
 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020 الدراسي: الموسم                                                                                                    الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                     المؤسسة: 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 K131431883 1 بنعمار  أنس     

 R130123455 2 تاليدي سلمى      

 R130123543 3 بنتيرو  سلمى      

 R130123630 4 الشنتوفي  آية      

 R130172880 5 بن العرابي  سلمى      

 R130172881 6 إنجارن عبد للا      

 R131475333 7 عشور  اكرام     

 R131548414 8 ابـن زهـيـر  رضـا     

 R131552542 9 موريد  فاطمة الزهراء      

 R131581222 10 لهلوس نزار      

 R131612168 11 فتحون  عبد للا      

 R132909671 12 عبادي وليد     

 R133403858 13 أمير  ابراهيم      

 R133486101 14 مشراف  أشرف      

 R133934873 15 بكديد  محمد      

 R134439344 16 شرف  هبة      

 R135232194 17 بلغيتي  أيمن     

 R135682067 18 بنموسى  إلياس     

        19 

        20 

1  الفوج:  TCSF1 الئحة التالميذ           : القسم 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 بعمالة مقاطعة الحي الحسني المديرية اإلقليمية 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R136837503 1 كاكور اية      

 R137231859 2 بن بري محمد     

 R137231863 3 اشتيتح كوثر     

 R137310468 4 غروسي هاجر     

 R138231870 5 الحسناني سارة     

 R138231980 6 الضريف رضا     

 R138231983 7 الرياني أيمن      

 R138231988 8 االثنيتي آية      

 R138469620 9 المهادي وليد     

 R138475492 10 محل محمد     

 R138495793 11 سفضار إناس زينب     

 R138563169 12 يوحمد أنوار     

 R139231977 13 شينان محمد حمزة     

 R139933955 14 ابن الفاروق أسية      

 R147125779 15 سداتي هبة     

 K133220307 16 شهديل عبد الرحمان     

 R134526972 17 اوحميد محمد أيمن      

        18 

        19 

        20 

2 الفوج:  TCSF1 الئحة التالميذ           : القسم 

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F140003582 1 شكيري زينب     

 K130026304 2 الهبلي أسامة      

 K131365995 3 لمطري مريم     

 K134152827 4 الزوين بالل     

 P137490313 5 بلكراب محمد أنس      

 P138455887 6 المرابطي الياس     

 R120053680 7 األماني  آية      

 R130123555 8 العراقي قمر     

 R130123620 9 عمور امال     

 R130123625 10 ترسلت سعيد     

 R130231975 11 باللي إكرام     

 R130326244 12 ليكيوي أسامة      

 R131157546 13 ضني مروة     

 R131535234 14 الجاي القرشي زينب     

 R131682068 15 بنموسى كنزة     

 R132612056 16 الشعيري ياسر     

 R133436702 17 أيت بوستة  صالح الدين     

 R134231879 18 أوتزنيت فردوس     

        19 

        20 

1 الفوج:  TCSF2 الئحة التالميذ           : القسم 

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R134316385 1 رضواني مروة     

 R134602110 2 امباي زهيرة سباز     

 R134602114 3 الجهاد انور     

 R134806520 4 الغوزية إكرام     

 R135344722 5 طيان مروى     

 R135371359 6 بلقيدة مريم     

 R137231853 7 عبد الحق هاجر     

 R137334155 8 نظيفي سليمان     

 R137403968 9 بنبلخير نصر الدين     

 R137526953 10 تلوفات وئام     

 R137638490 11 بداوي أيمن      

 R138231989 12 معنينو رضى     

 R138231993 13 ودي مروان     

 R138273251 14 لبداوات محمد أمين      

 R138469573 15 شكيب أنس     

 R144125214 16 جغمي هبة     

 R148119159 17 مويان ياسر     

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  TCSF2 الئحة التالميذ   :    القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F136315878 1 التباري نبيلة     

 F167000818 2 خربوش محمد زيد     

 J133453394 3 آيت محند خديجة     

 R130043742 4 وغدود إيمان     

 R130056325 5 وقار محمد أمين      

 R130094764 6 رجراجي مونية      

 R130101411 7 اخليفة آية      

 R130123554 8 لكريتي مليكة     

 R130123580 9 ايت اوقاريض ايمن      

 R130123581 10 تاليدي محمد     

 R130123629 11 ضريا فدوى     

 R130173357 12 بووحريش ادم     

 R130473709 13 حركة رنيم     

 R130505310 14 حسيني يونس     

 R130810246 15 مكسي  ياسين     

 R131469865 16 بوفورو منال     

 R131495818 17 بوزغار يـوسف     

 R131673846 18 مرنيسي بالل     

        19 

        20 

1  الفوج:  TCSF3 الئحة التالميذ   :    القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                     المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R132157545 1 لباخر نائلة     

 R133231970 2 أڭرام هاجر     

 R133231971 3 أيت سعيد سلمى     

 R133272549 4 بكيا زكرياء     

 R133608747 5 خاللي محمد     

 R134429566 6 ازوكاغ يسرى     

 R134495838 7 أمغاط حياة     

 R135217466 8 ورزكان صالح الدين     

 R135317776 9 اإلبراهيمي  هاجر     

 R135775480 10 البزار وائل     

 R137231860 11 بن لعرج أيمن      

 R137486077 12 الفيرم سعيد     

 R137601168 13 البغدادي شيماء     

 R138469574 14 الهاشمي حسن     

 R139417236 15 مخير أحمد     

 R144093354 16 عزيز سباعي وصال     

 R147116441 17 حافظي هبة     

 R148062615 18 بنريوي فدوى     

        19 

        20 

2  الفوج:  TCSF3 الئحة التالميذ   :    القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 D135154887 1 بن الدوان ليلى     

 R130068493 2 بوحاجب خلود     

 R130070350 3 الكاملي صفاء     

 R130172796 4 باجا شيماء     

 R130179477 5 جاللي فاطمة     

 R130181676 6 فتاش سفيان     

 R130245524 7 كوتار اشراق     

 R131373653 8 احصايني اميمة      

 R132578860 9 معضيض محمد     

 R132638854 10 الخراشفي هاجر     

 R132934846 11 مراني  محمد     

 R133583365 12 بنهموت خديجة     

 R133646871 13 الفاقري نبيل     

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  2BACL الئحة التالميذ   :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R134297823 1 ناهض هبة     

 R134331611 2 حركاني هبة     

 R134472301 3 بنزكري إكرام     

 R134473471 4 فكري هدى     

 R134638655 5 اكرام اوطالب     

 R135472312 6 باشو هبة     

 R137469728 7 أزهر سفيان     

 R138550961 8 لتاف عالء     

 R141082152 9 المجدي أنس     

 R143090073 10 اميمة  لحيان البركوكي     

 R145058928 11 بـلـفـقـيـه عبد اللطيف     

 R145058932 12 فـراجـي نـعـمـان     

 R148054322 13 فـاتـحـي وفــاء     

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  2BACL الئحة التالميذ   :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 الحي الحسني المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 D139802449 1 اطلسي ماجدة     

 F139268219 2 األحيان فاطمة الزهراء     

 R130042510 3 الكرط ضحى     

 R130123316 4 منطسري عادل     

 R130123336 5 لوكاوكة نجوى     

 R130123444 6 عتيد عبد االله     

 R130123541 7 ايت الشيخ محمد     

 R130123545 8 اركك رشيد     

 R130123575 9 الهنداوي نزهة     

 R130272556 10 مديح أية      

 R131331318 11 جمال سعد     

 R131638737 12 عثمان ظافر     

 R131638761 13 غرسا سلمى     

 R131928297 14 الموافق إيمان     

 R132534018 15 العطاري فهد     

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

التالميذ الئحة    1 الفوج:   TCLSHL 1:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

الشخصي الهاتف  البريد اإللكتروني  هاتف األب  تسجيل   
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F138268677 1 معقول فاطمة الزهراء     

 R130123476 2 خدام للا محمد     

 R130469621 3 سعيدي إيناس     

 R130469632 4 االبراهيمي  بشرى     

 R130550898 5 جابر أيوب     

 R131224188 6 نهدودي اسماعيل     

 R131484264 7 الصائغ نسرين     

 R131602255 8 حليم عمر     

 R132277042 9 نصيف عالء الدين     

 R132429547 10  أبا تراب     سعد      

 R132471583 11 دحماني االدريسي سلمى     

 R132472258 12 العسيلي عائشة     

 R133371641 13 اعنيبة أسامة      

 R133469664 14 بوكالص آدم     

 R133550869 15 هدهاد عصام     

 R133550915 16 تويجر منصف     

        17 

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   1:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 مقاطعة الحي الحسني المديرية اإلقليمية بعمالة 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R134469666 1 البونصري أيمن      

 R136295322 2 نسيم كريم     

 R136403838 3 قدسي أيمن      

 R136464834 4 فارب نجوى     

 R136469704 5 شيخوخ أسامة      

 R137198728 6 احيا خديجة     

 R137371661 7 نشيد آية      

 R138519378 8 الطاهري انس     

 R138537611 9 أمنة  يوسف     

 R138851792 10 اجليدي حمزة     

 R139403841 11 العزري طه     

 R141059090 12 الفاطـمـي نسريـن     

 R148048093 13 لباكي منال     

 R149056259 14  الزيكي نور الدين      

 R149110901 15 كمال منال     

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   1:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

الشخصي الهاتف  البريد اإللكتروني  هاتف األب  تسجيل   
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R100122623 1 حــمــوني  أمـيــن      

 R130217529 2 أمعاريف محمد     

 R130638564 3 كوتار وصال     

 R131613792 4 صلحان رضا     

 R132379004 5 الشرقاوي حسام     

 R132392184 6 اسوكم سامية      

 R132471584 7 برادة لينة     

 R132552731 8 تنان عماد     

 R132638719 9 حمزة بجاك     

 R133292783 10  هنان  أميمة     

 R133550882 11 السبيري لمياء     

 R133618064 12 الشراط ٳناس     

 R134310711 13 الكرتي فاطمة الزهراء     

 R134469700 14 الدرنوني حمزة     

 R134550984 15 اومحمدي ياسين     

 R134697112 16 صافي محمد     

        17 

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   2:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R135198869 1 العدراوي سيف الدين     

 R135404204 2 جـــاد رانـــيــا     

 R135471496 3 عيزاض هبة     

الرحمانعبد        R135550859 4 الرهاني 

 R136472315 5 بيهيم أيمن      

 R137219141 6 حمي ايمن      

 R137224632 7 العيساوي محمد     

 R137232272 8 خيالوي سلمى     

 R137239588 9 كرام هند     

 R137550953 10 البوعمري أمين      

 R138471838 11 سعديدي بسام     

 R138838121 12  الحوزي وئام     

 R148054320 13 الـعـالوي أمـيـن      

 E135104262 14 البهتي فايزة     

 K135338456 15 عاطف سعد     

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   2:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R130123274 1 عالم نادية     

 R130136305 2 مفتاح سهام     

 R130354195 3 اومعندي اية      

 R130541307 4 عبد الرزيق صفاء     

 R130767648 5 وحمان ياسين     

 R131469603 6 أعربة علي     

 R132328161 7 العابدي دعاء     

 R132550954 8 البصال زكرياء     

 R132851775 9 بن فارس  نسرين     

 R133239606 10 الخو ايمن      

 R133469665 11 منتصر الحسين     

 R134457233 12 مسلم حمزة     

 R135302349 13 الفرتات أمينة      

 R135583924 14 المرغيشي جالل     

 R137157680 15 حنين حسام     

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

1 الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   3:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

الشخصي الهاتف  البريد اإللكتروني  هاتف األب  تسجيل   
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R137413369 1 منجب مروان     

 R137473493 2 دحماني االدريسي نوفل     

 R137578808 3 رفوشي جيهان     

 R137628222 4 السلبي سهام     

 R138239520 5 شيبان مروة     

 R138469616 6 العطار أيمن      

 R139256316 7 حمدي طه     

 R139682571 8 بوعمار أمين      

 R141054237 9 عـون أنـس     

 R142132951 10 النويسي شيماء     

 R143122126 11 النسوي فاطمة الزهراء     

 R147057136 12  اكشيكش سفيان      

 R148050804 13 سليك عادل     

 R148055492 14 سالك محمد     

 R134282219 15 بـلـغـالـي مـونـيـة      

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  1BACSE الئحة التالميذ   3:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F131267935 1 منصور ايوب     

 R130123477 2 فوزي نهى     

 R131224625 3 جميلي مالك     

 R131469684 4 سليمي إيمان     

 R132473351 5 بنلكبير علي     

 R132638874 6 حاثم بشتاوي     

 R132638970 7 كرن حمزة     

 R133403907 8 ألــــوف  نصر الدين     

 R133773527 9 كداوي أمل      

 R134318858 10 شمروك أحمد يونس     

 R134469686 11 الورد فؤاذ     

الرحمانعبد        R134469702 12 ربيع 

 R134550985 13 مرابط حمزة     

 R134571183 14 لمهدن محمد     

 R135403921 15 لمبرع هند     

 R135423494 16 صامتي فاطمة الزهراء     

 R135550948 17 الرماوي صفاء     

 R135838010 18 بضرور مريم     

        19 

        20 

1  الفوج:  2BACSP الئحة التالميذ   1:     القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                     المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R135851793 1 العرابي أيمن      

 R136239721 2 بواخريس خليل     

 R136282148 3 مـروت مـروان     

 R137471835 4 ابلقاسم فاطمة     

 R137646900 5 هنوش ايوب     

 R138211999 6 بنهروال عبد االله     

 R138224278 7 مورو سارة     

 R138326396 8 باهي محسن     

 R138473398 9 باشو رحاب     

 R139224791 10 طابيش حنين     

 R139326575 11 الباشة زينب     

 R140057916 12 مـروت مـروة     

 R142095345 13 فكري عواطف     

 R144057914 14 أمـزيـل  زهـيـرة     

 R144058930 15 العسراوي آيــة      

 R149057918 16 لـعـشـيـر طــــه      

 R149117516 17 صافي سارة     

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  2BACSP الئحة التالميذ   1:     القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F130252068 1 باعزيز علي     

 F138054421 2 خبازي رضا     

 R100120618 3 بولعائد إسالم     

 R130043884 4 صالحي معاد     

 R130123566 5 لكدع اية      

 R130165438 6 الشناوي مروان     

 R130194068 7 بها نورة     

 R130291628 8 سباع سلمى     

 R130469623 9 فرحان سلمى     

 R130469626 10 المسعودي محسن     

 R130469627 11 واركان يوسف     

 R130469629 12 السعدي إبتسام     

 R130550868 13 الجمل ضحى     

 R130597606 14 سعيد آدم     

 R130638563 15 مالك التقاوة     

 R131273568 16 عتيوي إلياس     

 R131469587 17 النقري نجاة     

 R131469594 18 الراجي عماد     

 R132219331 19 المعطاوي سعد     

        20 

1  الفوج:  1BACSEF الئحة التالميذ   1:     القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R132469583 1 الحماني أنوار     

 R132471580 2 كوبار كلثوم     

 R132471585 3 الغرابي ريحانة     

 R132472113 4 الراجي وصال     

 R133157692 5 القدسي زينب     

 R133232054 6 مدين ياسين     

 R133403862 7 المنشط إسماعيل     

 R134203714 8 بوتخيل أمين      

 R134444341 9 إصالح إكرام     

 R134469685 10 تنكيوين أيوب     

 R135403836 11 سعيدي ياسين     

 R135775483 12 المحمودي آية      

 R135838113 13 اضالن كوثر     

 R136681829 14 أموز إيمان     

 R138219214 15 البراح شعيب     

 R138232193 16 باهي نهيلة     

 R138344698 17 الكاملي شيماء     

 R139224812 18 وعراب امينة      

 R148062982 19 علوان بدر     

        20 

2 الفوج:  1BACSEF الئحة التالميذ   1:     القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 D137159213 1 كريمى فاطمة     

 P133372653 2 مودن فدوى     

 R100120631 3 هالبي سامي     

 R130223519 4 الكنتاري رضى     

 R130232034 5 عالي سفيان     

 R130550865 6 مرابط سلمى     

 R131218922 7 نجم الصباح صالح الدين     

 R131469601 8 بنيس سامي     

 R131471494 9 بوخاري آية      

 R132342270 10 طشاوي أيوب     

 R132418008 11 مرصاوي عبد الودود     

 R132471669 12 ابلهاض حسن     

 R132471670 13 ابوليت مروان     

 R132900714 14 جـمـال مـحـمـد أمـيـن      

 R133403908 15 مـــاهـــر  رداد     

 R133534518 16 بتموران المهدي     

 R134157684 17 الحراث سلمى     

 R134403885 18 أنيسي محمد أمـين     

 R134563179 19 صبار هبة     

        20 

1  الفوج:  1BACSEF الئحة التالميذ   2:    القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R135403920 1 صواب أحمد     

 R136308379 2 الطاهري محمد     

 R136682619 3 فاسي اسماء      

 R137219245 4 البهات سلمى     

 R137232117 5 نزيه كريمة      

 R138469617 6 مستاوحيد إيهاب     

 R139484127 7 عريب زيد     

 R139533347 8 عبدوني آية      

 R139638616 9 ايداحماد حسناء     

 R140123667 10 طاهري مروة     

 R142054277 11 غـوبـاري آيـة      

الديننور  وصـال       R143054269 12 

 R144054271 13 لـبـاكـي نـــدى     

 R145054278 14 جـمـال كـنـزة     

 R146015707 15 ايت عيسى آية      

 R148085238 16 العنتاري سلمى     

 R130068491 17 بورابح أمينة      

 R130172863 18 النبار مالك     

 R132548370 19 بـلـغـالـي ايـمـان     

        20 

2  الفوج:  1BACSEF الئحة التالميذ   2:    القسم       

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 L146005987 1 بباي بشار     

 R130469630 2 مجاطي صفاء     

 R130471575 3 لكحل حفصة     

 R130486041 4 كيحل ءاية      

 R130582806 5 برادة أمال     

 R130931231 6 أبوعالي سهيل     

 R131404164 7 ايت المير إيــمــان      

 R131469600 8 المحمادي آية      

 R131469606 9 اركيبي وئام     

 R131560187 10 طوبي فاطمة الزهراء     

 R131900754 11 صـالحـي فـايـزة     

 R132232095 12 العويسي شيماء     

 R132471671 13 بنرابح عمران     

 R133276213 14 نجحي مريم     

 R133403852 15 الـوكـيلي يــاســيــن     

 R134308378 16 الطاهري أميمة      

 R134315184 17 غريب ايمان     

 R134423644 18 العمراني  شروق     

 R134550856 19 نعمان آية      

        20 

1  الفوج:  1BACSMF الئحة التالميذ   1:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R134615508 1 الصالحي حمزة     

 R134638393 2 الكنان هجر     

 R135471500 3 عضيضي غيثة     

 R136406206 4 شطيطة منال     

 R136413379 5 ادحيم معاد     

 R137239570 6 بلفياللي زينب     

 R137469635 7 الدرنوني مالك     

 R138157690 8 الشلوشي فدوى     

 R138469612 9 بلحمر فاطمة الزهراء     

 R139638617 10 الهام كورو     

 R133347637 11 بنباري آية      

 R140054232 12 حـــري مـريـم     

 R142095223 13 أموليد سلمى     

 R143093410 14 جابر بدر     

 R144054229 15 بـن هـكـو دعـاء     

 R144054230 16 حـنـيـن أيـمـن      

 R148054279 17 جـمـال يـاسـر     

 R149054227 18 داهـي  وفـاء     

        19 

        20 

2  الفوج:  1BACSMF الئحة التالميذ   1:   القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 D133137276 1 صكيطي ايمان     

 F190215802 2 المرجاني جيهان     

 R100040628 3 برطوش هاجر     

 R100091286 4 الباغ وصال     

 R110036197 5 خاشع آية      

 R130123443 6 رحيب امينة      

 R130172816 7 بوفورو ايمان     

 R130357011 8 بــوركــاب منصـــف      

 R130583795 9 األزهري يسرى     

 R131582497 10 زغيدة هبة     

 R132473353 11 موسكناوي عبد التواب     

 R133403888 12 مــخطــط أنـــــس      

 R133469662 13 شحلفي ابتسام     

 R133469668 14 مجدان آية      

 R134638784 15 صدوق نوح     

 R134638787 16 بداوي يوسف     

 R134917007 17 قنان عبد الرحمان     

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  2BACSPF الئحة التالميذ   1:    القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R135232201 1 البوريقي عبد الوهاب     

 R135232202 2 البوريقي وهيبة     

 R136472124 3 بوجنان أشرف     

 R137473495 4 الكظرور ياسين     

 R138282171 5 َكـزولـي ولـيـد     

 R138471830 6 ايت المعلم كوثر     

 R139232283 7 عماري أميمة      

 R139291715 8 كشوان مالك     

 R139485848 9 نايت بال مصعب     

 R139550991 10 الشديني انس     

 R139601476 11 هاجر صالح الدين     

 R141109079 12 منان خديجة     

 R142059087 13 الـوالي علمي  أنـس     

 R142095285 14 أموليد نهيلة     

 R145057139 15 الشلح وئام     

 R149057150 16 سوسان غيثة     

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSPF 1:    القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                     المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 F134268234 1 منصور صفاء     

 R130123435 2 جليب سارة     

 R130403878 3 مــساهل  حـمزة     

 R131245526 4 عبدالمولى غيثة     

 R131472260 5 القدسي سارة     

 R131474096 6 منصوري هيثم     

 R131520368 7 بيلة نورة     

 R132224798 8 غبراوي سلمى     

 R132550899 9 داللي سعاد     

 R133403889 10 فــتح اللـــه  اشـــراق      

 R134232203 11 الهمادي سلمى     

 R135612666 12 حجالوي محمد     

 R136550905 13 سعدون عبير     

 R136610961 14 الصغير أسامة      

 R136612988 15 احزيزو غسان     

 R136638704 16 كوثر المويصة     

 R137232354 17 نور خالد     

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  2BACSPF الئحة التالميذ   2:    القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R137296872 1 لعوينة ماجدة     

 R138212001 2 الحيطي خديجة     

 R138230667 3 بوتخيل مريم     

 R138471831 4 زهيد صفاء     

 R138472262 5 الحيمر حفصة     

 R138473356 6 ليلي المحجوب     

 R139343843 7 تباتي وصال     

 R139430191 8 صبران زينب     

 R139533634 9 بيتار كوثر     

 R141037405 10 منصور مسلم     

 R143058926 11 بـوالهـنـاء فـردوس     

 R143126266 12 هاللي أمين      

 R144093468 13 بعير يوسف     

 R144099897 14 الجبوج خولة     

 R145058924 15 أبـيـضار مـريـم     

 R149058931 16 الجيراري أمـيـن      

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSPF 2:    القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                     المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 M136349032 1 الوالي غزالن     

 R100046116 2 العرجي سارة     

 R130123315 3 ناصر الدين عثمان     

 R130123320 4 سداسي  علي     

 R130137054 5 الموفق ءاية      

 R130151249 6 اموا  نوال     

 R130161461 7 فرج نزار     

 R130176494 8 الوالي هجر     

 R131224210 9 العقود عبد الباري     

 R131232638 10 القدسي نهيلة     

 R131294656 11 امليلس هند     

 R131472120 12 حردي يوسف     

 R131473421 13 كروش ايوب     

 R131884590 14 تـمـرسـيـت  هـدى     

 R133286304 15 شنان زبيدة     

 R133646914 16 الكردودي احالم     

 R133651406 17 دجار عائشة     

 R134223452 18 زادني زكرياء     

 R134403884 19 بــويــي  لــيـــنــــة      

        20 

1  الفوج:  2BACSVT1 الئحة التالميذ   :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R134469667 1 اخريشفة مهدي     

 R134472321 2 الصحابي انس     

 R134578835 3 بداين غيثة     

 R136550952 4 الشرغاوي ياسين     

 R136638964 5 محمد ميثار     

 R136838093 6 صدوق أيوب     

 R137373809 7 العامري ياسمينة     

 R137646880 8 بوزرود اسامة      

 R138226610 9 مرباني سلمى     

 R138232200 10 العمراني  أمنية      

 R138471841 11 الهرام أنس     

 R138550983 12 راجمي سفيان     

 R139394092 13 الصغير أحالم     

 R139520359 14 العلوي المحمدي عمر     

 R141059086 15 بن لـمـفـرد حـسـن     

 R141094610 16 أيت لحساين أيوب     

 R147048086 17 الزبيط فاطمة     

 R147048193 18 زياد الياس     

 R148046911 19 بخث كنزة     

        20 

2  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSVT1 :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R110164921 1 مرنوش أسامة      

 R130079761 2 وفيــر سنــاء     

 R130096109 3 هدهودي شيماء     

 R130136022 4 الباعزوي سهام     

 R131282151 5 نـمـرانـي  حـفـصـة     

 R131391082 6 بوسكيري زكرياء     

 R131472263 7 خلوقي نهيلة     

 R131638982 8 فتيحة سالمي      

 R132472256 9 زهروي ياسمين     

 R132473352 10 ليمينة أنور     

 R132548355 11 كريم هجر     

 R133403906 12 جــدير مــحمـد      

 R133473405 13 بازين هاجر     

 R133550880 14 الزيتوني نصيرة     

 R134469694 15 احسين صفاء     

 R134686707 16 ايت وجنا صوفيا     

 R136239659 17 حاصد اسامة      

 R136472313 18 رحموني عمر     

 R136473511 19 الزهري منية      

        20 

1  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSVT2 :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R136537746 1 السنكاوي عماد     

 R137232195 2 بنمنصور مالك     

 R137339763 3 الفقير أيوب     

الدينصالح        R137550912 4 ناجيب 

 R137638644 5 حافظ سارة     

 R138403899 6 عبد الوهاب االدريسي يوســف     

 R138469736 7 بلعوام ياسين     

 R138469737 8 هينوس يحيى     

 R138471842 9 العلمي البدري أنور     

 R138473698 10 ابلقاسم يونس     

 R138571302 11 الركوبي يوسف     

 R138624182 12 بيجو محمد أمين      

 R138638900 13 دنيا رضى     

 R141054312 14 مـســــا نـــورة     

 R143056428 15 دو الفقار سلمى     

 R144054317 16 بـكـار فاطمة الزهراء     

 R145048161 17 أشحيب أيمن      

 R146089442 18 المحمودي شيماء     

 R146126837 19 لكرون ياسين     

        20 

2  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSVT2 :     القسم        

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 K131237984 1 شهديل صالح الدين     

 N131330430 2 نشيط   الدين  صالح     

 R130060066 3 صدقي سلمى     

 R130068505 4 الغربي  محمد أمين     

 R130123437 5 بن الحمدية اريج     

 R130132170 6 طيشة امال     

 R130132200 7 طيشة ايمان     

 R130429604 8  دنير    نهيلة      

 R130612835 9 سالل بسمة      

 R131472267 10 لمزارع عثمان     

 R131489421 11 حنين الدار أمينة      

 R131838096 12  تاجة حفصة     

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

        21 

1  الفوج:  التالميذ الئحة    2BACSMF1 :      القسم        

 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 مقاطعة الحي الحسني المديرية اإلقليمية بعمالة 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R132232286 1 قابيل آية      

 R133403887 2 الكرماوي االدريسي أســمـــاء      

 R134295946 3 السعدي مريم     

 R134295952 4 نجحي محمد     

 R135571188 5 الرماوي مروة     

 R135591051 6  حرمة للا آية      

 R136394040 7 أوموزون خديجة     

 R136487992 8 حمزان رضا     

 R137471828 9 الوركي هاجر     

 R138403892 10 ايت الــميــر  أســـمـــاء      

 R138550883 11 وهيب هدى     

 R145074809 12 شكري نعمان     

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

2  الفوج:  2BACSMF1 الئحة التالميذ   :      القسم        

 



 ال 

 

 أكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 الحي الحسني المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 D130711323 1 تفوكت يوسف     

 F130199327 2 المنتصر حسنية     

 F134051336 3 مجار ادهم     

 L137136932 4 أجبور الورضي     

 R100120626 5 لعبوقي يونس     

 R130076927 6 َتْوليلو آدم     

 R130123481 7 الساقي ادريس     

 R130123544 8 ايت الشيخ موسى     

 R130123550 9 غبراوي عبد الرحمان     

 R130123564 10 مستعين عدنان     

 R130123567 11 الشنتوفي محمد امين      

 R130123619 12 لوكاوكة هبة     

 R130123621 13 الناصري أسماء      

 R130127519 14 العلوي المؤيد هدى     

 R130143958 15 امسكروضن ابراهيم     

 R130172861 16 زهر الدين محمد     

 R130172879 17 بناجي شيماء     

        18 

        19 

        20 

1  الفوج:  التالميذ الئحة    TCS1 :    القسم       

 



 

 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R130172882 1 فرحات حمزة     

 R130578729 2 الزراري آدم     

 R131264564 3 جفراوي إلياس     

 R131353342 4 التوزاني زكرياء     

 R132469874 5 كرم عثمان     

 R132934845 6 ايت باء خديجة     

 R134638700 7 ملك الهدى     

 R135347668 8 سريع مروان     

 R137226621 9 الفضيلي أمين العلوي     

 R137578805 10 طبيب عثمان     

 R138471837 11 الحيان اسامة      

 R138560354 12 َكـزولـي زكـريـاء     

 R138821525 13 اللوزي عبد الرحمان     

 R139602135 14 حكيم المهدي     

 R139638611 15 سعد فاضل     

 R140092335 16 ايت وجنا سفيان     

 R141046469 17 دو الفقار اية      

        18 

        19 

        20 

2 الفوج:  TCS1 الئحة التالميذ   :    القسم       

 



 

 

 ألكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

 R132638711 1 حسام حاجي     

 R133270969 2 رفقي آية      

 R134602122 3 بوعمراني سيرين     

 R134943272 4 الذهبي دنيا     

 R135240863 5 مسعودي سامي     

 R135495810 6 حــيـدار فــاطــمـة      

 R135638413 7 القبسي أمين      

 R136337292 8 الويزي زكرياء     

 R137613285 9 العكدة يحيى     

 R138526938 10 قريب محمد     

 R139572956 11 اكصيبة هجر     

 R139850658 12 كيديرك سلمى     

 R141059085 13 نـابـيـل أمـال     

 R146045447 14 كزاد حمزة     

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

TCLSHL الئحة التالميذ    2 الفوج:  1:   القسم        

 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                     المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 البيضاء سطات لجهة الدار 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 الحسني المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

        13 

        14 

        15 

        16 

        17 

        18 

        19 

        20 

 القسم: الئحة التالميذ  الفوج: 



 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 لجهة الدار البيضاء سطات 

 المديرية اإلقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني 

   2021 / 2020الموسم الدراسي:                                                                                                    المؤسسة: الثانوية التأهيلية عمرو بن العاص                                    

 

 

 

 

هل تتوفر على  
 األنترنيت  

تسجيل   الهاتف الشخصي  البريد اإللكتروني  هاتف األب 
 الحضور

الشخصياالسم  العائلياالسم     -ر رقم مسار  
 ت

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 
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