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  اللغة الفرنسيةفي  لتعليم الثانويلمباراة التبريز 

 االختبارات الكتابية المقبولين الجتياز المترشحين المترشحات والئحة 
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االختبارات الكتابيةمقر إجراء  ةالمباراتاريخ إجراء    

جامعة الزهراوي الدولية لعلوم 
 الرباط  – مدينة العرفان  الصحة
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 االسم والنسب رقم االمتحان 

 يحيى بنسودة  1

 ماجدة  المرتجي  2

 إحسان لعوينة  3

 رضا بنعلي 4

 نوال معقول  5

 علي فائق 6

 سهام مخلوفي 7

 ربيع لعروسي  8

 إكرام الشاوي  9

 إلهام الهاني 10

 لطيفة أغمير 11

 سلمى باردي  12

 سلمى عبو  13

 يسرا العيادي  14

 ريم الرحيوي  15

 سناء دريش  16

 فاطمة الزهراء أحطيط 17

 الذبياني محمد  18
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 االسم والنسب رقم االمتحان 

 الزهير نادية  19

 عاصيف عبد الحميد  20

 أيت أعل محمد  21

 ايت بوكرو الحسن 22

 قاديري خالد 23

 أضعيف محمد أمين  24

 ممود ياسين  25

 بكلمين رشيدة  26

 مندور عبد النبي  27

 عمراوي  محمد  28

 الهاشمي سارة  29

 مكدي مريم  30

 حمدي زينب  31

 نضيف هدى  32

 داود اليزيد  33

 عبداوي حمزة 34

 ايت عدي عبد الرحيم  35

 خديجة محمي  36

 سكينة عبيد  37

 عبد العالي ايت الحاج  38

 المصطفى بن حم 39

 حميد مسترح  40

 كنزة فريسة 41

 عواد سلمى  42

 لبنة اباهني 43

 محمد الشركي 44

 اسماعيل الزاهدي  45
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 االسم والنسب رقم االمتحان 

 رضوان زيد المال  46

 عثمان نجاح 47

 ليلى المحمدي 48

 فاطمة بيرو 49

 محمد عكيدي  50

 الحسن اوباها  51

 صبراني محمد 52

 سفيان بلحاج  53

 رشيد جبري  54

 سلمى التاقي 55

 بوصفيحة محمد ايمن  56

 الزكالزي اسامة  57

 علي شوكري  58

 سلمى الفارسي  59

 محمد امزالن 60

 منال صوصي علوي  61

 الحسين اعريش  62

 سميرة احميدي  63

 اميمة بدفلة 64

 حفيظة اخيا  65

 مصطفى سليتة 66

 عبد هللا الغزيري  67

 شيماء الحمري 68
  

 صباحا   7على الساعة المترشحين المترشحات و يتم استقبال : هام جدا

   .الرباط –مدينة العرفان  جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحةب 

 


