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   في الترجمة لتعليم الثانويلمباراة التبريز 

 االختبارات الكتابية المقبولين الجتياز المترشحين المترشحات والئحة 

 2021دورة 
 

االختبارات الكتابيةمقر إجراء  ةالمباراتاريخ إجراء    

جامعة الزهراوي الدولية لعلوم 
 الرباط  – مدينة العرفان  الصحة

2021أبريل  4و  3و  2و  1  

 

 

 االسم والنسب  رقم االمتحان

 عبد القدوس كاملي  1

 المصطفى صباني  2

 نورالدين الطالبي  3

 نهاد بغور  4

 رانيا الحمدي  5

 خديجة الطالب 6

 فردوس  اوصغير  7

 فؤاد مزاوي  8

 يونس حموش  9

 هدى لودييي  10

 معاذ جمرادي  11

 سعيد اليعكوبي  12

 زبيدة تفاحي  13

 إدريس بنتهامي  14

 عبد المجيد الحقوني  15

 عادل الوكيلي  16

 عبد العزيز حداني  17

 فاطمة الزهراء بكوري  18

 هجر السالوي  19

 أمل عباسي  20
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 االسم والنسب  رقم االمتحان

 جابر هاشمي  21

 يحيى حمادي  22

 أمينة بن خضراء 23

 الحسين ايتصحا  24

 عبد االاله مرابطي   25

 ابراهيم مرداني   26

 جواد العال   27

 منير العبدالوي   28

 امال هدازي  29

 الحسن كويدان  30

 عبد الجليل فضحي   31

 هند قري   32

 محمد الزايدي  33

 بدر عدو   34

 ابراهيم برهي   35

 سفيان السايح   36

 نعيمة بوهراوا   37

 نجاة العطار   38

 عبد االله عامري  39

 غرودي رشيد  40

 رشيد عبدوس   41

 فاطمة الزهراء الدريوش  42

 جليلة بوكيرس   43

 محسن حمالل   44

 اكرام الوزاني   45

 ايوب بواخساس   46

 عالل بومالك   47

 ليلى عطواني   48

 مراد العرابي   49

 عبد الكريم المودن   50

  سلوى البغدادي  51
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 االسم والنسب  رقم االمتحان

 فاطمة الزهراء بوليل   52

 هشام السعيدي   53

 خالد ايت حدا   54

 بهيجة الرجيلي   55

 ليلى الغزواني   56

 نبيل السرغيني   57

 سعيد حملي   58

 خديجة غفيري   59

 آيت علي حسني  60

  
  

 صباحا   8على الساعة المترشحين المترشحات و يتم استقبال : هام جدا

   .الرباط –مدينة العرفان  جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحةب 

 


