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یاسین ادعزي 251 محمد عمراني 201 یونس كرومي 151 الیاس عنترة 101 زكریاء ابجاو 51 امیمة ابن العالم

یونس الحیویل 252 فاطمة الزھراء 
الرعداوي 202 مریم الغرباوي 152 بثینة الوالي 102 صھیب زكري 52 فاطمة الزھراء غنام

فاطمة الزھراء اوشن 253 مروان الحمدي 203 عالء الوھابي العلمي 153 انور حوري 103 ضحى الحرودي 53 عبد الرحمان أیت اونجار

اشرف المكاوي 254 ولید اولحیان 204 مریم المنصوري 154 حسناء المساوي 104 خدیجة عربوني 54 وصال المالكي

أنیسة الفرطاخ 255 شیماء الھواري 205 عبد المجیب المدغري 155 یوسف المومني 105 اسماء مرافق 55 مراد الخامسي

زھرة الرحموني 256 زینب املول 206 صالح الدین مكودي 156 اسامة بلكیحل 106 فاطمة الزھراء ایت موح 56 حفصة لمراني علوي

دنیا الزراد 257 صفیة السویبة 207 خولة مبراس 157 نعیمة البریمي 107 أمین الصمدي 57 جواد لمھلھل

دعاء بن سلیم 258 ایمان الزموق 208 امیمة نیت القاضي 158 ایمان الطویل 108 انس محمدي 58 منال احطان

سعد السعدي 259 شیماء سبتي 209 یاسر ایت داود 159 محمد فھیمي 109 59 ھبة االدریسي فاطمة الزھراء العفیف

أحمد جانح 260 جنھاجي سلمى 210 عبد الحكیم بوشیشاون 160 كوثر ھرموش 110 زھیر االدریسي 60 فدوى بلغیتي

امال العفري 261 شیماء الراضي 211 حمزة سم اضیل 161 امجد اكوماضا 111 ندى اكسوري 61 نھاد نجم الدین

إیمان تروى 262 صھیب شتاتة 212 یاسمین سعادة 162 انوار بالحاج 112 ھالة ازراف 62 أمینة إزغوانن

ایناس الجبري 263 یسرى البقالي 213 عبد المطلب لحمادي 163 ایمن زریویل 113 عصام شعبان 63 جیھان ادجایج

عثمان الكضاوي 264 مریم الھسكوري 214 عبد الناصر الراجي 164 ھناء صباحي 114 الیاس بنفساحي 64 مروان بلقاضي

حنان اوالد بنشیبة 265 امنیة بودقشة 215 سلمى حشاد 165 یاسمین درویش 115 عبد النور الیوسفي 65 المھدي عیدان

وداد زعبول 266 احمد لونیس 216 زینب الكرماعي 166 یاسین سھري 116 احمد الشاوي 66 عائشة قاسي

فھد الشیكي 267 فدوى الھادي 217 خدیجة الجامعي 167 فاطمة الزھراء الفزازي 117 ولید غانمي 67 كلثوم ادو خلیفة

لمیاء ایت العیدي 268 شیماء عطشان 218 بدر الدین الشراط 168 ریان منیر 118 ابتسام الشعیري المحجور 68 كوثر الرموتي

معاذ  جغال 269 المھدي زماح 219 زھیر عالم 169 ھیثم اشھبار 119 منال الربیع 69 سفیان وغنو

صالح الدین ایت داوود 270 فاتحي یوسف 220 وئام ابن طلحة 170 ضحى بارزوق 120 حمزة كریم هللا 70 سلمى بلعیاشي

یحیى سلمان 271 امین حرو 221 منار العدلوني  171 فاطمة الزھراء نیور 121 سعاد امزورو 71 ھاجر اھرى علي



امال محفوظ 272 محمد سیران 222 ھبة قربال 172 أیمن بولبان 122 یوسف لحلو 72   محمد لمترجي علوي

حمزة محسین 273 وسیلة مختاري 223 ھجر السرغیني 173 سكینة المدیوني 123 73 اكرم كروم عبد الوھاب تیاسیر

ھبة مختطیف 274 لیلى العمراني 224 زھور الرفاعي 174 عیادي ندى 124 ایمن بو علي 74 ندى عریف

سناء تزریل 275 امال القرقري 225 نسرین الشرقي 175 صفوى سلیكي 125 یونس كودمان 75 بدر بندولة

ولید لزرق 276 ایمن السعیدي الطالل 226 فرح البقالي 176 ندى الصادي 126 یوسف كودمان 76 ھبة الوثیق

زكریاء صالحي 277 زینب التونسي 227 كریمة منار 177 یاسین الریاني 127 شیماء اضلحا 77 مراد المدني

عثمان ركیبي 278 اسماء مشكوك 228 یاسین البایبي 178 ءایة العشیري امبریك 128 78 یاسین الریمي حسام المدني

امین ضعلي 279 لیلى بحار 229 زینب عرش 179 ایوب اعكي 129 لمیاء الفلوس 79 عبد هللا ادسیدي بال

كوثر النواري 280 عبد الحق المتقي 230 قصى اقدید 180 مروة عصفوري 130 الیاس اولقاید 80 شمس الراوي

281 ابراھیم لفرایكي 231 زینب بلحسن  181 ایوب اللوزي 131 ایة زابت 81 محمد راضي

السعید فھمي 282 دعاء بلیوة 232 رندة السمار 182 أیوب مرغوبي 132 محمد االسجي 82 شادیة المحساني

محمد منتمر 283 سماح لكناوي 233 خدیجة المدن 183 المھدي التازي 133 غیتة التریعي 83 محمد أكرم امتیاز

شیماء بوعتالوي 284 عبد المؤمن بنتاكرمت 234 سلمى باذر 184 ھاجر میسور 134 ھدى زاكي 84 مریم الطوب

نجمة سعداوي 285 ایوب الشطبي 235 سندس بادي 185 مصطفى ازروال 135 نزھة الطاسة 85 عبد العزیز لغسیس

یاسر بوخدیمي 286 سمیة صلحي 236 سارة خیضر 186 عفیفة المصباحي 136 نسرین االشھب 86 زھیر خیور

سلمى الكوجي 287 ایة المنجرا 237 امیمة بخات 187 ھبة الزكیتي 137 ھبة صعصاعي 87 ایمان حزیكر

محسن لكمیح 288 سفیان متوكل 238 زینب ناجي 188 ملیكة بھي 138 عبد هللا خویا 88 الھام حاضر

نعمة اسفاوي 289 امینة الباز 239 مریم شعیبي 189 امین ابنو 139 صالح الدین مربح 89 ربى بن یوسف

ھشام القدوري 290 وسیم بریام 240 منال العمراوي 190 زینب رابح 140 نعمة الھیمر 90 احسان لراري

بالل الراوي 291 یونس أیت علي 241 سعید حیدوري 191 وحمان ضحى 141 خولة الحمومي 91  اسماعیل اولقاید

إحسان العیناوي 292 بدر الدین شبیلي 242 معاد المخلوفي 192 ندى االدریسي بوغنبور 142 زینب نخیلي 92 آدم انزلي

امینة ادریوش 293 صالح الدین الراضي 243 نسیم المجادلي 193 منال تاتي 143 نسرین السبیاع 93 محمد یفلح العمراني



حمزة الموذن 294 زاید مجان 244 نزار دنكیر 194 عبدالمولى جلولي 144 سامیة التایك 94 سلمى االدریسي البوزیدي

ھند لوتد 295 سلمى ابو لسان 245 ھبة ھرودى 195 سلمة قاضي 145 حمزة اسدور 95 مراد أوسعدان

یوسف اسضار 296 حاتم حروش 246 رانیة بیبیش 196 نور الھدى زارع 146 العزیزة دونان 96 محمد اھناش

یاسر شكیر 297 زكریاء عالوي 247 عبد الرحمان بصور 197 انوار الیاس 147 عبد هللا اولشكر 97 یوسف بركوش

حسام بومكیلة 298 أمیمة مولودي 248 ھاجر حسو 198 امیمة بادي  148 اشرف الحمدوني 98 مالك النخیلي

ھبة أسفاوي 299 صفاء لفتیح 249 ایة احدادو 199 یاسر لعریفي 149 خلود المرضي 99 ضحى بوركي

ھبة شكیر 300 الطاھر فتوح 250 ضحى المزوجي 200 بسمة صالح 150 عبیر المورید 100 اسامة ارقیق

حفصة بن سالم 301

عمر طكنشي 302

تریا الوالنتي 303

أمیمة قابیل 304

جھاد افریقش 305

احسان الدكضا 306

أنس باھادي 307

عدنان باھادي 308

عبد الرحمان طرارة 309

امینة شردودي 310

وفاء الحریشي 311

صفاء امالل  312

محمد وعدي 313
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