
تخصص  : المزدوج
ارات از اخت استدعاء الجت

فاء المجزوءات يو 20 و21 يوليوز 2020 است
من س9 ا س 13

لرت ة االسم والنسبرقم التسج طاقة الوطن رقم ال

1PCA20H/P872 م الزرهو R353281م

2PCA20H/P873 ت لع اء ا RX782لم

3PCA20H/P874 أسماء  الهاRC21982

4PCA20H/P875ب R362490نرجس ولدشع

5PCA20H/P876ط R366282فاطمة المرا

6PCA20H/P877 عقو R324490غيثة ال

7PCA20H/P878ساوي م الع د الحل R323284ع

سيمة ة  طنجة – تطوان  - ا ن  بية و التكو ن ال وي مل            املركز ا
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ          - - 

مة  ع االقل - الحس الف
م االبتدا  سلك : التعل

7PCA20H/P878ساوي م الع د الحل R323284ع

8PCA20H/P879فرحانة  القادريR258394

9PCA20H/P880حفصة أزروقR355062

10PCA20H/P881حنان ازراRB14826

11PCA20H/P882ط R360820دعاء المرا

12PCA20H/P883مصط برغوتR114047

13PCA20H/P884مصط الطاهريR296296

14PCA20H/P885ف اس ال R363473إل

15PCA20H/P886ادي R307007دمحم الع

16PCA20H/P887ماء امحمود R361971ش

17PCA20H/P888عماد بنهاديR254927

18PCA20H/P889دي RX360نجالء السع

19PCA20H/P890درالدين زروالRC2331

20PCA20H/P891ب R241032احمد بنط
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21PCA20H/P892ان  الصيوري Z544544سف

22PCA20H/P893ف LC286471سلوى أبوح

23PCA20H/P894ش ل د   S752073ف

24PCA20H/P895ح المحجور CB267314ف

25PCA20H/P896دي RC3526اس الونسع

26PCA20H/P897 م عم L530551دمحم ك

27PCA20H/P898قاوي د النا ال KA59953ع

سكينة الزا  28PCA20H/P899 سكينة الزاL569753

29PCA20H/P900 ع L520286ى ال

30PCA20H/P901جهان الشقافL701524

31PCA20H/P902 ب R351209كوثر ل

32PCA20H/P903فة البوخاري R363285لط

33PCA20H/P904 دمحم الجالR348015

34PCA20H/P905 امال المداR361418

35PCA20H/P906ل  دحمان Rc2616نب

36PCA20H/P907 مة اليوس R343965نس

37PCA20H/P908وري RB12975إبتسام الغل

38PCA20H/P909وار ان اال R359758سف

39PCA20H/P910ي R351805دمحم ا

40PCA20H/P911إلهام أمجارr364932
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41PCA20H/P912غزالن بوركبR340124

42PCA20H/P913 قا RX891عزالدين ال

43PCA20H/P914ة أومزدو R354370سم

44PCA20H/P915دمحم امحنديRb12018

45PCA20H/P916 مة الخطا R156303ك

46PCA20H/P917فدوى اغزارR335485

47PCA20H/P918دمحم بنمسعودRC17522

48PCA20H/P919د حلوزي RB16392سع

49PCA20H/P920فؤاد بوهبوهR241905

50PCA20H/P921لو KB103571دمحم األم اعل

51PCA20H/P922 د الصمد  الفر L528381ع

52PCA20H/P923ايوب  الفرونLC278817

53PCA20H/P924 فاطمة الماLF49319

54PCA20H/P925جواد الشاعرGM156323

55PCA20H/P926الصديق بنطاهرةLB215920

56PCA20H/P927اد k367073امينة ع

57PCA20H/P928ة جدي L618607راو

58PCA20H/P929اط KA45129دمحم  الخ

59PCA20H/P930اطة د بوشن LE22950رش

60PCA20H/P931دالوي سة الع KB131224ان
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61PCA20H/P932 م  الفار RX990إبراه

62PCA20H/P933 عدنان  الفالZ467945

63PCA20H/P934وفاء سطحيويRB3571

64PCA20H/P935ة عمادي R328458سام

65PCA20H/P936أنور البوكريRB14446

66PCA20H/P937جمال أمالحR245303

67PCA20H/P938م د بوخ R243171شه

68PCA20H/P939وفاء اغزارR262643

69PCA20H/P940شط كة بوض RB17394مل

70PCA20H/P941 ز المرا د الع RB14638ع

71PCA20H/P942كور CD560138اسماء 

72PCA20H/P943 دمحم  دحماR353608

73PCA20H/P944أمل العامريGB159552

74PCA20H/P945 نورالدين أصوR362965

75PCA20H/P946زاوي R353982دينا  ال

76PCA20H/P947ط R365921كوتر المرا

77PCA20H/P948طل Z486596سارة مب

78PCA20H/P949نفيع بن عمرRB6330

79PCA20H/P950صفاء أبروR365154

80PCA20H/P951 ل الحا LC265648إسماع
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81PCA20H/P952 هيثم الحوالLC294522

82PCA20H/P953ة علوش L590884سام

83PCA20H/P954 د LG38096ى  ال

84PCA20H/P955اد ان ع LC227101سف

85PCA20H/P956 قا G690202هشام ال

86PCA20H/P957مجدول لحرورLC237106

87PCA20H/P958يوسف  بواتوGM145705

88PCA20H/P959أسعاد  الدرازGM207049

89PCA20H/P960إحسان طيوLC308684

90PCA20H/P961شدى شقرونL568601

91PCA20H/P962م ازاغ R354690وس

92PCA20H/P963شان R311565ذكرى ش

93PCA20H/P964 ل الخطاRb13793

94PCA20H/P965 مراد اليوسRB2798

95PCA20H/P966 اة الولقا R334389ح

96PCA20H/P967م أمهاوش دال R355717ع

97PCA20H/P968 مة  البوستا R361918أم

98PCA20H/P969ان لعجب R360679سف

99PCA20H/P970 د الفض RC24249سع

100PCA20H/P971م العزوزي RB14124إبراه
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101PCA20H/P972اح Rc15576عمر  ا

102PCA20H/P973 در الدين الخطاR312868

103PCA20H/P974عصام دهراويRB4620

104PCA20H/P975و R304165جواد الزه

105PCA20H/P976وئام المساويR354786

106PCA20H/P977 دمحم افقR351349

107PCA20H/P978 احمد الصدRB14785

مصط  الصال 

احمد الصد 

108PCA20H/P979 مصط  الصالRC4153

109PCA20H/P980راب المقدمR361055

110PCA20H/P981 قا L515963دمحم ال

111PCA20H/P982 از شو ال م  اله LF48172ابراه

112PCA20H/P983سكينة كركبL302453

113PCA20H/P984ب ZT112276هشام  نج

114PCA20H/P985الس مة ب L571454نج

115PCA20H/P986ضه LC228070فدوى 

116PCA20H/P987 قا GM174777المنت ال

117PCA20H/P988 م  العرو LC168249م

118PCA20H/P989ي د الح LC295959ول

119PCA20H/P990 ا مة  ح R255347حك

120PCA20H/P991 دمحم العمراKB135701
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121PCA20H/P992 أمينة الخطاR353671

122PCA20H/P993دالوي R360056أيوب الع

123PCA20H/P994لل RB14005دمحم جح

124PCA20H/P995سلوى امزغارR355622

125PCA20H/P996 لب المR350332

126PCA20H/P997دمحم أحاللومRB16682

127PCA20H/P998 خالد  المصلوR361683

128PCA20H/P999وفاء بوزمبوRX3182

129PCA20H/P1000ط R308790فؤاد المرا

130PCA20H/P1001فاطمة أثريRB10740

131PCA20H/P1002يوسف بنسالمR356597

132PCA20H/P1003مة لطرش R366207أم

133PCA20H/P1004وفاء لزعارRX252

134PCA20H/P1005رضوان العداكR303701

135PCA20H/P1006ة البواري R355775اس

136PCA20H/P1007ط RB12590عمر المرا

137PCA20H/P1008فاطمة الهوتةZ506789

138PCA20H/P1009يونس أزرقانR357142

139PCA20H/P1010وري R359768كوثر الغل

140PCA20H/P1011ط RC3760دمحم المرا
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141PCA20H/P1012ط z563968سكينة  القرط

142PCA20H/P1013أيوب الخلوفL538769

143PCA20H/P1014اد LC301595فاطمة  بن ع

144PCA20H/P1015مان L585959ى سل

145PCA20H/P1016جة الرنبوق L555953خد

146PCA20H/P1017ــخ LC287679درالدين ال

147PCA20H/P1018 وفاء  الحسوGM157374

148PCA20H/P1019ة L592893فردوس بن كس

149PCA20H/P1020ة احناش LC258351وهي

150PCA20H/P1021صال ظ أ دالحف LE22598ع

151PCA20H/P1022دمحم  السقالGM177141

152PCA20H/P1023 فاطمة الحموداRC2610

153PCA20H/P1024 فاتن العمارlc153065

154PCA20H/P1025عنان LC279540فائزة 

155PCA20H/P1026شو LC295757المهدي شف

156PCA20H/P1027مراد الخاذرLC304911

157PCA20H/P1028دي حد LC224613عواطف ال

158PCA20H/P1029د الشنتوف KB106159سع

159PCA20H/P1030ن احناش LC303049ن

160PCA20H/P1031 ا LE21918عثمان التج
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161PCA20H/P1032 نورالدين المراRB17291

162PCA20H/P1033غزالن  العزوزيRB10544

163PCA20H/P1034اض ة اه RB15970جوال

164PCA20H/P1035ي ة  أجب RC15578به

165PCA20H/P1036ادي RB7529نورالدين البوع

166PCA20H/P1037 عشيق افقR337810

167PCA20H/P1038 لو RB8415دمحم 

168PCA20H/P1039ري RX2505مو الدو

169PCA20H/P1040مروان القضاويR329259

170PCA20H/P1041دو Rc9954جهاد ال

171PCA20H/P1042 اهي RB6603نورالدين  

172PCA20H/P1043ة Z437793إلهام ت

173PCA20H/P1044ح ل R261624جمال 

174PCA20H/P1045 حسناء االدرR364303

175PCA20H/P1046هدى الطلحاويRB9132

176PCA20H/P1047دي RB13690أنوار الول

177PCA20H/P1048د  بوحادو R338247رش

178PCA20H/P1049حسناء أغروضR361139

179PCA20H/P1050 حنان المدR285737

180PCA20H/P1051ال ف قش RX2869أ
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