
المملكة المغربية

القاعةNOM ET PRENOMاإلسم الكاملالرقم الترتيبي
القاعة الكبرىCHALAT ALAEEDINEعالء الدين شالط1
القاعة الكبرىEL AMRANI BADRبدر العمراني 2
القاعة الكبرىDRIF IMANEإيمان الضريف3
القاعة الكبرىMAMAR HICHAMهشام معمر 4
القاعة الكبرىEL MAHMI MAROUANEمروان المحمي5
القاعة الكبرىBEN DRISS JAOUAHIRجواهر بن ادريس6
القاعة الكبرىBENALLOUCH SOUFIANسفيان بنعلوش7
القاعة الكبرىBOUDLAL DRISSادريس بودالل8
القاعة الكبرىKARAM AYOUBأيوب كرام9
القاعة الكبرىBEN YAKHLEF YOUSRAيسرى بنيخلف10
القاعة الكبرىOUJJOUDEN HATIMحاتيم وجوضن11
القاعة الكبرىEL QADRI MOHAMMEDمحمد القدري12
القاعة الكبرىEL MASSAOUDY  SOFIAصوفيا  المسعودي13
القاعة الكبرىAJOUBY RHITAغيثة عجوبي14
القاعة الكبرىEL KHAMLICHI KHADIJAخديجة الخمليشي15
القاعة الكبرىZERABI FOUADفؤاد زرابي16
القاعة الكبرىEZZAIM AZIZعزيز الزعيم17
القاعة الكبرىRADI MOHAMMEDمحمد راضي18
القاعة الكبرىELGHAZIA KAMALكمال الغازية19
القاعة الكبرىEL BOULMANY ABDELKARIMعبد الكريم البولماني20
القاعة الكبرىRAZIK AYOUBايوب رازق21
القاعة الكبرىOUSSAD KARIMAكريمة  وصاض22
القاعة الكبرىLABIQI YOUNESيونس  لبيقي 23
القاعة الكبرىEL MRINY SAIDسعيد المريني24
القاعة الكبرىEL FINAOUI FATIMA-ZAHRAفاطمة الزهراء الفناوي25
القاعة الكبرىOUBRAHIM YASSINEأوبراهيم ياسين26
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القاعة الكبرىEL OUAHABI  SARAسارة  الوهابي27
القاعة الكبرىGARNAOUI ZAKARIAزكرياء كرناوي28
القاعة الكبرىHACHEMI ALIعلي هاشمي29
القاعة الكبرىEL MAIMOUN MOHAMEDمحمد الميمون30
القاعة الكبرىES-SERYFY MOHAMEDمحمد السريفي31
القاعة الكبرىBENSIDI IMANEايمان بنسيدي32
القاعة الكبرىBOUANANE MOUADمعاذ بعنان33
القاعة الكبرىMAARIR NOUREDDINEنور الدين معرير34
القاعة الكبرىAIT LOUHI ABDELKADERعبد القادر ايت لوحي35
القاعة الكبرىYOUBI IDRISSI ALIعلي يوبي إدريسي36
القاعة الكبرىHOUTATE MEHDIمهدي حوتات37
القاعة الكبرىEL OUFI  MOHAMEDمحمد العوفي38
القاعة الكبرىOUBELLA AHMEDاحمد اوبال39
القاعة الكبرىHAMITI LOUBNAلبنى حميتي40
القاعة الكبرىAIT KHOUYA AMEUR YOUSSEFيوسف ايت خوياعمرو41
القاعة الكبرىKBIRI ALAOUI YASSINEيسين اكبيري علوي42
القاعة الكبرى RAFII  ABDELLAHعبداهلل رافعي43
القاعة الكبرىROUCHDI SAIDسعيد رشدي44
القاعة الكبرىRMALI SAMIAسامية الرمالي45
القاعة الكبرىCHADNI ANASأنس شادني46
القاعة الكبرىEL RHARAR NOUHAILAنهيلة الغرار47
القاعة الكبرىATTARBAOUI SALIHصالح الترباوي48
القاعة الكبرىHASSI FATIMA-ZOHRAÊفاطمة الزهراء  حاصي49
القاعة الكبرىMABCHOUR SAIDسعيد مبشور50
القاعة الكبرىZHIACHE SOUFIANEسفيان الزحيش51
القاعة الكبرىEL BADAOUI  AYOUBأيوب البداوي52
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القاعة الكبرىKHAMLICHI SOUKAINAسكينة الخمليشي53
القاعة الكبرىMARHABEN  SAMIRسمير مرحبا54
القاعة الكبرىAIT GAGHOU HAMZAحمزة أيت كاغو55
القاعة الكبرىBOULAKJAR ISMAILاسماعيل بولقجار56
القاعة الكبرىKANOUNI SAMIسامي قنوني57
القاعة الكبرىBENAMAR SORAYGEسريج بنعمر58
قاعة بالعربي العلويJARI HASSANEحسن جاري59
قاعة بالعربي العلويEL KEBIR OMARعمر الكبير60
قاعة بالعربي العلويEL MEJDOUB HANANEحنان المجدوب61
قاعة بالعربي العلويEL AMMARI EL MUSTAPHAالمصطفى العماري62
قاعة بالعربي العلويCHAIRI ABDELKARIMعبد الكريم الشعيري63
قاعة بالعربي العلويMHIJANE FATIMAفاطمة امحجان64
قاعة بالعربي العلوي ZOUGARHI SAFOUANEصفوان زوكاغي65
قاعة بالعربي العلويEL AMRAOUI YASSINEياسين العمراوي66
قاعة بالعربي العلويFERROUH  MARIEMمريم فروح67
قاعة بالعربي العلويENNACIRI SOUFIANEسفيان الناصري68
قاعة بالعربي العلويSADIK JAAFARجعفر صادق69
قاعة بالعربي العلويTOUM BENCHEKROUN ZINEBزينب ثوم بنشقرون70
قاعة بالعربي العلويER-RAGHIOUI YASSINياسين الرغيوي71
قاعة بالعربي العلويAZOUD ABDELLAHعبداهلل أزوض72
قاعة بالعربي العلويJOUDALI YASSINEياسين جودالي73
قاعة بالعربي العلويZERWAL OTHMANعثمان زروال74
قاعة بالعربي العلويABOUFARES MEHDIالمهدي  ابوفارس75
قاعة بالعربي العلويELALAOUI MUSTAPHAمصطفى العلوي76
قاعة بالعربي العلويRABII YOUSSEFيوسف رابيعي77
قاعة بالعربي العلويDAKIR HINDهند الداكر78
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قاعة السينماKAHFAT YOUSSEFيوسف كحفات79
قاعة السينماMOUNABBIH ABDELLAHعبد اهلل المنبه80
قاعة السينماEZ-ZORGANI SAIDسعيد الزركاني81
قاعة السينماELAZZAOUI ABDERRAHIMعبدالرحيم العزاوي82
قاعة السينماAMANZOUL ASSALAاصالة امنزول83
قاعة السينماSAMMOUD ZAKARIAزكرياء صمود84
قاعة السينماEL BAZ ABDERRAZAKعبدالرزاق الباز85
قاعة السينماAZDOUD IMADعماد ازظوظ86
قاعة السينماHAMMOUCH AKRAMأكرم حموش87
قاعة السينماELAZZOUZI OMARعمر العزوزي88
قاعة السينماGRII SALMAسلمى كريعي89
قاعة السينماHAOUCHI KHALILخليل حوشي90
قاعة السينماEL-OUADI KAMALكمال الوعدي91
قاعة السينماHATIM RADOUANEرضوان حاتم92
قاعة السينماNAIME IDRISSI YOUSSEFيوسف نعيم اإلدريسي93
قاعة السينماEL HAR RIDAرضى الحار94
قاعة السينماAMRI MARYEMEمريم عامري95
قاعة السينماZAARI MAROUANEمروان الزغاري96
قاعة السينماELBOUKHARI MOHAMEDمحمد   البوخاري 97
قاعة السينماBENSELLAM FIKRIفكري بنسالم98
قاعة السينماBENBLIAL TARIQطارق بنبليل99
قاعة السينماLIAKOUTI JAMILAجميلة الياقوتي100
قاعة السينماBADDAOUI YASSINEياسين بداوي101
قاعة السينماCHEMLAL ABDELILAHعبداالله شمالل102
قاعة السينماSOUSSI FOUADفؤاد السوسي103
قاعة السينماEL IDRISSI EL MEHDIالمهدي اإلدريسي104
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قاعة السينماEL-ARFAOUI ABDELAHADعبد األحد العرفاوي105
قاعة السينماSADIQY ABDELKADERعبد القادر صديقي106
قاعة السينماRAADA ABDELLAHعبداهلل رعدة107
قاعة السينماEL-MARINI OUMAYMAأميمة المريني108
قاعة السينماGHALMI AZEDINعزالدين غالمي109
قاعة السينماHALDOUIRA HAJARهاجر اهل الدويرة110
قاعة السينماRADOUANE ZAKARIAزكرياء رضوان111
قاعة السينماELLAJI NABILنبيل االجي112
قاعة السينماMOUTACHAOUIK NISSRINEنسرين متشوق113
قاعة السينماBENCHIKH YOUSSEFيوسف بن الشيخ114
1القاعة ABRAHIMI HICHAMهشام أبراهيمي115
1القاعة RAMLI SALOUAسلوى الرملي116
1القاعة ASSALHI ABDELLAHعبد اهلل الصالحي117
ُ طارق الكبير118  ُ EL KEBIR TAREK 1القاعة
1القاعة OUSDID  ITTOيطو وسديد119
1القاعة REBBAJ ABDELLAHعبد اهلل الرباج120
1القاعة OUIFAQ ABDERRAHIMعبدالرحيم وفاق121
1القاعة AIT ALI AHMED MOUHSSINEمحسن ايت علي احمد122
1القاعة JOURANI LOBNAلبنى جوراني123
1القاعة BERNI SOUHAYLسهيل برني124
1القاعة SEYAR YOUSSEFيوسف سيار125
1القاعة LABRAHMI ACHRAFأشرف البراهمي126
2القاعة AKIL AYOUBأيوب عقيل127
2القاعة KAMAL IKRAMإكرام كمال128
2القاعة LASFAR  ISMAILاسماعيل  لصفر 129
2القاعة ZEROUALI LOUBNAلبنى زروالي130
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2القاعة HIA ABDELGHANIعبد الغني هي131
2القاعة MOUSTAID TAOUFIQتوفيق مستعد132
2القاعة EL MANSOURI SIHAMسهام المنصوري133
2القاعة OUISSAADANE ISSLAMEإسالم وسعدن134
2القاعة  LAMRABET CHARAF DINEشرف الدين المرابط135
2القاعة FARJI RANIAرانية الفرجي136
2القاعة OUHANI HAMZAحمزة اوحاني137
2القاعة BELFQUIH AYOUBأيوب بلفقيه138
3القاعة KHALOUI LAILAليلى خلوي139
3القاعة EL OUAHABI ABDELLAHعبد اهلل الوهابي140
3القاعة BERAAICHE SALMAسلمى برعيش141
3القاعة ELNOUINOU OUSSAMAاسامة النوينو142
3القاعة RAJIF WIDADوداد رجيف143
3القاعة KOUCHAD MOHAMMEDمحمد كشاد144
3القاعة IDIR OMARعمر يدير145
3القاعة BOUGHALEM ANASSأنس بوغالم146
3القاعة KAOUA SANAEسناء قوا147
3القاعة GARWAN RADOUANEرضوان كروان148
3القاعة LAHSAINI HICHAMهشام لحسيني149
3القاعة AARAB MAHDIمهدي اعراب150
4القاعة RACHID AIT WAKRIMرشيد آيت وكريم151
4القاعة AMINA FARIKأمينة فريك152
4القاعة REDA AIT LEMQEDDEMرضى آيت لمقدم153
4القاعة MOHAMMED SOURIمحمد سوري154
4القاعة HAJJAJ EL HAMMOUCHIحجاج الحموشي155
4القاعة NASSIA SERRHINIنسية السرغيني156
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4القاعة IMAD MLLALعماد مالل157
4القاعة AISSAM AL HAFIANEعصام الحفيان158
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