
ترتيب الاختيارالتخصصالامس الاكملرـ ت
 حسب 20%أ ولوية 

الاس تحقاق
مديرية التعينينوع الطلب

براهمي1 اترودانتذكرنعم1اللغة العربيةالبرتاين ا 

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوجنعم1اللغة العربيةخرابش وهيبة2 ا 

اترودانتذكرنعم1اللغة العربيةصيف عبد البايق3

نزاكن أ يت ملول(ة)مزتوجنعم1اللغة العربيةنظيف سعدية4 ا 

اترودانتذكرنعم1اللغة العربيةاحلدادي محمد5

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1اللغة العربيةالواح هشام6

داوتنانذكرنعم1اللغة العربيةبوقدير رضوان7 أ اكدير ا 

اترودانتذكرنعم1اللغة العربيةاحلدادي امحد8

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1اللغة العربيةامحلايم سعيد9 ا 

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم1اللغة العربيةهيل عائشة10 أ اكدير ا 

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم2اللغة العربيةبييض ليىل11 أ اكدير ا 

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1اللغة العربيةاملرابط حس ناء12

تزينيت(ة)التحاق ابلزوج1اللغة العربيةنعمي لطيفة13

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج2اللغة العربيةبن الك حس ناء14

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج2اللغة العربيةهوكوس برشى15

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج3اللغة العربيةبوهمدي فاطمة16

ميان17 ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج3اللغة العربيةاحلوس ا 

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة العربيةايت عبو احلسني18

تزينيت(ة)مزتوج4اللغة العربيةأ زفاض مراد19

اترودانت(ة)مزتوج5اللغة العربيةبرنايس فاطمة20

اترودانت(ة)مزتوج5اللغة العربيةايت موس فاطمة21

اترودانت(ة)مزتوج5اللغة العربيةمحوش جامع22

اترودانتأ نىث5اللغة العربيةابق فايزة23

اترودانتأ نىث5اللغة العربيةولهينت رجاء24

اترودانتأ نىث3اللغة العربيةالعلواين حنان25

اترودانتأ نىث1اللغة العربيةالغـزايل حسنـاء26

اترودانتأ نىث1اللغة العربيةاحلسوين حس ناء27

اترودانتأ نىث4اللغة العربيةضوكوك السعدية28

اترودانتأ نىث5اللغة العربيةبوزيد السعدية29

اترودانتأ نىث1اللغة العربيةاخلويخ اندية30

طاطاأ نىث1اللغة العربيةبيعالش س ناء31

اترودانتأ نىث2اللغة العربيةبن مسكني مرمي32

اترودانتأ نىث5اللغة العربيةالبخاري ابدعة33

ية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة  نتاجئ تعيني أ ساتذة التعلمي الثانوي أ طر ال اكدمي
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اترودانتأ نىث1اللغة العربيةاخلداوش لطيفة34

اترودانتأ نىث4اللغة العربيةبوات مينة35

طاطاأ نىث1اللغة العربيةساعو حبيبة36

اترودانتأ نىث4اللغة العربيةلعوينة جناة37

اترودانتذكر1اللغة العربيةاد القائد حسن38

يدسان محمد39 اترودانتذكر5اللغة العربيةا 

اترودانتذكر1اللغة العربيةكرت محمد40

اترودانتذكر5اللغة العربيةجغداد شعيب41

اترودانتذكر5اللغة العربيةاديوسف هشام42

طاطاذكر5اللغة العربيةرشيق مولود43

اترودانتذكر1اللغة العربيةارغ محمد44

طاطاذكر5اللغة العربيةالقادري اسامعيل45

طاطاذكر6اللغة العربيةتوانين عبدالرزاق46

طاطاذكر6اللغة العربيةلبدع يونس47

طاطاذكر6اللغة العربيةاوراو مصطفى48

طاطاذكر1اللغة العربيةبرتكني امحد49

طاطاذكر5اللغة العربيةبونعمة حلسن50

طاطاذكر5اللغة العربيةزيالل عبد الصمد51

طاطاذكر6اللغة العربيةاحلافيظي احلسني52

طاطاذكر6اللغة العربيةحسان جامل53

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1اللغة الفرنس يةصربون عبد الهادي1 ا 

داوتنانأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةملعزيي فاطمة الزهراء2 أ اكدير ا 

تزينيتأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةادغضور وفاء3

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوجنعم1اللغة الفرنس يةايت يس عائشة4 ا 

اترودانتأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةشوخي ش اميء5

نزاكن أ يت ملول(ة)مزتوجنعم1اللغة الفرنس يةالقيض ابورك6 ا 

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1اللغة الفرنس يةأ زروال محمد7 ا 

داوتنانأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةبن العرسي حفيظة8 أ اكدير ا 

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةكيوان لبىن9 ا 

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم2اللغة الفرنس يةلشهب حنان10 أ اكدير ا 

داوتنانذكرنعم2اللغة الفرنس يةحنني فهد11 أ اكدير ا 

تزينيتأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةاحلجيوي اندية12

داوتنانأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةبيكدار خدييجة13 أ اكدير ا 
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داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم2اللغة الفرنس يةايت سعيد اندية14 أ اكدير ا 

داوتنانأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةرشف ادلين هاجر15 أ اكدير ا 

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوجنعم1اللغة الفرنس يةحيسون فاطمة16

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم2اللغة الفرنس يةاابجا محمد17 أ اكدير ا 

اترودانتذكرنعم2اللغة الفرنس يةاشهبون محمد18

ش توكة أ يت ابهاأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةايت مهو كرمية19

داوتنانأ نىثنعم2اللغة الفرنس يةاداحيا مارية20 أ اكدير ا 

داوتنانأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةاوردي حنان21 أ اكدير ا 

اترودانتأ نىثنعم1اللغة الفرنس يةبوخريس نرسين22

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوجنعم3اللغة الفرنس يةدجسي رقية23

اترودانت(ة)التحاق ابلزوجنعم1اللغة الفرنس يةاخلزري سومية24

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج3اللغة الفرنس يةارجدال مسرية25

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج3اللغة الفرنس يةالزيدي اندية26

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج3اللغة الفرنس يةضايح حياة27

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج2اللغة الفرنس يةاملس تغفر امينة28

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج2اللغة الفرنس يةبلعباس نور الهدى29

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1اللغة الفرنس يةابو الامني اميان30

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج3اللغة الفرنس يةابشو محمد31

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج3اللغة الفرنس يةعبدادلامئ فاطمة الزهرة32

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1اللغة الفرنس يةاجور س ناء33

طاطا(ة)التحاق ابلزوج1اللغة الفرنس يةعامثين جهر34

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2اللغة الفرنس يةمحداوي ابتسام35

اترودانت(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةأ يت عب احلسني36

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2اللغة الفرنس يةالفحيص امال37

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج3اللغة الفرنس يةايتلحو ليىل38

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج3اللغة الفرنس يةابوالفرح فاطمة الزهرة39

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةاملزايل خدجية40

اترودانت(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةأ ميكل محمد41

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةأ حرير ايسني42

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةاومالئك اندية43

اترودانت(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةنشكرهللا سعاد44

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةبنيس ابراهمي45

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2اللغة الفرنس يةالنارصي محمد الصديق46
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ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةلهوير محمد47

اترودانت(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةالهش مي اميان48

اترودانت(ة)مزتوج1اللغة الفرنس يةاكامض مجيةل49

اترودانتأ نىث3اللغة الفرنس يةاملغميميي فاطمة50

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3اللغة الفرنس يةسارة علواين51

تزينيتأ نىث3اللغة الفرنس يةاجبارى حنان52

اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةجزيل امنة53

اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةزهرة ش نا54

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1اللغة الفرنس يةصاحلي امينة55

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3اللغة الفرنس يةابكوك رقية56

تزينيتأ نىث3اللغة الفرنس يةادلواد خدجية57

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةمحدون راضية58

تزينيتأ نىث4اللغة الفرنس يةالرفعي نصرية59

تزينيتأ نىث3اللغة الفرنس يةللكيل ليةل60

تزينيتأ نىث1اللغة الفرنس يةال مني فاطمة61

تزينيتأ نىث4اللغة الفرنس يةالغيات مرمي62

تزينيتأ نىث2اللغة الفرنس يةمعي عيل أ سامء63

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةايت حامدي مرمي64

تزينيتأ نىث1اللغة الفرنس يةالباز سارة65

ميان66 اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةالويزي ا 

طاطاأ نىثاللغة الفرنس يةصابر فاطمة الزهراء67

اترودانتأ نىث4اللغة الفرنس يةانعمي فاطمة68

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةاجلسمي اميان69

اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةامغار مليكة70

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةصهيوير فاطمة71

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةانعمي غزلن72

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةقامسي سكينة73

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةأ وبرير حفيظة74

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةعامر رمي75

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةغفراين تيفاوت76

اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةكروش فائزة77

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةبورج يسمينة78

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةمدرر عائشة79
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اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةمازوز حس ناء80

اترودانتأ نىث3اللغة الفرنس يةبوميا دعاء81

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةالبيايض ْاسامء82

اترودانتأ نىث3اللغة الفرنس يةجطان اندية83

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةابوالفضل زينب84

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةبومتيت انرصة85

اترودانتأ نىث4اللغة الفرنس يةأ حسيل مرمي86

اترودانتأ نىث5اللغة الفرنس يةاتسوانت خدجية87

اترودانتأ نىث2اللغة الفرنس يةالهبور فاطمة88

اترودانتأ نىث1اللغة الفرنس يةمعتصم نعمية89

اترودانتذكر5اللغة الفرنس يةاهلامين احلسني90

اترودانتذكر2اللغة الفرنس يةبيشاين سفيان91

اترودانتذكر5اللغة الفرنس يةادلرقاوي اانس92

اترودانتذكر5اللغة الفرنس يةأ شهبون احلسني93

اترودانتذكر1اللغة الفرنس يةايت امغار محمد امني94

اترودانتذكر1اللغة الفرنس يةمتبيع رش يد95

طاطاذكر1اللغة الفرنس يةاجباو عيل96

اترودانتذكر3اللغة الفرنس يةالباز عبدالرحمي97

اترودانتذكر1اللغة الفرنس يةبنالشلح اسامعيل98

اترودانتذكر2اللغة الفرنس يةبووغاز خادل99

طاطاذكر1اللغة الفرنس يةبوكرى سعيد100

طاطاذكراللغة الفرنس يةأ يت سعيد محمد101

طاطاذكر3اللغة الفرنس يةبورما عبد هللا102

طاطاذكر2اللغة الفرنس يةازريك عبدالنارص103

اترودانتذكر4اللغة الفرنس يةكراكو السعيد104

اترودانتذكر4اللغة الفرنس يةبوخري محمد105

اترودانتذكر1اللغة الفرنس يةكوكب ادريس106

اترودانتذكر1اللغة الفرنس يةادجو السعيد107

طاطاذكر4اللغة الفرنس يةالسهالوي وسام108

عالمن السعيد109 اترودانتذكر5اللغة الفرنس يةا 

طاطاذكر2اللغة الفرنس يةبوعدي همدي110

اترودانتذكر4اللغة الفرنس يةبويربي احسان111

طاطاذكر6اللغة الفرنس يةاحتور عبدالسالم112
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طاطاذكر6اللغة الفرنس يةاملريض ايسني113

طاطاذكر6اللغة الفرنس يةاحليان يوسف114

طاطاذكر4اللغة الفرنس يةمحو عبد هللا115

طاطاذكر2اللغة الفرنس يةايت بنضيف عبد العزيز116

طاطاذكر6اللغة الفرنس يةخبار ايسني117

طاطاذكر6اللغة الفرنس يةبوالزيت طه118

تزينيتأ نىثنعم1اللغة الاجنلزييةهايك فاطمة1

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1اللغة الاجنلزييةالقرشايل لطيفة2 ا 

نزاكن أ يت ملول(ة)مزتوجنعم1اللغة الاجنلزييةاحويالت خدجية3 ا 

تزينيتأ نىثنعم1اللغة الاجنلزييةاجنار اسامء4

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم2اللغة الاجنلزييةوايل عبد الصمد5

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1اللغة الاجنلزييةأ زبوري حس ناء6

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1اللغة الاجنلزييةاوشاعو سارة7

تزينيتأ نىث1اللغة الاجنلزييةالصبري أ مينة8

تزينيتأ نىث2اللغة الاجنلزييةأ حدارف زهرة9

تزينيتأ نىث1اللغة الاجنلزييةاصلوح عائشة10

اترودانتأ نىث2اللغة الاجنلزييةالتويم سعيدة11

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1اللغة الاجنلزييةاحلافظي ليةل12

اترودانتأ نىث1اللغة الاجنلزييةمرصا زكية13

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2اللغة الاجنلزييةسعيدي فاطمة الزهراء14

اترودانتأ نىث4اللغة الاجنلزييةحمسني حس ناء15

اترودانتذكر1اللغة الاجنلزييةبنقدير حسن16

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةكحامد عبدالرحمي17

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةقينوش محيد18

طاطاذكر4اللغة الاجنلزييةايت العكيد ابراهمي19

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةأ يت ماكل عبد اجلليل20

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةبوزين عبد العزيز21

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةادليب يونس22

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةبوشطارت ابراهمي23

طاطاذكر1اللغة الاجنلزييةوايح عبدالعايل24

طاطاذكر5اللغة الاجنلزييةابوالفضل عبداحلق25

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1الاجامتعياتوطعين محمد1

ش توكة أ يت ابهاأ نىثنعم1الاجامتعياتورار جنوى2
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نزاكن أ يت ملولمزتوجنعم1الاجامتعياتبوعوينة املصطفى3 ا 

اترودانتذكرنعم1الاجامتعياتبزويط رش يد4

نزاكن أ يت ملولعادينعم1الاجامتعياتحملمدي احلبيب5 ا 

اترودانت(ة)التحاق ابلزوجنعم1الاجامتعياتامعر مولي محمد6

داوتنان(ة)التحاق ابلزوج1الاجامتعياتادرييس لالنزهة7 أ اكدير ا 

داوتنان(ة)مزتوج1الاجامتعياتلبداع امحمد8 أ اكدير ا 

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج3الاجامتعياتحس ين هبة9

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3الاجامتعياتاحلسن حياة10

اترودانتأ نىث1الاجامتعياتعوينة لكثوم11

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الاجامتعياتالطيفور مجيةل12

تزينيتأ نىث2الاجامتعياتأ يداورغ فاطمة13

طاطاأ نىث1الاجامتعياتبن املودن نزهة14

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الاجامتعياتخولن ربيعة15

طاطاأ نىث1الاجامتعياتابال حبيبة16

طاطاذكر3الاجامتعياتاوادلور لقامن17

طاطاذكر1الاجامتعياتبن حلسن سعيد18

طاطاذكر1الاجامتعياتبوحدو دحان19

اترودانتذكر1الاجامتعياتاخلوتري محمد20

تزينيتذكر4الاجامتعياتبورهوات حمسن21

اترودانتذكر4الاجامتعياتاخلبيش يوسف22

اترودانتذكر4الاجامتعياتاوحدو عبد امحليد23

اترودانتذكر5الاجامتعياتأ خراز حافظ24

طاطاذكر6الاجامتعياتالطاليب صاحل25

طاطاذكر1الاجامتعياتأ كنتور ايسني26

طاطاذكر6الاجامتعياتامحمدي رش يد27

طاطاذكر1الاجامتعياتاجلديد سامل28

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1الرايضياتعصامما محمد1 ا 

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1الرايضياتاسفار ايوب2 ا 

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1الرايضياتاخلرضاوي عبد احلكمي3

اترودانتذكرنعم1الرايضياتدوقرن زكرايء4

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1الرايضياتازوض رقوش5 ا 

اترودانتذكرنعم1الرايضياتاملشكور محمد6

طاطاذكرنعم1الرايضياتابورك رش يد7
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ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1الرايضياتشطر عبد العزيز8

اترودانتأ نىثنعم1الرايضياتأ بعقيل نورة9

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1الرايضياتامخلييس محمد10 ا 

طاطاذكرنعم1الرايضياتوكرمي معر11

اترودانتأ نىثنعم1الرايضياتالرمحوين فاطمة الزهراء12

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1الرايضياتصالح محمد13 ا 

تزينيتذكرنعم1الرايضياتبن احلاج املهدي14

تزينيتأ نىثنعم2الرايضياتفريض سارة15

اترودانتأ نىثنعم1الرايضياتبواكل فدوى16

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم2الرايضياتالعلوي محزة17

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1الرايضياتأ مزال عبد الهادي18

اترودانتأ نىثنعم1الرايضياتاكزار وئام19

اترودانتذكرنعم1الرايضياتاحلريى املهدي20

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج2الرايضياتضعوفة امنة21

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1الرايضياتحريزي حفصة22

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2الرايضياتالعكري هشام23

طاطا(ة)مزتوج1الرايضياتأ قدمي بلعيد24

اترودانت(ة)مزتوج1الرايضياتاحسيين هاجر25

طاطا(ة)مزتوج1الرايضياتابو النور اسامء26

اترودانت(ة)مزتوج2الرايضياتايت النويس رش يدة27

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتاريك حنان28

اترودانتأ نىث1الرايضياتاس بويل خدجية29

اترودانتأ نىث2الرايضياتالعويف فاطمة الزهراء30

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الرايضياتعبد الواسع فاطمة31

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الرايضياتبعد حس ناء32

تزينيتأ نىث1الرايضياتملعضمي ملياء33

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الرايضياتدهيب حنان34

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتوديع سامية35

اترودانتأ نىث1الرايضياتاش توك سعاد36

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتاوالصغري سكينة37

اترودانتأ نىث1الرايضياتاوانرص سعيدة38

تزينيتأ نىث1الرايضياتاللطيفي سهام39

اترودانتأ نىث1الرايضياتقلعيدي اندية40
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اترودانتأ نىث1الرايضياتامام فاطمة الزهراء41

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1الرايضياتالعرسي مرمي42

اترودانتأ نىث1الرايضياتوعزيز سعاد43

تزينيتأ نىث2الرايضياتالطلب وعيل سارة44

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتأ موش ماجدة45

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتالكزمي حفيظة46

اترودانتأ نىث1الرايضياتاملقدم غزلن47

اترودانتأ نىث1الرايضياتالهوير مرمي48

اترودانتأ نىث1الرايضياتالهش ميي فاطمة49

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2الرايضياتاملرابط فاطمة50

تزينيتأ نىث1الرايضياتامحلميي زهرية51

دابرامي حبيبة52 تزينيتأ نىث1الرايضياتا 

ش توكة أ يت ابهاذكر2الرايضياتلعطر عامد53

اترودانتذكر1الرايضياتبنلجديد نورادلين54

تزينيتذكر3الرايضياتاغروض سفيان55

اترودانتذكر3الرايضياتبركوز حيىي56

اترودانتذكر2الرايضياتبنويس احلبيب57

اترودانتذكر1الرايضياتالنارصي كامل58

اترودانتذكر1الرايضياتبوشفر عصام59

طاطاذكر3الرايضياتالبصري محمد60

اترودانتذكر1الرايضياتبوهيا حسني61

اترودانتذكر2الرايضياتبودهاير عبدالرحامن62

اترودانتذكر1الرايضياتاخريف خادل63

اترودانتذكر4الرايضياتازاكي حسن64

دوكرمي معر65 اترودانتذكر1الرايضياتا 

اترودانتذكر4الرايضياتمزين عبدالرحمي66

اترودانتذكر3الرايضياتادمو محيد67

اترودانتذكر1الرايضياتبيدو رش يد68

اترودانتذكر3الرايضياتادلاودي امحد69

اترودانتذكر1الرايضياتمحلامد عبد الاهل70

اترودانتذكر4الرايضياتاماكور محمد71

اترودانتذكر5الرايضياتلكحسن حفيظ72

طاطاذكر1الرايضياتحدا عبد العزيز73
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اترودانتذكر1الرايضياتعصام مسرى74

اترودانتذكر4الرايضياتايت مسعود حلسن75

اترودانتذكر3الرايضياتلعريس يوسف76

اترودانتذكر1الرايضياتايت لمني هشام77

طاطاذكر1الرايضياتكزرار سعيد78

طاطاذكر5الرايضياتقابة محمد79

طاطاذكر5الرايضياتاجضور يوسف80

طاطاذكر5الرايضياتايت الطالب يوسف81

طاطاذكر6الرايضياتالبورايح محزة82

طاطاذكر6الرايضياتابطق مصطفى83

طاطاذكر6الرايضياتمدين محمد84

طاطاذكر3الرايضياتبكوس يونس85

طاطاذكر1الرايضياتاوعال عبد اجلبار86

طاطاذكر4الرايضياتوالطلب امحد87

طاطاذكر5الرايضياتالزهار جامل88

طاطاذكر6الرايضياتاجلوهري عبداملاكل89

طاطاذكر2الرايضياتبواحلصائر احلسن90

طاطاذكر4الرايضياتحويالت عادل91

طاطاذكر5الرايضياتالرحامين عبد الرحامن92

طاطاذكر1الرايضياترابوا سعيد93

طاطاذكر2الرايضياتبودار محمد94

طاطاذكر4الرايضياتايت بال عبد احلكمي95

طاطاذكر4الرايضياتادمبارك سعيد96

طاطاذكر1الرايضياتاوبريك مبارك97

طاطاذكر1الرايضياتايت لكنا امحد98

طاطاذكر5الرايضياتاعطار حسن99

اترودانتأ نىثنعم1علوم احلياة والارضافريد فدوى1

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1علوم احلياة والارضحرات أ محد2

داوتنانأ نىثنعم1علوم احلياة والارضأ خوايري سهام3 أ اكدير ا 

تزينيتذكرنعم1علوم احلياة والارضبسالم محمد أ مني4

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوجنعم1علوم احلياة والارضالزكري مقر5 ا 

اترودانتذكرنعم1علوم احلياة والارضالوعنيب رش يد6

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم1علوم احلياة والارضموماد رش يد7 أ اكدير ا 
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ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1علوم احلياة والارضالوايف يوسف8

ش توكة أ يت ابهاأ نىثنعم1علوم احلياة والارضشكري كرمية9

اترودانتذكرنعم1علوم احلياة والارضبلحيسن خادل10

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوجنعم1علوم احلياة والارضخرايش أ مل11 ا 

اترودانت(ة)التحاق ابلزوجنعم1علوم احلياة والارضبوسالل فوزية12

ش توكة أ يت ابهاأ نىثنعم1علوم احلياة والارضخربش امينة13

اترودانت(ة)التحاق ابلزوج1علوم احلياة والارضسهمي فاطمة14

داوتنان(ة)التحاق ابلزوج1علوم احلياة والارضبوهيا لبىن15 أ اكدير ا 

داوتنان(ة)مزتوج2علوم احلياة والارضالساملي سعيد16 أ اكدير ا 

اترودانت(ة)مزتوج1علوم احلياة والارضمسعود الزهرة17

اترودانت(ة)مزتوج1علوم احلياة والارضارمييل ماجدة18

طاطا(ة)مزتوج1علوم احلياة والارضاوبلقاس سعيدة19

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضمتوفيق خدجية20

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضابراغ خدجية21

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضأ وغريس زينب22

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1علوم احلياة والارضالزكراوي فاطمة23

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضدغوري حنان24

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2علوم احلياة والارضأ وراوي هاجر25

تزينيتأ نىث3علوم احلياة والارضاحاممو اممية26

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضاشن فاطمة الزهراء27

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضقرابل فاطمة الزهراء28

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2علوم احلياة والارضالبخوش ايمنة29

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1علوم احلياة والارضالعالك احسان30

ش توكة أ يت ابهاأ نىث1علوم احلياة والارضبنسامل فاطمة الزهراء31

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3علوم احلياة والارضفصيح خوةل32

تزينيتأ نىث3علوم احلياة والارضالوايل مرمي33

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3علوم احلياة والارضاوخسان لكثوم34

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضاحلربييل فضيةل35

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3علوم احلياة والارضاصغري زهرة36

اترودانتأ نىث3علوم احلياة والارضبنياز مليكة37

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضاركييب فدوى38

اترودانتأ نىث1علوم احلياة والارضايت تلبورت نورة39

اترودانتأ نىث4علوم احلياة والارضاحليان مربيكة40
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اترودانتأ نىث2علوم احلياة والارضتوفيق سكينة41

تزينيتأ نىث1علوم احلياة والارضرشداين مينة42

طاطاأ نىث5علوم احلياة والارضلشگر فاطمة43

اترودانتأ نىث5علوم احلياة والارضبوعيدة كرمية44

اترودانتذكر3علوم احلياة والارضحامش حفيظ45

اترودانتذكر4علوم احلياة والارضبن ابراهمي هشام46

اترودانتذكر1علوم احلياة والارضزاكغ جواد47

اترودانتذكر5علوم احلياة والارضبورواش أ يوب48

اترودانتذكر5علوم احلياة والارضزريف عبد الصمد49

اترودانتذكر1علوم احلياة والارضبودوار محمد50

اترودانتذكر2علوم احلياة والارضبن عدي عبدهللا51

اترودانتذكر1علوم احلياة والارضالغريري رش يذ52

طاطاذكر6علوم احلياة والارضارشان يوسف53

طاطاذكر4علوم احلياة والارضأ نفلوس أ يوب54

طاطاذكر4علوم احلياة والارضفروج حلسن55

طاطاذكر6علوم احلياة والارضادلمنايت عامثن56

طاطاذكر6علوم احلياة والارضفراح ابراهمي57

طاطاذكر1علوم احلياة والارضالقايض معر58

طاطاذكر6علوم احلياة والارضالعامري محمد رضا59

طاطاذكر6علوم احلياة والارضمسحي وليد60

طاطاذكر6علوم احلياة والارضسكويض عبد احلكمي61

طاطاذكر6علوم احلياة والارضطالب حمند بلعيد62

طاطاذكر6علوم احلياة والارضادلقايد عبد اللطيف63

طاطاذكر6علوم احلياة والارضشقري يونس64

طاطاذكر5علوم احلياة والارضحس ين مصطفى65

نزاكن أ يت ملولذكرنعم1الفزيايء والكميياءابيت عبدهللا1 ا 

دريس2 نزاكن أ يت ملول(ة)مزتوجنعم1الفزيايء والكميياءبن حاممو ا  ا 

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوجنعم1الفزيايء والكميياءمحدي مليكة3 ا 

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوجنعم1الفزيايء والكميياءأ يت بن منانة احلسنية4

اترودانتأ نىثنعم1الفزيايء والكميياءالعرج حس ناء5

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوجنعم2الفزيايء والكميياءاحليد مبارك6

اترودانتذكرنعم2الفزيايء والكميياءاليعقويب عبد اللطيف7

اترودانتأ نىثنعم1الفزيايء والكميياءمتقي كرمية8
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تزينيتذكرنعم1الفزيايء والكميياءالتولين عبدالكرمي9

طاطاذكرنعم1الفزيايء والكميياءالوايص معر10

ش توكة أ يت ابها(ة)التحاق ابلزوج2الفزيايء والكميياءأ برمهوش س ناء11

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2الفزيايء والكميياءالنصيص عبدالعايل12

تزينيت(ة)مزتوج4الفزيايء والكميياءابياض مبارك13

اترودانت(ة)مزتوج3الفزيايء والكميياءمنصوري عبدهللا14

اترودانت(ة)مزتوج1الفزيايء والكميياءايت الطالب اسامعيل15

تزينيتأ نىث3الفزيايء والكميياءزلكوم حنان16

تزينيتأ نىث1الفزيايء والكميياءمناه نوال17

اترودانتأ نىث2الفزيايء والكميياءاحليان ليىل18

اترودانتأ نىث4الفزيايء والكميياءبوامان سلوى19

اترودانتأ نىث1الفزيايء والكميياءفاحتي ابتسام20

اترودانتأ نىث1الفزيايء والكميياءفريض مجيةل21

اترودانتأ نىث1الفزيايء والكميياءاسلميض عزيزة22

اترودانتذكر2الفزيايء والكميياءاملودن امحد23

دريس24 طاطاذكر4الفزيايء والكميياءأ وبال ا 

اترودانتذكر2الفزيايء والكميياءمرغاط معاد25

اترودانتذكر1الفزيايء والكميياءالعرسي أ محد26

اترودانتذكر2الفزيايء والكميياءايت العرص عبد النارص27

اترودانتذكر1الفزيايء والكميياءزين ادلين احلبيب28

اترودانتذكر1الفزيايء والكميياءارحال سعيد29

اترودانتذكر2الفزيايء والكميياءعلواش نورادلين30

اترودانتذكر2الفزيايء والكميياءحنكرير ابراهمي31

اترودانتذكر1الفزيايء والكميياءسالك احلسن32

اترودانتذكر4الفزيايء والكميياءالافطح اسامعيل33

اترودانتذكر1الفزيايء والكميياءايت يوس محمد34

طاطاذكر3الفزيايء والكميياءحسوين محمد أ مني35

طاطاذكر2الفزيايء والكميياءجكو عصام36

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءاورير ابراهمي37

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءاداصور مصطفى38

طاطاذكر3الفزيايء والكميياءملسوكر عبد الرحمي39

طاطاذكر1الفزيايء والكميياءاوعزا محمد40

طاطاذكر4الفزيايء والكميياءاكدرن محمد41
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طاطاذكر5الفزيايء والكميياءومزيد محمد42

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءادلاديس عامثن43

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءتيتش احلسن44

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءصهناج عزيز45

طاطاذكر2الفزيايء والكميياءوكنو عبد الرحامن46

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءافودا ادريس47

طاطاذكر5الفزيايء والكميياءاعنطري نرصهللا48

اترودانتذكرنعم1الرتبية البدنيةالعوادة احلسني1

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1الرتبية البدنيةمودنيب اممية2 ا 

نزاكن أ يت ملولذكرنعم2الرتبية البدنيةالبيض حلسن3 ا 

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم3الرتبية البدنيةازدوان عبدالاهل4

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم2الرتبية البدنيةالزيتوين عبد القادر5

اترودانتذكرنعم4الرتبية البدنيةرضيف محمد6

اترودانت(ة)مزتوج3الرتبية البدنيةبهنار ابراهمي7

اترودانت(ة)مزتوج3الرتبية البدنيةفوزي محمد8

اترودانتأ نىث3الرتبية البدنيةاحلوزي حنان9

طاطاأ نىث1الرتبية البدنيةالغزلين اممية10

اترودانتأ نىث5الرتبية البدنيةبيكطارن حس ناء11

طاطاأ نىث3الرتبية البدنيةلشكر نعمية12

اترودانتذكر1الرتبية البدنيةبنرباهمي محمد13

اترودانتذكر5الرتبية البدنيةيسني يونس14

اترودانتذكر1الرتبية البدنيةازكوين ايسني15

اترودانتذكر1الرتبية البدنيةادلكجا طارق16

اترودانتذكر3الرتبية البدنيةادلهيب أ محد17

اترودانتذكر4الرتبية البدنيةالكريم عدانن18

اترودانتذكر3الرتبية البدنيةادلنكري عبدهللا19

اترودانتذكر1الرتبية البدنيةاوبنبل ابراهمي20

طاطاذكر5الرتبية البدنيةكريب جامل21

اترودانتذكر4الرتبية البدنيةالاكرين محزة22

طاطاذكر6الرتبية البدنيةأ كضيش حلسن23

طاطاذكر1الرتبية البدنيةابنيت عبد الرحامن24

فرايدن عبد العزيز25 طاطاذكر5الرتبية البدنيةا 

طاطاذكر4الرتبية البدنيةبوزيت امحد26
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طاطاذكر4الرتبية البدنيةسداكل انس27

طاطاذكر6الرتبية البدنيةالتاكين يوسف28

طاطاذكر1الرتبية البدنيةوزىك عبد النارص29

طاطاذكر6الرتبية البدنيةاكزارن يوسف30

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1املعلومياتحامين امال1 ا 

تزينيتأ نىثنعم1املعلومياتشوخي اميان2

داوتنان(ة)التحاق ابلزوجنعم1املعلومياتالبكراوي أ مينة3 أ اكدير ا 

نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1املعلومياتمقدم حنان4 ا 

داوتنانأ نىثنعم1املعلومياتعثبان س ناء5 أ اكدير ا 

تزينيتأ نىثنعم3املعلومياتقاش بة فاطمة الزهراء6

اترودانت(ة)مزتوج3املعلومياتكوريت امينة7

ش توكة أ يت ابها(ة)مزتوج2املعلومياتابدرار ابراهمي8

ش توكة أ يت ابهاأ نىث3املعلومياتمريض العالية9

ش توكة أ يت ابهاأ نىث2املعلومياتشاعري زكية10

اترودانتأ نىث1املعلومياتأ غالن أ سامء11

اترودانتأ نىث5املعلومياتاريفي سعدية12

اترودانتأ نىث1املعلومياتالساجد سكينة13

اترودانتأ نىث5املعلومياتادوم لطيفة14

اترودانتأ نىث4املعلومياتسومان سلمى15

اترودانتذكر4املعلومياتتزموت محمد أ مني16

اترودانتذكر1املعلومياتأ شن محمد ال مني17

اترودانتذكر5املعلومياتمراري عبد الرحمي18

اترودانتذكر5املعلومياتعبا عبدهللا19

اترودانتذكر2املعلومياتالعبايس زكرابء20

طاطاذكر6املعلومياتهراكن محمد21

طاطاذكر6املعلومياتالزهراوي ايسني22

طاطاذكر6املعلومياتأ هبالل سعيد23

طاطاذكر5املعلومياتسفيان الياس24

طاطاذكر6املعلومياتاولعني امحد25

طاطاذكر6املعلومياتالعمري محمد26

طاطاذكر5املعلومياتحامين محمد أ مني27

تزينيتذكرنعم1الفلسفةحرمة هللا حسن1

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم1الفلسفةبوفري ايسني2
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ميان3 نزاكن أ يت ملولأ نىثنعم1الفلسفةأ عالو ا  ا 

ش توكة أ يت ابهاأ نىثنعم1الفلسفةبوليد نعمية4

ش توكة أ يت ابهاذكرنعم2الفلسفةبنرباهمي محمد5

نزاكن أ يت ملول(ة)التحاق ابلزوج1الفلسفةلشهب اندية6 ا 

طاطا(ة)التحاق ابلزوج1الفلسفةبن سلامين حورية7

اترودانت(ة)مزتوج2الفلسفةابهايق عبدهللا8

اترودانتأ نىث2الفلسفةبلمقدم مليكة9

اترودانتأ نىث3الفلسفةبلعرسي ليىل10

اترودانتذكر4الفلسفةالوهايب عبدالكبري11

اترودانتذكر4الفلسفةأ يت عبايد احملفوظ12

اترودانتذكر1الفلسفةوعزيز عبد احلكمي13

اترودانتذكر1الفلسفةبقدير نورادلين14

اترودانتذكر1الفلسفةأ عبال عبد العايل15

اترودانتذكر1الفلسفةاخمللويف محمد16

اترودانتذكر1الفلسفةأ زاض عبد الرحمي17

طاطاذكر2الفلسفةايت سعيد معر18

طاطاذكر5الفلسفةايت حامدي حسن19

طاطاذكر5الفلسفةالراحيل نورادلين20

طاطاذكر5الفلسفةقميد خادل21

طاطاذكر5الفلسفةابوصاحلي فريد22

:ملحوظة
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