
تاريخ و توقيت االختباربطافة التعريف الوطنيةاالسم والنسب رقم االمتحان

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومPA210772فاطمة شوقي1003

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومIC68743محسن القصري1005

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومID17295حمزة زعرور1019

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومZ445521محمد بلعتيق1020

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومCD394527عزالدين كعيبة1023

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومCD394806يوسف شحم1024

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومIA150833ادريس فالحي1034

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومJB443881خالد المرابط1035

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومJK15108عبد المجيد تروال1037

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 24 يومH642521احمد نجاح الملحي1047

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJ433740إبراهيم اربابي1048

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومEC20518غزالن الرحالي1060

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومPA133502عبد الواحد ناعمي1062

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومEC21739نبيل العسري1063

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومSJ17698نوال لكناوي1068

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJM20490عبد الرحيم الخمري1071

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJB385462إدريس بركيسي1077

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومJC524889رشيد بن كجان1078

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومEE281020عبد الناصر أيت السعيد1080

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 25 يومEE494609جمال الكرومي1084

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومJM16153عادل الكلتا1087

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومMA94309امحمد الخلفي1093

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومEE254902جمال اوتليت1094

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومPB163391مبارك أيت موحى1095

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومM540949أمال الحمداني1101

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومD934188صبيحة شكة 1102

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومD758549ناهد بنطيبي1103

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومPA123001حميد بوكنيز1112

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومJE269062ابراهيم أورير1118

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 26 يومP256711محمد صرار1120

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومWA94499المصطفى العزيزي1127

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومCD601704إبراهيم شاكر1128

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومPB158741اسماعيل ايت القوى1131

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومBK394060حسن العالوي1132

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومEE554231مصطفى قشبال1137

 صباحا الثامنة الساعة على 2018 يوليوز 27 يومPA220681عمار الجباري1142

                                                                 يعتبر هذا االعالن بمثابة استدعاء جماعي
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