادق�عليھZ185100573الأن��اقرمود�الصو�رة09-04-13872441991س�يل�عا�شة116
مصادق�عليھZ185100578الأن��ا��م�سات24-05-13398291990خبو�ز�ن�يلة117
مصادق�عليھ�Z185100581عمأن��ورزازات04-01-13816551983بنجدي�عواطف118
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مصادق�عليھ�Z185100582عمذكرحودران�ا��م�سات31-10-13556061987حراك�محمد119
مصادق�عليھZ185100078الذكرمراكش�املدينة�مراكش29-01-12514561991بن�حدو�عبدالكر�م12

مصادق�عليھ�Z185100587عمذكرتلوات�ورزازات�18-08-13624301981ايت�ع���ابرا�يم��محمد120
مصادق�عليھ�Z185100590عمذكرورزازات�03-08-13220431983البوخاري��ع���121
مصادق�عليھZ185100593الذكرسكورة�ورزازات19-10-13116841988ايت�الشع���محمد122
مصادق�عليھ�Z185100595عمأن��ورزازات22-11-13557821988مكيل��اميمة�123
مصادق�عليھZ185100596الذكرتمايوست20-04-13437861995ختو�رشيد124
مصادق�عليھ�Z185100601عمأن��ابليدة�زكورة14-09-13341501990أيت�محمد�لي��125
مصادق�عليھZ185100613الأن��ورزازات03-05-13768061994مون���خديجة126
مصادق�عليھD132396644الأن��دوار�تكمي�ا��ديد����ترميكت��ورزازات26-07-13279211994إمز�ل�مر�م127
مصادق�عليھZ185100615الذكروالد�املسعود�سكورة�23-06-12666661992ا��زو����عبد�العز�ز128
مصادق�عليھ�Z185100618عمأن��ورزازات12-05-13831471986بقادر�امال129
مصادق�عليھ�Z185100081عمأن��غسات�10-11-12496131993تبعالت�فاطمة13

مصادق�عليھ�Z185100619عمأن��ايت�سدرات�س�ل�الشرقية�ورزازات01-07-13465901973فائق�ز�رة130
مصادق�عليھZ185100632الذكرالدار�البيضاء12-10-12823391978از�ك�عبد�العز�ز132
مصادق�عليھZ185100633الذكراوالد�بوز�ان�ارفود�الراشدية05-11-13929581977بورزوق�عبد�املجيد133
مصادق�عليھZ185100644الذكرتازناخت�ورزازات26-11-13813371992ايت�محند�عبد�العز�ز134
مصادق�عليھZ185100647الذكرتارميكت�ورزازات�31-03-13653511990اشك�ا�ي��محمد135
مصادق�عليھ�Z185100648عمأن�����الوحدة�رقم�022095-12-13976391983ادر�����لالمليكة136
مصادق�عليھZ185100651الذكرورزازات12-04-13433441984بكر�ن�خالد137
مصادق�عليھ�Z185100652عمأن��ورزازات08-10-13432461987امز�ل�فاطمة�الز�راء138
مصادق�عليھ�Z185100653عمذكرالدارالبيضاء17-02-13816191981اغزو�رشيد139
مصادق�عليھZ185100082الأن��ايت�ز��ب�ورزازات29-01-12325081994افليل�س�فاطمة�الز�راء14

مصادق�عليھ�Z185100655عمأن��ب���عم���الشرقي�ن10-10-13875281974حافظ�عا�شة140
مصادق�عليھZ185100663الذكرتارميكت�ورزازات23-07-13873211994ايت�قا�����كر�م�141
مصادق�عليھZ185100665الأن��ورزازات22-07-13753591997املزواري�انصاف142
مصادق�عليھZ185100672الأن��سكورة�ورزازات25-07-13280851995مرشيد�لي��143
مصادق�عليھZ185100674الأن��ورزازات09-06-13930491989العزمي�نجاة144
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مصادق�عليھZ185100679الأن��سكورة01-05-13831701988تاحشن�غيثة145
مصادق�عليھ�Z185100681عمأن��مراكش25-08-13755031978التجا�ي�الوا���سم��ة146
مصادق�عليھZ185100684الأن��سكورة�ورزازات�15-09-13918111997شبوخ�سكينة�147
مصادق�عليھ�Z185100689عمذكرغاسات�ورزازات08-05-13372371987منصوري�محمد148
مصادق�عليھ�Z185100705عمأن��ورزازات�25-03-13990231978الصال����حسنة�149
مصادق�عليھZ185100084الأن��ورزازات12-05-12519131997ا��طا�ي�ز��ب15

مصادق�عليھ�Z185100710عمأن��مراكش�املدينة�مراكش01-01-13584891994ازناك�لي��150
مصادق�عليھ�Z185100715عمأن��ورزازات21-04-13468381999أزن�ن�أمال151
مصادق�عليھZ185100719الذكرسكورة�ورزازات28-02-13430091991مروا�ي�ا��س�ن152
مصادق�عليھD136388148الأن��دوار�تكمي�ا��ديد�27-02-13275041993فلو���فاطمة�الز�راء153
مصادق�عليھZ185100723الذكرورزازات26-08-13967971992با����عبد�السالم154
مصادق�عليھZ185100727الأن��تارميكت�ورزازات18-08-13944471993بلقايد�فاطمة�الز�راء�155
مصادق�عليھ�Z185100741عمأن��اسول�تنغ���10-01-13997431997حنا�مر�م156
مصادق�عليھD130376511الذكرتازناخت�ورزازات09-11-13746781991شم����كمال157
مصادق�عليھZ185100747الذكر�تازناخت�ورزازات17-05-13905521991ازو�ار�عبد�الصمد158
مصادق�عليھZ185100749الذكرتمفيت��أمرز�ان�ورزازات16-07-13721151984قيوش��حسن159
مصادق�عليھ�Z185100094عمذكرايت�سدرات�س�ل�الشرقية�تنغ��28-02-12673671973شبا�ي�رشيد16

مصادق�عليھZ185100757الذكرزكورة11-12-14021461997جال���عبد�الرحيم160
مصادق�عليھ�Z185100776عمذكرامرز�ان�ورزازات16-02-13528341991قيوش�كمال161
مصادق�عليھZ185100780الأن��ايكنون�ت�نغ���30-01-13854792000ايت���سن��حياة�162
مصادق�عليھZ185100790الأن��رفالة�از�الل23-03-13068941991حمزي�عواطف163
مصادق�عليھ�Z185100791عمأن��ايت��ا�ي�تنغ��10-10-13715511985بو�����ملكة164
مصادق�عليھ�Z185100797عمذكرتارميكت�ورزازات04-10-13868141987الناصري�عبدالصمد165
مصادق�عليھ�Z185100799عمأن��ورزازات17-06-13652331995ا��افظي�فاطمة166
مصادق�عليھ�Z185100800عمأن��ترناتة�زاكورة26-12-13874431993ايت�بلقاسم��شرى 167
مصادق�عليھZ185100804الذكرورزازات15-06-12968471985خز�ز�وليد168
مصادق�عليھZ185100805الأن��غسات�ورزازات08-01-13724001990بابا��عيمة169
مصادق�عليھZ185100104الذكرتلوات�ورزازات13-08-12674221995ايت�محمد�محمد17
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مصادق�عليھZ185100810الذكرتارميكت�ورزازات15-09-13900631995ايت�ببالل�محمد170
مصادق�عليھZ185100813الأن��تلوات�ورزازات17-03-13995431983ل�ري�نجاة171
مصادق�عليھ�Z185100814عمأن��اكدز�زاكورة23-04-12633111991اشل���السعدية172
مصادق�عليھZ185100817الذكرأزرو�إفران�10-12-14055501984اكراة��من���173
مصادق�عليھZ185100823الأن��ورزازات20-12-12932101986بوز�ارن�شفية174
مصادق�عليھZ185100826الذكرورزازات12-09-��14069461995سناوي�ايوب175
مصادق�عليھZ185100828الذكرالدار�البيضاء�انفا25-10-14001031987ايبورك��سفيان176
مصادق�عليھZ185100829الأن��تارميكت�ورزاازات27-05-14029851989بدنة�خديجة177
مصادق�عليھ�Z185100833عمذكرالراشيدية12-06-13987971996بولغراض�يوسف178
مصادق�عليھZ185100835الذكرورزازات06-07-�13523181992شار�عماد179
مصادق�عليھZ185100106الأن��ورزازات17-09-12584281995شكري�سعيدة18

مصادق�عليھ�Z185100845عمأن��ورزازات10-01-13696121995اعز�زي��يبة180
مصادق�عليھZ185100847الذكرورزازات23-11-13509171995القادري�محسن181
مصادق�عليھ�Z185100848عمذكرأكذز�زاكورة18-07-13922661994ايت�افق���محمد182
مصادق�عليھZ185100850الأن��ورزازات06-11-13656231995بونص���الز�رة183
مصادق�عليھZ185100852الأن��طان�طان�طانطان09-11-14032401993وتيدير�امال184
مصادق�عليھ�Z185100862عمأن��غر�س�العلوي�الراشيدية20-07-13034181983مساعدي�خديجة185
مصادق�عليھZ185100867الأن��تارميكت�ورزازات05-08-14050671989اتبا�مر�م186
مصادق�عليھZ185100871الذكرترميكت�ورزازات16-03-14032581993بوت��ينة�ياس�ن187
مصادق�عليھZ185100872الأن��كتاوةزكورة06-11-14061721993خو�ا�اسماء188
مصادق�عليھZ185100873الذكرترميكت�ورزازات�28-03-13884871991مورو�محسن�رمضان189
مصادق�عليھZ185100113الذكرورزازات10-07-12760311996الطيان�بوشعيب19

مصادق�عليھZ185100881الأن��زاكورة01-08-14072461983ايت�احدة�حنان190
مصادق�عليھ�Z185100883عمأن��ورزازات01-01-14049431989حن���عواطف191
مصادق�عليھ�Z185100884عمأن��اغبالو�نكردوس�الراشيدية24-11-13351151992خو�ا�جميلة192
مصادق�عليھZ185100889الذكرفم�زكيد�طاطا24-09-13701681989حمو�����محمد193
مصادق�عليھZ185100895الأن��تزار�ن�ايت�با�ا�تزار�ن�06-09-13910301995الطا�ر�اكرام194
مصادق�عليھ�Z185100899عمذكرورزازات�10-05-13495351986ايت��س�يفت�ا��سن�195
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مصادق�عليھZ185100900الأن��ورزازات12-06-13963581980جناح��امينة196
مصادق�عليھ�Z185100903عمذكرتندوت�ورزازات01-01-14020421973شو���عمر197
مصادق�عليھZ185100908الذكر���سيدي�داود�رقم��77ورزازات19-09-13159891993البص���عبد�الرحيم198
مصادق�عليھ�Z185100912عمأن��تارميكت�ورزازات09-12-13713601996فيدود��اجر199

مصادق�عليھZ185100023الذكرتيدي���ورزازات10-01-12380551999ايت�بن�حامد�يوسف2
مصادق�عليھZ185100119الذكرورزازات28-05-12533411989كرضيان�عبد�الغفور 20

مصادق�عليھ�Z185100913عمأن��ورزازات06-11-13944341986كنون�ال�ام200
مصادق�عليھD131404456الأن��ايت�سدرات�الس�ل�الغر�ية25-08-12958351998رفقي�كر�مة201
مصادق�عليھ�Z185100915عمذكردوار��عدادات�امسمر�ر�تنغ��01-01-�13953131985مي��يوسف202
مصادق�عليھZ185100917الذكرالدار�البيضاء03-08-��12227571987لو�ن�يل203
مصادق�عليھ�Z185100921عمذكرسكورة30-06-13956281994الشر���وائل204
مصادق�عليھ�Z185100945عمأن��تارميكت�ورزازات26-11-14092041982ايت�ا�ا�لطيفة205
مصادق�عليھZ185100958الذكرامرز�ان�ورزازات20-02-�13739971993ايت���سن�اسامة206
مصادق�عليھD135277821الذكروسلسات�ورزازات02-04-13002171994أرحوي�حميد208
مصادق�عليھZ185100971الأن��ورزازات08-11-13887751981ايت�العادل�عواطف209
مصادق�عليھZ185100131الأن��ايت�ز��ب�ورزازات13-04-12770461996ايت�افكر�وداد21

مصادق�عليھZ185100972الذكرورزازات26-02-14104561986ايت�ع���اعدي�عبد�اللطيف210
مصادق�عليھZ185100978الذكرورزازات31-10-14099851966ابردين�حسن211
مصادق�عليھZ185100979الأن��ورزازات�26-09-12693881989امزوك���عيمة�212
مصادق�عليھZ185100980الأن��امرز�ان�ورزازات01-11-14085411984امزوك�سم��ة213
مصادق�عليھZ185100984الذكرورزازات29-04-14035451992عز�زي�اشرف214
مصادق�عليھZ185100986الأن��ورزازات22-10-14094081996اعب�بوش�اميمة215
مصادق�عليھ�Z185100987عمذكرامسمر�ر�ورزازات15-06-14131911978اعر�ش�محمد216
مصادق�عليھ�Z185101149عمذكرامرز�ان13-04-14259631983رشام�عبد�الصادق217
مصادق�عليھ�Z185101151عمذكرورزازات13-06-14036351990معرفة�عماد218
مصادق�عليھZ185101153الأن��ورزازات01-06-14264531995ايت�و�شيخ�خديجة219
مصادق�عليھ�Z185100134عمأن��تامكروت�زكورة05-03-12604001989بودوار�احالم22

مصادق�عليھZ185101154الذكرورزازات04-01-14259621994ا��طا�ي�زكر�اء220
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مصادق�عليھ�Z185101156عمذكرورزازات01-01-�14264151990عقو�ي�زكر�اء221
مصادق�عليھZ185101158الأن��ورزازات18-07-14268581981ببالل�سعاد222
مصادق�عليھZ185101167الذكرغاسات�ورزازات22-08-14266041990عبد�الوا���عبد�الصمد223
مصادق�عليھZ185101173الذكرورزازات29-01-14273881995البور�حمزة224
مصادق�عليھ�Z185101187عمأن��فم�زكيد�طاطا01-03-14291001985ابوحدو��فوز�ة225
مصادق�عليھZ185100137الذكرورزازات12-02-12755451997اكبول�عبد�العز�ز23
مصادق�عليھZ185100142الذكرس��وا�ورزازات01-01-12673151992بو��سن�احمد24
مصادق�عليھZ185100147الذكرورزازات11-02-�12713901994بلعيون�م�دي�25
مصادق�عليھZ185100152الذكرورزازات29-08-12754101997بوداوي�وليد26
مصادق�عليھZ185100153الذكرورزازات23-06-12461761989حمدن�نضال�27
مصادق�عليھZ185100158الذكرسيدي�اف��04-04-12654461988زا�ي�محمد28
مصادق�عليھZ185100161الذكرورزازات18-05-12881121988بواخبيان�ابرا�يم29
مصادق�عليھZ185100024الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات14-02-�12379231990ع���العر�ي3

مصادق�عليھZ185100167الأن���ورزازات31-07-12784891973ابو�سعيد��عا�شة�30
مصادق�عليھ�Z185100171عمأن��تارميكت�ورزازات12-11-12572021994زرو���امينة31
مصادق�عليھ�Z185100172عمأن��سكورة07-03-12254911998الكر�ع�فاطمة�الز�راء32
مصادق�عليھ�Z185100184عمأن��ابليدة�زكورة24-05-12972561991فراج�جميلة33
مصادق�عليھ�Z185100185عمأن��تارميكت�ورزازات20-06-12973031989اوفي�ت�فاطمة34
مصادق�عليھZ185100196الأن��ورزازات16-11-13149241992املزواري�ملياء35
مصادق�عليھZ185100197الأن��ورزازات27-03-13146831993اح������كوثر36
مصادق�عليھ�Z185100204عمذكرايدلسان�ورزازات20-12-12945521992بود���طھ�ياس�ن37
مصادق�عليھZ185100216الأن��ورزازات06-04-�13145461998اس�س�حنان38
مصادق�عليھZ185100220الذكرتاكون�ت�زكورة22-07-�12700001996مب��يك���ابرا�يم39
مصادق�عليھZ185100025الذكرورزازات04-06-12277191997عا�����ياس�ن4

مصادق�عليھ�Z185100229عمأن��تلمي�تنغ��11-02-13068351996بزدوز�سعيدة40
مصادق�عليھZ185100231الذكرورزازات03-05-13208481993ايت�عبد�الشيخ�محمد�ام�ن41
مصادق�عليھ�Z185100238عمأن��تازناخت�ورززات10-06-12162481982بلقعد��ند42
مصادق�عليھZ185100243الذكرالنقوب�زكورة02-05-�12695651988ايت�ا�شو�جالل43
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مصادق�عليھZ185100249الأن��ترميكت�ورزازات10-12-12751741996ابنا�ي�نوال44
مصادق�عليھZ185100252الأن��ا�غرم�النوكدال�ورزازات28-08-12541201995واوري��لثومة45
مصادق�عليھZ185100257الأن��ورزازات20-08-13200611992لغبا���فاطمة�الز�راء46
مصادق�عليھ�Z185100259عمأن��تارميكت�رزازات01-08-12674761997باور�ر�فاطمة�الز�راء47
مصادق�عليھZ185100263الأن��دوار�زاو�ة�سيدي�عثمان�28-05-12766751996ك���سماح48
مصادق�عليھ�Z185100267عمأن��ورزازات23-06-13186421996بن�حدو��اسيا�49
مصادق�عليھZ185100027الذكرورزازات27-08-12170511993العساوي��عبد�ا��ليل�5

مصادق�عليھZ185100270الذكرورزازات28-10-13026671986ا�شو�انوار50
مصادق�عليھZ185100271الأن��ا�غرم�النوكدال�ورزازات17-10-12202751995بوعبيد�مر�م51
مصادق�عليھ�Z185100276عمأن��ورزازات12-10-�13202521977اميم�عا�شة52
مصادق�عليھ�Z185100280عمأن��فاس17-09-12920111995العلمي�نجوى 53
مصادق�عليھ�Z185100290عمأن��كشايت�ترميكت�ورزازات04-05-�12902401984أوفي�ت�نظ��ة54
مصادق�عليھ�D136823686عمأن��دوار�العسكر�بومالن18-01-�12459071997بن�القايد�سكينة55
مصادق�عليھ�Z185100307عمأن��العامر�ة�قلعة�السراغنة01-01-12951281969ايت�لفقيھ�غيتة56
مصادق�عليھZ185100310الأن��امرز�ان�ورزازات28-03-13476731994ادحمان�اسماء57
مصادق�عليھ�Z185100317عمذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات07-03-12705031995امغارن�عبد�هللا58
مصادق�عليھZ185100319الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات14-09-13237571993مكدب��شام59
مصادق�عليھZ185100036الأن��ورزازات14-06-12253551993نا����سمراء�6

مصادق�عليھZ185100320الذكرتيدي��16-11-13238471996ابرا�يمي�ياس�ن60
مصادق�عليھZ185100321الذكرإن�ال18-11-�13352871997مام�إدر�س61
مصادق�عليھZ185100334الذكرورزازات03-04-13078301992ر�����محمد62
مصادق�عليھZ185100335الأن��مكناس21-07-13123101978امل��و�ي�اب�سام63
مصادق�عليھ�Z185100344عمذكرتوندوت�ورزازات16-11-12444661989املنصوري�محمد64
مصادق�عليھZ185100346الذكرورزازات20-08-13122451986ايت�ا��اج�لطفي�توفيق65
مصادق�عليھZ185100355الذكربو�يالن�تازة02-04-13118911997بوز�ان�ادر�س66
مصادق�عليھZ185100356الذكربومالن�دادس06-07-12813431996مساعد�امل�دي67
مصادق�عليھZ185100364الذكرإيم�ن�أوالو�ن�ورزازات15-05-13152831996وحمان�ا��س�ن68
مصادق�عليھ�Z185100366عمأن��ورزازات21-03-13125621999ابوتجدير�مر�م69
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مصادق�عليھZ185100038الأن��ورزازات�23-01-12252751999العمرا�ي��سم��ة�7
مصادق�عليھ�Z185100368عمذكرورزازات06-09-13238571980ساعدي�رشيد70
مصادق�عليھ�Z185100369عمذكرورزازات23-02-12778961977نجا�عمر71
مصادق�عليھZ185100375الأن��اكدز�زاكورة01-10-12406601991ايت�القايد�فراح72
مصادق�عليھZ185100376الذكرورزازات30-05-13447451993ايت�حم�عبو�عرفة73
مصادق�عليھZ185100379الأن��ايت�ز��ب�ورزازات�26-06-13374271999بوالقائد��شمياء�74
مصادق�عليھZ185100380الذكرورزازات09-04-13458411981اداد�سفيان75
مصادق�عليھZ185100393الأن��العيون 02-06-��13632611995رش�سناء76
مصادق�عليھZ185100397الذكرورزازات�04-05-13492351996الزرو����عبد�ا��ليم�77
مصادق�عليھZ185100401الذكرالر�ش�الراشيدية08-09-13615741992اوع�ي�عبدا��ق78
مصادق�عليھZ185100413الذكرالداخلة25-08-13644741998قاسمي��عادل79
مصادق�عليھZ185100047الذكرتوندوت�ورزازات18-05-12336941981رائح�ع��8

مصادق�عليھZ185100417الذكربومالن�دادس�ت�نغ���03-02-13254151989ال�بيل�عيماد�الدين�80
مصادق�عليھ�Z185100418عمأن��ورزازات01-06-13070691984بومنديل�لب��81
مصادق�عليھZ185100419الأن��ا�ادير�اداوتانان16-05-12505851982بنج��ي�حنان82
مصادق�عليھZ185100423الأن��ورزازات09-03-13558141999ن���حنان83
مصادق�عليھ�Z185100428عمأن��غاسات�ورزازات26-05-12631241993بمع�نادية84
مصادق�عليھ�Z185100434عمأن��مراكش06-05-13663041965املنصوري�سمية85
مصادق�عليھZ185100451الأن��طان�طان�طانطان12-02-13655211989بلقاسم�عا�شة�86
مصادق�عليھ�Z185100458عمأن��امرز�ان��ورزازات25-06-13108981981بوفكري�نز�ة87
مصادق�عليھ�Z185100459عمذكرتالوست�تازناخت03-02-13054381979عبو�عبدالعا��88
مصادق�عليھZ185100463الذكرزاكورة01-03-13640481984موم���مروان89
مصادق�عليھ�Z185100049عمأن��افرى�سكورة�01-02-12384931986مروا�ي�مر�م9

مصادق�عليھZ185100464الأن��ورزازات03-06-13684271983اسم��س�كر�مة90
مصادق�عليھ�Z185100468عمأن��اكدز�زكورة05-11-13358621996ايت�سعدان�اسماء91
مصادق�عليھ�Z185100469عمذكرورزازات26-08-13435901994باوع���كر�م92
مصادق�عليھ�Z185100479عمأن��تيلمي�ورزازات�26-05-13623111982عني����ز���ة�93
مصادق�عليھ�Z185100482عمأن��فم�العنصر�ب���مالل�22-11-13249501990واخلف��جميلة�94
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مصادق�عليھZ185100493الذكردوار�امل��ل�01-05-13208201990الطي���محس�ن95
مصادق�عليھZ185100496الذكر���سيدي�حساين�ورزازات20-12-13694111998خليف�ايوب96
مصادق�عليھZ185100509الأن��مراكش�املدينة�مراكش04-08-13780591995اومليد�سكينة97
مصادق�عليھ�Z185100515عمأن��ورزازات17-12-�13594741991يو�ي�لي��98
مصادق�عليھZ185100516الأن��ترميكت�ورزازات20-01-13806091988الروي�حياة99
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم���سانية مسلك�ال��شيح�:
391

مصادق�عليھZ185100002الأن��ورزازات03-07-12293491975بوز�دي��رشيدة�1
مصادق�عليھZ185100016الذكرامرز�ان�ورزازات�25-05-�12239211994بوشر�كة�عبد�هللا10

مصادق�عليھZ185100221الذكرغاسات�ورزازات20-07-13238971995م�داوي�محمد100
مصادق�عليھD136298982الذكروسلسات25-06-12622211993اكنوز�عمر101
مصادق�عليھ�Z185100222عمأن��ورزازات01-01-12301071991بوستة�خديجة102
مصادق�عليھZ185100223الذكرتازناخت�ورزازات25-03-12923141977ايت�وحمان�محمد103
مصادق�عليھZ185100225الذكربومالن�دادس�تنغ��11-04-13092461988بوز�دي�حسن104
مصادق�عليھZ185100227الذكرايم�ن�اوالو�ن�ورزازات03-11-13173071995ا�ليم�ا��س�ن106
مصادق�عليھD137472484الذكردوار�ت�يدر�ايت�عثمان�أسا�س�تارودانت06-10-12214051997ز�يم�محمد107
مصادق�عليھZ185100228الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات16-05-12876021992السو����عبد�اللطيف108
مصادق�عليھZ185100230الذكرايت�ز��ب�ورزازات07-03-12376011995رضوان�عثمان109
مصادق�عليھZ185100017الذكرورزازات20-07-�12157111993ا�بور�عبد�الرحيم11

مصادق�عليھ�Z185100234عمأن��تارميكت�ورزازات06-06-13202101980امدار�رفيقة110
مصادق�عليھ�Z185100239عمأن��امرز�ان�ورزازات26-07-13136411992بور�ك�ج�ان111
مصادق�عليھZ185100240الأن��ورزازات09-07-12717081999اليعقو�ي�اميمة112
مصادق�عليھD131590909الذكرسكورة�ورزازات11-07-12278011994دادا�عبد�الصمد113
مصادق�عليھZ185100242الذكرورزازات29-05-13209501996حدادي�صالح�الدين114
مصادق�عليھZ185100248الأن��زاو�ة�سيدي�بالل05-10-13191441991بادو�خديجة115
مصادق�عليھ�Z185100250عمأن��مركز�تاكون�ت01-08-12940901997معمار�اميمة116
مصادق�عليھ�Z185100251عمأن��ابليدة�زكورة18-07-12938411990ا��مري�حفيظة117
مصادق�عليھZ185100254الأن��زاكورة22-11-13275731992العلوي�امينة118
مصادق�عليھZ185100255الأن��سكورة�ورزازات05-05-�12599781995اور�نص��ة119
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مصادق�عليھZ185100018الذكرسكورة�ورزازات04-09-12336541994در�ج�ايوب12
مصادق�عليھZ185100265الذكرورزازات23-03-13293281993لعزمي�ياس�ن120
مصادق�عليھD135413248الذكرورزازات26-03-�12683491996سباس�عبد�الصمد121
مصادق�عليھZ185100272الذكردوار�إزر�ي�غسات�ورزازات�10-07-13261581989ولال�محمد122
مصادق�عليھZ185100273الذكر�تازار�ن�زاكورة14-11-13190651990أيت�ع�شت�عبدالرحيم123
مصادق�عليھZ185100275الذكرورزازات07-04-12730161983ايت�باجا�سعيد124
مصادق�عليھZ185100279الأن��تيكر�كرا�افران�25-03-12948381990م��و�اب�سام�125
مصادق�عليھ�Z185100282عمأن���سكورة�ورزازات09-01-13299321997شكدا���خولة126
مصادق�عليھZ185100286الأن��ايت�زنب�ورزازات10-01-12619521991عيد�وردة127
مصادق�عليھ�Z185100287عمذكرورزازات06-09-12584811975د�ن�د�ا���عبد�العا��128
مصادق�عليھ�Z185100296عمأن��سكورة�ورزازات29-09-13295481980الص��ا���الز�رة129
مصادق�عليھZ185100019الذكرورزازات01-07-12154001980بوغدة�فر�د13

مصادق�عليھD135588214الذكردوار��غزة��تلوات06-06-�13069031997ب��و�زايد130
مصادق�عليھ�Z185100628عمأن��ورزازات18-10-12943361988نوري�سامية131
مصادق�عليھ�Z185100297عمأن��ورزازات07-05-12595191989ت�ب�سمراء131
مصادق�عليھ�Z185100299عمأن��دوار�اغل�س01-10-13464601984واليت�سان�كر�مة132
مصادق�عليھ�Z185100300عمأن��فاس04-08-13281931972ازتور�رشيدة133
مصادق�عليھ�Z185100301عمذكراس�اون�تارودانت01-12-13062661978ايت�ايدار�عبد�هللا134
مصادق�عليھZ185100304الذكر�غاسات�ورزازات26-07-13433141996عياض�محمد135
مصادق�عليھ�Z185100306عمأن��املحمدية30-04-��12651511996ون�حنان136
مصادق�عليھD135387471الذكرا��دب�فم�زكيد22-01-13478691998بيھ�عبدالصمد137
مصادق�عليھZ185100309الذكرتوامة�ا��وز 20-04-13472031997عووش�اسماعيل138
مصادق�عليھZ185100312الذكراوالد�دلوود�تاونات14-01-13406471996الساملي�محمد139
مصادق�عليھZ185100020الذكرورزازات24-12-12395211997ز�كو�عبدالعظيم14

مصادق�عليھZ185100313الأن��النقوب�زكورة17-10-13097361991مو�و�لطيفة140
مصادق�عليھZ185100314الأن��ورزازات�25-04-13276181989جناح�سومية�141
مصادق�عليھZ185100315الذكرأمرز�ان�ورزازات11-01-13183791996ار�عاي�عبدا��ليل142
مصادق�عليھZ185100318الذكرب���محمد���لماسة�الراشدية19-08-12685101987عبد��وي�علوي�اسماعيل143
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مصادق�عليھZ185100324الأن��الدش��ة�ا���ادية30-01-13443071995أملوا�أميمة144
مصادق�عليھD138413293الذكر���سيدي�احساين��ورزازات04-01-�12620791994م�ن�عادل145
مصادق�عليھZ185100325الذكردوار�الفالق�ن،�وزان01-01-13477901989الع����يو�س146
مصادق�عليھZ185100327الأن��ورزازات�19-10-13160401995مر�م�اوع��147
مصادق�عليھD133435605الذكر�سلمانت�ايت�ز��ب09-05-13467551993بركداش�محمد148
مصادق�عليھZ185100331الذكرغسات29-07-13424501990ال��اوي�مصطفى149
مصادق�عليھZ185100021الذكرايت�ز��ب�ورزازات07-01-12330211993ر�قاوي�عبد�الصادق15

مصادق�عليھZ185100333الأن��سكورة�ورزازات04-10-13105141986كرضيان�فاطمة�الز�راء150
مصادق�عليھZ185100336الذكرافرط��غبالت01-01-13032431974ايت�بن�يوسف�داود151
مصادق�عليھZ185100337الذكرامرز�ان�ورزازات20-07-13151401990ايت�سالم��خالد152
مصادق�عليھZ185100339الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات07-03-12861751996ابخار�سم��153
مصادق�عليھ�Z185100340عمذكرتمسراوت�سكورة�ورزازات�01-03-13119251993تبعلوت��يو�س154
مصادق�عليھZ185100342الأن��ورزازات04-10-13267401991مودا��جميلة�155
مصادق�عليھZ185100343الأن��ورزازات22-08-13263961989مودا��حسناء156
مصادق�عليھZ185100345الأن��ورزازات�29-12-13433951995اعزى�ر�اب157
مصادق�عليھ�Z185100348عمأن��ورزازات04-09-13444721993الص��ا���سعيدة158
مصادق�عليھ�Z185100349عمأن��ورزازات20-11-13444091998عا�شوش�حسناء159
مصادق�عليھZ185100029الذكرآكدز�زكورة07-04-12231541996البلغي���أسامة16

مصادق�عليھZ185100351الذكرتوندوت�ورزازات25-07-13321981992زرار�محمد160
مصادق�عليھ�Z185100352عمأن��ورزازات07-04-�13282301993شيط�سومية161
مصادق�عليھ�D138435683عمأن��الصروب�امرز�ان�12-10-12913021994ادحدو�حسناء162
مصادق�عليھZ185100354الذكرم�سور 12-03-12245921987املتو�ل�ادر�س163
مصادق�عليھ�Z185100357عمأن��ورزازات13-08-13038901992بكر�ن�ز��ب164
مصادق�عليھD134413488الذكرالر�اط30-01-13481771997العالوي�عمر165
مصادق�عليھZ185100358الأن��ورزازات13-11-12816941994بوكجدي�ز�رة166
مصادق�عليھZ185100359الذكرورزازات13-08-13431421972امل�راوي��محمد167
مصادق�عليھZ185100361الأن��ا�غرم�نوكدال�ورزازات25-01-13135411991ا��ياطي�رضية168
مصادق�عليھZ185100362الأن��تيدي���ورزازات05-11-13133941998احمان�خديجة169
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مصادق�عليھZ185100030الذكرايت�ز��ب�ورزازات28-08-��12232731997اري�امل�دي17
مصادق�عليھ�D137337629عمأن��بومالن�دادس04-01-13114171998اور�ي���يجة170
مصادق�عليھ�Z185100363عمأن��ورزازات22-05-12379771966لطيفي�مينة171
مصادق�عليھZ185100365الأن��ورزازات�16-11-12906011990ايت�مو�������ر172
مصادق�عليھZ185100367الأن��العيون 28-12-13383631997قا����ملياء173
مصادق�عليھ�Z185100370عمذكرالر�صا�ي21-11-12464581979ودرو�محمد174
مصادق�عليھZ185100377الذكرامرز�ان�ورزازات�05-07-�13264681986التوري��عبد�العز�ز�175
مصادق�عليھD133590857الذكرسكورة�ورزازات16-08-13256511994نـورا�ي�عبد�الفتاح176
مصادق�عليھ�Z185100384عمأن��تازناخت�ورزازات02-08-13558581978ايت�مو����خديجة177
مصادق�عليھZ185100395الأن��تارودانت20-02-12569281995نبكور�ن�فضيلة178
مصادق�عليھZ185100396الأن��ايت�سدرات�جبل�السف��16-03-12527411990الوداري�حنان179
مصادق�عليھZ185100031الذكرايت�ز��ب�ورزازات�16-09-12233681997با�����فر�د18

مصادق�عليھZ185100400الذكرأيت�ز��ب�ورزازات25-10-13625851993صر��ي�عبد�الكر�م180
مصادق�عليھ�D132431688عمأن��ورزازات20-08-12825191995خليل��سمة181
مصادق�عليھZ185100404الأن��سكورة�ورزازات02-08-12728361994العسري�حور�ة182
مصادق�عليھZ185100406الذكردوار�اسرسا�جماعة�وسلسات07-12-13497521991ايت�احمد�خالد183
مصادق�عليھZ185100407الأن��اكدز�زاكورة14-03-12406231985ايت�القايد�فتيحة184
مصادق�عليھZ185100410الأن��ورزازات14-02-13374921991بكر�ن�لي��185
مصادق�عليھZ185100414الأن��بطال�ازناكن02-04-13625921995ابرشيح�عا�شة186
مصادق�عليھZ185100416الذكرامرز�ان�ورزازات12-09-12426871989اغونان�عبد�الواحد187
مصادق�عليھZ185100425الذكرتارميكت�ورزازات01-10-13527491995مصطفى�باحمو188
مصادق�عليھZ185100427الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات18-07-13700971993الرضاع�محمد189
مصادق�عليھZ185100033الذكرورزازات01-11-12348691984بوسكة��شام19

مصادق�عليھZ185100435الأن��تارودانت28-04-13096381995لش�ب�نوال191
مصادق�عليھZ185100436الذكرورزازات07-07-13059271997خردوش�عبد�الرحيم192
مصادق�عليھZ185100437الذكرالعيون 13-12-�13059461995نصاري�ياس�ن193
مصادق�عليھ�Z185100438عمذكردوار�ايت�بن�حدو�ورزازات03-10-12848331990اعدادي�محمد194
مصادق�عليھZ185100440الذكرتونخت�وسلسات�ورزازات01-01-13273561998اوجعفر�اسماعيل195
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مصادق�عليھZ185100441الأن��تارميكت�ورزازات21-12-13430481996اعو�ن�وفاء196
مصادق�عليھ�Z185100443عمأن��ورزازات13-01-13093311989ليل�ش�سامية197
مصادق�عليھ�Z185100444عمأن��تارميكت�ورزازات09-12-�13321791996بن�عياد�لطيفة198
مصادق�عليھ�Z185100445عمأن��تارميكت�ورزازات14-06-13319411995حمدوي�رشيدة199

مصادق�عليھZ185100003الذكرغاسات�ورزازات04-10-12323611994اغبل�عبد�املجيد2
مصادق�عليھZ185100035الذكرتنغ��24-12-�12221811989كو�ابرا�يم20

مصادق�عليھ�Z185100446عمأن��بوزروال�زاكورة01-08-�13211041990اسمي�الز�رة200
مصادق�عليھZ185100447الذكرتارميكت�ورزازات26-01-13520081992الصديق�محمد201
مصادق�عليھ�Z185100452عمأن��ايت�ز��ب�ورزازات05-10-13616621993شانقيت��حليمة�202
مصادق�عليھ�Z185100453عمأن��سيدي�عثمان�موالي�رشيد11-01-13545331969أمجا�د�خديجة203
مصادق�عليھD137387289الذكرامكشود�تندوت16-02-13289681994العفا�ي���سن204
مصادق�عليھZ185100460الأن��اكدز�زكورة20-06-13487301989ا�كو�فدوى 205
مصادق�عليھZ185100461الأن��ايت�ز��ب�ورزازات16-04-13332581993ايت�ا��اج�اسماء206
مصادق�عليھZ185100465الذكرورزازات27-01-13560341995السب���أسامة207
مصادق�عليھZ185100466الذكرورزازات10-02-13251971993طفيل�ايوب208
مصادق�عليھ�Z185100467عمذكرا�غرم�نوكدال�ورزازات01-03-12907591994بن�سعيد�سعيد209
مصادق�عليھ�Z185100040عمذكرتارميكت�ورزازات01-01-12230601970ا��رماطي�ادر�س21

مصادق�عليھ�Z185100470عمذكرتازناخت�ورزازات01-01-13621301989ايت�ا��يان�ا��سن210
مصادق�عليھ�Z185100471عمأن��تانوغة�ب���مالل16-04-12917211997اعيوي�فاطمة�الز�راء211
مصادق�عليھ�Z185100475عمأن��ايت�ز��ب�ورزازات18-09-13376711999ا��سي����ند212
مصادق�عليھZ185100476الذكرتلوات�ورزازات12-03-13748991994جابور��عبد�الو�اب213
مصادق�عليھZ185100477الأن��الدار�البيضاء25-02-13596481962خالد�لطيفة214
مصادق�عليھ�Z185100481عمأن��غاسات�ورزازات07-12-12595441995اصفية��عيمة215
مصادق�عليھ�Z185100483عمأن��تابونت�ترميكت��ورزازات27-09-��13141181990وب�اميمة216
مصادق�عليھ�Z185100484عمذكرب���تجيت�فكيك22-01-13523471970ملو�ي�ابرا�يم217
مصادق�عليھ�Z185100485عمأن��تازناخت�ورزازات01-09-12759521987مز�ان�نجيحة218
مصادق�عليھZ185100486الذكرامرز�ان�ورزازات�13-09-�13564161974سري�عبد�هللا219
مصادق�عليھZ185100044الذكرايميدر�تنغ��15-01-12468621990أفورنو  �ا��س�ن22
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مصادق�عليھZ185100487الذكرتاكون�ت�زاكورة28-04-13735271987بنعبو�مصطفى220
مصادق�عليھZ185100488الذكرتلوات�ورزازات10-01-13190981995احروش�عبد�ا��فيظ221
مصادق�عليھZ185100490الذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات29-03-13811211996مو�����محمد222
مصادق�عليھZ185100494الأن��امرز�ان�ورزازات03-03-13445941993قيوش�فاطمة223
مصادق�عليھZ185100503الذكراكدز�زكورة11-05-12927951992بن��ادي���سن224
مصادق�عليھZ185100507الذكرحصيا�ت�نغ��10-02-13443831995بن�مرزوك�ع��225
مصادق�عليھZ185100508الذكربومالن�دادس�تنغ���27-07-13835431993عبدوس�يوسف226
مصادق�عليھ�Z185100519عمذكرورززات06-10-�12912911994شرا�عماد227
مصادق�عليھZ185100521الذكرورزازات22-03-13561561987مو�ان�يوسف228
مصادق�عليھZ185100522الذكرتيدي���ورزازات01-04-13427961983بحميد��ابرا�يم�229
مصادق�عليھ�Z185100046عمذكرورزازات07-04-12382191995النعيمي�وجدان23

مصادق�عليھZ185100524الذكرامرز�ان�ورزازات31-08-13699121989مخلو���حسام230
مصادق�عليھD131597390الأن��دوار��سليت�ايت�ضوشن�05-10-13719501993سيدان�فاطمة231
مصادق�عليھZ185100528الأن��ورزازات07-02-13442591994مادي�اميمة232
مصادق�عليھZ185100533الذكرتازناخت�ورزازات21-04-13284851991ايت�جامع�ا��سن�233
مصادق�عليھZ185100534الذكرسكورة�ورزازات�23-10-13603611996فؤاد�اسماعيل�234
مصادق�عليھZ185100535الذكرتاكون�ت�زكورة06-08-13060481995الغر���احمد235
مصادق�عليھZ185100537الذكرس��وا�ورزازات10-05-13779851994ايدبوحساين�عبد�هللا236
مصادق�عليھZ185100541الذكرورزازات17-02-13468531991بوثمارث�عبد�العز�ز237
مصادق�عليھZ185100543الذكرر�اط�ا�����14-09-12318701995عبدوس�وليد238
مصادق�عليھ�Z185100545عمأن��دوار�سكورة�23-12-13068211994بدنوري�نورة239
مصادق�عليھZ185100048الأن��ورزازات02-09-12446341964جمال�عا�شة24

مصادق�عليھZ185100552الذكرورزازات23-12-13599681997اكوركنانن�يوسف240
مصادق�عليھZ185100554الذكرامسيلة�تازة27-07-12138921995املطوط�محمد241
مصادق�عليھ�Z185100555عمذكرفم�زكيد�طاطا24-03-13836241984ايت�بنفسو�عبدا��افظ242
مصادق�عليھZ185100565الذكردوار�زاو�ة�أوزدين�جماعة�و�قيادة�ت�سيفت�زاكورة24-01-12742371993بلقاسم��عبد�الغ��243
مصادق�عليھZ185100568الذكرايت�سدرات�جبل�السف���تنغ��24-10-13059561994برحو�وليد244
مصادق�عليھZ185100569الأن��ورزازات31-05-13830831999بدي�س�ام245

Page 21 sur 48



مصادق�عليھZ185100576الذكرامرز�ان�ورزازات07-01-12882011992ال��دامي�يو�س246
مصادق�عليھD133387503الذكرتاجدة�ترميكت01-04-13551231991بوغر�س�سيف�الدين247
مصادق�عليھ�Z185100577عمذكرايت�سدرات�س�ل�الشرقية�تنغ��05-12-���13766871992يح�رضوان248
مصادق�عليھZ185100585الذكرايزناكن�ورزازات24-05-13564981987وعز�ز�نور�الدين249
مصادق�عليھZ185100053الذكرسكورة�ورزازات21-10-12323201993املوان�خالد25

مصادق�عليھZ185100586الأن��ورزازات�07-02-13753871992القادري�رشيدة250
مصادق�عليھZ185100592الأن��اكماط�ادلسان�ورزازات07-01-13451751997عياد�اب�سام251
مصادق�عليھ�Z185100594عمذكربوذن�ب�الرشيدية04-03-13859481983يدروس�جمال252
مصادق�عليھ�Z185100597عمذكرورزازات15-02-13210511971موراض�عبد�ا��ق253
مصادق�عليھZ185100599الذكرايت�ز��ب�ورزازات08-04-13764951994فضيل�عبد�الرحيم254
مصادق�عليھZ185100600الذكربوجدور 02-11-13576551994ايت�الفق���محمد255
مصادق�عليھ�Z185100602عمأن��ايت�برى�تنغ��04-11-13085881985ز�وال�لطيفة256
مصادق�عليھZ185100607الذكراكدز�زكورة09-12-13600171980ابا�ي�ا��سن257
مصادق�عليھZ185100608الذكرقلعة�السراغنة12-12-13786531987منور�سعيد258
مصادق�عليھ�Z185100617عمأن��تازار�ن�زاكورة08-10-13772901994عالل��فاطمة259
مصادق�عليھZ185100054الأن��خر�بكة�03-03-12232091993الرامي��ند26

مصادق�عليھZ185100620الأن��ورزازات25-02-13884831986نصر�شو�نوارة260
مصادق�عليھ�Z185100623عمذكرسكورة�ورزازات16-07-13629031989الكر�ن��عمر261
مصادق�عليھ�Z185100627عمذكرورزازات�25-01-13735351979دحو���ا��سن262
مصادق�عليھ�Z185100629عمأن��س��وا�ورزازات25-06-13826591993مز�ان�سعدية263
مصادق�عليھZ185100634الذكرورزازات03-08-13713461995لش�ب�يوسف�264
مصادق�عليھZ185100635الذكرورزازات�13-11-13056901995التازي�اسامة265
مصادق�عليھD136821902الذكرورزازات14-04-12549781997عبد�الدين�حمزة�266
مصادق�عليھZ185100643الذكرورزازات04-10-13701411992قاسمي�ايوب267
مصادق�عليھZ185100646الأن��تنغ��03-07-13834281984كرو�سم��ة268
مصادق�عليھZ185100650الذكرورزازات18-07-13851681990املدا�ي�ر�يع269
مصادق�عليھZ185100055الأن��إيدلسان�ورزازات�22-02-12403481996بن�عمر���ماجدة�27

مصادق�عليھ�Z185100654عمأن��ورزازات10-11-13475491994التا���سناء270
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مصادق�عليھ�Z185100656عمذكرقلعة�مكونة�ت�نغ��14-05-13485221993او�سوانت�جمال271
مصادق�عليھZ185100657الأن��اسفي06-04-13065211993اغونان�سكينة272
مصادق�عليھ�Z185100664عمذكرتازناخت�ورززات10-05-13488801985مزوز�خالد273
مصادق�عليھZ185100669الذكرسكورة�ورزازات�15-07-13952141992امزرار�مصطفى274
مصادق�عليھZ185100671الذكرورزازات05-10-13923091991ايت�ا��س�ن�اسماعيل275
مصادق�عليھ�Z185100673عمأن��ورزازات18-06-13556691991دمنا�ي�خديجة276
مصادق�عليھZ185100675الذكرمصيمر�ر�تنغ���09-05-12492751993بوحامد��ناصر�277
مصادق�عليھ�Z185100677عمأن��ورزازات26-07-13986201988الغازي�اب�سام278
مصادق�عليھZ185100678الذكرتازناخة�ورزازات22-04-13846981997الناصري�عبد�النور 279
مصادق�عليھZ185100057الذكربوذن�ب�الراشيدية10-12-12252681974الطي���ابرا�يم28

مصادق�عليھZ185100680الذكرورزازات10-06-13801371988املو�طارق 280
مصادق�عليھ�Z185100686عمأن��غاسات�ورزازات10-11-12678301994ايلم����شرى 281
مصادق�عليھ�Z185100687عمأن��ازرو�تنغ��15-10-12595651971عبد�الواجيد�سعدية282
مصادق�عليھ�Z185100688عمأن��وارزازات01-01-13765571998ايت�عثمان�فاتحة283
مصادق�عليھ�Z185100690عمأن��سيدي�احساين�ورزازات18-08-13897351993قور�س�فاطمة�الز�راء284
مصادق�عليھZ185100691الذكردوار�ايت�مرابط�وسلسات�ورزازات20-04-13747101988بوسماس�محمد285
مصادق�عليھ�Z185100693عمذكردوار�النقب�س��وا�ورزازات15-11-13880901995ازناك�محمد286
مصادق�عليھZ185100696الذكرادا�كوكبار�ت��ن�ت24-06-13885991987املغاري�محمد287
مصادق�عليھ�Z185100702عمذكرورزازات13-08-13682911995اشعو�ياس�ن288
مصادق�عليھZ185100706الذكرتو�س�ت�جرادة07-03-13681281993أخراز�مو���289
مصادق�عليھZ185100060الذكرايت�ز��ب�ورزازات20-04-12223881995مزوار�عادل29

مصادق�عليھZ185100712الأن��ورزازات17-06-13959991997بوضاض��مر�م290
مصادق�عليھZ185100713الذكردوار�تالو�ن�10-05-13661661993النجار�اسماعيل291
مصادق�عليھZ185100714الأن��امرز�ان�ورزازات22-03-��13993661991ا�عبد�العا���292
مصادق�عليھZ185100717الأن��تيدي���ورزازات10-03-13942671999بر�ك�فاطمة293
مصادق�عليھ�D131821797عمأن��ورزازات24-04-�12795711996ب�شا�ب�ف��وز 294
مصادق�عليھ�Z185100720عمأن��ورزازات19-07-13317691997أ���ي��سارة295
مصادق�عليھZ185100722الذكربومالن�دادس17-02-13551941979منتصر�راشيد296
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مصادق�عليھZ185100724الذكرامرز�ان�ورزازات27-06-13715111991شوم�عبد�الرحمان297
مصادق�عليھZ185100725الأن��امرز�ان�ورزازات�15-10-13956201978نوري��نز�ة�298
مصادق�عليھ�Z185100729عمأن��اسول 29-05-13994711968از�ك�لطيفة299

مصادق�عليھZ185100004الذكراي��ر�ميدلت09-07-12230551996عز�زي�ايوب3
مصادق�عليھ�Z185100061عمأن��ان�لز�جماعة�تلوات01-11-12335311994حسي���ال�ام30

مصادق�عليھ�Z185100736عمذكرفم�زكيد�طاطا01-05-�13847261992امل�عبد�الواحد300
مصادق�عليھZ185100739الذكرو�سيلسات�ورزازات18-11-13281061994فق��ي�عبد�ا��ليل301
مصادق�عليھ�Z185100740عمأن��ورزازات18-01-12222631995امسفع�اميمة302
مصادق�عليھ�Z185100744عمأن��افرى�سكورة�15-05-13377991987بادو��عيمة303
مصادق�عليھZ185100745الذكرتطوان13-09-14022001993املغاري�ياس�ن304
مصادق�عليھZ185100750الذكرأمرز�ان�ورزازات30-11-13823711987قيوش�عز�ز305
مصادق�عليھZ185100758الذكرورزازات21-11-14059741989ا��طا�ي�الياس306
مصادق�عليھZ185100761الذكرأملكو�الراشيدية01-01-13188821972صابر�مو��307
مصادق�عليھZ185100762الذكرزاكورة01-06-14019361993بوسديك�عبدالغ��308
مصادق�عليھZ185100764الأن��ورزازات11-01-14000631992عالواع���عز�زة309
مصادق�عليھZ185100062الأن��ورزازات29-11-12510551992لباع���وفاء31

مصادق�عليھZ185100770الذكرتنغ��06-09-��13951471987راوي�عزالدين310
مصادق�عليھZ185100773الأن���عقوب�املنصور�الر�اط23-10-13965231980بونا�����مر�م�311
مصادق�عليھ�Z185100778عمأن��تلوات20-05-14073541980بن��سن�تودة312
مصادق�عليھZ185100781الذكرغسات�ورزازات�15-11-13842191991بكيوض�بدر313
مصادق�عليھ�Z185100784عمذكرإيم�ن�نوالون�ورزازات05-10-12514741990رفيقي��العباس315
مصادق�عليھZ185100785الأن��مكناس08-12-13930791978بوداودي��عتيقة316
مصادق�عليھ�Z185100788عمأن��ت�نجداد��الراشيدية17-09-13807281991بوديز�سعيدة317
مصادق�عليھZ185100794الذكردوار�ت��ي 15-01-12389251995أيت�مو����محمد318
مصادق�عليھZ185100796الذكرورزازات21-02-14014241992اكراة�رضا319
مصادق�عليھZ185100065الأن��ورزازات01-12-12450331987بوتمارت�س�ام32

مصادق�عليھZ185100798الذكردوار�ت��ي 10-02-13211851998أيت�مو����عبد�الصمد320
مصادق�عليھ�D135896884عمذكرورزازات13-07-13753441997مومادي�سامي321
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مصادق�عليھZ185100803الأن��ايدلسان�ورزازات20-05-14074621997قسو�ع���روميصاء322
مصادق�عليھZ185100808الذكر�ايت�سدرات�س�ل�الشرقية01-10-13937301991عوماوي�محمد323
مصادق�عليھZ185100816الذكرورزازات14-07-13936481981بر�ات��عمان324
مصادق�عليھ�Z185100822عمأن��تابونت15-05-14055741996العدنا�ي�حسناء325
مصادق�عليھZ185100825الذكرايم�ن�اوالو�ن�ورزازات�05-04-14004251992وع����محمد326
مصادق�عليھ�Z185100827عمأن��دوار�امزوغن�ايت�ز��ب26-10-13922841989شانقت�ز�رة327
مصادق�عليھZ185100832الأن��ورزازات06-01-13713971995بطل�ج�اد328
مصادق�عليھ�Z185100837عمأن��ترميكت�ورزازات09-04-13972241993صوتيح�نورى329
مصادق�عليھZ185100066الذكرورزازات08-03-12216241978احزم��شام33

مصادق�عليھ�Z185100840عمأن��سوق�ا��م�س�دادس�ورزازات18-10-13712551988ز�����خديجة�330
مصادق�عليھZ185100846الذكرورزازات15-07-14011241997بنجدي�امل�دي331
مصادق�عليھ�Z185100853عمأن��امرز�ان�ورزازات06-07-13971141984كد�ش�فاطمة332
مصادق�عليھZ185100854الأن��ب���مالل12-11-14027921989لغزوا�ي�سوكينة333
مصادق�عليھZ185100855الأن��ورزازات23-04-14026991985اكبدر�رمياء334
مصادق�عليھ�Z185100860عمأن��تافتاشنا�زاكورة06-05-13674881997موجان�سعيدة335
مصادق�عليھ�Z185100861عمأن��تافتاشنا�زكورة10-03-13673561995اغلغول�خديجة336
مصادق�عليھ�Z185100865عمأن��ورزازات30-10-14025061971حوري��فاضمة�337
مصادق�عليھZ185100866الأن��امرز�ان�ورزازات08-05-14072901997كر�اس�خديجة338
مصادق�عليھZ185100868الأن��سكورة�ورزازات01-01-14026561993شوري�غزالن339
مصادق�عليھ�Z185100067عمأن��ورزازات26-11-12533031985حدادي�سعيدة34

مصادق�عليھZ185100869الذكرتاكون�ت�زاكورة�05-02-�13920501998شو����سن�340
مصادق�عليھZ185100870الذكرو�ليم�تنغ���08-08-13920001996الطا���ي��عمر�341
مصادق�عليھZ185100875الذكرتارميكت�ورزازات�02-07-14063211988وسعاد��املامون 342
مصادق�عليھ�Z185100886عمأن��أكدز�زاكورة�01-10-14069371991الشا����عا�شة�343
مصادق�عليھ�Z185100888عمذكرتازناخت�ورزازات10-12-13484931973داكري�محمد344
مصادق�عليھ�Z185100890عمذكرتازناخت�ورزازات25-01-13717381980ايت�وحمان�رشيد345
مصادق�عليھZ185100891الذكردوار�تمالكوت�قبيلة�تماس�ن�جماعة�س��وا07-10-13859041988ايت�محمد�ابرا�يم346
مصادق�عليھZ185100892الذكرفضراكوم�ورزازات16-03-13843961991مز�ان�عبد�اللطيف347
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مصادق�عليھZ185100904الذكرتلوات�ورزازات�15-03-14008241993واحسو�ابرا�يم348
مصادق�عليھZ185100905الذكرورزازات25-04-14022171994الالردي�امل�دي349
مصادق�عليھZ185100068الأن��ا�غرم�النوكدال�ورزازات03-06-12253521995كور�ي�جليلة�35

مصادق�عليھZ185100906الأن��ت�سيفت�زاكورة16-08-12753951993ابا�ي�غزالن350
مصادق�عليھ�Z185100909عمأن��مزكيطة�زكورة23-03-13770821993ايت�الطالب��ن�يلة351
مصادق�عليھZ185100910الأن��سكورة�ورزازات02-04-13886101993حفيظ�فاطمة352
مصادق�عليھZ185100923الذكرتاجدة�ترميكت�ورزازات13-05-13748871983الز����حسن353
مصادق�عليھZ185100924الذكرتوندوت�ورزازات14-02-13908731997صادق�عبدالرحيم354
مصادق�عليھ�Z185100928عمأن��تنغ���ورزازات20-07-13698351990عاملي�حياة355
مصادق�عليھZ185100929الذكروا�ليم�ت�نغ��02-05-14047821995ايت�فاسك��عبد�هللا356
مصادق�عليھZ185100932الأن��فم�ا��صن�طاطا02-06-14010231985ايت�باحمو�رجاء357
مصادق�عليھ�Z185100933عمذكرتارميكت�ورزازات�10-09-14011601973ايت�باحمو��محمد�358
مصادق�عليھZ185100934الأن��توندوت�ورزازات�31-08-�14058701981ام����فانة359
مصادق�عليھZ185100069الأن��ا�غرم�النوكدال�ورزازات�12-07-12252091994عالوي�حكيمة36

مصادق�عليھZ185100935الذكرورزازات28-11-14049471991ابوسيف�حميد360
مصادق�عليھZ185100936الأن��تيدي���ورزازات01-06-��13940421993دي��مر�م361
مصادق�عليھ�Z185100937عمذكرورزازات01-10-�12262851986عز�ز��عبدالرحمان362
مصادق�عليھZ185100938الذكرع�ن�ا��معة�مكناس21-05-14095971996مساعد�امل�دي363
مصادق�عليھZ185100940الذكرصفرو 26-11-12978411984قر�ر�عبد�الرحيم364
مصادق�عليھZ185100941الأن��اكوراي12-04-13832761995بوجابر��غزالن365
مصادق�عليھZ185100942الذكرورزازات07-04-13791251992ادراكومي�محمد366
مصادق�عليھ�Z185100946عمأن��ابليدة�زكورة17-12-12819981989الز�ن�مر�م367
مصادق�عليھZ185100947الأن��ورزازات08-09-13326591985ادعبدهللا�لطيفة368
مصادق�عليھZ185100949الأن��ترميكت�وارزازات15-10-12913791988ماغدي�حنان369
مصادق�عليھZ185100075الذكروسلسات�ورزازات30-12-12553541995ماك����معاد37

مصادق�عليھZ185100950الأن��دوار�تماز�رت�تازناخت03-08-14004801988ال�اس�س�ام370
مصادق�عليھZ185100951الذكرأوالد�ا��اج�زاكورة�01-10-13555051991الفاض���عماد371
مصادق�عليھZ185100952الأن��مر����السلطان�درب�السلطان�الفداء03-04-14100031990ديجيل�وفاء372
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مصادق�عليھZ185100954الذكرس��وا�ورزازات01-01-14102821993شك��و�مصطفى373
مصادق�عليھZ185100955الذكرتزار�ن�زاكورة18-01-13188021987ام�العيد�ناجيم374
مصادق�عليھZ185100956الأن��زاكورة04-11-14104261984مغران��نجاة375
مصادق�عليھZ185100965الذكردوار�تمالكوت28-08-13102071989ادع���أحمو�عبدا��ق376
مصادق�عليھ�Z185100966عمذكرسكورة31-08-12503851988الطال���عبد�املحسن377
مصادق�عليھ�Z185100967عمذكرتازناخت12-08-13357371997افك�س�يو�س378
مصادق�عليھ�Z185100968عمذكراسرسا�تازناخت01-01-12164171996الشطر�يوسف379
مصادق�عليھ�Z185100080عمأن��ايت��والل��زاكورة�04-08-12620092000ايت�باسو�حنان38

مصادق�عليھ�Z185100973عمذكرتارميكت�ورزازات04-06-14009241995ايت�مو���أنوار380
مصادق�عليھZ185100977الذكرورزازات�16-07-14024251995ايت�����احمد�فر�د381
مصادق�عليھ�Z185100982عمأن��تارميكت�ورزازات16-04-13903121991فؤاد�خديجة382
مصادق�عليھ�Z185100983عمأن��ورزازات19-05-13430991980مارو�سم��ة383
مصادق�عليھ�Z185100985عمذكرورزازات14-12-13805941981ابو�الطيب�مصطفى384
مصادق�عليھZ185101157الذكرورزازات16-12-14259611989وناصر��شام385
مصادق�عليھZ185101161الذكرأمرز�ان�ورزازات04-10-14269241988أيت�عبد�هللا�ا��سن386
مصادق�عليھZ185101162الذكرالداخلة05-12-14267821995او��ا��ايوب387
مصادق�عليھZ185101166الذكرورزازات20-12-14264021994لفذي���ياس��388
مصادق�عليھZ185101168الذكرتارميكت�ورزازات20-02-14267621996زعكون�ع��389
مصادق�عليھ�Z185100087عمذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات19-06-12355151992ا��ا���ادر�س39

مصادق�عليھZ185101174الذكرورزازات04-10-14273711994موراض�محمد390
مصادق�عليھZ185101179الأن��بوميةميدلت�07-10-14277571996احبار��لب���391
مصادق�عليھZ185101184الذكر�غزوت13-05-14278491989بوخ��ة�در�س392
مصادق�عليھ�Z185101189عمأن��الكدية�البيضاء�تارودانت�01-01-14292831983بــــــونـــيــــت��الــــ�ــام�393

مصادق�عليھZ185100005الأن��ورزازات06-01-12205711997خد���سماح4
مصادق�عليھZ185100089الذكرايت�ز��ب�ورزازات07-04-12621031994مسعوا�عبد�العا��40
مصادق�عليھZ185100090الذكرتيدي���ورزازات18-02-12654211988املؤدن�حسن41
مصادق�عليھZ185100091الأن��غاسات�ورزازات28-12-12168901996ايلم����حنان42
مصادق�عليھZ185100092الذكرتازناخت�ورزازات27-04-12634641995املؤدن�نجيب43

Page 27 sur 48



مصادق�عليھZ185100093الذكرمسمر�ر�ت�نغ��14-12-12601571992اوعقوب�مصطفى44
مصادق�عليھ�Z185100096عمأن��ورزازات16-11-12252311996مستعد�سلوى 45
مصادق�عليھZ185100097الذكرورزازات25-04-12160111994امز�ان�عبدالعا��46
مصادق�عليھZ185100098الأن��سيدي�يوسف�بن�ع���مراكش25-08-12292201994النوافري�اسية47
مصادق�عليھZ185100101الذكرأيت�سدرات05-10-12231651978ملوك�محمد48
مصادق�عليھZ185100102الذكرارفود�الراشيدية16-02-12236961997عمري�يوسف49
مصادق�عليھZ185100006الأن��ورزازات�02-09-12171451997السمال����لب��5

مصادق�عليھZ185100105الذكراغرم�النوكدال�ورزازات18-09-12705061992وعراب�ياس�ن50
مصادق�عليھZ185100107الأن��تارميكت�ورزازات11-09-12284021997ز��ب�بماري 51
مصادق�عليھ�Z185100108عمذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات22-03-12757781994امزون�يوسف52
مصادق�عليھZ185100109الأن��آيت��ا�ي�ت�نغ���28-06-12639201995ا�عوز�حادة53
مصادق�عليھZ185100110الذكرورزازات17-10-12745871997الشر�ي�سعيد54
مصادق�عليھZ185100111الذكرتيدي���ورزازات14-10-12692291991عبدال�ادي�الصرصاري 55
مصادق�عليھ�Z185100114عمأن���غبالت�زكورة01-01-12125951983ايت�بن�موح�فاطمة56
مصادق�عليھZ185100115الذكر���فضراكوم�ورزازات01-06-12561741968العدنا�ي��عبد�اللطيف�57
مصادق�عليھ�Z185100117عمأن��ورزازات30-06-12676391996بن�عبو���ر58
مصادق�عليھ�Z185100118عمأن��ورزازات04-08-�12769801993شري�دنيا59
مصادق�عليھZ185100008الأن��تازناخت�ورزازات10-02-12196981996ابراغ�ك��ة6

مصادق�عليھ�Z185100121عمأن��غسات15-10-12669661998قجاج�فاطمة60
مصادق�عليھZ185100124الأن��ورزازات30-05-12801141996منتصر�ايمان61
مصادق�عليھZ185100126الأن��ورزازات�13-07-12823371995ازكو��امينة�62
مصادق�عليھZ185100130الذكرورزازات09-05-�12622021993عقو�ي�عبد�الرحيم63
مصادق�عليھZ185100132الذكرتارميكت�ورزازات25-09-12495641994الزي�ايوب64
مصادق�عليھ�Z185100133عمأن��مصمر�ر�ت�نغ��16-09-12588761990تابو�الز�رة65
مصادق�عليھZ185100135الأن��زاكورة�01-07-12768461991ج�ا�لطيفة66
مصادق�عليھ�Z185100144عمأن��ورزازات�25-12-�12893091988سونت��دونية�67
مصادق�عليھZ185100146الذكرا���شان�الصو�رة19-07-12703431974الغا���نورالدين68
مصادق�عليھ�Z185100154عمأن��ايم�ن�اوالو�ن05-02-12746521996العمري�فاطمة69
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مصادق�عليھ�Z185100013عمذكردوار�تكمي�ا��ديد�ترميكت�ا�ل�ورزازات09-12-12255641995بولوطة�مو���7
مصادق�عليھZ185100155الأن��قلعة�امكونة�تنغ��20-02-12471951996زكر�اء�سم��ة70
مصادق�عليھZ185100157الذكر���سيدي�احساين�ورزازات24-06-12782741994ايت�بودي�زكر�اء71
مصادق�عليھZ185100164الذكرزاكورة20-08-12192681983ل�ني���مصطفى72
مصادق�عليھZ185100165الذكرورزازات30-07-12983301994أيت���سن�مصطفى73
مصادق�عليھZ185100166الذكردوار�تابونت�ا�ل�ورزازات25-11-12995501978ب���محمد74
مصادق�عليھ�Z185100168عمذكرأمرز�ان�ورزازات�02-04-12894201991النا�ي��عبد�اللـھ�75
مصادق�عليھZ185100173الأن��سوق�ا��م�س�دادس�ت�نغ��24-03-12762451995ايت�ا�شو�لي��76
مصادق�عليھZ185100174الذكرايت�ز��ب�ورزازات�10-08-12880381993الفات���عدنان77
مصادق�عليھZ185100175الذكرامرز�ان�ورزازات02-08-�12718321998الوراث�عبد�ا��كيم78
مصادق�عليھZ185100178الذكر�سليت�ايت�ضوشن27-04-12758301997امز�ان�نصرالدين79
مصادق�عليھZ185100014الذكرأمرز�ان�ورزازات03-10-12191191985مـــــــو�ان�جمــــــــال8

مصادق�عليھ�Z185100179عمذكرايدلسان�ورزازات20-06-13122401993قمر�عبد�الكر�م80
مصادق�عليھZ185100180الأن��فر�لة�العليا�الراشيدية07-11-12153551998باكري�مار�ة81
مصادق�عليھZ185100181الذكرب�تلواث�05-05-12450451995أيوب�أومحمد82
مصادق�عليھ�Z185100183عمأن��ورزازات�31-07-12884771988موجو�ن��لطيفة�83
مصادق�عليھZ185100186الذكردوار�اسرسا�وسلسات�ورزازات01-09-�12684711987بوتزكت�سعيد84
مصادق�عليھZ185100188الذكرتاكون�ت�زكورة07-01-12795681993تمج�شت��عادل85
مصادق�عليھZ185100189الذكرو�سيلسات�ورزازات28-12-12796551993ايت�ابرا�يم�عبداملجيد86
مصادق�عليھ�Z185100190عمأن��ورزازات01-07-12680251988اشقر�كر�مة87
مصادق�عليھZ185100191الأن��تيدي���ورزازات22-05-13131431995العسري�فاطمة88
مصادق�عليھZ185100194الأن��ورزازات01-08-12876931979بوسعيد�فاطمة89
مصادق�عليھ�Z185100015عمذكرسكورة�ورزازات02-05-12207891993املنتصر�يو�س9

مصادق�عليھZ185100195الذكروالد�حس�ن�امزورو�سكورة�وارزازات09-07-12743061989السو����ياس�ن90
مصادق�عليھZ185100198الذكرايت�ز��ب�ورزازات14-07-12890101996عياش�يو�س91
مصادق�عليھZ185100200الذكرايت�ز��ب�ورزازات25-05-12894211997بوحمداعال�مو���92
مصادق�عليھ�Z185100201عمأن��ورزازات15-09-12464251987كرام�حفصة93
مصادق�عليھZ185100202الذكرورزازات22-03-�12299011979كرام�خالد94
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مصادق�عليھZ185100205الذكرامرز�ان�ورزازات02-07-12483061997رئ�س�ياس�ن95
مصادق�عليھZ185100206الذكرتازناخت�ورزازات25-12-12924121991أمدو�محمد96
مصادق�عليھ�Z185100208عمذكرقصر�تمقت�تنجداد�الراشيدية16-02-13174531980اقليلو�رشيد97
مصادق�عليھZ185100211الذكرامرز�ان�ورزازات04-05-13143871996قايو�ياس�ن98
مصادق�عليھZ185100214الذكرتارميكت�ورزازت03-05-12416531987الناصري�عبد�الرحيم99
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم��قتصادية مسلك�ال��شيح�:
62

مصادق�عليھZ185100127الذكرغاسات�ورزازات08-10-12792131991ابح���ابرا�يم1
مصادق�عليھZ185100323الذكرمراكش11-12-12685971992ط�ا��در�����عبد��لھ10
مصادق�عليھZ185100332الذكرورزازات�28-02-13146671978حيدي�ايدار11
مصادق�عليھ�Z185100347عمذكرسكورة�ورزازات20-07-13328541987الزمان��محسن12
مصادق�عليھ�Z185100360عمأن��فم�زكيد�طاطا14-03-12817361993املوي�حفيظة13
مصادق�عليھ�Z185100392عمأن��غاسات�ورزازات27-06-13155781997الشر���سمية14
مصادق�عليھ�Z185100420عمأن��ايت�سدرات�ا��بل�السف���تنغ��03-09-13408631996حليمة�الوردي15
مصادق�عليھZ185100429الذكربا�غرم�نوكدال�03-09-�12438651996ا��داد�عبد�اللطيف�16
مصادق�عليھZ185100433الأن���بومالن�دادس�تنغ��27-04-13649101994ط��ة��مليكة17
مصادق�عليھZ185100456الأن��امرز�ان�ورزازات�09-02-13064421995جما���خديجة18
مصادق�عليھ�Z185100502عمأن��ايزناكن�ورزازات�02-06-13811811993حمايدا��عز�زة�19
مصادق�عليھ�Z185100209عمذكرأمرز�ان�ورزازات23-06-12287131995شف���عبد�السالم2

مصادق�عليھZ185100512الأن��وسلسات�ورزازات12-05-12993881994الزو����فضمة20
مصادق�عليھZ185100530الأن��أمرز�ان�ورزازات24-02-13670761996ب�يح���فاطمة21
مصادق�عليھ�Z185100544عمذكرقلعة�السراغنة04-02-12906281983ايت�الطالب�احمد22
مصادق�عليھZ185100547الأن��ورزازات07-02-13221481991مومن�ز�رة23
مصادق�عليھZ185100557الأن��اليوسفية12-08-12575541995الفنيد�اسماء24
مصادق�عليھ�Z185100566عمأن��أسرسا�وسلسات�ورزازات08-04-13467621998بابيل�نز�ة25
مصادق�عليھ�Z185100584عمذكرايت�سيدي�احمد�سوق�ا��م�س�دادس17-11-12538961986القادري�عبد�الكر�م26
مصادق�عليھ�Z185100588عمأن��ترميكت�ورزازات�24-02-13717561997ايت�ع���ابرا�يم����مر�م27
مصادق�عليھZ185100612الأن��ترميكت�ورزازات20-04-13886251994ا��ماري�أميمة28
مصادق�عليھD136353239الأن��ورزازات16-07-13645431999امس�ان�لب��29
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مصادق�عليھZ185100212الذكرايت�يول�تنغ��16-12-13133071993اش�يض�محمد3
مصادق�عليھ�Z185100642عمأن��ورزازات30-12-13663641992املنصوري�خديجة30
مصادق�عليھ�Z185100662عمذكرورزازات06-12-�12743171987اليوسفي�مصطفى31
مصادق�عليھ�Z185100666عمذكرب���زو��01-12-13596691992باجبور�ابرا�يم32
مصادق�عليھ�Z185100682عمأن��دوار�تور�رت�ايم���امرز�ان�ورزازات11-01-13912261992جما���مر�م33
مصادق�عليھZ185100694الأن��ادرمي02-01-12256431987ايت�بورحيم�جميلة34
مصادق�عليھD135413456الأن��دور�تمن�ت��سكورة01-02-13049721997تيادي�اسماء35
مصادق�عليھZ185100716الأن��ت�نغ��13-09-13719471993احس�سو�سومية36
مصادق�عليھZ185100726الذكرايمي�اوالو�ن�ورزازات18-09-13279511990الوردي�جمال37
مصادق�عليھZ185100734الذكردوار�اماللت�تيدي���ورزازات03-04-13748391996العادل�عبد�ا��ق38
مصادق�عليھZ185100735الأن��اغرم�نوكدال�ورزازات03-07-���13339181989ام��ند39
مصادق�عليھZ185100213الذكرسكورة�ورزازات12-09-13140401993قمري�ادر�س4

مصادق�عليھ�Z185100742عمأن��ورزازات08-07-13035731996الرقي���فاطمة�الز�راء40
مصادق�عليھZ185100763الأن��و�سلسات�ورزازات25-08-13997441995سيدان�سارة41
مصادق�عليھ�Z185100771عمذكرايت�بو�وسف�بومالن�دادس14-03-13788111982ايت�با��اج�مصطفى42
مصادق�عليھ�Z185100774عمأن��ا�غرم��النوكدال�ورزازات13-11-13520581991الناصري�رحمة43
مصادق�عليھ�Z185100782عمذكراوالد�الراد�قلعة�السراغنة�14-02-13532391995اعب��ات�محمد44
مصادق�عليھ�Z185100786عمذكرإمي�نوالون�ورزازات02-12-14064371983أمخلوف�السعيد45
مصادق�عليھZ185100795الأن��تزار�ن�زاكورة29-07-13938661996احسي���سعيدة46
مصادق�عليھZ185100807الأن��ورزازات12-06-14070221998ايت�با�ا�لي��47
مصادق�عليھ�Z185100831عمذكرورزازات18-10-13554091983أمر�عا�خالد48
مصادق�عليھ�Z185100851عمذكرسيدي�داود�06-12-13534711994اماي�كر�م49
مصادق�عليھ�Z185100219عمذكرب���مالل06-08-12197851990ايت�ا��يان�مصطفى5

مصادق�عليھZ185100856الذكرالر�اط24-06-13889201995د�شان�ياس�ن50
مصادق�عليھ�Z185100880عمأن��فم�زكيد�طاطا�04-10-13468801993ايت�بنفسو��فتيحة51
مصادق�عليھZ185100898الأن��زاو�ة�اوزدين�جماعة�ت�سيفت�16-07-12960221994العمرواي�فاطمة�الز�رة52
مصادق�عليھZ185100911الذكرزاكورة03-10-13573161991راغب�ا�س53
مصادق�عليھ�Z185100919عمأن��اكدال�الر�اض�الر�اط07-10-13888021992د�شان�اسماء54

Page 32 sur 48



مصادق�عليھ�Z185100925عمذكرغر�س�العلوي�الرشيدية23-04-13393481974عستاوي�فؤاد55
مصادق�عليھ�Z185100943عمذكرورزازات05-02-14057241993حرشاوي�حمزة56
مصادق�عليھZ185100948الأن��ورزازات11-03-13134661996شو���فاطمة�الز�راء57
مصادق�عليھZ185100959الأن��ت�سيفت�زاكورة19-11-13530851994ال�واري�اسالم58
مصادق�عليھZ185100969الأن��ورزازات09-10-13132771990خلي���اشواق59
مصادق�عليھ�Z185100244عمأن��وادي�زم�- خر�بكة26-07-12362141988ايمان�محطة6

مصادق�عليھ�Z185100981عمأن��أملكو�الراشدية26-09-12776351970املقدم��دة60
مصادق�عليھZ185101159الذكرالعيون�03-03-�14268341995عــــرشــي��محمد�61
مصادق�عليھZ185101176الذكرمركز�تاكون�ت�03-07-14276021998بندراعو�زكر�اء62
مصادق�عليھZ185100256الذكرورزازات10-05-13034651995لغبا���عبدالكب��7
مصادق�عليھZ185100295الذكرورزازات04-01-12971451970رضوان�ا��س�ن8
مصادق�عليھ�Z185100308عمأن��اوالد�دحو�انز�ان�ايت�ملول 20-08-12783101992املتو�ل�نادية9
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم�الر�اضية�-ب- مسلك�ال��شيح�:
5

مصادق�عليھD146013722الذكرتاونيخت08-08-12939821996نب�اوي�محمد1
مصادق�عليھ�Z185100210عمأن��ورزازات30-01-12408901987عبداللوي�لب��2
مصادق�عليھZ185100381الذكردواراس�ي�كنطولة�امي�نوالون�ورزازات26-04-13421241994شعي�����سن3
مصادق�عليھ�Z185100777عمذكرتادولة�ايت�واية�امرز�ان�ورززات08-01-14070531994اختان�عبد�ا��كيم4
مصادق�عليھZ185100830الذكر�غزوت20-06-14064741999احبان�حسن5
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم�الشرعية مسلك�ال��شيح�:
127

مصادق�عليھ�Z185100001عمأن��دوار�بوسموم�اقا�غان�طاطا24-04-12231561996املعطي�أسماء1
مصادق�عليھ�Z185100074عمذكرتيدي���ورزازات31-01-12602691982بولعسري�بوجمعة10

مصادق�عليھZ185100802الذكراكدز02-01-13791711985ايت�بركة�عبد�ا��ليل100
مصادق�عليھ�Z185100806عمذكرامرز�ان�ورزازات�22-01-14008641990اد�اع����يوسف�101
مصادق�عليھ�Z185100811عمأن��اغرم�النوكدال�ورزازات02-02-13793251990ل�ري�مر�م102
مصادق�عليھZ185100815الذكراكدز�و�رزازات20-02-13480701991بلفق�����سن103
مصادق�عليھZ185100819الذكراد�غان04-07-13688401992ل�ري�عبد�الغ��104
مصادق�عليھZ185100820الذكرتلوات�ورزازات28-01-13658301990امو����محمد105
مصادق�عليھ�Z185100821عمأن��اد�غان25-02-13689841988ل�ري��شرى 106
مصادق�عليھZ185100844الذكرملعب�الراشيدية13-09-13646101981اتانوت�يوسف107
مصادق�عليھZ185100859الذكردوار��غ���امي�نوالون�ورزازات10-02-13925921994فوزي�اسماعيل108
مصادق�عليھ�Z185100863عمذكرورزازات13-10-14032871990اكرد�نورالدين109
مصادق�عليھZ185100079الذكرزاكورة25-06-12250031986ل�ني���عبدالكر�م11

مصادق�عليھZ185100864الذكراسا�س�تارودانت16-01-12415091985امحيل�ا��س�ن110
مصادق�عليھZ185100874الأن��ورزازات24-11-14058121987شباب�نادية111
مصادق�عليھZ185100879الذكرتارميكت�ورزازات03-10-14071601984حميدي�عادل112
مصادق�عليھ�Z185100882عمذكرامرز�ان�ورزازات07-06-13896841978ابرشيح�ا��سن113
مصادق�عليھZ185100887الذكرقلعة�امكونة�تنغ��02-06-13902181983إقدارن�املصطفى114
مصادق�عليھZ185100894الذكرتكمي���ديد�ترميكت�ورزازات25-10-13042791982فارس�شرف115
مصادق�عليھ�Z185100914عمذكرزاكورة04-08-13839741996أور�ان�خالد116
مصادق�عليھ�Z185100916عمأن��ورزازات18-08-13602461991الغازي��عيمة117
مصادق�عليھ�Z185100918عمذكرايت�ا�عال�20-07-13255421990داوداحساين�ع��118
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مصادق�عليھZ185100944الأن��امرز�ان�ورزازات02-01-13984041990ايت�بلعيد�سعيدة�119
مصادق�عليھZ185100112الذكراكدز�زاكورة�13-07-12365441981بن�يوسف��محمد12

مصادق�عليھ�Z185100957عمذكرتلوات�ورزازات20-07-13892061992اومو����ابرا�يم120
مصادق�عليھ�Z185100962عمذكرت�نجداد��الراشيدية04-08-13810141983بوديز�محمد122
مصادق�عليھ�Z185100964عمأن��مركز�اكدز�- زاكورة08-09-�12301781974ام���لطيفة123
مصادق�عليھZ185100970الذكردوار�تاو�نخت�وسلسات�ورزازات23-06-14069481993نايت�ا��اج�مراد124
مصادق�عليھ�Z185100974عمذكرترميكت�ورزازات02-01-13556241988موديد�زكر�اء125
مصادق�عليھ�Z185101155عمذكراكدز�زكورة01-01-14260431955بومنديل�محمد126
مصادق�عليھ�Z185101171عمأن��ترميكت�ورزازات05-11-14268041985بادو�عتيقة127
مصادق�عليھZ185100139الذكرأمرز�ان�ورزازات20-07-12790401988ايت�سلمان��شام13
مصادق�عليھ�Z185100145عمذكرإ�غرم�النوكدال�ورزازات20-08-12688591997اد�ناصر��ا��س�ن�14
مصادق�عليھZ185100149الذكرتازناخت�ورزازات�10-01-12801191989ايد�عامر��ابرا�يم15
مصادق�عليھZ185100150الذكرايم�ن�اوالو�ن�ورزازات25-10-12882471996امرسالن�عبد�الصمد16
مصادق�عليھZ185100156الذكرايم�ن�اوالين�ورزازات07-11-12536041991بوملان���سن17
مصادق�عليھ�Z185100159عمذكرتلو�ن�تنغ��12-09-12521391977زكور�عبد�الرحمان18
مصادق�عليھZ185100170الذكرورزازات21-01-12649791977قدي��شام19

مصادق�عليھZ185100430الأن���ا�غرم�نوكدال�ورزازات�14-01-12440501991ا��داد��لثومة�190
مصادق�عليھZ185100009الذكردوار�تاينانت�جماعة�ا�غرم�نوكدال05-01-�12245171989دغال�رشيد2

مصادق�عليھZ185100199الذكرميدلت22-03-12971151989إمجعان�خالد20
مصادق�عليھZ185100207الذكرورزازات20-07-12420691981فار����عبدالصماد21
مصادق�عليھZ185100215الذكرس��وا�ورزازات20-07-13183191997بمو����عبدالسالم22
مصادق�عليھZ185100235الذكرايم�ن�اوالو�ن�ورزازات01-01-13256301985بو�راوة�عمر23
مصادق�عليھZ185100236الذكراس�ى�ايت�عفان�جماعة�امي�نوالون 12-07-13208051990اعشة�حدو�السعيد24
مصادق�عليھ�Z185100237عمذكرتازناخت�وارزازات05-08-13191601991ايت�زاكموزن�محمد25
مصادق�عليھ�Z185100246عمذكرغاسات�ورزازات08-09-12940091999اشط���عبد�اللطيف26
مصادق�عليھZ185100247الأن��سكورة�ورزازات10-07-12886771995حامد�الز�رة27
مصادق�عليھZ185100260الذكرتمسال�تلوات13-04-12616541989اوجماع���سن28
مصادق�عليھ�Z185100261عمذكرتيدي���ورزازات�30-08-12668831992بوشر�كة��عبد�الواحد�29
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مصادق�عليھZ185100011الذكرسكورة�ورزازات16-12-12145131983موحس�ن�عبد�اللطيف3
مصادق�عليھZ185100281الذكرس��وا�ورزازات�09-09-13369751994اد�بوفكر�ابرا�يم30
مصادق�عليھZ185100283الذكر�تولو�ن�تنغ��10-11-12955701980زكور�حسن31
مصادق�عليھZ185100285الذكرتنغ���15-04-13206951996ا�الف��عمر�32
مصادق�عليھZ185100288الذكرامي�نوالون�ورزازات01-09-13422261979املنصوري�عبد�ا��كيم33
مصادق�عليھ�Z185100291عمأن��ورزازات03-05-13292201977رضوان��ز�رة�34
مصادق�عليھ�Z185100298عمذكرتامكروت�زاكورة01-09-12759111978قاشوح�محمد35
مصادق�عليھZ185100302الذكرتوندوت�ورزازات18-01-13362501994فارس�محمد36
مصادق�عليھZ185100316الذكرتيدي���ورزازات25-06-13468511991ايت���سن�مصطفى37
مصادق�عليھZ185100322الذكربومالن�دادس�27-06-12573791986معدى�عبد�الصمد�38
مصادق�عليھZ185100329الذكرايم�ن�اوالين�ورزازات03-03-13498461995اع�����نور�الدين39
مصادق�عليھZ185100034الذكرقلعة�مكونة�تنغ��10-11-12292371994ازدمو�عبد�العليم4

مصادق�عليھZ185100350الذكردوار�إمغالي�تازناخت�ورزازات25-01-13411551988ايت�الطالب�محمد40
مصادق�عليھZ185100372الذكرقلعة�امكونة�تنغ��28-05-12855981989اكناو�خالد41
مصادق�عليھ�Z185100373عمذكرورزازات01-01-12807661992از�و�محمد42
مصادق�عليھ�Z185100378عمأن��امرز�ان�ورزازات�11-07-13208371972زروال�خديجة�43
مصادق�عليھZ185100388الذكرتالو�ن�اكرنان25-08-12511081988اع�����فر�د44
مصادق�عليھ�Z185100390عمذكرايت�تمليل�از�الل01-01-13250531978الوحما�ي�محمد45
مصادق�عليھ�Z185100402عمذكرا�غرم�النوكدال�ورزازات01-06-13237931994بن�از�عبد�الرفيع46
مصادق�عليھZ185100403الأن��ا�غرم�النوكدال�ورزازات03-07-13617351995بر�ي�ال�ام47
مصادق�عليھZ185100415الذكرخزامة�ورزازات01-01-13612381991السكيكدي���سن48
مصادق�عليھZ185100422الأن��ورزازات02-09-12505281997مو�شو�سارة49
مصادق�عليھZ185100041الذكرورزازات24-12-12168881997الغانمي�ايوب5

مصادق�عليھZ185100431الذكر���تنليف31-07-13454341996احكو�ع��50
مصادق�عليھZ185100432الذكرإشباكن�إمي�نوالون�ورزازات01-01-12318281986املنصوري�حميد51
مصادق�عليھ�Z185100439عمذكرامز�لن�ايت�حمد�قلعة�مكونة�20-05-12752151988ايت�عدي��ا��س�ن�52
مصادق�عليھ�Z185100455عمأن��ورزازات05-07-12650051994املال���سارة53
مصادق�عليھZ185100462الذكرورزازات31-03-12843951998أم�ار�عبد�الباسط54
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مصادق�عليھ�Z185100474عمأن��تارميكت�ورزازات�08-09-12637001993إك�ساد�جميلة55
مصادق�عليھ�Z185100489عمذكرورزازات29-06-13352691973اكر�ان�ابرا�يم56
و�م07-11-12913861987عبد�املومن�خالد57

َ
مصادق�عليھZ185100499الذكرأك

مصادق�عليھ�Z185100505عمذكرترميكت�ورزازات26-10-13567651989القدوري�محمد58
مصادق�عليھZ185100506الذكرقلعة�مكونة�تنغ���01-03-13712751991ايت�باسو�عمر59
مصادق�عليھZ185100043الذكرتنجداد08-08-12400831980حيدا�مصطفى6

مصادق�عليھZ185100510الذكرورزازات02-03-13520781994حر�و����شام60
مصادق�عليھZ185100511الذكرقلعة�مكونة�تنغ���22-09-13704411990جعفري�حسن61
مصادق�عليھZ185100513الذكرسكورة21-12-13824291986البلشيطي�رشيد62
مصادق�عليھZ185100529الذكردوار�ا��ديد�امسمر�ر�تنغ��23-07-13556031994ا�طار�عبد�الصمد63
مصادق�عليھZ185100540الذكرأكدز�زاكورة05-01-13253971981سودي�محمد64
مصادق�عليھ�Z185100549عمأن��الراشيدية12-07-13794801985العالوي�لو�نة65
مصادق�عليھ�Z185100562عمأن��تازناحت17-03-13813781991الطال���نصرة66
مصادق�عليھ�Z185100564عمأن��ورزازات18-05-13034841986ندير�حسناء67
مصادق�عليھZ185100574الذكرورزازات02-10-13776891987شكدا���خليل68
مصادق�عليھZ185100575الذكرورزازات22-03-13674571990افراسن�محمد69
مصادق�عليھ�Z185100050عمذكرامس��دام��ولندا22-10-12433671991نايت�قا����شفيق7

مصادق�عليھZ185100580الذكرايت�تمليل�از�الل01-01-13018391978املودن�محمد70
مصادق�عليھZ185100591الذكردوار�تاجدة�ترميكت�ورزازات�29-08-12299521992البعمرا�ي��محمد�71
مصادق�عليھZ185100598الأن��ورزازات29-03-13509141974بر�ات�نجاة72
مصادق�عليھZ185100610الذكرمزكيطة�زاكورة�05-06-13501611993القندر�فيصل73
مصادق�عليھZ185100611الذكرزاو�ة�احنصال�از�الل07-01-13416661990عباد�محمد74
مصادق�عليھZ185100614الأن��تارميكت�ورزازات19-06-13888941993السو�ي�غزالن75
مصادق�عليھZ185100630الذكرايت�كظيف�ورزازات24-10-12167491993اماي�بدر�الدين76
مصادق�عليھ�Z185100636عمذكرورزازات06-06-13555401983امغ�نورالدين77
مصادق�عليھZ185100638الذكرتكمي�ا��ديد�ترميكت�ورزازات25-08-13913021979أمغ�عبد�ال�ادي78
مصادق�عليھZ185100660الأن��فدراكوم�ورزازات01-01-13885091988مونو�حنان79
مصادق�عليھZ185100070الذكرتيد���ورزازات�02-03-12373691996م��وك��ياس�ن�8
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مصادق�عليھZ185100667الذكرورزازات16-04-13808531991القا����سفيان80
مصادق�عليھZ185100685الذكرورزازات14-11-13869121993املرابط�يوسف81
مصادق�عليھZ185100692الذكردوار�ايت�مرابط�وسلسات�ورزازات28-06-13784861991بوسماس��عبد�اللطيف�82
مصادق�عليھZ185100695الأن��تارميكت�ورزازات18-02-13898681978عز�زون�حسناء83
مصادق�عليھZ185100699الأن��ت�نجداد23-07-�13477111974ع���سم��ة84
مصادق�عليھZ185100700الأن��توندوت�ورزازات06-01-13782521980ايت�سعيد�عز�زة85
مصادق�عليھZ185100704الذكرزاكورة23-07-�13555271980ع���حفيظ86
مصادق�عليھ�Z185100718عمذكرتازناخت�ورززات20-03-13370051990ا��امدي�عبدهللا87
مصادق�عليھZ185100730الأن��ورزازات07-11-13548461992بوزرك�فاطمة�الز�راء88
مصادق�عليھZ185100731الذكرس��وا�ورزازات21-03-13781911995حيصر�حميد89
مصادق�عليھ�Z185100071عمذكرتيدي���ورزازات�01-01-12606081984اتجار�ا��سن9

مصادق�عليھZ185100732الذكرورزازات13-11-13200261987ديدي��شام90
مصادق�عليھZ185100738الذكر�تلوات�ورزازات18-07-13616271994ال��يدي�ابرا�يم91
مصادق�عليھZ185100743الذكرغاسات�ورزازات20-11-13949011990امز�ل�سعيد92
مصادق�عليھZ185100755الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة�25-03-14060451982ا��مداوي��ا��س�ن�93
مصادق�عليھ�Z185100756عمذكرتبوراحت�ايت�ز��ب�ورزازات09-01-13820621993بوحمداعال�عبدالغ��94
مصادق�عليھZ185100769الذكر����اسليم�اكدز�زاكورة27-09-�13992261988عمار�عماد95
مصادق�عليھZ185100775الذكرادي�ل20-12-13954751997شوكر�عمر96
مصادق�عليھZ185100792الأن��بومالن�دادس�ت�نغ��23-08-12637851998وعزة�فاطمة97
مصادق�عليھ�Z185100793عمأن��ورزازات31-03-13300411977ا�سرغ�ن�لب��98
مصادق�عليھZ185100801الذكرورزازات25-02-14032521993ازناك�فيصل99
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الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب

امتحانات�نيل�ش�ادة�الب�الور�ا�دورة�2018 

امل����ون��حرار

إقليم: ورزازات املدير�ة��قليمية:

لوائح�بأسماء�امل�����ن�املصادق�عل��م

مسلك�العلوم�الفز�ائية مسلك�ال��شيح�:
39

مصادق�عليھZ185100032الذكرمكناس�18-06-12130391997ادخ�����حمزة1
مصادق�عليھ�Z185100232عمذكرايزناكن�ورزازات02-01-12429091994ايت�بنفسو�محمد10
مصادق�عليھZ185100277الذكرترميكت�ورزازات16-11-13282181989الطاغر�طي��يوسف11
مصادق�عليھZ185100278الأن��ورزازات11-05-13392841999مومادي�سماح12
مصادق�عليھZ185100289الأن��ورزازات19-05-13394671996ب��و�شيماء13
مصادق�عليھZ185100303الذكرتوندوت�ورزازات08-06-13360281994فارس�احمد14
مصادق�عليھ�D130005757عمذكرورزازات29-12-12547361995اك���ابرا�يم15
مصادق�عليھZ185100330الذكرمكناس27-10-12712791979جو���محمد16
مصادق�عليھ�Z185100382عمذكرالر�اط03-12-13490761990ا��امدي�حمزة17
مصادق�عليھD132430983الأن��ورزازات11-10-13376001999اعبيدة�امنية18
مصادق�عليھZ185100501الأن�����املخزن�مو�يل�ورزازات04-01-13290941990اوناصر�ز�رة19
مصادق�عليھ�Z185100051عمذكرام�ن�اوالو�ن�ورزازات10-09-12329301992عاطفي�مصطفى2

مصادق�عليھ�Z185100553عمأن��ورزازات18-02-12523041993اع�ي�فايزة20
مصادق�عليھZ185100603الذكرا�غرم�نوكدال�ورزازات�02-02-13221551992عياس�يوسف21
مصادق�عليھZ185100616الذكرآيت�سدرات�جبل�العليا�ت�نغ��23-09-12853441997معاد�الشر�ف22
مصادق�عليھZ185100683الذكردوار�شباكة�سكورة�28-11-13899041996مز�د�عبد�ا��ن�ن23
مصادق�عليھZ185100701الذكرورزازات16-09-13898191995ا����ا�ي�عادل24
مصادق�عليھD133478478الذكرورزازات20-06-14044851998ا��زمي�حسام25
مصادق�عليھZ185100754الذكرورزازات�26-03-12661171996اع���موش�عبد�املقيت�26
مصادق�عليھZ185100812الذكردوار��تجنات�سكورة30-09-14089451989الفيال���ا��س�ن27
مصادق�عليھ�Z185100841عمذكرت��ي�وسلسات10-05-12345701986ال�ستا�ي�محمد28
مصادق�عليھZ185100842الذكرسكورة�ورزازات24-09-12822551993الرحاوي�محمد29
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مصادق�عليھ�Z185100063عمذكرامي�اوالو�ن�ورزازات15-03-12505391986زا����عبد�الصادق3
مصادق�عليھZ185100843الأن��املحاميد�الغزالن�زكورة20-06-12928041971اعراب��ايزة�30
مصادق�عليھ�Z185100849عمذكرتاكون�ت�ورزازات�29-06-12533321990حامامي��كر�م31
مصادق�عليھ�Z185100885عمذكرأكدز�زاكورة�01-09-14072321994الشا����عبد�العا���32
مصادق�عليھZ185100902الذكرورزازات�09-02-13658861994ايت�مو�����عزالدين33
مصادق�عليھZ185100920الذكرورزازات27-12-14089011995بن�شو��حمزة34
مصادق�عليھZ185100922الذكرمسيمر�ر�ت�نغ��24-08-14041121994إ�ي���محمد35
مصادق�عليھZ185100926الذكرتازناخت03-09-14084411991بفكر�عمر36
مصادق�عليھZ185100927الذكرزاكورة10-05-14073831985صابر�محمد37
مصادق�عليھ�Z185100930عمذكرورزازات19-02-13909991988امر�عا�محمد38
مصادق�عليھ�D130011107عمأن��تازناخت01-06-14092231999ايت�ال��يد�سومية39
مصادق�عليھZ185100083الذكردوار�تو��ن�زناكة�ورزازات20-10-12284541998اد�عزي���سن4
مصادق�عليھZ185100088الأن��الزر�ان07-10-12586131995أغز�ف�حنان5
مصادق�عليھZ185100116الذكرتيدي���ورزازات14-03-12697071994حميدي��عز�ز6
مصادق�عليھZ185100160الذكرغسات�ورزازات10-10-12144431990الزروا���محمد7
مصادق�عليھD139431274الذكرورزازات14-09-12922481996مرزوق�الياس8
مصادق�عليھ�Z185100192عمأن��تارميكت�ورزازات07-09-12275611995الطاغر�طي��مر�م�9
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مسلك�علوم�التدب���املحاسبا�ي مسلك�ال��شيح�:
57

مصادق�عليھ�Z185100037عمذكرامي�نوالون�ورزازات15-10-12232811982حنفي�السعيد1
مصادق�عليھZ185100218الذكرورزازات31-03-13234391997ايت�مو���حمزة10
مصادق�عليھ�D138886423عمذكرورزازات30-03-12933971997قا����اشرف11
مصادق�عليھZ185100245الذكرالر�صا�ي�الراشيدية19-08-13214491987ا��ديوي�عبد�السالم12
مصادق�عليھ�Z185100253عمذكرغاسات�ورزازات24-04-12936961987مدين�عبد�الصمد13
مصادق�عليھZ185100269الذكر�الفايض�تارودانت08-03-13262401983أمزضاض�إسماعيل14
مصادق�عليھZ185100292الأن��والد�داود�سكورة14-07-12601381989ا��س���العلوي�رجاء15
مصادق�عليھ�Z185100293عمأن��توندوت�ورزازات02-08-12571091989ابراغ��عيمة16
مصادق�عليھ�Z185100294عمأن���غاسات�ورزازات27-09-12570321988كرام�ال�ام17
مصادق�عليھ�D137895188عمذكرورزازات18-06-13572981997ملفض���ياس�ن18
مصادق�عليھ�Z185100385عمأن��ابليدة�زكورة01-11-13506591995فرو����كر�مة19
مصادق�عليھZ185100056الذكر���سيدي�حساين�ورزازات29-11-12275851994بوزرك�مو���2

مصادق�عليھZ185100389الأن��الراشيدية05-06-12889121994ال�ال���ملياء20
مصادق�عليھ�Z185100405عمذكرتوندوت�ورزازات21-08-13508291987دار�ح�محمد21
مصادق�عليھ�Z185100408عمأن��ورزازات24-02-13643001992اوالدغازي�منال22
مصادق�عليھ�Z185100409عمأن��ايت�ز��ب�ورزازات29-12-13313281993بوفكري���ر23
مصادق�عليھZ185100411الذكرتارميكت�ورزازات12-02-13676021993فتاح�عبد�العز�ز24
مصادق�عليھZ185100412الذكراسفوتليل�ورزازات30-10-13676681994الكدير�رضوان25
مصادق�عليھZ185100424الأن��اغيل�نو�يان�تلوات�ورزازات07-07-13604801992بوحمدان�لي��26
مصادق�عليھZ185100426الذكرتارميكت�ورزازات01-04-13536161995كرو�عبد�العز�ز27
مصادق�عليھZ185100449الأن��تيلمي�تنغ���19-08-12800291996ع��ي��حسناء28
مصادق�عليھ�Z185100450عمأن��قلعة�مكونة28-09-12869131994ا��ديري�سمية29
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مصادق�عليھZ185100073الذكرادلسان14-08-12299041992كرضيان�عبدالعز�ز3
مصادق�عليھZ185100478الذكرأز�الل14-07-13537081995دحمان�حسن30
مصادق�عليھZ185100491الذكردوار�ت�سباست28-11-13577391993احدادي�من���31
مصادق�عليھZ185100497الأن��ورزازات�21-08-13451891997قرواش��سلمى32
مصادق�عليھZ185100526الذكرترميكت�ورزازات�05-09-13529471994ز�يدي�ايوب33
مصادق�عليھZ185100531الأن��ورزازات12-02-13453551997ج�ان�مر�م34
مصادق�عليھ�Z185100589عمأن��ورزازات20-10-12492381990فراو�ج�اد35
مصادق�عليھZ185100605الذكرقلعة�مكونة�18-09-12129181992بوجنوي�عبد�ال�ادي36
مصادق�عليھZ185100606الذكردوار�انزال�س��وا�ورزازات13-04-13023961987عبد�الكر�م�حسن37
مصادق�عليھZ185100609الذكرواوزاكور 24-11-13940571991ايت�ب���محمد38
مصادق�عليھ�Z185100621عمأن��امرز�ان�ورزازات01-12-13834251983جناح�ملياء39
مصادق�عليھZ185100125الذكرورزازات27-07-12624401994امزل�م�دي4

مصادق�عليھ�Z185100624عمأن��ايت�ز��ب�ورزازات�29-04-13420511996امز�ل��سكينة�40
مصادق�عليھ�Z185100625عمأن��ورزازات01-12-13759521988مستقيم�خديجة41
مصادق�عليھZ185100637الذكراملحاميد�الغزالن�زاكورة22-07-13963081993الغر���حمزة42
مصادق�عليھZ185100640الذكرسكورة07-07-�13198911990الزمزامي�رضوان43
مصادق�عليھ�Z185100649عمذكردوار�اماس�ن�تز�ي�اغرم�نوكدال�ورزازات04-12-13548091989بو�دار�ابرا�يم44
مصادق�عليھ�Z185100698عمأن��ورزازات16-12-13120231995الغا������ر45
مصادق�عليھ�Z185100708عمأن��ورزازات24-11-13704851989ايت�عبو�س�ام46
مصادق�عليھ�Z185100711عمذكرورزازات26-07-13709581986ايت�عبو�فيصل47
مصادق�عليھZ185100721الأن��ورززات27-06-13948671996زعكون�اميمة48
مصادق�عليھ�Z185100733عمأن��سكورة�ورزازات01-01-13243291982بن�ن�اس�حسناء49
مصادق�عليھZ185100138الذكرامرز�ان�ورزازات18-01-12874741990جما�����سن5

مصادق�عليھ�Z185100772عمذكرورزازات�08-11-13739611982دحو��ابرا�يم�50
مصادق�عليھ�Z185100787عمأن��تزار�ن�زكورة�16-01-13611671995اوش�شة�حنان51
مصادق�عليھZ185100809الأن��ايدلسان�ورزازات20-07-13068051995متو�ل�اسماء52
مصادق�عليھZ185100836الأن��تازار�ن�زاكورة26-07-14008341992النا���فاطمة53
مصادق�عليھ�Z185100907عمأن��سطات28-03-13816571985عطور�صباح54
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مصادق�عليھZ185100939الذكرفم�زكيد�طاطا18-10-13785101985العيدي�عبد�الرحمان55
مصادق�عليھZ185100975الأن��ورزازات27-05-13952201998اساعيد�فدوى 56
مصادق�عليھ�Z185101186عمأن��ب���مالل12-08-14290911979ف�ار�ال�ام57
مصادق�عليھD138387896الذكردوار�تابونت�ترميكت�ورزازات25-07-12341581997بن�بحدو�محمد6
مصادق�عليھZ185100162الذكرأفرى�سكورة08-08-12878121992الناصري�عصام7
مصادق�عليھ�Z185100193عمأن��ورزازات20-08-12241561984الطاغر�طي�نادية8
مصادق�عليھ�Z185100203عمأن��ورزازات26-03-12496821993البو�دوي�اميمة9

Page 44 sur 48



الرقم�الوط��معفى�من�ال��بية�البدنية�ســم�والــ�ــســبر- ال��تي�� وضعية�الطلبا���سم�ان��زديادتار�خ��زديادرقم�الطلب
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مسلك�علوم�ا��ياة�و��رض مسلك�ال��شيح�:
88

مصادق�عليھZ185100010الأن��ورزازات09-04-12276811994عا�����احسان1
مصادق�عليھ�Z185100072عمأن��ورزازات14-01-12598791980امز�ان�رشيدة10
مصادق�عليھZ185100076الأن��وسلسات��ورزازات01-11-12399801994ماك����خديجة11
مصادق�عليھD130435705الذكرتبوراحت�ايت�ز��ب10-08-12376701996ز�ري�مراد12
مصادق�عليھZ185100077الذكرورزازات22-04-12611191984افراسن�عمر13
مصادق�عليھD134431361الذكرقصر�باب�ا��ديد28-07-12192171996مزواك���ب�ب14
مصادق�عليھZ185100086الأن��ا�غرم�نوكدال�ورززات11-06-12249551997أور�ي�أمال15
مصادق�عليھZ185100099الذكرمركز�اكذز�زاكورة23-10-12143471986اع���اسامة16
مصادق�عليھD138387561الذكرتاجدة�ترميكت22-05-12357051996نصيح�كر�م17
مصادق�عليھ�Z185100120عمأن��غاسات�ورزازات16-08-12670981998ناجب�ال�ام18
مصادق�عليھ�Z185100122عمأن��سكورة��ورزازات03-03-12677321994الطي���حنان19
مصادق�عليھZ185100012الذكرتلوات�ورزازات22-05-12194521996احكوك��جمال2

مصادق�عليھZ185100123الأن��ع�ن�حرودة�املحمدية�زناتة26-03-12749401998كرام�فاطمة�الز�راء20
مصادق�عليھZ185100128الأن��ورزازات13-04-12757151991بفكري�سليمة21
مصادق�عليھZ185100140الأن��ورزازات02-03-12776121992افدير��مر�م22
مصادق�عليھ�Z185100141عمأن��انميد�ايت�مغليف�جماعة�اس�اون 05-07-�12602721990نايت�ع���حليمة23
مصادق�عليھZ185100148الذكرايدلسان�ورزازات17-09-12403761998يوساوي�امل�دي24
مصادق�عليھZ185100151الذكرس��وا�ورزازات04-11-12730331996بو�اس�ن�يوسف25
مصادق�عليھD137435640الذكرتادولة�الزانفي�امرز�ان01-10-12516741997واحمان�عبد�العا��26
مصادق�عليھZ185100177الذكركيكو�بوملان03-09-13003761998بوتاكرا�يوسف27
مصادق�عليھZ185100187الأن��ايدلسان�ورزازات07-10-13025161995بق����مجدة28
مصادق�عليھZ185100217الأن��امرز�ان23-05-13152541997ادرحو�حسناء29
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مصادق�عليھZ185100026الذكرايت�ز��ب�ورزازات01-11-12228331995بوجو�محمد3
مصادق�عليھD131412781الذكرورزازات17-01-12959371997در��ي�محمد30
مصادق�عليھZ185100233الذكرافال�ا�س���امرز�ان28-05-13252321996قا�ي�عز�الدين31
مصادق�عليھZ185100241الذكرا�ادير�ا�ادير�اداوتانان13-02-13262231998مليوي�ايوب32
مصادق�عليھ�Z185100258عمأن��ورزازات11-07-12410131992ايت�احماد�فاطمة�الز�راء33
مصادق�عليھZ185100264الذكرفم�ا��معة�از�الل28-03-13292711992الطي���ياس�ن34
مصادق�عليھZ185100268الأن��ورزازات�21-08-12786891997شكري��ايمان�35
مصادق�عليھ�Z185100274عمأن��ورزازات31-07-13352111996سبا���س�ام36
مصادق�عليھ�D130003825عمذكرورزازات28-03-12952721998حديدوش�ام�ن37
مصادق�عليھD130005783الذكرسكورة29-09-12541821993عس���يو�س38
مصادق�عليھD139387663الأن��دوار�تاجدة�ترميكت24-03-12894061996بزا�مر�م39
مصادق�عليھZ185100028الذكرا�غرم�نوكدال�ورزازات16-12-12231901996بورت�عثمان4

مصادق�عليھZ185100305الذكرورزازات25-08-13283061994شك���محمد40
مصادق�عليھ�Z185100311عمأن��ورزازات�12-08-12387901995اليعقو�ي��سارة�41
مصادق�عليھZ185100326الذكرالعيون 10-05-13163581996اوشن��عبد�العظيم42
مصادق�عليھZ185100338الأن��بوازار02-06-13411031997ايت�بدو�فتيحة43
مصادق�عليھZ185100341الذكرفم�زكيد�طاطا25-12-13476521993ال��غا���انوار44
مصادق�عليھZ185100353الأن��توندوت�ورزازات28-04-12673261980العمرا�ي�اسية45
مصادق�عليھ�Z185100383عمذكرتاجدة�تارميكت17-07-13033891980الغازي�محمد46
مصادق�عليھZ185100394الأن��اغرم�نوكدال�ورزازات04-03-12921141997اجغو�بد�عة47
مصادق�عليھZ185100398الذكر�ورزازات29-12-13482061997بور�ش��سعيد�48
مصادق�عليھ�Z185100399عمأن��تارميكت�ورزازات�03-09-12255811991زعكون�عا�شة49
مصادق�عليھN131114299الذكرطاطا01-07-��12400161997ر�����اشرف5

مصادق�عليھ�Z185100421عمذكرتارميكت�ورزازات15-10-13600191992بنا�ي�ياس�ن50
مصادق�عليھZ185100442الذكراملنارة��ل���مراكش�23-08-13054281994از�ي�محمد51
مصادق�عليھZ185100480الذكرورزازات06-07-�12513101995صم���عبد�الصمد52
مصادق�عليھZ185100514الذكر��اد�غان�اغرم�نوكدال10-12-13436181996و�����رشيد53
مصادق�عليھZ185100518الذكرايت�ز��ب�ورزازات30-10-13697771998امل����محمد54
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مصادق�عليھ�Z185100536عمذكرتارودانت15-05-13557301988ايت�بلعيد�عبد�الواحد55
مصادق�عليھ�Z185100579عمذكرتزك�ن�بومالن�دادس�تنغ��28-03-12763991994عاملي�عبد�الرحمان56
مصادق�عليھZ185100622الذكر���سيدي�حساين05-02-13923051998فراج�مراد57
مصادق�عليھ�Z185100626عمذكرورزازات01-06-13461261995أكناو�أيوب58
مصادق�عليھZ185100631الذكر���املقاومة�تجزئة�ا��س�ية�رقم��17ورزازات11-12-13932271996حتي���سعيد59
مصادق�عليھZ185100045الأن��خزامة�ورزازات10-08-12338021996اوجاحا�جملية6

مصادق�عليھ�D135339087عمأن��ا��ديدة10-10-13537701998ايت�رحو�حنان60
مصادق�عليھZ185100658الذكرايت�سدرات�الس�ل�الغر�ية30-01-12688231996ايت�ايدير�كمال61
مصادق�عليھZ185100659الأن��ترميكت�ورزازات02-09-13877701999مزدو�ز���ة62
مصادق�عليھZ185100661الذكرورزازات19-12-13446441995اشتوك�رشيد63
مصادق�عليھ�Z185100668عمذكرتازار�ن30-06-13018851986السبا���حسن64
مصادق�عليھZ185100676الذكرورزازات30-05-13867711996ايت�حس�ن�معاد65
مصادق�عليھD139478587الذكراغرم�نوكدال23-12-13897151996عالوي�مصطفى66
مصادق�عليھZ185100703الأن��ورزازات20-03-13580171998لو�ا�ي�فاطمة�الز�راء67
مصادق�عليھZ185100707الذكرورزازات09-09-13414871996بن�حميد�محسن68
مصادق�عليھZ185100709الذكرايت�ز��ب�ورزازات�09-02-13643971996اصفدوا�عبد�الصمد�69
مصادق�عليھ�Z185100052عمذكرتلوات�ورزازات10-04-12383701993بن��و�جميلة7

مصادق�عليھ�Z185100737عمأن��ايت�ز��ب�ورزازات�07-03-13947741998ح��مي�نجالء70
مصادق�عليھ�Z185100746عمذكرورزازات27-05-12828691998ال��بار�سليمان71
مصادق�عليھ�Z185100748عمذكرقصبة�تادلة�ب���مالل03-10-14059541987فائق�عمر72
مصادق�عليھZ185100751الأن��مصيمر�ر�تنغ��07-12-13958781990بوعيد�مر�م73
مصادق�عليھ�Z185100752عمذكرايت�عتو�تازناخت01-02-13618151986اغزان�نورالدين74
مصادق�عليھZ185100759الذكرتازناخت�ورزازات20-03-14061731985سم�ا�ي�ا��سن75
مصادق�عليھZ185100766الذكرزاكورة01-09-13909441997الراي�عبد�الوا��76
مصادق�عليھ�Z185100767عمأن��ورزازات11-03-13907561988ا��طا�ي�اكرام77
مصادق�عليھZ185100779الأن��تيدي���ورزازات20-02-13878341999عبدر�ي�نوال78
مصادق�عليھD130040986الذكرزاو�ة�سيدي�بالل�07-02-12893451996حميوي�حميد79
مصادق�عليھZ185100058الأن��بوعرفة17-03-12471071999تيحان�اميمية8
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مصادق�عليھZ185100834الذكرتابونت05-01-14032451997الشل���ا�س80
مصادق�عليھZ185100857الذكراملحاميد�الغزالن�زكورة24-05-14084211993قاديم�ايوب81
مصادق�عليھZ185100858الذكربومان�ورزازات01-01-14087191991ملكونز�اشرف82
مصادق�عليھZ185100893الذكرورزازات17-05-13217731997أبو�ماضا�اسماعيل83
مصادق�عليھZ185100896الذكرتوندوت�ورزازات�20-04-12218041994املعطي�ن�يل84
مصادق�عليھD130029727الأن��تازناخت20-02-��13433181995ت�عا�شة85
مصادق�عليھZ185100963الذكرورزازات18-10-14095911998غر�س�طھ86
مصادق�عليھ�Z185100976عمذكرسيدي�ع���الراشيدية20-01-13039151992ايز�ي��عمرو 87
مصادق�عليھ�Z185101178عمأن��ورزازات18-12-14274171983الواليدي�اب�سام88
مصادق�عليھZ185100064الأن��ورزازات22-02-12473401998ابوسيف�سكينة9
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