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 م2022/   09/  14أيت ملول: 

 قواعد االجتهاد والتنزيل ماسرت النهائية ملباراة ولوج نتائج ال

 Jy41376 ايت موسى  عبد للا  .1

 J543951 شرحبيلي  الحسين  .2

 N297753 الكندولي  محمد  .3

 JE314406 المرابط عبد الرحيم  .4

 J427959 أمين  محمد  .5

 JC570822 احبب  لحسن  .6

 JK38659 بنصاحت  بوبكر  .7

 JM80655 الكصاب  ياسين   .8

 JM42739 ماشاءللا  ادريس .9

 EB200432 شاغوغ  حمزة .10

 jb269321 أموسى  محمد  .11

 JC601013 زيدان  خديجة   .12

 JE296402 العسري أحمد  .13

 JC548541 طالبي  محمد  .14

 JC411339 بيهي   الحسين   .15

 JH26689 البوشواري   أحمد  .16

 JC356513 صربون  فاطمة .17

 N132395 تنسفت  للا عبد   .18

 EE317641 ايت موسى  الحسين  .19

 PB269896 لحبال  عبد الخالق  .20

 JM72098 عرسي  رضوان  .21

 JT31672 طوير  معاد  .22

 JB479560 أباهم  فاطمة الزهراء  .23

 JM29061 ماشاءللا  احمد  .24
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 N106631 الهندر حميد  .25

 JM89461 اندجار نهيلة  .26

 IB220011 العكاري جواد  .27

 JC271141 لطفي  سعيد  .28

 N288589 فارسي حبيبة  .29

 JC321676 بوزكا  محمد  .30

 
 الئحة االنتظار 

 

 JT80252 اوتدلي  يوب أ .1

 P316102 ايت احمد الحاج   علي  .2

 JT36744 البدازي   نادية  .3

 jt33704 الحميدي  محمد  .4

 JK40685 عبيدة   فاطمة الزهراء   .5

 SH137656 الكرشة ابراهيم  .6

 JT80254 اوتدلي  سفيان  .7

 J478582 ياسين  لحسن  .8

 hh24243 دادة  ياسين   .9

 JM57339 أيت الشرع  محمد  .10

 EB160567 اكرو عمر  .11

 E416373 السعودي  عبد الرحيم  .12

 JE314849 بوسفار  احمد  .13

 JH62475 اشتوك  خديجة  .14

 JM75792 بنجراي  رجاء .15
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 JC536729 نايت تمسدة  سماعيل  .16

 JE284348 الرابطي  عبد للا  .17

 JE264678 نجاري  ابراهيم  .18

 N385492 شالح إسماعيل  .19

 PB263337 الحموي  ابراهيم  .20

 JD63188 المودن  ابراهيم  .21

 PA216753 نايت خويا  عبد السالم  .22

 JE220935 كرجوب  سليمان  .23

 JC544273 برمكي   يوسف  .24

 BB197940 السكوري  رجاء .25

 EE718476 اليوسفي  اسماعيل  .26

 JC587866 اشمي مصطفى  .27

 JE312075 الذهبي  محمد  .28

 je290600 نايت همو  ايوب  .29
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