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االسم   المسلك     المؤسسة
 الشخص   

تيب   الرقم ال االقليمية المديرية  االسم العائل   
 تر

 1 قلعة السراغنة  المترجي   سفيان  العلوم االقتصادية  التأهيلية المغرب العربي  ثانوية  

 2 قلعة السراغنة  عباسي  اسية العلوم االقتصادية   التأهيلية الرحالي الفاروق   ثانوية  

 3 قلعة السراغنة  بن إبراهيم   خولة  العلوم االقتصادية   الهبة الخليفيمجموعة مدارس نور  

 4 قلعة السراغنة  اعرينات   سلمى  العلوم االقتصادية   ة التأهيليتساوت   ثانوية  

 5 اسفي  االسعد  ايمان  العلوم االقتصادية   ثانوية الشريف االدريسي التقنية  

 6 اسفي  زاهر  أمنية التدبير المحاسباتي علوم  ثانوية الشريف االدريسي التقنية  

 7 اسفي  ابوالعباس  ياسمينة  العلوم االقتصادية  ثانوية البالطو بنسودة التأهيلية  

 8 اسفي  جلواني  مريم العلوم االقتصادية   الثانوية التأهيلية الفقيه الكانوني  



 

 9 اسفي  العسال  حنان  العلوم االقتصادية   الثانوية التأهيلية ابن سينا  

 10 اسفي  موبتيري  االء  العلوم االقتصادية   الثانوية التأهيلية الحكمة الخصوصية 

 11 اسفي  سهيب  ابتسام  العلوم االقتصادية   الثانوية التأهيلية الهداية االسالمية  

 12 اسفي  انعينيعة غزالن  العلوم االقتصادية   الثانوية التأهيلية موالي اسماعيل  

 13 اسفي  مرابط  كوثر  العلوم االقتصادية   مدارس اإلقامة مجموعة  

 14 اسفي  مارسي  رانيا  علوم التدبير المحاسباتي  ثانوية الخوارزمي التقنية  

 15 اسفي  كركازة  اية العلوم االقتصادية   ثانوية الخوارزمي التقنية  

 16 اليوسفية  دسوسي  نجوى  االقتصادية العلوم  الثانوية التأهيلية التقنية جابر بن حيان  

 17 اليوسفية  صبحي   هبة   علوم التدبير المحاسباتي  الثانوية التأهيلية التقنية جابر بن حيان  

 18 اليوسفية  عفاف   لحنين  العلوم االقتصادية  الثانوية التأهيلية القدس  

 19 الحوز  الكربا  اميمة   العلوم االقتصادية  ثانوية التأهيلية ابطيح  

 20 الحوز  ايت العسري   خديجة  العلوم االقتصادية  الثانوية التأهيلية توبقال  

 21 الحوز  بوراس   ابتسام  علوم التدبير المحاسباتي  الثانوية التأهيلية توبقال  

 22 الرحامنة  لمعوض  فاطمة الزهراء  العلوم االقتصادية  الثانوية التقنية الرحامنة  

 23 الرحامنة  األبيض  سارة  العلوم االقتصادية  اإلقامة مدارس  

 24  الصويرة الخالط  نورة    علوم التدبير المحاسباتي الثانوية التأهيلية محمد الخامس  



 

 25  الصويرة الحداد   سهام  العلوم االقتصادية  الثانوية التأهيلية محمد الخامس  

 26 شيشاوة  هزمير  هاجر  المحاسباتي علوم التدبير   الثانوية التقنية شيشاوة  

 27 شيشاوة  اد القشى  اكرام  العلوم االقتصادية  الثانوية التقنية شيشاوة  

 28 شيشاوة   امحمود  هبة للا  العلوم االقتصادية  ابن الهيثم   التأهيلية  الثانوية  

 29 مراكش  تغول   هيثم  العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان 

   الثانوية التأهيلية سيدي عبد الرحمان 
 30 مراكش  الطويل  مريم  علوم التدبت  المحاسباتر

  عياض  
 31 مراكش  مرزاق   منال  العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية القاض 

 32 مراكش  الطاهري   هدى  العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية رياض الزاهية  

 33 مراكش  نارصي   فوزية  العلوم االقتصادية الخامس  التأهيلية محمد الثانوية  

   
 34 مراكش  ايت بلعيد  زينب  العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية الحسن الثات 

 35 مراكش  ادبوقدير إحسان العلوم االقتصادية 9الثانوية التأهيلية المحاميد  

  علوم التدبت   9الثانوية التأهيلية المحاميد  
 36 مراكش  األطرش  ايمان المحاسباتر

 37 مراكش  سيس   فاطمة   العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية سحنون   

 38 مراكش  الفشتال    محمد ادم  العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية يوسف ابن تاشفي    

 39 مراكش  اللويمي    هبة العلوم االقتصادية الثانوية التقنية محمد السادس  

   
   مروان العلوم االقتصادية الثانوية التأهيلية ات   العباس السببر

 40 مراكش  التاورتر



 

    عبد الرحمان  العلوم االقتصادية مؤسسة اريحا مراكش للتعليم المدرس  الخصوض   
 41 مراكش  لطف 

  للتعليم المدرس  الخصوض   
 42 مراكش  البحر  نىه  العلوم االقتصادية مؤسسة أم هات 

ايب     أسامة  العلوم االقتصادية مؤسسة البشت  للتعليم المدرس  الخصوض   
 43 مراكش  الشر

 44 مراكش  بوكصة  غيثة العلوم االقتصادية الخصوض  المدرس    السابلة للتعليم مجموعة مدارس  

    إيناس  العلوم االقتصادية ثانوية اركان للتعليم المدرس  الخصوض   
 45 مراكش  البخبر

ف العلوم االقتصادية مؤسسة الربيع للتعليم المدرس  الخصوض     46 مراكش  الخالدي   اشر

 47 مراكش  ايت الطالب   هبة العلوم االقتصادية مؤسسة مسار األمم للتعليم المدرس  الخصوض   

م   أميمة  العلوم االقتصادية مؤسسة نور الخليل للتعليم المدرس  الخصوض     48 مراكش  لشر

 49 مراكش  عوام   سلم  العلوم االقتصادية للتعليم المدرس  الخصوض   أكاديم  مؤسسة إكسيل   

  النخيل للتعليم المدرس  الخصوض   
ر
 50 مراكش  العدوة عل   العلوم االقتصادية مؤسسة العراق

 51 مراكش  الخياري   غيثة العلوم االقتصادية مؤسسة نور المحمدية للتعليم المدرس  الخصوض   

 52 مراكش  الطاهري  رض   العلوم االقتصادية للتعليم المدرس  الخصوض   2الخالد مؤسسة  
 


