
آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبن سلطانة خيرالدين640180075101

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالماضي عزالدين640230075102

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبلعابدة يونس638548075103

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلفداوش صفاء642297075104

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحنفي ايمان639292075105

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظازلوغي إيمان644265075106

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبومسلي سمية636666075107

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحاريل عماد642474075108
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظسوهير نادية641080075109

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحايبي شيماء637826075110

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبطاوي محمد امين638302075111

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبنفينة ابتسام642380075112

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظقويسري كلثوم639888075113

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالعابد اسماء635999075114

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظكربوش مريم642523075115

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحمدان ادريس636193075116
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظفارسي نوال640378075117

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحمدة ايوب644568075118

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالصهاجي نبيل643858075119

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالقاسمي يحيى637674075120

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبهيج محمد أمين637673075121

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظميتي احمد638992075122

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلهاللي نجوى637774075123

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظكاميلي زكرياء638304075124
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظفكري اسماعيل641462075125

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالبوعزاوى فاطمة الزهراء637042075126

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظشكير فاطمة الزهراء637271075127

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظقدوري سعد643778075128

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالزاهي شيماء636453075129

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلهاللي أيوب637001075130

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلغريسي رضى639190075131

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظطوساني هاجر636020075132
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبنعويدة محسين643712075133

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظاعريش عبدالرحيم636831075134

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالنوحي المهدي642633075135

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظجواد شيماء639109075136

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحليم حنان639501075137

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالشبيكي فدوى636761075138

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبنزينون حسن638907075139

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظرفيق ياسين640921075140

5/56



مراكش آسفي

45

2021التقنيين من الدرجة الثالثة

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظتابت بسمة639169076101

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالدنفي سلمى641106076102

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالمولي زهرة636121076103

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلخزين نسرين643848076104

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظمقاس سعيد637717076105

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالمستفيد اسماء644683076106

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظعابد حفصة642067076107

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظخراز كنزة644266076108
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبلعسري حمزة643046076109

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظاالحمر رضوان635526076110

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالنوار المهدي638539076111

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظاجالح المهدي641945076112

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحلوبي زهيرة644298076113

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظتابت ابتسام639186076114

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالعاقيل يونس640599076115

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظفالحي عب المومن636152076116
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظلمراصلي بدر636234076117

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظايت منا رشيدة644213076118

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالتيكي بوشرة637434076119

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالخلفي فهد636757076120

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالهرشة هاجر640046076121

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظعبوز حسنة642909076122

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظازويتة عثمان643702076123

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالصويخف محسن636545076124
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالمسفاوي عبدالكبير641394076125

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظاكراط سهام642899076126

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالعيمش يونس636031076127

642369076128wafa آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظوفاء

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظمدرومي يوسف643381076129

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالسكاكي علي636252076130

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظخربوش مريم640674076131

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالقوبع يونس642816076132
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظكندي سميرة637143076133

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظاعليوة محمد642378076134

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبن رابحي صالح الدين642403076135

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظقصبي محمد641248076136

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالبوعناني عبدالسالم636345076137

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظكريم حسناء643731076138

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظدادة محمد سليمان636524076139

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالغزالي سناء640369076140
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبيدر عبدهللا635853076141

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظشميكلي ياسين641690076142

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظجاد حفصة643426076143

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظحمادي خالد642412076144

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالشرافي سلمى640015076145

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظهونيتي أمين640885076146

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالفتاح فتيحة637074076147

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظابضار عبد االاله644681076148
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظسداد أيوب637126076149

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالروامشي حمزة637232076150

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبرزوق رشيد638962076151

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالصراخ خديجة643866076152

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبنهيمة مهدي636437076153

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظصابر ايوب635662076154

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظزاز كنزة640071076155

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظالصبار حنان639760076156
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آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظليتي علي644559076157

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظبوسويف سكينة643438076158

آسفي: إقليمحي ايجنان بأسفي الثانوية التأهيلية نجيب محفوظ امالamalمبرور644541076159

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتادار رضى639825075141

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتاشاني هشام639987075142

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالبرود عبدالصمد636105075143

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتراس الواد المهدي639866075144

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتبابامو عبير638360075145
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الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالرسموكي ريحانة640128075146

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتأخراز أسماء637683075147

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالعيوض جمال637818075148

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتطالبي عبدالرزاق641286075149

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتتعاليت مريم642897075150

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتبوفضيل عبد الصمد638310075151

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتنايت لحسن سناء638734075152

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتشنيار طارق643009075153
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الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالروحي المصطفى635866075154

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتاالحسايني عبدالخالق637797075155

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتبن ادار المصطفى641320075156

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالكناني عصام636809075157

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتلكريمي الصديق641757076160

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتصموت محماد644189076161

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتاتبير اسماء641028076162

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالصياد محمد639119076163
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الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتبركمبيري يونس635476076164

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالرابطي نورالدين636151076165

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتايت توشكي عبد الرحيم636099076166

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتيفرحي خالد641012076167

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتامنتاك عبد الحكيم641429076168

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالتومي رضا639032076169

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتحماد جواد639103076170

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالصغير براهيم639320076171
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الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالتهيمي سارة642102076172

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالفارسي غزالن644455076173

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتالهاتف أسماء643698076174

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتأناصر شوقي637418076175

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتأيت علي عبد الهادي641348076176

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتامزيل إبراهيم637542076177

الحوز: إقليمجماعة تمصلوحت الثانوية التأهيلية تمصلوحتلحفيظ عماد643569076178

المديرية اإلقليميةالتويرة عبد الغني636409075158
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم
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المديرية اإلقليميةبولخير اميمة638575075159
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةبشري مريم636481075160
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةنعينيعة يوسف641557075161
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةطنان عبد الرحيم642003075162
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةجيبي حسناء637400075163
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةفراج حمزة635787075164
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةسقراط محمد639567075165
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةلبزيوي امين640097075166
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم
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المديرية اإلقليميةتايك حمزة643971075167
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةكلداس فاطمة641885075168
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالبكراوي وجدان636080075169
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةنعناع سهام638767075170
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالسمهاري زينب639568075171
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالصغيري سكينة637124075172
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةقمار ايمن637329075173
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالضروي أيوب637422075174
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم
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المديرية اإلقليميةأحواض خالد643400076179
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالحسني اسماعيل640605076180
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةقردوش رضا642408076181
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالشرفي حمزة642360076182
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةتوفيق حمزة640641076183
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةرضوان ياسين641034076184
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةالصالحي سعيدة644242076185
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةماهي رشيد638332076186
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم
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المديرية اإلقليميةلعيشي وفاء638116076187
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةاألمين علي640103076188
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

المديرية اإلقليميةبوعمامة عتمان640550076189
حي الزاوية العزوزية                 

ابن جرير
الرحامنة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورواعدودي عبد المنعم639658075175
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورخليفة اسماعيل638254075176
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادوراسحايك عبد الصمد640099075177
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالضفير صفاء643480075178
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالرميدي اسامة638475076190
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم
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الثانوية التأهيلية نورس موكادورالكراب محمد636658076191
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالرامي عبد الحكيم640095076192
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورلفطح عبداللطيف641701076193
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورقدايدير اسماعيل639221076194
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورشمهاري يوسف644087076195
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالسندالي سكينة640317076196
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورلوقيد سناء639937076197
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورتوفيق طه641231076198
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم
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الثانوية التأهيلية نورس موكادورزوهري هشام642732076199
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورأمسكين فاطمة الزهراء635913076200
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادوربوالشفنج ربيعة641398076201
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورايت بويغولدن ايمان642068076202
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالمومن عبدالحق637792076203
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورمكيكيز خديجة644727076204
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالمتوكل محمد637128076205
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورشاكر اسماعيل642455076206
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم
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الثانوية التأهيلية نورس موكادوربل وافي عبدالرحيم638577076207
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

الثانوية التأهيلية نورس موكادورالجعواني حنان640920076208
شارع محمد بارز     قرب أسواق 

السالم الصويرة
الصويرة: إقليم

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالصويني طيب637891075179

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالمنصوري سكينة642824075180

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريبن الضو انس636563075181

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخارياحميدات احمد638516076209

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالسائح سهام643705076210

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالمتحمس عبدالرحيم636053076211
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اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريشباب عثمان636313076212

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالعلج عبد هللا636155076213

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالصباح شيماء640303076214

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريقزبور محمد636674076215

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريزغلون طاهر638593076216

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالخالدي مصطفى635989076217

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريبلخيدر عبدالعالي639572076218

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالحكماوي سفيان635899076219
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اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالضريف عبد المجيد640568076220

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالطوفي عبداإلله636570076221

اليوسفية: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريلمزالي اسماعيل641597076222

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريوشريك وليد643144075182

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريلخزمي سناء642112075183

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالكبضاوي حمزة640677075184

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريبنيان عبد الرحيم644596075185

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريعباس الهام636824076223
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شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريمومن أيوب640818076224

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريمومن عبدالرحيم643635076225

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريشاكر عبد الواحد643637076226

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريحيمدي يوسف640811076227

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريابوزيا عبد الصمد638164076228

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريلمين نعيمة640505076229

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريالدكداك مراد636974076230

شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريمحاتي حسام639599076231
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شيشاوة: إقليمحي المسيرة   اليوسفية الثانوية التأهيلية االمام البخاريمحاتي انس639892076232

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمداعويدة أسماء642226075186

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدايداود علي642711075187

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدشهروي أيوب642220076233

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبن الصويرة انور643082076234

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدخلفي عبدالعالي636626076235

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبوعافية دنيا639757076236

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالمرسلي عبدهللا637844076237
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قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمداالبراهيمي عزيز640451076238

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدلديبي اسماعيل644634076239

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالشرقي نعيمة639773076240

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدمخلص اسامة637273076241

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدعريبة فاطمة638490076242

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالعسولي يوسف636924076243

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبنحبيب امين643659076244

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدفنتاس يوسف639695076245
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قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدفنتاس يوسف639698076246

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبنطلبة عمر642870076247

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبلحمامة كوثر641832076248

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالساعدي ياسين641432076249

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدسعيدي حورية642107076250

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدناجي أسامة642231076251

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدبنعمرو سعيد638765076252

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالكرز فاطمة642789076253
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قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدالحمداوي محمد635487076254

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدويسران عماد644657076255

قلعة  السراغنة: إقليمحي إمليل    قلعة السراغنة مدرسة الشهيد رحال بن أحمدوردي أيوب638269076256

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونمسيامري فاطمة الزهراء640664075188

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونشهير ابتسام636954075189

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونماءالعين مريم639926075190

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونلكويس مروان638253075191

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالعالم فرح643747075192
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبنبوشعيب لبنى643227075193

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونمرقبي عماد الدين642842075194

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونلوكاسي كمال642106075195

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمير يوسف635431075196

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونجخاخ محمد أمين642622075197

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونايت احدوش عبد الحكيم639273075198

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعاقل عبدالرزاق635446075199

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونجعافري اخالص636802075200
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونلمرابط ياسين638132075201

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونشدان سارة642624075202

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونايت او مجوظ يوسف638317075203

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالبوزكراوي اميمة641447075204

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالنائم عبد الحكيم637540075205

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبوطارة المهدي642934075206

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونكمراني محمد ياسين641636075207

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوناعليوات احسان641897075208

33/56



مراكش آسفي

45

2021التقنيين من الدرجة الثالثة

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونمصباح مريم636775075209

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالسائق محسن643798075210

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونأبا سكينة639556075211

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبدوح فاطمة الزهراء637579075212

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونحيسو اميمة639484075213

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونوعالل خالد635209075214

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونادعمار زهيرة643462075215

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبن دريمو ايوب637087075216

34/56



مراكش آسفي

45

2021التقنيين من الدرجة الثالثة

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبن اضريف شرف الدين635553075217

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونقشاش حمزة643167075218

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالصبيعي يوسف640105075219

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالعلوي االسماعيلي المهدي640973075220

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالخضيري عبدالوهاب636960075221

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالسهل انس640992075222

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبيزران نزهة639597075223

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمزيان سعيد637397075224
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونأيت الجاودي الحسين643290075225

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونلعسيلي حمزة635754075226

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالساخي رجاء637928075227

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونأيت عبد المولى رشيدة640459075228

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبالمجيد عبدالرحيم638526075229

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونأيت باخوش هشام639707075230

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونتيموري محمد امين637452075231

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالساهيل خديجة644627075232
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالزهواني هاجر637819075233

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونناني وليد641037075234

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونخالل معاد643212075235

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالزاوي رضى642797075236

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوننحاس سارة638938075237

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعاتب حفصة641186075238

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالشواي أسماء635418075239

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونأيت الباشا رضوان641742075240
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونزعويط اسماعيل641512075241

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعبيد يسرى643991075242

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبادي زينب643404075243

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونصابر مراد642572075244

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالرميلي سعد637351075245

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونفوز زينب641104075246

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالبحر محمد أمين637500075247

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبلحمر محسن638096075248
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالقاسح وئام638038075249

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالساري كوثر643334075250

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمقتدي فاطمة الزهراء638891075251

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونخربوش سعد638902075252

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونكباب عبد الصمد640751075253

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونحسونة بدر643832075254

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونناصرالحق محسن635529075255

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونايت حمادي رجاء641842075256
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونحوات حنان638703075257

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونلعكيك سعد الدين635095075258

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوننديم فاطمة643253075259

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعبار مهدي639632075260

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالبرهمي زهراء638470075261

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونذكير محمد640623075262

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبنشانة هدى642119075263

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونكوثر أميمة640611075264
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبن عزوز يوسف640437075265

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوناغربيب اشرف642461075266

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمظفر ياسين635554075267

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبنصغير صافية636863075268

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالبوحمدي امين637570075269

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونحدادي سكينة640372075270

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونزوان حمزة638234075271

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونايت بال محمد644395075272
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمعزي مراد642718075273

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالجد رجاء638538075274

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعلوط صهيب643074075275

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونوكريم السعدية639394076257

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونكوري يوسف639889076258

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوندمير ياسين636946076259

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونجدوال سمية640165076260

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونعنبر إكرام638574076261
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونايت احمد عبد الرحيم637853076262

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالمتحف ياسر637960076263

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيوننسوم غيتة641525076264

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونخربوش صادق عبداالله643782076265

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالدرقاوي الصوفي عبدالرحمان644135076266

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالغالي يوسف635350076267

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالقشابة زكرياء637963076268

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونبوستة ياسين637746076269
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مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالكرواني مجاهد635609076270

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونالكزولي اسامة639312076271

مراكش: عمالةعرصة المعاش مراكشالثانوية اإلعدادية العيونزوبير نورالدين639982076272

ولدبوطيرة عبدالكريم638496076273
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

امساعفي ايمان643564076274
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

اشكطي خديجة635491076275
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

لركاوي محمود644331076276
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

هابي رجاء640578076277
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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سكوري عبد الكريم643139076278
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

لمتفح خليل عبد هللا637862076279
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

اجار رشيد643875076280
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

احسان محمد642856076281
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بن الرايس فاطمة الزهراء641046076282
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بن زريول اماد رضا637374076283
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الرفيقي محمد644432076284
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ناجي اسامة636822076285
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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رصف زينب642611076286
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

فاضل عبد المنعم644138076287
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

امريس محمد636956076288
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

حسايسون ابراهيم635451076289
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الوتيقي عبدالمنعم643756076290
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

قنيبيع منير639038076291
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

نافع محمد641521076292
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

كرمل عصام643185076293
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

46/56



مراكش آسفي

45

2021التقنيين من الدرجة الثالثة

لحسيني رضوان635425076294
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

القنتي يونس639258076295
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

راجي اسامة639105076296
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الحدوي أشرف644003076297
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

حاجي أشرف637330076298
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

مصطفى أزروال644666076299
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

مضاري حسناء636463076300
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ادوسعدان محمد635298076301
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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عبوشي ياسين639094076302
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الفالح حمزة637193076303
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

المباركي جهان643068076304
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

السواللي جواد639410076305
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بوعبيد نورا637289076306
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

اليموني موسى638063076307
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

امقاس ايمان638499076308
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

عزي عبد المنعم643492076309
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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غزالوي لمياء642285076310
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

دنكير حسناء641305076311
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

لحماري صالح الدين638913076312
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أوشفيل حنان640950076313
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

اشركي فاطمة الزهراء637496076314
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

القرشاوي رضوان640666076315
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ملول اسماء639189076316
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الفارسي الحسن636293076317
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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بنعبيدات أحمد وليد639694076318
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

االدريسي جويشة شيماء638759076319
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بوكطاي حمزة636724076320
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بنخلدون كوثر644403076321
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بعلي منى642302076322
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الشعار المتوكل هناء636149076323
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الفالح عبد الصمد637207076324
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

سمير بيالل640573076325
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

50/56



مراكش آسفي

45

2021التقنيين من الدرجة الثالثة

المالكي سارة644134076326
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

موحسين حفصة641689076327
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

فويري يونس641162076328
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أكرجوط حمزة638857076329
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

حمانات عاطف638169076330
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بلولي المهدي640924076331
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

رمضان خالد640031076332
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

مبير يوسف640040076333
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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ولد سيدي كانون زهير641515076334
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

العطار أحمد639766076335
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أدريوش أسماء643807076336
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

قريحيح بدر635833076337
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الرامي عبد الصمد638181076338
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بالغندور ايمان644249076339
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

تغدى فاطمة641130076340
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الساخي مروان643331076341
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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لموير أحمد644690076342
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

االوي غزالن643964076343
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أنطام عبد اللطيف638717076344
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

المناوي رشيد638587076345
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

هللول اسامة642036076346
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

زيبق شيماء642982076347
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أبو غزوات سهيل638607076348
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الوردي حميد639703076349
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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بن عبدالكريم جواد640296076350
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

باصور عبد الغني638455076351
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

أيت العمل كمال643159076352
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الكموني معاد636516076353
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

حسين المعتز باهلل640809076354
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بنعدي إبراهيم640224076355
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

االبي زينب640772076356
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ايت الحاج محمد638782076357
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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السواللي عبد العزيز639409076358
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ايت بن علي يسرى640569076359
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

صارة اجدع644344076360
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

العربي عماد642382076361
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بوعيسي اميمة639515076362
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

ابوالطفيل اميمة636501076363
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

فوزي يحيى636640076364
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بوعمران سارة638450076365
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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ازات أيوب640077076366
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

زيدان مليكة639842076367
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بنزاليم فؤاد639261076368
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

بالعاود ليلى642295076369
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

الفحلي زكرياء643129076370
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

جالل يسرا639463076371
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 

مليمينت عبير643149076372
الثانوية التأهيلية الفقيه محمد 

بنبين
مراكش: عمالةحي سيدي يوسف بن علي  مراكش 
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