
مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

اترودانت913470احلس ناوي  فاطمة الزهراء116871
طاطا901879الطاويس عبد هللا216612
اترودانت867470شامخ جنيب315391
اترودانت969251بركوك اندية415143
اترودانت973648العوادة صفاء516252
اترودانت929837ماءالعينني محمد امام615713
اترودانت923180جامن هند715570
اترودانت899357الكبداين فاطمة الزهراء815593
اترودانت886728خبا هنيةل916656

اترودانت966565همري فاطمة الزهراء1015613
اترودانت998978بوراكن سعاد1116700
اترودانت925925ابملدين برشى1216410
اترودانت965919البويرييش جنوى1316917
اترودانت940978متقي رش يدة1416151
اترودانت992002سلوان  مروان1516727
اترودانت924563بواكعة نعمية1616697
اترودانت954930زعمي جهر1715572
طاطا958022احرمييدة  وصال1816542
اترودانت1009099الزويين برشى1915116
طاطا1057509اغاللو جهر2015214
اترودانت917340العاطفي س ناء2115412
اترودانت917551الوايل فتيحة2216144
اترودانت1014830ازايم اممية2315438
ب وردة2416674 اترودانت981211ادلي

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر
ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

بية  للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل، االطالع عىل موقع المركز الجهوي لمهن التر
والتكوين سوس ماسة
crmefsm.ac.ma

45 من 1الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت978499مار ليىل2516087
اترودانت880039احلكرة محزة2616719
اترودانت967372ابمه عزيزة2715838
اترودانت1025359امهوا لطيفة2816606
اترودانت941689كرضا معر2916288
اترودانت980613احمين فاطمة3016066
اترودانت899333الادرييس كرمية3116403
ىك سكينة3216777 طاطا949915اوب
اترودانت936135احلافظي مرمي3316941
كدر فاطمة3415439 اترودانت925257امل
اترودانت938731الكركر فاطمة الزهراء3516691
اترودانت1003043بن بريك عائشة3616683
اترودانت922570بنكرارة  أ ممية3716910
اترودانت957736مطيع اسامة3816462
اترودانت936816ادلهيب فدوى3916586
اترودانت904454يفغ ش اميء4015254
اترودانت990024عبيد أ سامء4115417
اترودانت1010273جامل فاطمة4216352
اترودانت910830وريق وصال4315025
اترودانت920546بن يس الزهراء4415831
اترودانت926994محدة فاطمة4515642
اترودانت902297بالونصف سلمى4616193
اترودانت890834ابغاو نعمية4716685
اترودانت937619أ عتو حس ناء4815369
اترودانت907131ايت محمد مرمي4915952
سالم5016632 اترودانت898951برحيل ا 
اترودانت999429املرش يدي ايمسني5115091
اترودانت921196املتولك فتيحة5215269
اترودانت949261املودن هنيةل5315864
اترودانت925647بوكامم س ناء5416563
اترودانت930076بال اوعدي حفيظة5515140
اترودانت915032هروش  مرمي5615077
اترودانت916636ازكون س ناء5715560
اترودانت897743مرمر أ يوب5815354

45 من 2الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت1006793الصهدة وسام5915944
اترودانت963448تزكة يونس6016339
اترودانت883345العكداوي محمد6116006
اترودانت921110ابوالهادي زينب6216516
اترودانت1012589امود رقية6315867
اترودانت982992العاليل  حنان6416893
اترودانت1035206املرابط كوثر6515710
اترودانت907933اوابري فاطمة6616286
اترودانت909352جعايط عبداحلق6716768
جية6816805 اترودانت995917أ مزال ا 
اترودانت924119شاهيد خدجية6916908
اترودانت981729حاساين اسامء7016448
اترودانت952684اهبىى فاطمة الزهراء7116609
اترودانت985034اكلف س ناء7216936
اترودانت880784بلمعمل أ صيل7315518
اوي عائشة7416661 اترودانت1060849ادلرق
اترودانت919062امراكض خدجية7515318
اترودانت910123افقرين معر7615491
اترودانت952310أ فاكري بسامء7715579
اترودانت916102عيناب فاطمة7815857
اترودانت908702درويش شادية7915995
اترودانت924934الكويس مجيةل8015458
اترودانت1027364أ وعزي زهرة8116244
اترودانت1016782جنمي برشى8216757
اترودانت908547حمسني اسامء8316097
اترودانت953258ايت ابراهمي عائشة8415151
اترودانت956221اجرمون عائشة8515635
اترودانت888796اسكتان السعدية8615592
اترودانت945625شويك مرمي8716265
اترودانت950793ألكو خدجية8816621
اترودانت933361أ نكري محمد8915112
اترودانت938115بوكوطي مرمي9015164
اترودانت945897امينزتي  فوزية9116507
اترودانت1013060صربيي سارة9215510

45 من 3الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت899031حتون  مرمي9315353
اترودانت951611اكس امي حس ناء9416490
ن ليىل9515218 اترودانت943918صاحل ادلي
اترودانت1024844لعرشات ندى9616037
اترودانت919572امزيل فاطمة9715079
اترودانت945210ملربح  خدجية9815671
اترودانت957961مسمل سكينة9915832

اترودانت1009502لكامح يرسى10016835
اترودانت907992بتيد  مصطفى10115651
اترودانت1046259امللح مرمي10215812
اترودانت957554رايس حنان10316720
اترودانت947480الهل اممية10416404
اترودانت991705بن دوش فؤاد10516553
اق محمد10616734 اترودانت922260ادلق
اترودانت907152تفالحت ش اميء10715145
اترودانت994213مودين عبد اللطيف10815875
اترودانت969661هداري رش يدة10915552
اترودانت1066481بلخياط أ سامء11015898
اترودانت997474تويل  فدوى11116878
يك زكرايء11216730 اترودانت971404اداكي
طاطا967794بزيت خادل11316756
اترودانت921033الوطفي  فاطمة الزهراء11416880
اترودانت923448اوابص حنان11515972
اترودانت922905امقيرش محمد11615973
اترودانت979444مبوس مرمي11716934
اترودانت944766ابيضار فاطمة11815507
اترودانت1022052همنا زينب11916672
اترودانت966328افنتور  مرمي12016751
اترودانت970135احملجويب فدوى12115852
اترودانت949908اركراك سعيدة12215134
اترودانت974036اتبوط فاطمة12315167
اترودانت991278احلناوي سهام12415372
اترودانت947847اخلابية رقية12516110
اترودانت905191الرشيف مرمي12616465

45 من 4الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت966028القديد فوزية12716972
اترودانت890085أ حميل خدجية12816280
اترودانت922465انميي فاطمة الزهراء12916848
اترودانت1025293أ زانك فاطمة13016965
اترودانت1036161جعفر هدى13115183
اترودانت1061097رجول عبدالرحمي13215203
اترودانت934156لكويم نعمية13315536
اترودانت930155دريوش رجاء13415855
اترودانت946897انويف مسرية13515849
اترودانت890075ماين فاطمة13616345
اترودانت994016الكزم كوثر13716387
اترودانت934983جنيب فاطمة13815694
اترودانت887348الراوي سهام13916540
اترودانت962526الفقري كوثر14015993
اترودانت941967أ يت حاشا  فاطمة الزهراء14116131
اترودانت1001544حيجوب مرمي14215440
طاطا928726بعال سعيدة14315364
اترودانت965949البودي سكينة14415564
اترودانت985817الزم أ سامء14516168
اترودانت870838صبار احلسان14616242
اترودانت948111ش بان خدجية14716464
اترودانت906843ايت يوس خدجية14816467
اترودانت906889الغرض نورا14916652
اترودانت1014416أ تراكنت نزهة15016836
اترودانت970586انيت امزيل  حنان15115212
اترودانت958555لوط مجيةل15215253
اترودانت873908بوجراف محمد15316044
اترودانت1014182ايت ادير معر15416736
اترودانت925055الشوخي فاطمة15515340
اترودانت994343بواتضوت خدجية15615382
اترودانت898048سهمي حضى15715619
اترودانت908381الصقيل ش اميء15816896
اترودانت959694امسطوك مجيةل15915255
اترودانت1026671ألكفن سعيدة16015350

45 من 5الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت945794العمري جهر16116196
اترودانت934956جوبري ليىل16215103
اترودانت1015884بالاوعدي رش يدة16315276
اترودانت1052317عبد ادلامي أ سامء16415404
اترودانت1031489بلعزيز أ سامء16516172
اترودانت960070ايت حيس هند16616341
طاطا1021650الشوظي فاطمة16716442
اترودانت987090أ يت حلسن أ عيل خوةل16815809
اترودانت995822العكييل  حس ناء16916441
اترودانت907291رضا خادل17015652
اترودانت939175انرص  حس ناء17115761
طاطا904597شاوف اسامء17215775
اترودانت1015192منصوري حفصة17316699
اترودانت1043919القريش فدوى17415810
اترودانت874641بوتاكنت حس ناء17516574
اترودانت1026059فقالل خدجية17616832
اترودانت961023سهيل سكينة17715750
اترودانت979595هامشي وفاء17816015
اترودانت912649أ مغوغ  حفيظة17916337
طاطا912429ابراج مليكة18015207
اترودانت999478العامثين خوةل18115495
اترودانت971599الكرواد عائشة18216959
طاطا1051618الصايف الزهرة18315245
اترودانت981811بنيس كوثر18415155
اترودانت891318ايت الكحل هنيةل18515741
اترودانت900297مقدم سهام18616170
اترودانت1015031اكسكوس عبداللطيف18716452
اترودانت967770احلادك لبىن18816763
اترودانت943302بهنمو سهام18915010
اترودانت898270الكعيب فدوى19015895
اترودانت970796خاي عزيزة19115938
اترودانت945254امزال انس19216310
اترودانت981204بهيردي فاطمة الزهراء19315400
اترودانت892968بوقس مي جناة19415414

45 من 6الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت929838البيضاء فاطمة19516409
طاطا1047309وعدي سكينة19615664
اترودانت981618بنعامر فاطمة19716258
اترودانت955136الزهري غزالن19815776
اترودانت1053180امجلل فتيحة19916014
اترودانت904354الرايج أ سامء20016207
اترودانت894987افيف محمد20116285
اترودانت904606بوخيف محمد20215222
اترودانت922685احلافظ جناة20315309
اترودانت1003587احلطاب حنان20415971
اترودانت927216ايت زين  حس ناء20516522
اترودانت936859امزيل فاطم زهراء20616898
اترودانت981658كنوين  اندية20716512
اترودانت923336مليك فاطمة20815053
اترودانت1045804العرسي وداد20915150
اترودانت922747بوفوس امينة21015608
اترودانت928045ايت دويش فردوس21116189
اترودانت939381ايت الطالب  اسامء21216251
عيك زهرة21315785 اترودانت913024ا 
اترودانت1009422تبليت لبىن21416059
اترودانت1048929ابزي فاطمة21516446
اترودانت996400توفيق فاطمة الزهراء21616641
اترودانت1028538ايت هجدو مينة21716113
اترودانت1055027املميوين حنان21816733
طاطا1013023ايت بنقدور محمد21915124
اترودانت875374راشدي حضى22015955
اترودانت984064بولهن نعمية22116041
اترودانت967332خربوش زكرايء22216268
اترودانت925436براكك محمد22316682
اترودانت961145أ يت براك مرمي22416956
اترودانت1065262ابريوك مسية22516149
اترودانت968899اقادير سعيدة22616487
اترودانت972950ايت يس موح س ناء22716706
اترودانت947882احلرشاوي  سكينة22815699

45 من 7الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

طاطا882163دوش أ سامء22916089
اترودانت866999اقريش حس ناء23016860
اترودانت881978اداوشربك خدجية23115505
اترودانت948943خمليف احالم23215689
اترودانت909106التويم فاطمة23316157
اترودانت881424رايج خوةل23416204
اترودانت920538املعناوي  ش اميء23516283
اترودانت946748بنكرا اكرام23616966
كرام23715621 اترودانت923720العمراين ا 
اترودانت1026045البشواري نعمية23816069
كرام23916453 اترودانت909628البيس ا 
طاطا1001914روت اميان24016657
اترودانت994595بهنبلو خدجية24116766
اترودانت935763الزوين سعاد24215385
اترودانت979505الروينكو بديعة24316679
ن24416091 اترودانت894958بن الرايس عزادلي
اترودانت954864محوقاس عيل24516420
اترودانت996910هبران هنيةل24615093
اترودانت892898املتوكيل عبد السالم24715512
اترودانت1050865الضعيف غيثة24816060
اترودانت985543الكف الهام24915386
اترودانت899115جعباوي اكرام25015460
اترودانت1003376اخلري فاطمة الزهراء25115623
اترودانت934503البوين صفاء25216329
اترودانت964762ورصاص فامضة25316340
اترودانت881105ايت احليان حس ناء25416428
اترودانت936183ايت عيل  خدجية25516614
اترودانت1014086الشقر برشى25616891
اترودانت981416الزوهير غزالن25715104
اترودانت976387عامص حياة25816235
اترودانت947946طباك أ منة25916865
اترودانت956521لبادر خوةل26015818
اترودانت899065اخلياط مينة26115662
اترودانت964039لزرق اسامعيل26215888

45 من 8الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت923262أ يت عبد هللا  حلمية26316694
اترودانت955571امزال رجاء26415113
اترودانت971381صابر مروان26515462
اترودانت920325امزيل فاطمة26615940
اترودانت1007184القويب عزيزة26716228
ن26815110 اترودانت951752اد الرايس نورادلي
اترودانت1027453السلاميين برشى26915184
اترودانت929092بومزوغ فاطنة27015768
اترودانت971600ادمبارك فدوى27116976
اترودانت986122اخلدايل حس ناء27215125
ميي نورة27316597 اترودانت935569ادلل
اترودانت941215بومسعود أ ممية27416819
اترودانت904687العرسي اندية27516993
طاطا875444ارطمي معاد27616022
اترودانت937330الويزا مرمي27716319
اترودانت991424اهنو خدجية27816521
اترودانت997968املايك حس ناء27916979
اترودانت940530ازوية حسن28016038
اترودانت982201س يدي عيل فاطمة28115328
اترودانت965502ماكل سعاد28216067
طاطا952652جواد مرمي28316601
اترودانت927414امزال مرمي28416631
اترودانت998202ايدبراك امال28515209
اترودانت923644مديد نزهة28616558
اترودانت908016أ صداو  زهرة28716040
اترودانت961643شاطر خدجية28815236
اترودانت982102ايت وحقي فتيحة28916732
اترودانت877666ايت مبارك  مينة29015075
اترودانت948091وعزون أ سامء29115778
اترودانت975559ادبركدي عبدهللا29216684
اترودانت1027367العامري فاطمة الزهراء29316852
اترودانت968122ابريكسن سلمى29416985
اترودانت1033797هبول ليىل29515756
ية هند29616020 اترودانت902357ادلخ

45 من 9الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

املزدوج: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

اترودانت1019546اومريبط فتيحة29716201
اترودانت874246عزيزي ايسني29815097
اترودانت960936لعظميي لطيفة29915182
طاطا1020578الكريش سكينة30015446
ميان30116539 طاطا943025السعدي ا 
طاطا985637املوش فاطمة30216769
طاطا922916كيياس حياة30316787
طاطا930920لكزويل عبد الكرمي30416843
طاطا898470السويطي سلمية30515645
طاطا959113ابوماد نزهة30615672
طاطا942740امغريار  خدجية30716418
طاطا960789كرميةل امينة30815001
طاطا924284امارير حفصة30915233
طاطا879658احلنيفي اميان31015298
طاطا909828اغران يوسف31115967
طاطا999423أ بولسان ش اميء31216988
طاطا1057660املودين لطيفة31315578
طاطا958402ابسا عبدهللا31415410
طاطا914764أ يت الرشيق هنيةل31515459
طاطا969931العجاج  مرمي31615835
طاطا905614الباهاوي سعيد31716582
طاطا990817اوبهنمو اسامة31815064
طاطا1014736موحيب برشى31915772
طاطا882902اجنار خوةل32016237
طاطا969193ايت صاحل فاطمة32116817
طاطا934452فرواط فاطمة32216533
طاطا1067406بشار كرمية32315426
طاطا894107جعفاري رضوان32416311
طاطا1019552بوان فاطمة32516173
طاطا885014السعيدي بدر32616389

45 من 10الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

اترودانت984053اهديدوا احلسن117541
اترودانت1060260اوحيدا  ابراهمي217548
طاطا998913رميدين ابتسام317507
طاطا992838اوتشوشت  خدجية417540
طاطا985108البداز نعمية517525
طاطا943477بوزنداك  حس ناء617539
تزينيت880438أ ركو هجان717512
طاطا950423الرموش احلسني817635
طاطا1027625ادير  عبد الرحمي917527

طاطا959705الابراهميي ربيعة1017625
ية1117524 اترودانت957266اوفقري ادلريس 
اترودانت1049184ابن الساحئ اجو1217577
طاطا1009493بوجبرية مرمي1317564
تزينيت991011بوالكرمي ابراهمي1417591
طاطا950289طرهمي صوفيا1517569
نان964750هزايل يوسف1617640 داوت أ اكدير ا 
تزينيت987684كحمو مرمي1717643
اترودانت958047مسعودي أ مينة1817644
تزينيت979817الهباوي فوزية1917604
اترودانت981419امدراس  احلسني2017588
اترودانت993345ادمو هشام2117536
طاطا1038878بن امبارك  س ناء2217594
اترودانت951062النظام لطيفة2317578
نان890150زلييك فاطمة2417601 داوت أ اكدير ا 

بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

ال مازيغية: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل، االطالع عىل موقع المركز الجهوي لمهن 
بية والتكوين سوس ماسة التر

crmefsm.ac.ma

45 من 11الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان ت.ر

ال مازيغية: التخصص أ ساتذة التعلمي الابتدايئ: فئة

تزينيت899085أ قدمي زينبة2517617
نان916373تدومانت مرمية2617565 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها1034262بن حدوش احلسني2717555
اش توكة أ يت ابها983677جاليل ابراهمي2817533

45 من 12الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

اترودانت938852لغزال  محزة14505الفلسفة1
اترودانت959686أ غرجي فاطمة14541الفلسفة2
اترودانت991909الويس صفية14511الفلسفة3
اترودانت939860مماس خوةل14535الفلسفة4
اترودانت913152بمنوىس برشى14516الفلسفة5
طاطا958378ادوش محمد14510الفلسفة6
طاطا1025952ازطام محمد14543الفلسفة7
هناش فاطمة14507الفلسفة8 طاطا993920ا 
طاطا908260معتصم فاطمة14534الفلسفة9
اش توكة أ يت ابها902843املدن سعيد14713التكنولوجيا1
اترودانت960762ملكم محمد أ مني14700التكنولوجيا2
تزينيت1005085والطالب اممية14709التكنولوجيا3
نزاكن ايت ملول961544بعيل صفية14051املعلوميات1 ا 
اترودانت935870ايت وحيي زينبة14061املعلوميات2
طاطا966163بغاس احلسني14096املعلوميات3
ميان14048املعلوميات4 اترودانت991269صديق ا 
اترودانت907767خواي اسامء14067املعلوميات5
اترودانت904843طايق زكرايء14007املعلوميات6
اترودانت910805الشعيب اممية14022املعلوميات7
اترودانت964096ازدو يوسف14076املعلوميات8
اش توكة أ يت ابها954557اودرار حسن14109املعلوميات9

بوي واالجتماعي بية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر األطر النظامية لألكاديميات الجهوية للتر
2022دورة نونتر - والتكوين 

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

مراكز التكوين
بية اإلسالميةتخصص  بية والتكوين العيون الساقية الحمراء: التر المركز الجهوي لمهن التر

بية والتكوين االدار البيضاء سطات : التكنولوجياتخصص   (فرع سطات)المركز الجهوي لمهن التر
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز الجهوي 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: لمهن التر

45 من 13الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اترودانت970660العنوين السعدية14054املعلوميات10
اترودانت912828ايت عامثن رش يدة14011املعلوميات11
اترودانت908575الزين فيصل14080املعلوميات12
اترودانت916706بومحيد محمد14004املعلوميات13
اترودانت1048914اسويق حفيظة14039املعلوميات14
اترودانت906670امغار فاطمة14044املعلوميات15
طاطا907046احلادك فاطمة14111املعلوميات16
طاطا988927الزعايم ايرس14060املعلوميات17
طاطا983294اكرام لبىن14055املعلوميات18
سالمية1 اترودانت1049068ايت العمري يرسى13638الرتبية اال 
سالمية2 اترودانت979238احبب حلسن13504الرتبية اال 
سالمية3 اترودانت1014372اوكومس اسامء13631الرتبية اال 
سالمية4 اش توكة أ يت ابها1026697املقدم  عبد هللا13526الرتبية اال 
سالمية5 طاطا966829اموىس عبد هللا13538الرتبية اال 
سالمية6 اترودانت897876خلارض نعمية13595الرتبية اال 
سالمية7 تزينيت1029817بوملان حفيظ13563الرتبية اال 
سالمية8 اش توكة أ يت ابها995212أ بغوغ ايسني13535الرتبية اال 
سالمية9 اترودانت978144أ زور نورة13572الرتبية اال 
سالمية10 اترودانت899681مصدق اسامة13611الرتبية اال 
سالمية11 تزينيت1050942املرابط عبد الرحمي13566الرتبية اال 
سالمية12 اترودانت974074ايت احساين حفصة13641الرتبية اال 
سالمية13 اش توكة أ يت ابها972767معروف أ ممية13608الرتبية اال 
سالمية14 اش توكة أ يت ابها1018589الشلح محمد13506الرتبية اال 
سالمية15 اترودانت1036076حفيظ الطيب13599الرتبية اال 
سالمية16 اترودانت872000بومطا احلسني13522الرتبية اال 
سالمية17 اترودانت973744أ كطوم مصطفى13505الرتبية اال 
سالمية18 طاطا966480التجاين فتيحة13636الرتبية اال 
سالمية19 طاطا992378العيسوك فتيحة13554الرتبية اال 
سالمية20 طاطا915278الشمل معاذ13607الرتبية اال 
سالمية21 طاطا922220بنشليح فاطمة الزهراء13552الرتبية اال 
سالمية22 طاطا953958اللوزي ابراهمي13616الرتبية اال 
كميياء1 اش توكة أ يت ابها949878لبحاري احملفوظ11625الفزيايء وال

45 من 14الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

كميياء2 اترودانت928478همدي خدجية11592الفزيايء وال
كميياء3 اترودانت899089محودات سكينة11586الفزيايء وال
كميياء4 اترودانت925560كيلواين محمد11558الفزيايء وال
كميياء5 اترودانت914120بنبعس يد هشام11781الفزيايء وال
كميياء6 اترودانت945850الوردي فتيحة11729الفزيايء وال
كميياء7 اترودانت877475هبيت سكينة11616الفزيايء وال
كميياء8 اترودانت912421مولكي عبد العزيز11547الفزيايء وال
كميياء9 طاطا1017137ارمسوك مرمي11754الفزيايء وال

كميياء10 اش توكة أ يت ابها980100الغزايل خدجية11778الفزيايء وال
كميياء11 طالب  محمد11667الفزيايء وال اترودانت1046493اوال
كميياء12 اش توكة أ يت ابها945043بورجا لطيفة11722الفزيايء وال
كميياء13 اترودانت992758اهلامين الطيب11613الفزيايء وال
كميياء14 طاطا945302مرشودة معر11702الفزيايء وال
كميياء15 اترودانت985295بوالل فاطمة الزهراء11626الفزيايء وال
كميياء16 اترودانت919162العامل اميان11509الفزيايء وال
كميياء17 اترودانت941467العسريي عبد العيل11598الفزيايء وال
كميياء18 اترودانت969808متزين محمد11580الفزيايء وال
كميياء19 اترودانت991700دايح نزهة11603الفزيايء وال
كميياء20 اترودانت984251ايت اعزى حس ناء11608الفزيايء وال
كميياء21 اترودانت909111بعيل رجاء11731الفزيايء وال
كميياء22 اترودانت933318عزيز هشام11528الفزيايء وال
كميياء23 اترودانت968794ابحس ين يوسف11512الفزيايء وال
كميياء24 اترودانت913871الكويس صاحلة11583الفزيايء وال
كميياء25 اترودانت925278الادرييس هند11530الفزيايء وال
كميياء26 اترودانت960951ايت عبد القادر محمد امني11550الفزيايء وال
كميياء27 اترودانت875408امليل اميان11552الفزيايء وال
كميياء28 اترودانت901172ادعيل جهر11543الفزيايء وال
كميياء29 اترودانت990675أ كنا محمد11753الفزيايء وال
كميياء30 اترودانت1028588املهدي ايوب11719الفزيايء وال
كميياء31 ن11760الفزيايء وال طاطا909544املعتصم جامل ادلي
كميياء32 طاطا914076امداح اسامعيل11724الفزيايء وال
كميياء33 طاطا936606مروان خدجية11696الفزيايء وال

45 من 15الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

كميياء34 طاطا994908زكران هاجر11671الفزيايء وال
كميياء35 طاطا890292حفييض محمد11709الفزيايء وال
كميياء36 طاطا1023567شطري حفصة11705الفزيايء وال
كميياء37 طاطا958946بن عدي عزيز11637الفزيايء وال
كميياء38 طاطا1009904براكت حس ناء11605الفزيايء وال
كميياء39 طاطا935741شويق ايوب11767الفزيايء وال
كميياء40 طاطا916341ابو الفضل عبد اللطيف11759الفزيايء وال
كميياء41 طاطا958302قامسي كرمية11692الفزيايء وال
كميياء42 طاطا882236بن امغار ابراهمي11770الفزيايء وال
نان940153جنيب نور الهدى12217علوم احلياة وال رض1 داوت أ اكدير ا 
نان904172املسعودي خدجية12096علوم احلياة وال رض2 داوت أ اكدير ا 
اترودانت944230وتال حس ناء12001علوم احلياة وال رض3
اترودانت971681ازممي حس ناء12153علوم احلياة وال رض4
اترودانت1000092ابرامي ادريس12192علوم احلياة وال رض5
تزينيت969888بوستيف عبد الرحامن12093علوم احلياة وال رض6
اترودانت907794شكري كرمية12113علوم احلياة وال رض7
اترودانت891635ايت بوبكر سهام12211علوم احلياة وال رض8
اترودانت894220ايت هبىي ابراهمي12079علوم احلياة وال رض9

طاطا942423الفوغي  البشري12084علوم احلياة وال رض10
اترودانت903768بويه لبىن12122علوم احلياة وال رض11
اترودانت941180شكر ش اميء12134علوم احلياة وال رض12
اترودانت967259مزوز  حكمية12171علوم احلياة وال رض13
اترودانت910035اكرام سكينة12264علوم احلياة وال رض14
طاطا919654ابين هاجر12249علوم احلياة وال رض15
اترودانت1062445احليان  مرمي12252علوم احلياة وال رض16
تزينيت1036343دهيب اسامعيل12177علوم احلياة وال رض17
اترودانت982422بلمجدوب منصف12066علوم احلياة وال رض18
اترودانت936939خليل كوثر12142علوم احلياة وال رض19
اترودانت981217الشاوي الهام12040علوم احلياة وال رض20
اترودانت919775بلكبري خوةل12129علوم احلياة وال رض21
اترودانت928238بونبط أ منة12157علوم احلياة وال رض22
اترودانت907697احلدان مرمي12168علوم احلياة وال رض23

45 من 16الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اترودانت909060الفالح نزهة12242علوم احلياة وال رض24
اترودانت938626ابلوا سكينة12125علوم احلياة وال رض25
اترودانت907311اومنصور مرمي12276علوم احلياة وال رض26
طاطا946894بلوش فاطمة12021علوم احلياة وال رض27
اترودانت940965فاليح فاطمة12068علوم احلياة وال رض28
اترودانت962182أ برام ايمسني12069علوم احلياة وال رض29
اترودانت874684فوزي ايسني12107علوم احلياة وال رض30
اترودانت1032465أ وتليت أ مال12024علوم احلياة وال رض31
اترودانت891076بنديب اسامء12035علوم احلياة وال رض32
اترودانت867940الضيف هاجر12019علوم احلياة وال رض33
اترودانت945800كركور ش اميء12232علوم احلياة وال رض34
اترودانت935309احلنش نوال12126علوم احلياة وال رض35
اترودانت923437لكويري اميان12099علوم احلياة وال رض36
اترودانت977160مومن مصطفى12005علوم احلياة وال رض37
طاطا968362لغزال مسرية12212علوم احلياة وال رض38
طاطا898391غضاييك زكية12097علوم احلياة وال رض39
طاطا922663بومتنت خدجية12275علوم احلياة وال رض40
طاطا1010439بن امزال فاطمة الزهراء12274علوم احلياة وال رض41
طاطا1007278انرص اسامء12073علوم احلياة وال رض42
طاطا924571كنايش عبد الواحد12020علوم احلياة وال رض43
طاطا1048323ايح سهام12215علوم احلياة وال رض44
طاطا1001343بودلام خدجية12018علوم احلياة وال رض45
نزاكن ايت ملول1034646الهامشي خدجية11115اللغة العربية1 ا 
طاطا1013835املدن عيل11304اللغة العربية2
اش توكة أ يت ابها949823حزوت فاطمة11019اللغة العربية3
اش توكة أ يت ابها956529السعدي فاطمة11230اللغة العربية4
كرام11192اللغة العربية5 وش ا  دومح اش توكة أ يت ابها899867ا 
نزاكن ايت ملول993414ازماون منية11195اللغة العربية6 ا 
تزينيت896715لعابيد مرمي11206اللغة العربية7
اترودانت899223عفيف سكينة11105اللغة العربية8
اترودانت914606ايت رحو هشام11253اللغة العربية9

اترودانت946999الهجهويج لطيفة11090اللغة العربية10

45 من 17الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اترودانت945770زروك فاطمة الزهراء11134اللغة العربية11
اترودانت967544مسوح سعيد11330اللغة العربية12
اترودانت899103عفيف سهام11106اللغة العربية13
اترودانت911737الساممئ زينب11068اللغة العربية14
طاطا1035573ادمعي عائشة11050اللغة العربية15
اترودانت983062ابيه  الهام11016اللغة العربية16
نزاكن ايت ملول986565أ يت بمننصور هشام11118اللغة العربية17 ا 
نزاكن ايت ملول974340بومليك اكرام11123اللغة العربية18 ا 
اترودانت882502ابو الوفاء ادريس11014اللغة العربية19
اش توكة أ يت ابها900197البقايل سلمى11085اللغة العربية20
جا محمد11086اللغة العربية21 اترودانت965117ادلك
اترودانت960513ايت املودن فاطمة11171اللغة العربية22
اترودانت1052135الفين عبدالعزيز11018اللغة العربية23
اترودانت884934مزوز حكمية11176اللغة العربية24
نان996681املويس خدجية11140اللغة العربية25 داوت أ اكدير ا 
طاطا871845معلويم عبد الفتاح11163اللغة العربية26
اش توكة أ يت ابها1047339خمريب حس ناء11003اللغة العربية27
اترودانت975285اش توك عائشة11061اللغة العربية28
اش توكة أ يت ابها908895أ وجامع أ نوار11241اللغة العربية29
اش توكة أ يت ابها1019462ال زهاري محمد11207اللغة العربية30
اترودانت953046اجلبوري فاحتة11099اللغة العربية31
نان869906املعرويف عبد السالم11130اللغة العربية32 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها904359افران  السعدية11136اللغة العربية33
طاطا895252تيعيشت فاطمة الزهراء11110اللغة العربية34
اترودانت933540بميك حفصة11209اللغة العربية35
طاطا934501أ عروس أ محد11038اللغة العربية36
نان967352حمنة  خدجية11194اللغة العربية37 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها926159الفرساين  دونية11201اللغة العربية38
اترودانت927049مطوري وس مية11236اللغة العربية39
اترودانت1000638ايت قدور  سعدية11262اللغة العربية40
طاطا915674تزكرين نعمية11184اللغة العربية41
اترودانت917149البومحمدي  جامل11219اللغة العربية42
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اش توكة أ يت ابها1001894ازريرة غزالن11042اللغة العربية43
اترودانت1051327اعزري نعمية11309اللغة العربية44
اترودانت926210بواتك محمد11306اللغة العربية45
اترودانت881893بورماد فتيحة11276اللغة العربية46
اترودانت910929السوداين رحيانة11187اللغة العربية47
نان1038575الزاييت مصطفى11084اللغة العربية48 داوت أ اكدير ا 
اترودانت937111السعيدي مرية11126اللغة العربية49
اترودانت887701حمة أ سامء11285اللغة العربية50
اش توكة أ يت ابها876332بوشفع حس ناء11151اللغة العربية51
طاطا929691ليوسف رش يد11240اللغة العربية52
براهمي11022اللغة العربية53 اترودانت945224أ وتكامط ا 
اترودانت1012144الزاوا يوسف11074اللغة العربية54
اترودانت892440اجموض فاطمة11252اللغة العربية55
نان921537بوزراوط سهام11040اللغة العربية56 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها993466مفركس البشري11029اللغة العربية57
اترودانت909558مكبارك زهرة11179اللغة العربية58
اترودانت882099حلسيين فدوى11034اللغة العربية59
اترودانت893270بيان عبد املنعم11006اللغة العربية60
اترودانت1027406وزبري  محمد11242اللغة العربية61
اترودانت945223اكضاش عبد امحليد11143اللغة العربية62
اترودانت1005736ايت حدوش خادل11112اللغة العربية63
اترودانت971468الناكدي حمسن11139اللغة العربية64
اترودانت898762أ رضاس خدجية11202اللغة العربية65
اترودانت964608أ يت التويم خدجية11320اللغة العربية66
نان928076أ جنار فاطمة11096اللغة العربية67 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها929820حسوين محمد11144اللغة العربية68
اترودانت1045475ابو عيل مصطفى11165اللغة العربية69
اترودانت897320دومييس  مسرية11221اللغة العربية70
اش توكة أ يت ابها934850عبد العايل خدجية11148اللغة العربية71
اش توكة أ يت ابها943968ابصيطة فاطمة الزهراء11265اللغة العربية72
اترودانت1034805ايت املقدم فتيحة11089اللغة العربية73
اش توكة أ يت ابها1015972بكيش مينة11217اللغة العربية74
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اترودانت878004الربوص زهرة11301اللغة العربية75
اترودانت988490اخملود نزهة11186اللغة العربية76
اترودانت1000704مرزاق يوسف11069اللغة العربية77
اترودانت871641انقوس عبدهللا11036اللغة العربية78
اش توكة أ يت ابها995318زيت لطيفة11156اللغة العربية79
اش توكة أ يت ابها911270ارحال محمد11072اللغة العربية80
اترودانت1002633لعوييس زاهية11213اللغة العربية81
اش توكة أ يت ابها870454املنصوري فاطمة الزهراء11037اللغة العربية82
اترودانت895168الاكدى لطيفة11049اللغة العربية83
اترودانت982444بياض مرمي11249اللغة العربية84
اترودانت1062877أ وبالل نورة11216اللغة العربية85
اترودانت887678البوليس أ يوب11063اللغة العربية86
اترودانت904266اعبلوش سارة11318اللغة العربية87
اترودانت916597بوضاض اسامء11004اللغة العربية88
طاطا988639أ خنييل عائشة11224اللغة العربية89
اترودانت1005521ابركة حنان11321اللغة العربية90
اترودانت988134برعامن مينة11271اللغة العربية91
اش توكة أ يت ابها930214فكىس زينبة11073اللغة العربية92
تزينيت899029أ جموض احلسن11215اللغة العربية93
اش توكة أ يت ابها931254بونفور  محمد11286اللغة العربية94
اش توكة أ يت ابها1004880لعليو أ سامء11017اللغة العربية95
طاطا931881الوخناري نعمية11098اللغة العربية96
تزينيت1064672زاييت هند11125اللغة العربية97
اش توكة أ يت ابها884872محدان محمد11191اللغة العربية98
اش توكة أ يت ابها940043جمادي  وداد11077اللغة العربية99

تزينيت947009مس تبرش اجو11296اللغة العربية100
اش توكة أ يت ابها912272بن محمود سعاد11279اللغة العربية101
يس عبداال هل11246اللغة العربية102 اش توكة أ يت ابها914619اال دري
اش توكة أ يت ابها992537مرموش خدجية11314اللغة العربية103
ن?ال11020اللغة العربية104 اش توكة أ يت ابها977954مروين عزادلي
طاطا973509اشو عبد الرحامن11328اللغة العربية105
تزينيت920481بوفاكرة معر11082اللغة العربية106
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طاطا974383امواتس أ ممية11135اللغة العربية107
اش توكة أ يت ابها982930املودن حس ناء11168اللغة العربية108
اش توكة أ يت ابها923670مرزوك امحد11233اللغة العربية109
طاطا963581ملدزيز مسية11008اللغة العربية110
طاطا996171الورد عبد اللطيف11065اللغة العربية111
تزينيت954549ش يخي الزهرة11284اللغة العربية112
تزينيت983102ايت عال خادل11109اللغة العربية113
تزينيت998626فراتح ابتسام11007اللغة العربية114

اش توكة أ يت ابها970220هدايج فاطمة10178الرتبية البدنية والرايضية1
تزينيت920214س باض هشام10298الرتبية البدنية والرايضية2
اترودانت928840بوالتاجر محمد10407الرتبية البدنية والرايضية3
اش توكة أ يت ابها964974ايت موح اسامء10036الرتبية البدنية والرايضية4
اش توكة أ يت ابها875890رزق هاجر10271الرتبية البدنية والرايضية5
نان944920جحريي حسن10049الرتبية البدنية والرايضية6 داوت أ اكدير ا 
اترودانت1021882اعال مرمي10395الرتبية البدنية والرايضية7
اترودانت1031424بن سطاش وئام10055الرتبية البدنية والرايضية8
تزينيت1022130ايت احلسن مرمي10268الرتبية البدنية والرايضية9
ن10127الرتبية البدنية والرايضية10 اترودانت947619زكري صالح ادلي
اترودانت978939بوحفص سفيان10233الرتبية البدنية والرايضية11
اترودانت992673حوريج عيل10165الرتبية البدنية والرايضية12
تزينيت989423العجاج اسامة10296الرتبية البدنية والرايضية13
اترودانت982153بوغبة معاد10270الرتبية البدنية والرايضية14
اترودانت1038828ايت حامد عبدالرحمي10409الرتبية البدنية والرايضية15
اترودانت957377الكران ابراهمي10162الرتبية البدنية والرايضية16
اترودانت948843العمري محمد رضا10074الرتبية البدنية والرايضية17
اترودانت909856لهرايك محزة10347الرتبية البدنية والرايضية18
ميان10174الرتبية البدنية والرايضية19 اش توكة أ يت ابها944280املعلمي ا 
اش توكة أ يت ابها964602ادلشور سعيدة10128الرتبية البدنية والرايضية20
طاطا917531العبدي عبدالعايل10282الرتبية البدنية والرايضية21
اش توكة أ يت ابها1039120ادلجيجي يونس10077الرتبية البدنية والرايضية22
اش توكة أ يت ابها971030العالوي يوسف10092الرتبية البدنية والرايضية23
اترودانت1048851احلس ناوي كوثر10113الرتبية البدنية والرايضية24
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اترودانت887526اغويرتي الهام10105الرتبية البدنية والرايضية25
اترودانت877471خالد ايسني10366الرتبية البدنية والرايضية26
اترودانت1024446بوش بري محزة10358الرتبية البدنية والرايضية27
اترودانت988568احلوس ين الياس10427الرتبية البدنية والرايضية28
اش توكة أ يت ابها978403جامع حمجوبة10006الرتبية البدنية والرايضية29
اترودانت1020787العلوي وئام10390الرتبية البدنية والرايضية30
اترودانت1001631الكرتيوي محمد10353الرتبية البدنية والرايضية31
اش توكة أ يت ابها878855كواي فاطمة الزهراء10381الرتبية البدنية والرايضية32
دبوطهر أ ممية10010الرتبية البدنية والرايضية33 اش توكة أ يت ابها991030ا 
اترودانت925672أ خياط خدجية10265الرتبية البدنية والرايضية34
اترودانت959096الهبايل محمد10014الرتبية البدنية والرايضية35
اترودانت994891البطويل املهدي10201الرتبية البدنية والرايضية36
طاطا962535ايت عال  ابراهمي10126الرتبية البدنية والرايضية37
اترودانت1056482لعممي عزيز10176الرتبية البدنية والرايضية38
اترودانت1040023ايت بريك سلمى10383الرتبية البدنية والرايضية39
اترودانت927269نعمي يوسف10247الرتبية البدنية والرايضية40
اترودانت1068277امزيلن زكرايء10079الرتبية البدنية والرايضية41
اترودانت912206الكرح خادل10248الرتبية البدنية والرايضية42
اترودانت925211هجريي خوةل10095الرتبية البدنية والرايضية43
اترودانت939791بوحيلني محزة10020الرتبية البدنية والرايضية44
اترودانت972062اوابص عبدهللا10212الرتبية البدنية والرايضية45
اترودانت921627ابن املهدي10118الرتبية البدنية والرايضية46
اترودانت958746اكناو محمد10275الرتبية البدنية والرايضية47
اترودانت986889أ فا يوسف10312الرتبية البدنية والرايضية48
طاطا1056980ادلاكيل  عبدالوهاب10050الرتبية البدنية والرايضية49
اترودانت1008571كرير سعاد10349الرتبية البدنية والرايضية50
اترودانت979641اللطيفي امحد10277الرتبية البدنية والرايضية51
اترودانت905286خبوش محمد10023الرتبية البدنية والرايضية52
اترودانت870802بنداود بوبكر10064الرتبية البدنية والرايضية53
طاطا948786غزال يونس10421الرتبية البدنية والرايضية54
طاطا996787ايت احلاج هبو  عبد الهادي10017الرتبية البدنية والرايضية55
طاطا1038046لعجييل اندية10160الرتبية البدنية والرايضية56
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طاطا999980ايت وحامن عبد الرحامن10325الرتبية البدنية والرايضية57
طاطا912032بنعيل ايسني10000الرتبية البدنية والرايضية58
طاطا921568ضبعي محمد10386الرتبية البدنية والرايضية59
طاطا1042650النرباوي زكرايء10273الرتبية البدنية والرايضية60
طاطا924649ملول عيل10235الرتبية البدنية والرايضية61
طاطا1021682العبايس مصطفى10398الرتبية البدنية والرايضية62
طاطا878734افواكل محمد10251الرتبية البدنية والرايضية63
طاطا876167ويداىن عدانن10087الرتبية البدنية والرايضية64
طاطا1042867كنو ايسني10024الرتبية البدنية والرايضية65
طاطا899545الهيتار عامثن10259الرتبية البدنية والرايضية66
طاطا1009532اوجبور عبدالرحامن10009الرتبية البدنية والرايضية67
طاطا897464بن لواكر عبداحلفيظ10385الرتبية البدنية والرايضية68
طاطا1000414بوجلباين عيل10252الرتبية البدنية والرايضية69
اش توكة أ يت ابها964963اشاوي مبارك10864الاجامتعيات1
نان968248الهروش  أ يوب10848الاجامتعيات2 داوت أ اكدير ا 
اترودانت1002880الهاليل السعدية10707الاجامتعيات3
اش توكة أ يت ابها975198أ فينو محمد10791الاجامتعيات4
سامعيل10800الاجامتعيات5 اش توكة أ يت ابها1002512بندرويش ا 
اترودانت952470بوفوس يوسف10892الاجامتعيات6
اترودانت876417داك فاطمة10918الاجامتعيات7
اترودانت897772ايت عيل عبد الرحامن10731الاجامتعيات8
اش توكة أ يت ابها873970شديد محزة10716الاجامتعيات9

اترودانت1066202حيىي سفيان10762الاجامتعيات10
اترودانت925329بوقدون  عبدالرحامن10847الاجامتعيات11
اش توكة أ يت ابها934270امسكني مليكة10516الاجامتعيات12
نزاكن ايت ملول926794اوعال نعمية10655الاجامتعيات13 ا 
اترودانت906157وردي امال10618الاجامتعيات14
اترودانت931308قامسي كوثر10706الاجامتعيات15
اش توكة أ يت ابها1011205دريوش محمد10765الاجامتعيات16
اترودانت912781أ يت تزونط معر10525الاجامتعيات17
اترودانت987321باليل حنان10521الاجامتعيات18
اش توكة أ يت ابها1010183ريزوي مراد10916الاجامتعيات19

45 من 23الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اش توكة أ يت ابها979962ارضضور مبارك10740الاجامتعيات20
اترودانت926873حميدات لطيفة10865الاجامتعيات21
اترودانت879021الوليدي  عبد الرزاق10636الاجامتعيات22
اترودانت1018896بوسلهام مرية10928الاجامتعيات23
اش توكة أ يت ابها984932اتعلني رش يدة10641الاجامتعيات24
اترودانت986721راييض مينة10856الاجامتعيات25
اترودانت1001982ايت عيل احلسن10932الاجامتعيات26
اترودانت916175وهيب سكينة10505الاجامتعيات27
اترودانت904088الهروش فاطمة الزهراء10719الاجامتعيات28
اترودانت1037186الفناين دنيا10818الاجامتعيات29
اترودانت945758ايت عال عبداجلليل10784الاجامتعيات30
نان895876ميض مرمي10548الاجامتعيات31 داوت أ اكدير ا 
اترودانت992610جماهد خدجية10689الاجامتعيات32
اترودانت970492العاديل سلمى10851الاجامتعيات33
اترودانت903638الوراد خادل10912الاجامتعيات34
طاطا1013825املدن محزة10576الاجامتعيات35
طاطا904487قرييش مصطفى10812الاجامتعيات36
اترودانت958984أ تين أ يوب10927الاجامتعيات37
اش توكة أ يت ابها985384العباس ايمسني10885الاجامتعيات38
اش توكة أ يت ابها916678حلوك احلسني10674الاجامتعيات39
طاطا980852الزهاري يونس10901الاجامتعيات40
اترودانت910317عبيدة مرمي10809الاجامتعيات41
اش توكة أ يت ابها984072اخرازي رقية10654الاجامتعيات42
اترودانت882916اشقيف فاطمة الزهراء10881الاجامتعيات43
اترودانت948672الكحل شادية10677الاجامتعيات44
اترودانت907671بوزيدي عيل10680الاجامتعيات45
اش توكة أ يت ابها1035664تفرزيزت فاطمة10793الاجامتعيات46
طاطا916986أ براج محز10794الاجامتعيات47
اترودانت919523بيا ايسني10905الاجامتعيات48
اترودانت919027فرىض ادريس10688الاجامتعيات49
اترودانت1049748مهوش فاطمة10513الاجامتعيات50
اترودانت938976اوقايس جنية10744الاجامتعيات51
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اترودانت1005148شابيل عبدالرزاق10508الاجامتعيات52
اترودانت898052ايدامعو حلسن10631الاجامتعيات53
اش توكة أ يت ابها911124جويب عبدالعزيز10697الاجامتعيات54
اش توكة أ يت ابها1048925اقجدر ابراهمي10595الاجامتعيات55
اترودانت999586الرشعي   سكينة10914الاجامتعيات56
اترودانت943503فريكس برشى10587الاجامتعيات57
اترودانت1005807بودي محزة10826الاجامتعيات58
اترودانت962831جناح  سفيان10807الاجامتعيات59
اترودانت913618ايت توغة حسن10836الاجامتعيات60
اترودانت1020456افل اندية10788الاجامتعيات61
اترودانت905704بوبريه احلسني10526الاجامتعيات62
طاطا922733الكــــــعوش وفـــــاء10825الاجامتعيات63
طاطا920507أ رشهاو احلسن10610الاجامتعيات64
طاطا981738اكرام اسامء10605الاجامتعيات65
طاطا929439ابضار حنان10559الاجامتعيات66
طاطا961755العرسي امحد10635الاجامتعيات67
طاطا984633امجور محمد10700الاجامتعيات68
طاطا988946ازاكغ محزة10910الاجامتعيات69
طاطا960169السماليل عبدهللا10870الاجامتعيات70
طاطا971187الفقري محمد10522الاجامتعيات71
اترودانت1022738منري كرمية13145اللغة اال جنلزيية1
اترودانت946877أ يت حساين أ ممية13027اللغة اال جنلزيية2
اترودانت917880اجغيدة فاطمة الزهراء13044اللغة اال جنلزيية3
يس احلسني13183اللغة اال جنلزيية4 طاطا905383ادلري
اترودانت949928أ فل سعيدة13216اللغة اال جنلزيية5
اترودانت939072الادرييس محمد13211اللغة اال جنلزيية6
طاطا992080املرابط مسرية13117اللغة اال جنلزيية7
اترودانت919604زيك هاجر13015اللغة اال جنلزيية8
طاطا938679ابين امل13055اللغة اال جنلزيية9
طاطا872134البالوي س ناء13207اللغة اال جنلزيية10
طاطا922438بن سعيد  محمد13120اللغة اال جنلزيية11
اترودانت922115اشكور برشى13108اللغة اال جنلزيية12
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طاطا939190اعيس معر13233اللغة اال جنلزيية13
اترودانت990344املودن زهرة13228اللغة اال جنلزيية14
اترودانت1034827اعصاب نورة13026اللغة اال جنلزيية15
اترودانت918004الوراد هند13220اللغة اال جنلزيية16
اترودانت997114العاملي اممية تسعدية13168اللغة اال جنلزيية17
اترودانت924469عاليك هدى13112اللغة اال جنلزيية18
اترودانت1040178ندحسني محمد13155اللغة اال جنلزيية19
اترودانت950966حبباح هند13036اللغة اال جنلزيية20
اترودانت929187جكين اسامء13089اللغة اال جنلزيية21
اترودانت869466بن ماكل فردوس13125اللغة اال جنلزيية22
اترودانت877653اعبود مرمي13079اللغة اال جنلزيية23
اترودانت974438دوباليل مرمي13006اللغة اال جنلزيية24
اترودانت919144بوهلم عبري13115اللغة اال جنلزيية25
اترودانت870342موجود سفيان13173اللغة اال جنلزيية26
اترودانت1000369كامل طييب13200اللغة اال جنلزيية27
اترودانت878662أ بو الفراح عبد الرحامن13140اللغة اال جنلزيية28
اترودانت1045411الرايج مقر13000اللغة اال جنلزيية29
اترودانت874316أ بردعي س ناء13092اللغة اال جنلزيية30
كوا حنان13165اللغة اال جنلزيية31 اترودانت883144دان
اترودانت870925الطاهري اممية13194اللغة اال جنلزيية32
اترودانت970546اس باغ اميان13129اللغة اال جنلزيية33
طاطا958102حس ناء بومحد13107اللغة اال جنلزيية34
طاطا1003379فايز رش يد13151اللغة اال جنلزيية35
طاطا947221أ وبريك مرمي13166اللغة اال جنلزيية36
طاطا916110اداجنان رقية13012اللغة اال جنلزيية37
طاطا899082بك حس ناء13050اللغة اال جنلزيية38
طاطا968478بزيناكض حلسن13225اللغة اال جنلزيية39
اترودانت995061أ بوانعمي لكثومة12678اللغة الفرنس ية1
اترودانت939037املاكوي فاطمة الزهراء12659اللغة الفرنس ية2
اترودانت927583جدي زكية12646اللغة الفرنس ية3
اترودانت965901أ سكور محمد12627اللغة الفرنس ية4
اش توكة أ يت ابها959041ازروال مرمي12579اللغة الفرنس ية5
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اترودانت912954بوعيل يونس12670اللغة الفرنس ية6
اترودانت946565بلقايض حس ناء12543اللغة الفرنس ية7
اترودانت920186بوعيل كوثر12594اللغة الفرنس ية8
اترودانت965937ايت احلسان خادل12590اللغة الفرنس ية9

اترودانت895693الوادي اميان12647اللغة الفرنس ية10
طاطا913799صغري مولود12589اللغة الفرنس ية11
طاطا904383اومزي رقية12743اللغة الفرنس ية12
اترودانت939584ادلي حنان12661اللغة الفرنس ية13
تزينيت903633بن الصيد ليىل12764اللغة الفرنس ية14
نان991100ملايم عيىس12609اللغة الفرنس ية15 داوت أ اكدير ا 
اترودانت1001706هباوي احلسني12702اللغة الفرنس ية16
اترودانت872817اوسار مينة12520اللغة الفرنس ية17
اش توكة أ يت ابها876607حرشيش الزهرة12682اللغة الفرنس ية18
نان995602العزيم مسية12539اللغة الفرنس ية19 داوت أ اكدير ا 
طاطا885570بن املودان فاطمة12540اللغة الفرنس ية20
اترودانت878238املونش يط ايوب12556اللغة الفرنس ية21
اترودانت929087الهيان أ نس12545اللغة الفرنس ية22
اش توكة أ يت ابها879908حافيدي حس ناء12749اللغة الفرنس ية23
اترودانت1003794ابحو فاطمة12719اللغة الفرنس ية24
اترودانت870771الطايه  أ مين12620اللغة الفرنس ية25
نان1041344لكرام برشى12717اللغة الفرنس ية26 داوت أ اكدير ا 
نزاكن ايت ملول992312العامري سكينة12770اللغة الفرنس ية27 ا 
اترودانت943710أ يت أ مغار محمد12536اللغة الفرنس ية28
اترودانت937824بولعروك فاطمة12735اللغة الفرنس ية29
اترودانت892734محديس عادل12660اللغة الفرنس ية30
اترودانت951741السوغي مينة12532اللغة الفرنس ية31
اترودانت917437هبوش فاطمة12581اللغة الفرنس ية32
اترودانت989246كامل فامضة12548اللغة الفرنس ية33
نان929391اوموح لطيفة12599اللغة الفرنس ية34 داوت أ اكدير ا 
اترودانت1050484اوهبا نعمية12517اللغة الفرنس ية35
اترودانت964116واك حفصة12768اللغة الفرنس ية36
اش توكة أ يت ابها1031929حسني اميان12623اللغة الفرنس ية37
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اش توكة أ يت ابها962020أ مزيل مسرية12721اللغة الفرنس ية38
اترودانت934056ابزي فردوس12613اللغة الفرنس ية39
اش توكة أ يت ابها946117معمري انور12714اللغة الفرنس ية40
اترودانت916064بريدة ابتسام12664اللغة الفرنس ية41
اش توكة أ يت ابها907012شينان فامضة12506اللغة الفرنس ية42
اترودانت937415بناعيل فاطمة الزهراء12687اللغة الفرنس ية43
اترودانت870801بن وحامن الطيب12701اللغة الفرنس ية44
اترودانت1000372حامد مليكة12705اللغة الفرنس ية45
اترودانت946798والطالب محمد12718اللغة الفرنس ية46
اترودانت964457أ يت بوعزة فاطمة الزهراء12637اللغة الفرنس ية47
اترودانت960810حمراش مجيةل12602اللغة الفرنس ية48
اش توكة أ يت ابها1038498ولقبلت س ناء12522اللغة الفرنس ية49
اش توكة أ يت ابها888037املوس حلمية12555اللغة الفرنس ية50
نزاكن ايت ملول923366الفرو غزالن12549اللغة الفرنس ية51 ا 
اترودانت885031القباش  اميان12760اللغة الفرنس ية52
تزينيت967795حفيان سكينة12586اللغة الفرنس ية53
اش توكة أ يت ابها997408املودن عباس12731اللغة الفرنس ية54
اترودانت956213املري سكينة12527اللغة الفرنس ية55
اترودانت1026015ملرباع عبد الاهل12738اللغة الفرنس ية56
اترودانت914915افود مرمي12608اللغة الفرنس ية57
اترودانت996413أ حزليف أ ية12574اللغة الفرنس ية58
اترودانت889664ولياض فاطمة الزهراء12578اللغة الفرنس ية59
اترودانت912296حليان عبد احلكمي12547اللغة الفرنس ية60
تزينيت924300بيكراكر فاظمة12677اللغة الفرنس ية61
اترودانت1010466لشكر غزالن12704اللغة الفرنس ية62
اترودانت952808ايت طالب محمد12507اللغة الفرنس ية63
اش توكة أ يت ابها932937بن مسعودة  هنيةل12605اللغة الفرنس ية64
اترودانت912046امرير اسامعيل12523اللغة الفرنس ية65
اش توكة أ يت ابها1031603الش تويك  أ منية12698اللغة الفرنس ية66
حسان12691اللغة الفرنس ية67 اترودانت945877ايت املداين ا 
طاطا1016938نيت احلاج اسامء12600اللغة الفرنس ية68
اترودانت987396زيتوين اندية12597اللغة الفرنس ية69
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تزينيت1018735كدار أ مينة12716اللغة الفرنس ية70
اترودانت936633الزييدي زينب12502اللغة الفرنس ية71
اترودانت904188الاكيه مرمي12641اللغة الفرنس ية72
اترودانت879881برش يل حنان12699اللغة الفرنس ية73
طاطا890833عزيزي اممية12692اللغة الفرنس ية74
اترودانت998581بوزكرية عائشة12511اللغة الفرنس ية75
اش توكة أ يت ابها1027129عسيل هند12576اللغة الفرنس ية76
اترودانت958778الرشيف هند12709اللغة الفرنس ية77
طاطا993192بللوش مليكة12733اللغة الفرنس ية78
اترودانت872650الوايل عادل12674اللغة الفرنس ية79
اترودانت1030548موسات ايوب12542اللغة الفرنس ية80
اترودانت965385مميون حسن12519اللغة الفرنس ية81
اترودانت984960سواسا حنان12759اللغة الفرنس ية82
اترودانت958474ابكزنيز زهرة12673اللغة الفرنس ية83
اترودانت988068لعليوي محمد احلبيب12598اللغة الفرنس ية84
اش توكة أ يت ابها968668البلقامسي وئام12583اللغة الفرنس ية85
اش توكة أ يت ابها993728برناضية كوثر12756اللغة الفرنس ية86
اترودانت981764ايت امغار عبد هللا12676اللغة الفرنس ية87
اترودانت1060132الهاليل امحد12729اللغة الفرنس ية88
طاطا915571القدوري نعمية12595اللغة الفرنس ية89
اترودانت937571امحيدوش مسية12526اللغة الفرنس ية90
اترودانت1016181انزيض اممية12565اللغة الفرنس ية91
طاطا966993انرص الهدية12568اللغة الفرنس ية92
اترودانت880009مزدو ابراهمي12751اللغة الفرنس ية93
اش توكة أ يت ابها1041209شاهدي نعمية12571اللغة الفرنس ية94
اوي فاطمة12512اللغة الفرنس ية95 تزينيت915824ادلرق
اترودانت1007019بلحسني رش يد12629اللغة الفرنس ية96
اش توكة أ يت ابها874808امل فاطمة12671اللغة الفرنس ية97
طالب لطيفة12513اللغة الفرنس ية98 اش توكة أ يت ابها992037اوال
اترودانت923392أ خفار زهرة12757اللغة الفرنس ية99

طاطا958850اعيل زينة12503اللغة الفرنس ية100
اترودانت873012بوعزيز جنوى12762اللغة الفرنس ية101
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اترودانت939510العفري عائشة12631اللغة الفرنس ية102
اش توكة أ يت ابها1054626واسكيت لكثومة12592اللغة الفرنس ية103
اترودانت988747شلحي رش يد12663اللغة الفرنس ية104
اترودانت981854اكاك ساره12541اللغة الفرنس ية105
اترودانت937665بولغال مسية12739اللغة الفرنس ية106
اترودانت923859بودرق لطيفة12630اللغة الفرنس ية107
تزينيت889316القيدي منة12584اللغة الفرنس ية108
اش توكة أ يت ابها893194ابلوك صارة12651اللغة الفرنس ية109
اترودانت989028ادادا فاطمة12601اللغة الفرنس ية110
اترودانت889581رفيق جهر12655اللغة الفرنس ية111
اش توكة أ يت ابها1037154اجحور سعيد12765اللغة الفرنس ية112
اترودانت905631الس يوطي عبد العايل12742اللغة الفرنس ية113
اش توكة أ يت ابها883540أ بودرار فاطمة12694اللغة الفرنس ية114
اش توكة أ يت ابها915834الطيب عزوز12612اللغة الفرنس ية115
اش توكة أ يت ابها970704كرايم رقية12529اللغة الفرنس ية116
اترودانت970150بوهوش عفاف12740اللغة الفرنس ية117
اش توكة أ يت ابها1020784الانصار محمد12642اللغة الفرنس ية118
اترودانت1006892ايت بلقامس اندية12752اللغة الفرنس ية119
طاطا1031851بن صاحل صاحل12769اللغة الفرنس ية120
اترودانت923691مرگي وفاء12573اللغة الفرنس ية121
اترودانت1067389مزواري اسامء12625اللغة الفرنس ية122
اترودانت1004411بكدو هنيةل12530اللغة الفرنس ية123
اترودانت922410أ يت العيايش أ ممية12723اللغة الفرنس ية124
اترودانت889161املالح حفصة12510اللغة الفرنس ية125
اترودانت915727هروال زكرايء12588اللغة الفرنس ية126
اترودانت872853أ حليان  هنيةل12750اللغة الفرنس ية127
اش توكة أ يت ابها936681فاضل هشام12648اللغة الفرنس ية128
طاطا909356اخملشوين معر12566اللغة الفرنس ية129
اترودانت963419قايس احلسني12509اللغة الفرنس ية130
طاطا871623أ يت أ وبرىك عبدهللا12667اللغة الفرنس ية131
اترودانت916163مقية احلسني12730اللغة الفرنس ية132
اترودانت974917بعروج حنان12745اللغة الفرنس ية133
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اترودانت1015145بويبالضن الزهرة12715اللغة الفرنس ية134
تزينيت1000947الس باعي عبد العايل12603اللغة الفرنس ية135
اترودانت912482بوس تا فتيحة12535اللغة الفرنس ية136
اش توكة أ يت ابها944127احليان يونس12763اللغة الفرنس ية137
ن12628اللغة الفرنس ية138 تزينيت882810خربوش صالح ادلي
اترودانت877053الكراميا نعمية12633اللغة الفرنس ية139
اترودانت930626ساطا كوثر12634اللغة الفرنس ية140
اترودانت948900وعزيز عبد السالم12774اللغة الفرنس ية141
اترودانت996213بوصرب حنان12550اللغة الفرنس ية142
طاطا910128اسالم خدجية12666اللغة الفرنس ية143
اترودانت899418اعشريي أ مال12622اللغة الفرنس ية144
اترودانت1016153صايف خادل12617اللغة الفرنس ية145
اترودانت1008456بزمون انور12761اللغة الفرنس ية146
اترودانت877131حبي عبد هللا12680اللغة الفرنس ية147
اترودانت1057082عبيس برشى12662اللغة الفرنس ية148
اش توكة أ يت ابها1053624الهباوي حس ناء12679اللغة الفرنس ية149
اترودانت975704بوعبان حياة12700اللغة الفرنس ية150
طاطا907283بقدير الزهرة12562اللغة الفرنس ية151
اترودانت991052مس ين لكثومة12728اللغة الفرنس ية152
طاطا938718بوالريش مرمي12572اللغة الفرنس ية153
اترودانت975553بوسالم سعيد12577اللغة الفرنس ية154
تزينيت1029413صنب عبدالرفيع12747اللغة الفرنس ية155
ن12558اللغة الفرنس ية156 اترودانت912789احلجاري  نور ادلي
تزينيت937750قريض زهرة12639اللغة الفرنس ية157
اترودانت943394فؤاد  كوثر12695اللغة الفرنس ية158
اش توكة أ يت ابها1027348مصداق هدى12703اللغة الفرنس ية159
اترودانت875484لصفر حنان12518اللغة الفرنس ية160
اترودانت960597بواكير سكينة12737اللغة الفرنس ية161
اترودانت1017318الفاضييل  اميان12618اللغة الفرنس ية162
اش توكة أ يت ابها980560الهاليل زينة12610اللغة الفرنس ية163
تزينيت932148اكدان حس ناء12758اللغة الفرنس ية164
طاطا953323اوهمدي املهدي12514اللغة الفرنس ية165

45 من 31الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اترودانت970340بوزاكرن عبدالرحمي12525اللغة الفرنس ية166
اترودانت976509الكبريي هنيةل12669اللغة الفرنس ية167
اترودانت1034307الكرتيوي شادية12681اللغة الفرنس ية168
اترودانت961080الطييب سكينة12707اللغة الفرنس ية169
اترودانت1005495الامنط جامل12505اللغة الفرنس ية170
اش توكة أ يت ابها1014121أ وعكة  لكثومة12626اللغة الفرنس ية171
اترودانت886822الورزادي فاضنة12656اللغة الفرنس ية172
اش توكة أ يت ابها1004623قارص عيل12724اللغة الفرنس ية173
طاطا883384درة محمد12593اللغة الفرنس ية174
اترودانت961262بنفان عبداجمليد12697اللغة الفرنس ية175
تزينيت978152بن احليان ربيعة12538اللغة الفرنس ية176
اترودانت1008322الزاييت عبد الغين12567اللغة الفرنس ية177
طاطا1027741البخاري عبد هللا12582اللغة الفرنس ية178
اترودانت910986اعنون اميان12650اللغة الفرنس ية179
اش توكة أ يت ابها947250لشهب وفاء12767اللغة الفرنس ية180
اترودانت963864حيدا راضية12596اللغة الفرنس ية181
طي مليكة12564اللغة الفرنس ية182 اترودانت1006118ارشم
اش توكة أ يت ابها891772ابلكزار حنان12657اللغة الفرنس ية183
اش توكة أ يت ابها1013930الشاديل حنان12754اللغة الفرنس ية184
تزينيت941750هبلول هبة12636اللغة الفرنس ية185
اش توكة أ يت ابها874940قاس ميي اممية12753اللغة الفرنس ية186
اترودانت918688بن زيتك رقية12624اللغة الفرنس ية187
اش توكة أ يت ابها888660ادلاك احلسني12500اللغة الفرنس ية188
اترودانت982797بوشغل حس ناء12710اللغة الفرنس ية189
اترودانت985686ادبال احلسن12706اللغة الفرنس ية190
اترودانت923104جناة الوكس12569اللغة الفرنس ية191
اترودانت961892بوكدور فاطمة12711اللغة الفرنس ية192
اترودانت1047382معاشو جامل12515اللغة الفرنس ية193
اش توكة أ يت ابها944380العرسي ايسني12611اللغة الفرنس ية194
اترودانت981546معري س ناء12604اللغة الفرنس ية195
اترودانت935762ابورحمي نس مية12690اللغة الفرنس ية196
اترودانت943197الاشكر مرمي12528اللغة الفرنس ية197
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اترودانت949803الغريري جامل12708اللغة الفرنس ية198
اش توكة أ يت ابها966876رمحة عامد12546اللغة الفرنس ية199
اترودانت935249حميدي موليدة12616اللغة الفرنس ية200
طاطا933173برش يل  عبد امحليد12606اللغة الفرنس ية201
اش توكة أ يت ابها925968الراكرايك كوثر12766اللغة الفرنس ية202
نايت خدجية12736اللغة الفرنس ية203 طاطا993505ادلم
طاطا933584زنبيح مسرية12638اللغة الفرنس ية204
طاطا916088رفيع  رش يد12559اللغة الفرنس ية205
طاطا982785اوىف محمد12580اللغة الفرنس ية206
طاطا995547معمتد ايوب12504اللغة الفرنس ية207
طاطا877340بس بايس مرمي12554اللغة الفرنس ية208
طاطا1059946اهنني عبدالصمد12725اللغة الفرنس ية209
طاطا1002705جاليل اكرام12619اللغة الفرنس ية210
طاطا914194كرمي خدجية12675اللغة الفرنس ية211
طاطا1006852وزين سعاد12746اللغة الفرنس ية212
طاطا1012209اد احلاج بال خدجية12587اللغة الفرنس ية213
طاطا1013767اعدي  نعمية12551اللغة الفرنس ية214
وموت احلسني12773اللغة الفرنس ية215 طاطا910750اومت
طاطا955352لفراين زينة12653اللغة الفرنس ية216
طاطا1019332الفوحي سعيدة12649اللغة الفرنس ية217
طاطا1055338ادمعي زكية12560اللغة الفرنس ية218
طاطا1053133كينوس ليىل12652اللغة الفرنس ية219
طاطا1020198اجلوهري فضمة12689اللغة الفرنس ية220
طاطا1043830الصديقي  أ مال12645اللغة الفرنس ية221
طاطا1044881انش يوى جهيان12643اللغة الفرنس ية222
طاطا942791البناوي سومية12591اللغة الفرنس ية223

نان913705بويفراكن أ يوب14256الرايضيات1 داوت أ اكدير ا 
اترودانت920364اسالم عبد الرحمي14211الرايضيات2
اترودانت959477الصديق مرمي14265الرايضيات3
اترودانت961163ايت كروم نعمية14270الرايضيات4
اترودانت939261الرايم عائشة14274الرايضيات5
اترودانت868487اطويل حفصة14230الرايضيات6
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اترودانت908727اخلشاش محزة14268الرايضيات7
نان873091السعيدي ايسني14243الرايضيات8 داوت أ اكدير ا 
اش توكة أ يت ابها967931ربيح اسامء14223الرايضيات9
ن14245الرايضيات10 طاطا933821محيا عزادلي
اش توكة أ يت ابها906434عفيف فاطمة14275الرايضيات11
اترودانت957227محيتو معاذ14262الرايضيات12
اترودانت998083برغاز هشام14289الرايضيات13
طاطا967836اوحقي عبداللطيف14278الرايضيات14
اترودانت985602بوشكة حلمية14249الرايضيات15
اش توكة أ يت ابها895370أ ملوك أ سامة14201الرايضيات16
اترودانت994549العرساوي سارة14213الرايضيات17
اترودانت962713اقباب  عبد العايل14247الرايضيات18
اترودانت994886منالك مرمي14300الرايضيات19
اترودانت989936ارحة ايسني14255الرايضيات20
اش توكة أ يت ابها872653ابكرمي احملجوب14286الرايضيات21
تزينيت928830انيت عال خدجية14269الرايضيات22
اترودانت876191أ جنضيض أ يوب14242الرايضيات23
اش توكة أ يت ابها977434نعمي علوي سكينة14237الرايضيات24
اترودانت979417رشي لكثومة14222الرايضيات25
اترودانت922966خامد رش يد14272الرايضيات26
طاطا1031124باليل خادل14291الرايضيات27
تزينيت918255سهموا محمد14260الرايضيات28
تزينيت906754همايص  كوثر14277الرايضيات29
اترودانت929139الاكميل نس مية14284الرايضيات30
اترودانت1016215ايت مبارك كرمي14240الرايضيات31
اترودانت928831فضالدي زينب14258الرايضيات32
طاطا924953برأاكم هاجر14253الرايضيات33
اترودانت891231النقريي  احلبيب14217الرايضيات34
طاطا968592عباد حدية14261الرايضيات35
اترودانت867878ايدالوايل شعيب14218الرايضيات36
اترودانت881719اساللت عبد العزيز14231الرايضيات37
اترودانت925030مميوين ايوب14225الرايضيات38

45 من 34الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

مجيع التخصصات: التخصص أ ساتذة التعلمي الثانوي: فئة

اترودانت919200القول محمد14257الرايضيات39
اترودانت916859املساعدي محمد14221الرايضيات40
اترودانت873201الكروازي رضوان14209الرايضيات41
اترودانت1019885بلحامم محمد14287الرايضيات42
اترودانت923997برهامت معر14294الرايضيات43
اترودانت1026893بن حلنني زينب14229الرايضيات44
اترودانت987543العرسي سعيد14215الرايضيات45
اترودانت937381بيكة عبد املاكل14214الرايضيات46
اترودانت886193ابري س ناء14238الرايضيات47
اترودانت986187اجرارحني فاطمة14276الرايضيات48
اترودانت880063الرمحوين ايمسني14290الرايضيات49
تزينيت917887الرايض هيمث14301الرايضيات50
اترودانت1058222امقيس يوسف14263الرايضيات51
اترودانت893651التلميت حنان14252الرايضيات52
اترودانت916458البخاري أ يوب14281الرايضيات53
اترودانت1016105النارصي عبد الرحمي14203الرايضيات54
اترودانت920306النقار برشى14288الرايضيات55
اترودانت901297بن جدي س ناء14204الرايضيات56
اترودانت902471خراز  سلوى14216الرايضيات57
اترودانت884084وابيه سعيد14208الرايضيات58
تزينيت937490ؤموزون عبدهللا14264الرايضيات59
ن14206الرايضيات60 طاطا945203زايدي  نور ادلي
اترودانت1030737بوجنوي حنان14250الرايضيات61
اترودانت899112بمنسعيد أ مينة14232الرايضيات62
اترودانت1046635أ موش مصطفى14283الرايضيات63
اترودانت899802سعيدي حفصة14298الرايضيات64
تزينيت1001832ايت بكرمي عائشة14259الرايضيات65
اترودانت994813ادموىس عبد العزيز14248الرايضيات66
اترودانت927752ادلندي السعدية14219الرايضيات67
اترودانت947714منحا حنان14212الرايضيات68
اترودانت971579لكيا املهدي14210الرايضيات69
طاطا947951اوعيىس ام العيد14226الرايضيات70
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اترودانت998584اسامعييل فاطمة الزهراء14273الرايضيات71
اترودانت867617بياري سكينة14234الرايضيات72
اترودانت919679الفيضايل ليىل14280الرايضيات73
اترودانت956522بوس تة الهام14297الرايضيات74
اترودانت868591كراين محمد14295الرايضيات75
اترودانت1009277ابمو عبد الرحمي14224الرايضيات76
تزينيت989398بوتبحريت فاطمة14235الرايضيات77
طاطا873004بن لواكر فاطمة14236الرايضيات78
اترودانت884623املرابطي جامل14293الرايضيات79
اترودانت1034897اس تيتال سكينة14271الرايضيات80
لياس14244الرايضيات81 اترودانت954284العاليم ا 
اترودانت937707بلمكل وفاء14207الرايضيات82
اترودانت951113السعدي مميون14296الرايضيات83
اترودانت909685أ يسار عبد احلكمي14299الرايضيات84
طاطا1012388لولتييت أ ممية14228الرايضيات85
طاطا1021036جاكين اسامء14285الرايضيات86
تزينيت888797التوزي سلمى14292الرايضيات87
طاطا902102أ يت أ وفقري مصطفى14254الرايضيات88
طاطا1036466حدو يوسف محمد14202الرايضيات89
طاطا1049569بوحا فتيحة14251الرايضيات90
طاطا924906ابري سفيان14279الرايضيات91
طاطا992221قزابء عبداحلق14267الرايضيات92
طاطا928472النكر عبد املكل14282الرايضيات93
طاطا1019460اليوسفي اسامعيل14205الرايضيات94
طاطا898848اخلدجيي حبيبة14233الرايضيات95
طاطا995488شكوك بوبكر14220الرايضيات96
طاطا1042823ادحدو زكرايء14266الرايضيات97
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تزينيت1027356ابنعز مصطفى18871ملحقو اال دارة والاقتصاد1
دا وتنان951068درايم أ سامء18740ملحقو اال دارة والاقتصاد2 أ اكدير  ا 
ش توكة أ يت ابها1001843بن ضاوش فاطمة الزهراء18533ملحقو اال دارة والاقتصاد3
نزاكن ايت ملول936494لعرج عبدهللا18875ملحقو اال دارة والاقتصاد4 ا 
نزاكن ايت ملول891926سايس امحد18736ملحقو اال دارة والاقتصاد5 ا 
نزاكن ايت ملول1013389املناين مسية18861ملحقو اال دارة والاقتصاد6 ا 
نزاكن ايت ملول878093اخلري سهام18563ملحقو اال دارة والاقتصاد7 ا 
اترودانت959722ادموح امحد18730ملحقو اال دارة والاقتصاد8
نزاكن ايت ملول891979مليك أ سامء18584ملحقو اال دارة والاقتصاد9 ا 
نزاكن ايت ملول1021472دمايم ايسني18700ملحقو اال دارة والاقتصاد10 ا 
اترودانت906218توفيق مسرية18542ملحقو اال دارة والاقتصاد11
اترودانت932406لكرار حنان18810ملحقو اال دارة والاقتصاد12
اترودانت924277باليل اميان18840ملحقو اال دارة والاقتصاد13
ش توكة أ يت ابها876102شينو خدجية18820ملحقو اال دارة والاقتصاد14
طاطا968441بنصدوق هنيةل18515ملحقو اال دارة والاقتصاد15
اترودانت1008350ايت عبد هللا احلسني ايسني18654ملحقو اال دارة والاقتصاد16
طاطا963049ايت مو ىس  فاطمة18513ملحقو اال دارة والاقتصاد17
ش توكة أ يت ابها885855بزيد فيصل18848ملحقو اال دارة والاقتصاد18
نزاكن ايت ملول1024431بوكبش مسرية18610ملحقو اال دارة والاقتصاد19 ا 
تزينيت1017038احلرميس فاطمة18789ملحقو اال دارة والاقتصاد20
اترودانت970317الرزويك مرمي18818ملحقو اال دارة والاقتصاد21

بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

مجيع التخصصات: التخصص اطر ادلمع اال داري الرتبوي والاجامتعي: فئة

مراكز التكوين
ات)تخصص ملحق تربوي  و المختتر ي : (محضن

بية والتكوين مراكش آسفن المركز الجهوي لمهن التر
ي)

 (فرع آسفن
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر
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بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

مجيع التخصصات: التخصص اطر ادلمع اال داري الرتبوي والاجامتعي: فئة

مراكز التكوين
ات)تخصص ملحق تربوي  و المختتر ي : (محضن

بية والتكوين مراكش آسفن المركز الجهوي لمهن التر
ي)

 (فرع آسفن
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

اترودانت1003268اابكوك غزالن18657ملحقو اال دارة والاقتصاد22
نزاكن ايت ملول1036762بن الهتايم محمد18872ملحقو اال دارة والاقتصاد23 ا 
اج حلمية18737ملحقو اال دارة والاقتصاد24 دا وتنان982221اواحل أ اكدير  ا 
اترودانت914309امغاري ايوب18686ملحقو اال دارة والاقتصاد25
تزينيت898685بن الطالب محمد18795ملحقو اال دارة والاقتصاد26
نزاكن ايت ملول903984اابحساق هاجر18775ملحقو اال دارة والاقتصاد27 ا 
دا وتنان1044446احلراب مرمي18782ملحقو اال دارة والاقتصاد28 أ اكدير  ا 
تزينيت876976اعالمن خوةل18669ملحقو اال دارة والاقتصاد29
تزينيت1003543اوهبا ايسني18599ملحقو اال دارة والاقتصاد30
تزينيت972531اابعقيل حنان18720ملحقو اال دارة والاقتصاد31
دا وتنان1008351لكويل فاطمتو18621ملحقو اال دارة والاقتصاد32 أ اكدير  ا 
طاطا1015491بلحاج خدجية18710ملحقو اال دارة والاقتصاد33
اترودانت997980أ تزمورت مرمي18509ملحقو اال دارة والاقتصاد34
تزينيت873634ادحييا هنيةل18670ملحقو اال دارة والاقتصاد35
دا وتنان1060224أ زاين الزهراء18565ملحقو اال دارة والاقتصاد36 أ اكدير  ا 
ميان18591ملحقو اال دارة والاقتصاد37 دا وتنان897991سلمي ا  أ اكدير  ا 
د برامي عبد الغين18706ملحقو اال دارة والاقتصاد38 اترودانت908328ا 
طاطا882497جحوج ش اميء18516ملحقو اال دارة والاقتصاد39
اترودانت954322صديق هنيةل18602ملحقو اال دارة والاقتصاد40
اترودانت953435بنعيل عبدالعزيز18631ملحقو اال دارة والاقتصاد41
اترودانت901231صدوق حنان18570ملحقو اال دارة والاقتصاد42
اترودانت895855موم عبد الكرمي18777ملحقو اال دارة والاقتصاد43
خصايص سعيدة18809ملحقو اال دارة والاقتصاد44 اترودانت1008190ا 
اترودانت965436اعوينة برشى18601ملحقو اال دارة والاقتصاد45
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بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

مجيع التخصصات: التخصص اطر ادلمع اال داري الرتبوي والاجامتعي: فئة

مراكز التكوين
ات)تخصص ملحق تربوي  و المختتر ي : (محضن

بية والتكوين مراكش آسفن المركز الجهوي لمهن التر
ي)

 (فرع آسفن
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

تزينيت886951براكش  محمد18691ملحقو اال دارة والاقتصاد46
طاطا985414اخنخام ش اميء18797ملحقو اال دارة والاقتصاد47
ش توكة أ يت ابها873373منتايك مرمي18867ملحقو اال دارة والاقتصاد48
تزينيت959738حسوا   اسامء18560ملحقو اال دارة والاقتصاد49
ش توكة أ يت ابها998815خايل مليكة18543ملحقو اال دارة والاقتصاد50
طاطا994586القول  لطيفة18579ملحقو اال دارة والاقتصاد51
ش توكة أ يت ابها917187ونزيض الهام18578ملحقو اال دارة والاقتصاد52
ش توكة أ يت ابها913065امرير مراد18676ملحقو اال دارة والاقتصاد53
طاطا1004802اجبابدي مليكة18786ملحقو اال دارة والاقتصاد54
طاطا932901لكرار مسرية18665ملحقو اال دارة والاقتصاد55
طاطا969516افكري ابراهمي18684ملحقو اال دارة والاقتصاد56
طاطا1011477فاحت غزالن18699ملحقو اال دارة والاقتصاد57
طاطا979031عكراش  فاطمة18869ملحقو اال دارة والاقتصاد58
طاطا989775امحلري هند18559ملحقو اال دارة والاقتصاد59
نزاكن ايت ملول876850بوضار عائشة18157امللحقون الاجامتعيون1 ا 
تزينيت1005998أالكل هشام18109امللحقون الاجامتعيون2
طاطا934511امليلودي فاطمة18093امللحقون الاجامتعيون3
نزاكن ايت ملول932421متىل حس ناء18081امللحقون الاجامتعيون4 ا 
ش توكة أ يت ابها944502شامخ مصطفى18026امللحقون الاجامتعيون5
اترودانت946935رمضان عبد الكرمي18044امللحقون الاجامتعيون6
اترودانت909031واغزن  عبدامحليد18156امللحقون الاجامتعيون7
نزاكن ايت ملول1003048ادلاودي زينب18084امللحقون الاجامتعيون8 ا 
اترودانت952337اخلال  هدى18052امللحقون الاجامتعيون9
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بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
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 (فرع آسفن
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

طاطا949331أ حسيل  حلسن18111امللحقون الاجامتعيون10
طاطا978384العابد هشام18089امللحقون الاجامتعيون11
اترودانت876669الرمحوين نورة18144امللحقون الاجامتعيون12
طاطا1003749شاكر زينبة18099امللحقون الاجامتعيون13
دا وتنان925526اوبوزيد فاطمة18147امللحقون الاجامتعيون14 أ اكدير  ا 
اترودانت921655رعيش احلسن18028امللحقون الاجامتعيون15
اترودانت926884ابيك  مرمي18129امللحقون الاجامتعيون16
اترودانت1056525الهاليل  عامثن18060امللحقون الاجامتعيون17
اترودانت918056اليوربوعي عيل18007امللحقون الاجامتعيون18
دا وتنان1041058ابلهاض سكينة18102امللحقون الاجامتعيون19 أ اكدير  ا 
ش توكة أ يت ابها1020876زيكيس ماجدة18143امللحقون الاجامتعيون20
طاطا936093اومهو سفيان18011امللحقون الاجامتعيون21
اترودانت960130جغاميي رش يد18045امللحقون الاجامتعيون22
دا وتنان890482اوبهيىي هند18151امللحقون الاجامتعيون23 أ اكدير  ا 
تزينيت1034662س يدينو ليىل18085امللحقون الاجامتعيون24
ش توكة أ يت ابها1000118بدري سكينة18027امللحقون الاجامتعيون25
ش توكة أ يت ابها887962محيدوش سكينة18140امللحقون الاجامتعيون26
تزينيت899787شعيب  مرمي18127امللحقون الاجامتعيون27
نزاكن ايت ملول895533العبويب  يوسف19258احلراسة والتوثيق: تربوي 1 ا 
طاطا921850زبري محمد امني19256احلراسة والتوثيق: تربوي 2
نزاكن ايت ملول938831فائز امحد19110احلراسة والتوثيق: تربوي 3 ا 
طاطا926022ادانرص مروان19355احلراسة والتوثيق: تربوي 4
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بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
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بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

طاطا944758بكز ربيعة19345احلراسة والتوثيق: تربوي 5
اترودانت969075رشيق سلمية19067احلراسة والتوثيق: تربوي 6
اترودانت972900الهبلوج عفاف19329احلراسة والتوثيق: تربوي 7
اترودانت898594الهداج ملياء19046احلراسة والتوثيق: تربوي 8
اترودانت982177لغزالوي حنان19225احلراسة والتوثيق: تربوي 9
طاطا930786احلارث هاجر19306احلراسة والتوثيق: تربوي 10
اترودانت1002313بوالبسيس سومية19265احلراسة والتوثيق: تربوي 11
اترودانت1016282املزيي حنان19191احلراسة والتوثيق: تربوي 12
اترودانت897782اجنان هجان19292احلراسة والتوثيق: تربوي 13
ش توكة أ يت ابها895929العسيل زينب19344احلراسة والتوثيق: تربوي 14
اترودانت937402صعود فاطمة الزهراء19245احلراسة والتوثيق: تربوي 15
ن19205احلراسة والتوثيق: تربوي 16 اترودانت954652مغضاوي نورادلي
اترودانت1035030العرسي عبداللطيف19071احلراسة والتوثيق: تربوي 17
نزاكن ايت ملول1026065بوزضا فاطمة19096احلراسة والتوثيق: تربوي 18 ا 
اترودانت1066597سداكل ش اميء19163احلراسة والتوثيق: تربوي 19
تزينيت935321اوتسوكة امحد19187احلراسة والتوثيق: تربوي 20
اترودانت907629الرحيل محمد19058احلراسة والتوثيق: تربوي 21
اترودانت868494الواعر  عبدهللا19320احلراسة والتوثيق: تربوي 22
نزاكن ايت ملول910768القويم فاطمة الزهراء19161احلراسة والتوثيق: تربوي 23 ا 
نزاكن ايت ملول920728املدبوح  غزالن19375احلراسة والتوثيق: تربوي 24 ا 
اترودانت945478اسوس خدجية19283احلراسة والتوثيق: تربوي 25
اترودانت970348ابحسني عبد العزيز19312احلراسة والتوثيق: تربوي 26
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بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
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بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر
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ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 
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بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

نزاكن ايت ملول925056جعفر محمد19064احلراسة والتوثيق: تربوي 27 ا 
طاطا973972اعشاق انتصار19365احلراسة والتوثيق: تربوي 28
اترودانت898327جعفر امبارك19291احلراسة والتوثيق: تربوي 29
نزاكن ايت ملول1023222ايت بيه  حس ناء19104احلراسة والتوثيق: تربوي 30 ا 
تزينيت999825بن جدا لكثومة19340احلراسة والتوثيق: تربوي 31
تزينيت1015436حسون محمد19084احلراسة والتوثيق: تربوي 32
ش توكة أ يت ابها1042900سعدي وفاء19254احلراسة والتوثيق: تربوي 33
اترودانت956397مساوي مسية19364احلراسة والتوثيق: تربوي 34
دا وتنان1056463زعال محمد19183احلراسة والتوثيق: تربوي 35 أ اكدير  ا 
دا وتنان896017الهروش مرمي19114احلراسة والتوثيق: تربوي 36 أ اكدير  ا 
تزينيت1039546احلرابن مصطفى19078احلراسة والتوثيق: تربوي 37
دا وتنان989623بوازيض احلسني19087احلراسة والتوثيق: تربوي 38 أ اكدير  ا 
تزينيت902468أ دادا أ يوب19178احلراسة والتوثيق: تربوي 39
دا وتنان945214حسمهاهللا لبىن19198احلراسة والتوثيق: تربوي 40 أ اكدير  ا 
ش توكة أ يت ابها982719ميني س ناء19053احلراسة والتوثيق: تربوي 41
دا وتنان884735رصايف نزهة19158احلراسة والتوثيق: تربوي 42 أ اكدير  ا 
دن حس ناء19325احلراسة والتوثيق: تربوي 43 ش توكة أ يت ابها1007549اودي
تزينيت953230بندريوش خدجية19361احلراسة والتوثيق: تربوي 44
ش توكة أ يت ابها965249زماح زينة19195احلراسة والتوثيق: تربوي 45
ش توكة أ يت ابها888770بنعيل محيد19139احلراسة والتوثيق: تربوي 46
ش توكة أ يت ابها923901حنيش فاطمة الزهراء19201احلراسة والتوثيق: تربوي 47
ش توكة أ يت ابها1002570بوهوش مرمي19092احلراسة والتوثيق: تربوي 48
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تزينيت1023426بودار  خوةل19250احلراسة والتوثيق: تربوي 49
ميوين  صفية19243احلراسة والتوثيق: تربوي 50 طاطا992333امل
ش توكة أ يت ابها869243الفقري ش اميء19299احلراسة والتوثيق: تربوي 51
طاطا910956املرابط خدجية19000احلراسة والتوثيق: تربوي 52
تزينيت978984لكساير محمد19038احلراسة والتوثيق: تربوي 53
تزينيت940395بودالل عبد العيل19323احلراسة والتوثيق: تربوي 54
طاطا1010229بيسا خدجية19065احلراسة والتوثيق: تربوي 55
طاطا872643اخملشوين سامل19140احلراسة والتوثيق: تربوي 56
تزينيت885191بنصبيح خدجية19314احلراسة والتوثيق: تربوي 57
طاطا879490بوزدياك  محمد19369احلراسة والتوثيق: تربوي 58
طاطا952280أ سولغ حمند19184احلراسة والتوثيق: تربوي 59
اترودانت987998ازيك سارة19697حتضري اخملتربات: تربوي 1
نزاكن ايت ملول1016204وعروس مىن19524حتضري اخملتربات: تربوي 2 ا 
طاطا973558هبول محزة19719حتضري اخملتربات: تربوي 3
ن هاجر19619حتضري اخملتربات: تربوي 4 اترودانت999790حمي ادلي
اترودانت922627يكين عبدالصمد19608حتضري اخملتربات: تربوي 5
اش توكة أ يت ابها966862احلانني  وردة19592حتضري اخملتربات: تربوي 6
اترودانت1029457بلهيىي مسرية19605حتضري اخملتربات: تربوي 7
اش توكة أ يت ابها1065288املس تعد نوال19501حتضري اخملتربات: تربوي 8
اترودانت1005233املتولك برشى19502حتضري اخملتربات: تربوي 9

تزينيت975922الركرايك عبدالرحمي19596حتضري اخملتربات: تربوي 10
اترودانت1028223لعبويب خوةل19628حتضري اخملتربات: تربوي 11
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ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

اش توكة أ يت ابها969010ايت محمد  محمد19686حتضري اخملتربات: تربوي 12
اش توكة أ يت ابها1020221أ بناي رش يدة19595حتضري اخملتربات: تربوي 13
اش توكة أ يت ابها944656كرض حسن19585حتضري اخملتربات: تربوي 14
نان1024222العبايس سعيد19777حتضري اخملتربات: تربوي 15 داوت أ اكدير ا 
نزاكن ايت ملول963810العنرصوي محمد19578حتضري اخملتربات: تربوي 16 ا 
تزينيت985423ادبوبريك احلسن19515حتضري اخملتربات: تربوي 17
تزينيت991885اموجار مينة19553حتضري اخملتربات: تربوي 18
اش توكة أ يت ابها969060ايت محمد محمد19709حتضري اخملتربات: تربوي 19
اترودانت1023316خرابش عبد الصمد19520حتضري اخملتربات: تربوي 20
تزينيت929006املدن لبىن19521حتضري اخملتربات: تربوي 21
تزينيت893511سويس  محمد19530حتضري اخملتربات: تربوي 22
طاطا986821ادولكيد حمند19627حتضري اخملتربات: تربوي 23
طاطا959546بركوكس حس ناء19671حتضري اخملتربات: تربوي 24
اترودانت1025548لشكر اسامعيل19640حتضري اخملتربات: تربوي 25
اترودانت918657ايت عيل اوسعيد  عبد املوىل19551حتضري اخملتربات: تربوي 26
اترودانت925300حتون فاطمة19749حتضري اخملتربات: تربوي 27
اترودانت923663بورح مرمي19522حتضري اخملتربات: تربوي 28
نزاكن ايت ملول980736بكسيس حس ناء19714حتضري اخملتربات: تربوي 29 ا 
تزينيت1061490القداح فاطمة19775حتضري اخملتربات: تربوي 30
طاطا995326شهيد جامل19527حتضري اخملتربات: تربوي 31
نزاكن ايت ملول911904الواثق عبدالصمد19742حتضري اخملتربات: تربوي 32 ا 
اش توكة أ يت ابها972737بلمودن عائشة19601حتضري اخملتربات: تربوي 33

45 من 44الصفحة 



مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

بوي واالجتماعي األطر النظامية لألكاديميات الجهوية - مباريات توظيف األساتذة وأطر الدعم اإلداري والتر
بية والتكوين  2022دورة نونتر - للتر

بية والتكوين لجهة سوس ماسة األكاديمية الجهوية للتر

ن حسب االستحقاق *** *** الالئحة النهائية للناجحات والناجحي 

مجيع التخصصات: التخصص اطر ادلمع اال داري الرتبوي والاجامتعي: فئة

مراكز التكوين
ات)تخصص ملحق تربوي  و المختتر ي : (محضن

بية والتكوين مراكش آسفن المركز الجهوي لمهن التر
ي)

 (فرع آسفن
ي التخصصات، االطالع عىل موقع المركز 

للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباقر
بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

نان936118بن عدي  خدجية19509حتضري اخملتربات: تربوي 34 داوت أ اكدير ا 
نان950434مرزوق سكينة19754حتضري اخملتربات: تربوي 35 داوت أ اكدير ا 
اترودانت971045منصوري فضيةل19587حتضري اخملتربات: تربوي 36
طاطا891853ابال مرمي19726حتضري اخملتربات: تربوي 37
اترودانت986659بوخرواعة ش اميء19747حتضري اخملتربات: تربوي 38
طاطا1038987اوروح فتيحة19536حتضري اخملتربات: تربوي 39
طاطا937144السعدي ايمسني19552حتضري اخملتربات: تربوي 40
طاطا904385الصبار هاجر19634حتضري اخملتربات: تربوي 41

45 من 45الصفحة 


