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

م االبتدا  تخصص :المزدوجسلك : التعل

لرت رب واالسم والنسبرقم التسج

1PCA20L/P373 طارق الGM182337

2PCA20L/P374 غزالن  المراGM109598

3PCA20L/P375ى الدرديG702078

4PCA20L/P376ط رام المرا GM186211ا

5PCA20L/P377ة الشاوي GM149787سم
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

6PCA20L/P378اح ار  المس د الج GM186174ع

7PCA20L/P379لصفار G390718ى 

8PCA20L/P380دمحم  المجاهدGM201703

9PCA20L/P381صارة شاطرGM201810

10PCA20L/P382دي GM138405وفاء اسع

11PCA20L/P383جة جا ة ا GM199815شاف

12PCA20L/P384ط داالله المرا GM183709ع

13PCA20L/P385مان فرحان GM190102ا

14PCA20L/P386خولة كواوريGM201148

15PCA20L/P387ة قنطري GM129571راض

16PCA20L/P388سعاد خديريGM168406

17PCA20L/P389 دمحم الحماGM187864
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

18PCA20L/P390 در الدين  زواGM183734

19PCA20L/P391ف ف الخف د اللط GM196314ع

20PCA20L/P392ادي GM199790اسم الع

21PCA20L/P394م ملوكBL74821

22PCA20L/P395حنان زنفةMG118339

23PCA20L/P396 عادل  مالGM185071

24PCA20L/P397 حا GM194212فاطمة الزهراء ال

25PCA20L/P398اس GM185152دمحم لع

26PCA20L/P399 فاطمة لبGM136950

27PCA20L/P400داالله رزوق GM152800ع

28PCA20L/P401كوثر بودحومGK121864

29PCA20L/P402فاطمة الزهراء شطريOD47606

30PCA20L/P403اط Z475770حسناء زغ

31PCA20L/P404 م السو GM184758م

32PCA20L/P405 فاطمة  الشعGM188076

33PCA20L/P406دمحم حجاجGM161802

34PCA20L/P407ة هشام GM134320سم
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

35PCA20L/P408امل الغماريGM148440

36PCA20L/P409نجوى  الحراقGM142322

37PCA20L/P410 مان  الح GM194182إ

38PCA20L/P411ة GM179356مروان الغاز

39PCA20L/P412شان GB177314سارة م

40PCA20L/P413احسان اشوكريGK127043

41PCA20L/P414وب GM190510أيوب  ال

42PCA20L/P415ة فضفاض GM193938رق

43PCA20L/P416حنان المنصوريGM186447

44PCA20L/P417 ى زرقوGM201816

45PCA20L/P418 حمزة قرفGM183668

46PCA20L/P419خالد الزاهريGM77519

47PCA20L/P420صفاء الزرديGM149370

48PCA20L/P421احالم عالويGM183873

49PCA20L/P422أسماء بوشلوشGM117298

50PCA20L/P423 عالء ولGM190927

51PCA20L/P424م خاجة GM190017م
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

52PCA20L/P425 ما م السل GM188688م

53PCA20L/P426عواد GM191678أمال 

54PCA20L/P427فداء عمريGM184998

55PCA20L/P428فاطمة كوزةGM180211

56PCA20L/P429 نوال  الطلLC229916 نوال  الطل 

57PCA20L/P430ة GM137886سهام اعم

58PCA20L/P431 ابتسام السطواV294733

59PCA20L/P432د المنعم هنيوة GB198335ع

60PCA20L/P433 عثمان  الرمGM173312

61PCA20L/P434 ا صل ال GM179036ف

62PCA20L/P435 لب مجدوGM162169

63PCA20L/P436دي GM209049هند اسع

64PCA20L/P437ادي GM194923يوسف الن

65PCA20L/P438اط GM173238محسن ال

66PCA20L/P439د االله  دين SA5333ع

67PCA20L/P440 مو الزا kb119377ارح

68PCA20L/P441 فاطمة الزهراء  الناGM202003
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

69PCA20L/P442 مة  الزو GM195999نع

70PCA20L/P443دمحم العالويGM183013

71PCA20L/P444 ا الول GM178437رن

72PCA20L/P445 نورالدين عقGM118119

73PCA20L/P446 نوفل البوحاGM170094 نوفل البوحا 

74PCA20L/P447 دالمنعم الجا GM182026ع

75PCA20L/P448 ناهد الروGM190319

76PCA20L/P449طارق رمزيLC244897

77PCA20L/P450نوار معزيGM88309

78PCA20L/P451مة اوالد الطائر LG36864ام

79PCA20L/P452الوي L484139سارة الش

80PCA20L/P453دمحم المهديGM200211

81PCA20L/P454ة GM201676مجدة بن خ

82PCA20L/P455ان الجهاد LC218853سف

83PCA20L/P456كوري GM168251سل ال

84PCA20L/P457 عماد قاسGM198911

85PCA20L/P458 ل  الغزوا GM191372نب
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احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
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ارات از اخت استدعاء الجت

86PCA20L/P459تاج الدين لواحLC228354

87PCA20L/P460و GM187528كوثر  احج

88PCA20L/P461د  ار AE91092ول

89PCA20L/P462 كوثر المصلوGM182419

90PCA20L/P463محسن الجايGM187472

91PCA20L/P464راب جاللL572807

92PCA20L/P465هاجر لعندورGM208470

93PCA20L/P466م الهيندي GM175949ابراه

94PCA20L/P467الل  المفيويGM185628

95PCA20L/P468ة  خودي GM189250سم

96PCA20L/P469ي GM182316أسامة نص

97PCA20L/P470 ما L569565ى السل

98PCA20L/P471ة ف الخ داللط GM151701ع

99PCA20L/P472 دمحم الهLB193427

100PCA20L/P473 ا GM185044فاطمة غ

101PCA20L/P474دالهادي مامو GM150504ع

102PCA20L/P475 ايوب العوGM197173
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

103PCA20L/P476عزالدين الغنايGm157147

104PCA20L/P477مة بنحمان GM189102أم

105PCA20L/P478سكينة مكراديGM135085

106PCA20L/P479فاطمة العطارGM188691

107PCA20L/P480دي ن القا GM194178ن

108PCA20L/P481عائشة الحجريGM187494

109PCA20L/P482دي GM176309ع ق

110PCA20L/P483زن gm173536حمزة ازو

111PCA20L/P484 ز مر GM184040ع

112PCA20L/P485 طارق عمراGM147135

113PCA20L/P486صفاء  الطهريGM202666

114PCA20L/P487مة الدرقاوي GM151892ك

115PCA20L/P488 اء  الحمدو Lb155962زك

116PCA20L/P489 توفيق حلGM206867

117PCA20L/P490ايوب قررGM196307

118PCA20L/P491لة كرواج GM184449سه

119PCA20L/P492الل دحانGM164027
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ع االقل -العرائش الف

احا ا س 13 زواال  ة يو 22 و23 يوليوز من س 9 ص  المجموعة الثان
فاء مجزوءات األسدوس األول   است

ارات از اخت استدعاء الجت

120PCA20L/P493د الدامج GM204400سع

121PCA20L/P494مراد القمحG687010

122PCA20L/P495دمحم العزوزيGM179053

123PCA20L/P496منار  شعريGM151700
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