
جمال الغيور23081

وهيبة الحمزاوي23030

معاد اعلي لحسن ايت23184

محمد الموساوي23082

خولة بوضريف23306

حسن امناي23042

نورة الصديقي23286

حنان بنشارة23297

فوزي محمد مونيس23292

هودى الزلزولي23113

بسمة اضاها23060

الرحيم عبد بيدان23084

حسناء هللا هدية23303

كريمة مسعود اد23098

شيماء اغليمو23302

ابتسام بلهيدان23162

محمد عياد23325

عتيقة العبريدي23662

وئام اجرافي23112

صالحة الخديري23132

خديجة اهرض23138

أمين المساوي23166

خديجة بوزيض23157

معاد  الرحيمني23688

زوهير مرشيد23410

الياس بابا23187

فؤاد فهيم23378

حسن الفناني23180

أيوب بوتالمت23246

سلمى برشامي23223

حسام مصلح23191

 العربيـة  اللغة مسلـك مـن االول الفصـل 

اجتياز لهم المسموح الطلبة بأسماء الئحة

العادية الخريفية الدورة امتحانات 



الهام االدريسي23399

أسامة إيران23214

مليكة جوماد23228

نسيمة بيي23260

الكريم عبد منير23495

رشيد الناصري23501

سمية الحنفي23518

زينب االمام23520

نزهة قيبوش23525

حنان جطا23526

محمد بوفكر اد23533

اميمة الحيطي23535

فتيحة البكاري23554

مريم الشرقي23555

حنان الحرشي23583

رشيد الحاج ايت23346

حسناء لعوينات23058

جمال محسن23020

ناصر احسيني23604

الحكيم عبد بلعيشى23610

سميرة االشهب23318

حمزة لحسن ايت23062

حنان بنعائشة23307

محمد اقاريض23614

عبدالواحد االزهري23618

نهى لكريويض23027

سلمى المعزوزي23316

عادل ارميزي23890

سعيدة الكيحل23353

احسان الضيفي23654

جميلة بايو23371

زوهير العابدان23384

صباح الهاني23403

رفيقة لعتابي23048

نادية افقير23658

مونية العامري23107

غزالن بوعدي23056

خولة دحو23057

رشيد بوكريم23428

حمزة مبارك ايت23176



كلثوم ابحري23434

أفنان العائشي23719

هند الخاو23086

رشيد بنار23120

الهام الحزاب23092

زهيرة حمدي23099

الهام توفيق23144

حمزة بولعصافر23103

سلمى المشطاج23437

الزهراء فاطمة المستيك23150

رضوان بنشليح23192

غزالن عريف23153

عبدهللا الطوسي23290

سعاد رياض23258

هند الغزواني23438

كوثر كوريس23439

المصطفى الفاطمي23174

عبدالرزاق مبصط23200

هاجر بوجاني23204

أيوب ناهي23441

كمال العجاج بو23443

الزهراء فاطمة زروال23276

الزهراء فاطمة الزيات23514

خديجة الغانمي23517

الهادي عبد مبشور23001

الصمد عبد سوطيح23013

سناء بنلحسين23539

نجية بوزنبيل23564

مرية نجم23207

عبدالرحيم العالي23587

كوثر صبيطة23063

كوثر المير23025

الزهراء فاطمة بورس23028

الرحيم عبد المطوي23369

سفيان الطالب ايت23298

محمد سادج االدريسي23029

الحق عبد الداح23327

محمد الكرمومة23066

بوشرى المخطاري23034

سعيد فالح23599



هشام أيوب بن23406

ياسين بعني23130

كوثر حركات23035

فاطمة بايو23619

بدر عطاش23622

نورة ايتيبيمح23070

بديعة معيزو23045

خديجة حوالم23329

سلمى نصار23380

فاطمة العالي23404

مليكة بوبريك23241

أميمة اكرام23424

عبدالرحيم الفقيه ابن23054

امينة العزاوي23461

سكينة سعيد ايت23421

عثمان الصبيحي23071

نصيرة عال بن23457

غيثة بنحدو23448

حنان لبيهي23074

زكرياء حاتم23208

اميمة بزاو23085

كوتر صباح23473

ليلى مغازلي23487

مريم زكور23510

الزهراء فاطمة المجاهد23135

زكرياء الباز23123

سارة اعبيد23156

صالح اغرييب23213

نهيلة الملقي23698

االله عبد بهي ايت23183

خديجة البضراوي23220

شيماء نجم23202

نهيلة اعراب23257

المعتصم بوسالم ايت23232

عبدالرحيم بومزكور23267

خولة الرحمان عبد ايت23233

سمير البهلول23008

ياسين المتيجي23280

عبدالهادي جالل23628

اسامة اكريتة23131



هشام امهيدرة23402

احمد عياط23591

خولة مومن23017

حمزة مهان23313

خولة الشايش23623

امين مويسة23594

نورة لعطاعطة23021

ميلود اوجامع23350

أميمة القصباوي23418

أسامة الساوي23595

سناء اويدار23134

حنان الغنضوري23352

لبنى العباسي23888

حياة الحيني23894

عبدهللا مزوز23210

اميمة  كنوني23064

حبيبة بومان23136

خولة أبوحيرة23065

حياة اهتي23396

خديجة بوعزيز23077

سلمى سميد23502

العزيز عبد راسم23400

سناء بنزاهة23149

الزهراء فاطمة بوزلفة23089

نادية ضيف انا23637

محمد العبدي23686

الهام الرضيوي23151

خالد الركيكي23547

اميمة افراض23159

هند غدويني23161

بديعة احماد ايت23504

مريم ارويات23489

بالل بخاش23692

حمزة اعكاو23167

هللا عبد الشروعات23179

الهادي عبد ادرحو23186

مريم غزالني23516

محمد المودن23270

كوثر وهوانوا23193

منير كاري23199



اميمة جمال23282

كوثر فرعي23715

سكينة ادواحمان23718

هدى الزينبي23736

حسناء المعناوي23055

منير بلهين23593

الحق عبد مسعاود ايت23597

فاطمة التاغي23287

مسيرة احسبي23304

الطاهر الجرايدي23321

الزهراء فاطمة الكويط23323

حسناء جدوال23036

بلخير بودارا23351

خديجة العضراوي23648

صفاء العضراوي23650

الزهراء فاطمة بودينة23656

سلوى الناهي23710

هللا عبد موديري23361

السعدية شالش23368

محمد كنزاز23094

آسية قرشي23105

هشام ضيفي23370

خليل محمد جعفر ابو االدريسي23100

حميد اقلبو23374

حفيضة صياد23375

هشام زايد23379

الحق عبد المزروي23126

رجاء برودي23382

الزهراء فاطمة الهايج23145

نديرة الكبوري23385

الزهراء فاطمة الفرعني23386

كوثر الضريف23147

صفية المرابط23163

الوافي عبد الحسني23388

سميرة اسعيد احمد ايت23389

شيماء الحضرمي23401

شيماء السماللي23164

حسن النقار23173

حمزة نحلي23177

سناء الضلزي23181



فاطمة مومن23230

خديجة عصودي23244

مروة نواصح23250

نسيمة حمام23252

لطيفة ابريد23476

خديجة عليوة23262

المهدي السندي23479

لطيفة المكاوي23523

اللطيف عبد ادالطالب23537

خليل الكرني23566

المهدي مالحيظ23567

الرزاق عبد النموس23603

اسماء لوريضات23118

صفية الغزالي23284

بسمة الحربولي23031

ابراهيم الورد23627

سعاد زوهير23301

غيثة لرزق23083

ابراهيم داسع23328

سلمى شكري23041

اسماعيل لشير23047

زينب الزياني23687

محمد قشتو23705

عثمان حلحول23091

حسناء املوك23075

ابتسام السراج23730

حسناء الزراف23102

الزهراء فاطمة ادلحسن23344

محمد الكماض23197

حنان قصباوي23766

زينب الزروالي23110

رباب الناجمي23142

اللطيف عبد خويا نايت23367

سكينة الشرادي23117

عبدالصمد كيليغ23372

سارة الناصري23148

بدر لهرومي23391

حسناء وكريم23415

سناء اويدار23172

فاتحة بركان23205



الخالق عبد الدين لسان23433

عبدالحق الجبيري23175

عائشة الطاوش23446

حنان افتو ايت23454

حسنة لغزاوي23456

سعيدة التيرسوتي23263

حفصة اكراري23249

سلوى القوى ايت23480

محمد بلحاج23268

ايمان لكحيلي23482

حنان كرى23483

ايمان اصيلي23009

اسماء الكرناوي23010

موسى باحمي23015

مريم الفرطي23485

الزهراء فاطمة القديري23507

فاطمة المنصوري23513

شيماء فضلي23521

مريم فضلي23522

مريم بووسكى23572

لطيفة المخضاري23018

االاله عبد حيدوش23588

اكرام لمعينة23288

هبة العفاس23289

محمد تعنايت23291

ايمان الرقيبة23589

الزهراء فاطمة النهى23340

صفية النظير23596

دنيا درما23043

فاطمة لبزيوي23044

امينة بوشبكة23046

حميد الحاج ابن23359

أسامة سنسات23068

سارة الطلحاوي23722

خالد بها23365

بديعة احماد ايت23405

نهيلة فاسني23411

ايمان أبوطيب23412

حكيمة بلغالية23413

سلمى بورحيم23416



فاطمة فرحان23417

خديجة الحاجي23423

وليد اسرع23119

محمد هراس23425

شيخ غي23903

حسنية الحيان23941

الرحمان عبد الباجي آيت23430

الكبير عبد شعوف23139

غيثة النوري23141

ياسين فهد23194

ايمان عربي23189

يونس الغاني23178

العزوزي الحسين23195

سلمى سعيد23196

زينب الكاملي23198

طارق زعام23012

هاجر المزواري23016

الخالق عبد الدرعي23544

سلمى ابوميل23206

سعيد ابرام ايت23217

محمد الفروخي23221

هجر توب زين23224

سلمى بصطو23225

خديجة مركاش23226

هاجر قصير23231

مريم علي اد23248

بالل بعدي23266

ليلى المرضي23281

فاطنة بونوادر23283

لطيفة بوجمعة23569

اميمة الزاوي23114

سعاد الغاشي23023

هند البصيري23601

الدين صالح يدار ايت23032

نادية الباهري23605

هللا عبد كوشك23129

سماح يوسف ايت23052

سعيد بولحياوي23606

الرحيم عبد ابدار ايت23293

أيوب لمحمدي23647



سلمى اسليتة23310

منى اوجيل ايت23652

كريمة عالوي23294

الحسين ويرغان23215

فردوس أمراغ23067

أسية مغرفو23140

حماد الحباري23076

زكية اجمال23673

خديجة عزوزي23675

أسامة المتوكل23079

الزهراء فاطمة بوشدوك ايت23300

خالد سزدو23683

خديجة الغبراط23271

ابتسام هيشار23146

سلمى السامي23170

عبدهللا االعسري23308

محسن كزول23685

فاطمة بايف23338

ياسين تامر23247

خديجة كونعيم23251

فاطمة مخلص23725

الزهراء فاطم صابري23376

محمد اليولي23869

الحسن ازروال23364

الكريم عبد بايا23398

فاطمة الحاج ايت23377

عتيقة اشكاج23422

حمزة ازوكاغ23414

حبيبة الرويزة23429

رضا بنضام23450

عائشة النسر23467

مريم المامون23474

بشرى لعكالي23477

أسماء أبال23007

سعيد مومن23524

حفيظة عباض23492

كوثر اعويدات23527

توفيق أكناض23532

يوسف قنور23540

الغاني عبد الضناية23541



إبراهيم عسال23552

فاطمة المرابط23563

الحميد عبد بوضى23575

وحيد النجاري23625

خديجة صدقاوي23629

وئام شدلي23039

سعيد الصيادي23182

الزبير باري23053

أسماء بغوغ23315

نهيلة الحسني23636

هند الركراكي23640

فاطمة البوخريسي23645

سلمى سليمان ايت23121

سارة ريقام23080

لمياء بوفتوة23324

اكرام تمعروفت23155

نزهة الصبار23133

زينب أمزيان23651

أميمة القطب23660

رجاء الطاغوصي23152

اسماء حقاوي23158

العالي عبد الراشيدي23663

فاطمة الداودي23154

العزيز عبد حسني23363

سمية الريسي23669

مريم أوبلقاسم23670

جمال بلقاس23212

الفتاح عبد القادري23741

نورة إليغ23394

اسماء الغزالي23395

كوثر اخشان23229

كريمة ادمحند23408

سهيل ايدار ايت23265

حليمة محند اد23409

مريم اتجو23419

ابتسام رفيع23002

شيماء بنزعيطر23449

سليمان قسي23278

 المجيد عبد امهو23464

محمد احدوش ايت23470



سناء الحوزي23471

سناء اعنيبر23472

فاطمة نبيل23496

نجوى الصوابي23506

نسيمة الصوابي23508

عماد المسعودي23531

سناء الناوي23548

نبيلة فرحان23573

عائشة زيري23579

رضوان هماشة23608

حفصاء الدوزاز23469

ادريس بوناصر ايت23309

محمد صقل23033

يوسف العناني23188

خديجة غافر23040

ايوب ازالض23355

إلهام مغى23050

سهام بحمي23051

بدر االشقر23330

نورالدين بويزم23613

اسماعيل الفاطمي23431

لحسن بوزكري23090

الهام وخمجا23620

مصطفى الحسني23634

اسامة لمان23106

اسية العالوي23331

يونس السماللي23360

كبيرة شرحابلي23128

يوسف ازعيطر23234

خديجة ابوصالح23642

هجر احريز23643

لبنى اكرو23349

الزهراء فاطمة ادهيس23655

خديجة عامر23661

حسناء بنضام23387

 أميمة السمان23420

نجوى مداح23435

اسماء النصري23671

جمال بواعلي23676

الهادي عبد منصوري23678



هند انصر23488

حسناء عراب23436

فاطمة دحو بن23682

ابتسام الخروبية23584

الغني عبد ارجدال23577

سارة إفري23697

حفصة العرناوي23709

سناء تليمة23713

خديجة الكرن23714

كريم بولحسن ايت23724

سكينة ازروال23453

عزيزة ازكزاون23295

سليمة السامولي23381

عيسى سعيد ايت23607

الهام اشبيبة بن23612

اسماعيل صابر23617

سلمى قدوري23896

يوسف المسيري23336

يوسف رحاوي23337

هشام حناش23631

حمزة ابرام23061

لحسن الحنات23639

الرحيم عبد اكناو23657

الواحد عبد الفاروق23667

سكينة الحمداوي23668

فاطمة الذهابي23168

حمزة ازناك23674

نورالدين بوستة23427

زهير الفكاس23357

ابتسام الصدقي23078

سناء الدائم عبد ايت23261

خديجة صادق23096

هاجر الطالب بن23203

رشيد الوعزقي23679

شعيب انفلوس23681

خديجة الزبيري23116

يوسف اونيل23211

ضحى لعريفي23455

ميلود الشرايبي23216

رجاء لصدى23442



حورية ازكي23475

سكينة عبدان23222

غزالن القرطوني23452

ايوب لمسلك23465

صفاء واعراب23528

وهيبة الناجي23491

سناء لفريدي23536

الحسين الهداوي23562

محسن الهداوي23561

هللا عبد علي ايت23578

الغني عبد سميد23720

شيماء شيشاوي23653

ماجدة الزعري23598

الزهراء فاطمة أحميمين بن23245

كوثر بونخلة23087

نادية بغيش23296

هند الودني23633

سناء ازنيبر23088

الزهراء فاطمة الحودي23259

يوسف الرامي23299

معاد المسعودي23097

اسية دي الزيا23311

الحنفي القاضي23505

مصطفى التقي23122

رضوان أكضاش23616

حليمة الركراكي23274

حمزة اعرابي23127

سعاد المرسي23317

عبدالهادي أتوشنت23322

زهرة بوضكيك23165

نصيرة موهب23356

فاطمة الصبحي23218

يحيى صديف23509

مريم اللويزي23638

حمزة أبعير23649

غزالن بسيم23236

الصمد عبد موسى ايت23366

فاطمة عيبي23237

نعيمة امكالش23440

حسناء امغري23665



المختار الخطاري23243

الحسين علي سي ايت23390

بوشرى حمزاوي23677

مصطفى قاسي23445

حكيمة زهوان23511

ياسين وحسون23460

سومية الطاهري23694

معاد شبوب23558

سكينة فرنان23704

هند ويك23560

الزهراء فاطمة طاطا ايت23717

أنوار البطار23757

دعاء رماني23764

آسية الصدقي23790

حنان دادى23004

حفصة اضريف23005

رشيد الدحوم23777

أسامة سمالل23466

سومية هللا عبد اد23529

العزيز عبد اجبابدي23093

محمد حيدة اد23201

حسناء حيدة23846

الرحيم عبد بوفكر23345

سناء متفسح23609

ماجدة الدرعي23646

مريم باري23447

خديجة كزكاز23750

رشيد ابوصالح23755

ندية اقزيب23641

يوسف النوري23285
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