
مة ن لجهة  طنجة – تطوان  - الحس ة و التك            المركز الجهوي لمهن ال

م االبتدا  تخصص :المزدوجسلك : التعل

ارات از اخت استدعاء الجت

لرت رب واالسم والنسبرقم التسج

1PCA20L/P253دمحم بنحساينLB189577

2PCA20L/P254ش  المطماري داالله ام LB166236ع

3PCA20L/P255ي ماء النا LA151304ش

4PCA20L/P256اوي ة الم LA157784شاد

5PCA20L/P257ش ال ة  k264460ناد

6PCA20L/P258ان LA168728سناء أم
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  المجموعة االو يو 20 و 21 يوليوز  من س 9 ص
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

6PCA20L/P258ان LA168728سناء أم

7PCA20L/P259حمزة عفوفLB203223

8PCA20L/P260 مان بن الفا LB208973إ

9PCA20L/P261اش AB604284حسناء اع

10PCA20L/P262جة العماري e585088خد

11PCA20L/P263سة الحراق LB44524ان

12PCA20L/P264 وئام عنوk408905

13PCA20L/P265ي GB234289اسماء  مون

14PCA20L/P266ي د الخالق الع LB167585ع

15PCA20L/P267ة الحرش LB164592زك

16PCA20L/P268د امول LA154642فردوس 
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17PCA20L/P269م المودن K458738م

18PCA20L/P270ة بنداود lb220345سم

19PCA20L/P271د الغجوان د المج LA146926ع

20PCA20L/P272 سناء السالLA153761

21PCA20L/P273طال LA157377إلهام ب

22PCA20L/P274ادي D826431دمحم الع 22PCA20L/P274ادي D826431دمحم الع

23PCA20L/P275ابتسام العزوزيLB199403

24PCA20L/P276 قا اري ال د ال LB111581ع

25PCA20L/P277دالغ  نا Lb194051ع

26PCA20L/P278 محسن القLA165945

27PCA20L/P279طة AB322222لب 

28PCA20L/P280 نو م  ال د الرح C968066ع

29PCA20L/P281 خولة بنLB165564

30PCA20L/P282 دعاء العسLB198730

31PCA20L/P283 م هرو LB206761م

32PCA20L/P284 م اليون LB203867م
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33PCA20L/P285 وا La135816دمحم ال

34PCA20L/P286 دالعا الوها LB50315ع

35PCA20L/P287عد زة امس LA159734ع

36PCA20L/P288 عائشة التlb159696

37PCA20L/P289 جة اقرو GM170592به

38PCA20L/P290 ة  الحا GJ43046دون 38PCA20L/P290 ة  الحا GJ43046دون

39PCA20L/P291رضوان  الحتاقLB41335

40PCA20L/P292ماء القموري k539972ش

41PCA20L/P293ندور LB109596سارة ا

42PCA20L/P294ـوشـتـي Q242640حـسـنـاء 

43PCA20L/P295 دمحم الناLB193762

44PCA20L/P296ة LB165977فدوى جا

45PCA20L/P297فاطمة الزهراء عزوزLa152532

46PCA20L/P298 مان القاس LB188373ا

47PCA20L/P299دمحم الشنتوفLA121818

48PCA20L/P300مة الوزاري LB131646ك
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49PCA20L/P301اس شحموطLB159467

50PCA20L/P302 لة الل LB166598نه

51PCA20L/P303 عدنان لطLb136384

52PCA20L/P304اري LB181995كوثر  الج

53PCA20L/P305 مة  البوحسي LB218959ام

54PCA20L/P306ي LB68648أمال كن 54PCA20L/P306ي LB68648أمال كن

55PCA20L/P307ساء  بوحاج KB122174رم

56PCA20L/P308دة لزعر OD48603رف

57PCA20L/P309رام الوردي LB212521ا

58PCA20L/P310اء مطهري LB154837زك

59PCA20L/P311من سائح LB198496أ

60PCA20L/P312 قا LA47659لال فاطمة  ال

61PCA20L/P313ور LA171017إخالص ال

62PCA20L/P314 لب الخمLa105548

63PCA20L/P315أمينة شليقLA133563

64PCA20L/P316ي ان الع LB201943سف
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65PCA20L/P317ري LA139751حنان ال

66PCA20L/P318خالد شابوLA139027

67PCA20L/P319ــــع مة ال LB196747ك

68PCA20L/P320فاطمة الدرقاويLB158704

69PCA20L/P321اد GB155614هند ن

70PCA20L/P322م د ال ة بن ع LB206617سم 70PCA20L/P322م د ال ة بن ع LB206617سم

71PCA20L/P323جدي V285330فاطمة الزهراء 

72PCA20L/P324م الدراز LB213896م

73PCA20L/P325 معاد عثماla155847

74PCA20L/P326 دمحم  اليونLB54694

75PCA20L/P327اك ة ال LA171828أم

76PCA20L/P328 م لمط LA98832م

77PCA20L/P329فاطمة الزهراء  الحموديLB197522

78PCA20L/P330فاطمة الساهلJT41310

79PCA20L/P331 حنان  الحنLB106481

80PCA20L/P332 ل التLB107736
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81PCA20L/P333 م مغن LB172183م

82PCA20L/P334أنس الحمارLA160116

83PCA20L/P335 حفصة اليوسLB194508

84PCA20L/P336مو ة احم lb163748ح

85PCA20L/P337كوثر بودزازLB185716

86PCA20L/P338فاطمة الحراقLB170458 86PCA20L/P338فاطمة الحراقLB170458

87PCA20L/P339ابتسام المرحاويLB189192

88PCA20L/P340هاجر احوزيK519339

89PCA20L/P341ي lb159261م العم

90PCA20L/P342لة  كركور CB181694جل

91PCA20L/P343 حنان العوLC136023

92PCA20L/P344أمينة  الشهبLB205392

93PCA20L/P345غزالن غوانLB166991

94PCA20L/P346ي ة الغف L542455زه

95PCA20L/P347 لو lb167857أيوب ال

96PCA20L/P348م الشاعر Lb133930م
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97PCA20L/P349 ة السال LB194611ناد

98PCA20L/P350 غيثة شهLB163423

99PCA20L/P351مان  الحوات LB193432ا

100PCA20L/P352هاجر كراينLB157755

101PCA20L/P353دالواحد معطالوي D744281ع

102PCA20L/P354ى الزاويD554847 102PCA20L/P354ى الزاويD554847

103PCA20L/P355 ظة الرشو Lb91459حف

104PCA20L/P356حنان بوجنةLA111955

105PCA20L/P357أمينة لبوداوديLA140730

106PCA20L/P358 نجوى عروGB154754

107PCA20L/P359كوثر المزوريLA169234

108PCA20L/P360 امينة الهالGM194237

109PCA20L/P361ماء اوالد احمد بن عمار LB202405ش

110PCA20L/P362 بوغالب الرواLB28250

111PCA20L/P363 مها لعروLB38068

112PCA20L/P364ف LB26850سعاد أخ
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113PCA20L/P365 دمحم نضال التهاl574541

114PCA20L/P366فاطمة شعوانlb42166

115PCA20L/P367ل موالي بوش الخمارLB59386

116PCA20L/P368 مة الت kA59585وس

117PCA20L/P369سناء بروزz288421

118PCA20L/P370 ا GM182173فردوس الت 118PCA20L/P370 ا GM182173فردوس الت

119PCA20L/P371 سكينة بوحسيLB214320

120PCA20L/P372 سمة  الحاتLB197324
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