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لبىن شااب1533902512113

ايسني بن هدي1638561508488

ت عابد1740848260328 زهرة اي ال

يب1836763263202 كوثر  اذله
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وز2837071293995 معر دول

و2936768263536 فاطمة بالأ مه

مسرية الكرين3039261284007

زينب عدانن3137215308994

يد3238024408760 زهراء امح فاطمة ال

نعمية كجديد3334327264833

فامضة حنكر3433381322313

يوسف اجلكي3533144273004

ضية  خشاب 3634831335063 را

س ناء بوجالل3734270256857

ت لكصري3839229276723 محمد اي

أ سامء سلمي3934842336358

زيغ4039692336918 زينب  أ م

زكرايء جبار4136258370308

محمد ندحبدو4236988287328

مصطفى بن الش يخ4334322264347

اب4435023358518 اء ادا وف

بلعيد بن احلسن4538029409861

ناوي4636776263902 حنان احلس 

زينب اللكيوي 4739814351144

وانيض4833658404690 رضوان امل

زن4936219352518 نعمية  واغ

حسن كديم5037694352260

زهرة جعفر5139996393606

نة عبد السلمي5238085420551 زاي

منري سعيد5339355297302

خدجية أ عناوي5434712319439

اج5536299404619 صباح  واحل

صفية صار5633907514114

يشة5739042250010 حمجوبة امع

ابتسام جشرة5836107309101

عادل  الكصيعي5939965382493
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فاطمة مومن6039059252678

نعمية  سلميي6134169245391

امينة لعممي6233069254821

مسرية مشقار6334063586055

عيل بضاج6440251453306

ا6536405484271 ليىل وج

د6633471342228 محمد زي

يونس فين6733786461262

اخري6839483314437 برشى ام

وسوي6939577323872 رمحة امل

نعمية لبهييي7037373322542

خدجية انييس7139604327728

عبد الصمد بكرمي7239199273389

حفصاء سامر7339647332099

حسن محيدى7436015252524

ت الطالب7540467504670 خدجية اي

سعاد بوصبون7633121268134

وف 7738519498533 سلامين  أ حت

اء صابر7834210250735 رج

زهراء  ابيح7936784264701 فاطمة ال

لبىن بورغ8039023246840

وايري 8133423333038 ملياء أ خ

نعمية برح8233675417482

اممية الكراين8337817363339

سهام العرسي8433911516598

س ناء  امكيوض8536579619215

وبة8634438281206 مسية رط

يدة8736722257518 سارة امح

زهراء بوعقارب8840510515765 فاطمة ال

ين8939045251293 محمد سودا

ت بنفق9036228358346 محمد اي

خوةل مومادي9133244294455
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خدجية وحامن9236749261164

عبدالكرمي طويب9339241279752

زهراء مداينة9433135271180 فاطمة ال

رحمي كامل 9539575323774 عبدال

نوال عالوش9635209405928

معر وحامن9736602242138

كرمية بوحيل9840266456634

يوسف بهنامن9936157328240

تايش10036691253566 اسامعيل احل

زهرة العرسي10133132270653 ال

حنان  عاللو10236224356742

وشيبة10338571509966 برشى اب

عزيز موهنا10439204273698

يدة10539228276583 معر بن امح

منال بن امبارك10634186247908

ت صاحل 10737648348006 اسامء اي

ثورية موزون10836123315597

برشى بن الهيان10938530500763

ودة11033581363287 سلوى امل

اء بوحريكة11140854275634 رج

زكرايء بقفاوي11234523294324

ماجدة  وعيل 11333435334363

أ ممية  ندير 11438730540006

دنيا محى11539489314980

مسرية الفقري11634857337988

ش اميء  ابوعيل11736774263856

فاطمة الهينت11835256415735

وعرايب11937176305778 ة ال اندي

مليكة املساعد12034274257902

الهام  تزار12138770550357

اممية بوسيك12237535338180

بوعزة اخلطويب12340126428501
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و12433223290821 بوحصاب ازاك

اكل  بودرز12534336265295 عبدامل

مرمي لعبيد12633461341010

همدية امحليدي12740321469897

هجان محسك 12836421493714

زكرايء القزنة12936894277148

سفيان بوغابة13033548356435

وان13139458311799 عائشة رق

لطيفة  الساف13239959381369

ايسني امزنوا13333600377535

حفصة  اليوسفي 13439778346316

ليل13534840336051 حسن   اج

رش يدة بولقشايش13639914363223

رش يد اعشاق13734491289094

سكينة طيبان13833844489353

عامد تندي13934778327373

ت عيىس14035010355987 فاطمة اي

زها14133099263581 فاطمة أ ن

وش14237440329117 فردوس  ادري

ن بوسعيد14334150241121 نورادلي

ت مومن14434154242159 هدى اي

نزهة ضهار14536816269254

نعمية بوطراحي14634177246960

رمحوين14738960621419 خدجية ال

خدجية مودن14840832630959

و14934326264722 خدجية ابم

سعاد التويم15037886379539

رحامن جمليد15139897361332 عبد ال

عبد الإهل عليات15234304261692

ال15337354320688 لبىن بوامل

أ سامء أ جنو15435270419367

ف15539887360929 عاري و امل مي أ ب راه اب
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سامعيل  بين 15634646310670 اإ

عناوي15736833271019 خدجية امل

رير15839766345427 خوةل ام

يك15939513317682 زينب ازن

عامد اوبال16036444509279

صلويح16133718436042 نورة امل

مولود اسعدين16236279390439

ت اكرام16334647310774 نعمية اي

مرمي بن س يدي16435199403288

اج16540870316107 رش يد اوحل

ت تبادوت16637671349757 زينب اي

سعيد البوغة16736711256378

عيط16839189272429 ت ام عائشة أ ي

د ماكل16938783555430 فتيحة اإ

كوثر العرايب17033117267975

اسامء   بكري 17137187307036

برشى عكيل17240138430777

اليك17334552299305 خدجية امل

حفيظة ضعيف17439363298307

سلوى بوكري17535090373733

مسرية الاهماد17639358297882

معر بريبة 17740273458024

يان17834187247919 زهراء أ حل فاطمة ال

ت وحامن17933828481416 لوبىن اي

ت متنار18034251255056 محمد اي

فاطمة العلوي18136940281917

أ ممية الغراري 18233485344604

ريش18334937348529 خدجية بوال

غيثة  عويس 18437465332059

ف كراش18539036249536 عواط

محمد الورزاكين18638989241988

زال18734836335525 مرمي ام
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يك18834340265961 خدجية ات

ضية املهندز18940564529956 را

سعدية  أ زو19036714256596

ن انحج19133363318940 عزادلي

ورص19234333265143 فاطمة بواخل

نزهة شوطة19336781264597

 نزهة  البالد19440152433404

شوش19534688316316 خدجية  أ وح

حكمية الكراكعي19633286301745

مسرية الس ميو19737840367234

ضار19839856355796 سكينة احم

فاطمة  حاميد19939763345248

غ20034672313852 فاطمة ازو

فؤاد العيدى20136637246537

يوسف العرفاوي20239941376341

ت الغازي20338518498295 ة  أ ي اندي

ر20438536502456 أ سامء أ بوزرا

حلمية بنحداد20538532500917

ر20638022408488 حنان  أ بوزرا

صفاء اكنبة20739951379159

غزلن سبيه20835276421758

فاطمة زوهمري20934281258927

مينة الكرواين21034920346598

اسامء  جغراف21133445337348

املهدي  بوحسني21237034291192

احلسني بوكدي21334822333617

وس يح21439058252539 بديعة امل

اج21537202307957 رش يد اواحل

عمل21640490511023 سعيد بن امل

رحمي اشنيض21735233410461 عبدال

نصور21839515317864 صاحلة امل

عبد السالم  بتكول21935826560431
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فتيحة  معور22037643347592

فوزية قشوش22139300289726

ني الزببوز22234971352159 محمد أ م

فاطمة عاكوي22334640309700

محمد  اهروي 22434451283550

محمد العتيق22536154327929

مصطفى أ كشار22633291302897

ت يس هبيي22738298452054 يونس اي

مصطفى النشار22839842353696

يوسف الزاييت22937565340341

نعمية ابرشا23033297305213

ت محمييد23138362466797 زهرة أ ي ال

اج23238101423398 حس ناء احل

يان23334419278319 مسرية احل

س ناء سقويب23436770263698

واش23534903344673 عبد احلكمي اغ

كرمي بلهايض23634762326349

السعدية الصغري23740305466226

ان ضايض23834431279790 امي

ت حلساين23934298260738  مليكة  أ ي

وب  نوقرة24037397324480 أ ي

حسن بوزاك24137456330612

خدجية  متولك24234339265511

رقية بن لبصري24339935373782

ت اشطر24437914384765 ة اني اندي

غاري24537663348897 جهر ام

مىن نويف24640294463750

مصطفى بنبال24739001243780

ان شكريدة24834868339566 امي

زكريطي24935229409986 بثينة ال

حلمية  اقتيب 25033418331594

حس ناء اكشا25140116425575
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مجيةل المكوطي25240133430244

حس ناء حنداين25335512478374

سكينة جغبان25435017356559

ي25534269256852 لطيفة ابد

ت بركة25635178399087 مروان  أ ي

نعمية معدور25734618307545

ت أ هبم25839249281936 ايسني أ ي

ة اش بع25933701430487 اندي

نورة شينون26039450310972

مرمي بوراس26135400452626

ان القيش26240209446824 مي اإ

لهام بوطالب26336078298716 اإ

أ سامء بورشاد26434665313114

خدجية الغضو26536580620847

ت هبيي 26639869357545 رقية اي

سارة الكنيك26738699533390

وين26834814332272 رحمي اك عبد ال

فاحتة البرصي26934066587064

عبد احلكمي بومليك27038231440792

محمد طواع27139087256077

ة اجنان27236194342620 اندي

مي27338572510164 ت بورح مرمي اي

دان ساهل27434040572780 وج

ا27534830334578 اممية اهب

برشى بوجهبة 27638744543550

ݣوين27738830570199 حنان امل

ت العبوس 27837451330264 حس ناء  أ ي

فامن27939252282036 خدجية اخف

يض28035078366359 حورية اوق

هامش28133034248723 حبيبة ادال

اء الصغري28237871376794 رج

ن العامل28338167432641 زينب اب
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اين28436662249837 ليل زم عبد اجل

ت الفقري28539083255580 عادل أ ي

لكثوم الرشيعة28636712256393

وش28734211250779 فاطمة أ م

زال 28833691424468 محمد  أ م

جناة  سويبة28933554357776

يب29040174439324 خدجية  ده

بديعة  ابيص29138475488290

سهام فياليل29233137271439

ن29336645247797 رقية نرصادلي

ساحي29437045292316 رحامن ادال عبد ال

فوزي تورية29534987353282

لطيفة  كامل السعيدي 29637032291014

لطيفة ساعد29734362268009

مصطفى تيويتيش29839629330504

هاجر  ايسني29938484489949

نورة بن كورين30039718339976

مرمي بن رزوق30133692424780

احلسن  براكت30235253414441

غريار30337670349754 أ مينة  ام

تار اتبت30433101263749 اخمل

ني 30537542338733 ن مل خادل اب

حكمية انفاوي30639086255999

داد30740740584826 زهرة اع

واض30837489333975 سعيد اخل

ت س يدي معر 30936997287461 عامد  اي

فاطمة  الكيوي31033267298658

وح31137623344738 عبد العايل ادم

كزنة الزاهر31234833335392

مرمي بوکيو31336910279110

الهام طويل31433800469244

خدجية لفتح31533601377759
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ديرية املطلوبة امل

اكملرمق الطلبرمق الامتحانالرمق الرتتييب الامس ال

ت اترودان

ركز اجلهوي ملهن الرتبية جلهة سوس ماسة عىل موقعه الالكرتوين  :ملحوظة  يت س يعلن عهنا امل ق الربجمة ال ناحجني الالتحاق مبراكز التكوين وف يتعني عىل الناحجات وال

crmefsm.ac.ma

*** الالحئة الهنائية  للناحجات والناحجني حسب الاس تحقاق ***

ض31634609306514 زهرة ازو

و31737132301248 رش يدة أ زد

زى31834493289240 عائشة أ زك

فاطمة امضييص31936918279656

فتيحة الصاحلي32040232450314

لطيفة  مركو 32138015406302

كض32237826364270 نورة ازن

ري32337470332506 اء واه وف

خدجية  الشجيع32433384323028

محيد  السعدي32539528319549

ويل32635302427782 زينب  ازري

زهراء سابق32733858493300

طارق  الصاحلي 32834990353632

ن  الكريداين32939051251810 صالح ادلي

ان33039973385092 فامضة امل

قري 33140459503403 فاطمة اوف

رحي 33239963381793 نعمية  وال

هشام لوبريي33339360297986

احلسني لريك33436611243057

خدجية طرشون33537946391318

حياة بيكنان33637413325757

سلمى الهروش33738709534964

س ناء تونيس33836313415784

سكينة محرالرأ س33935206405218

زهراء حيجوب34033475343202 فاطمة ال

فاطمة  بوختام 34139978387231

عبد هللا  اوحش 34237018289320

ش اميء احلمير34337423326821

لكتوم عزيزي34434024564495

فتحة بوسوير34536782264645

فاطمة سالغ34635091374505

زون34739266284518 محمد ام
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جميد بوعرشة34839588326020

دين34936764263275 يوسف ابمل

مليكة البداوي35040102422756

أ س ية حمي35134496289552

د شاطر35237867376026 أ مح

الياس انص35334227252788

مجيةل جربي35440880333190

زهرة وحامن35533387323269

بييل35640670559369 سلوى اط

سعيد عيادي35734835335465

ت صاحل35835331435433 محمد اي

ب35936969285322 يوسف ادوا

زال36036696254526 املهدي أ م

مح36137872377312 اسامعيل ادر

خدجية كروان36240186441440

ين36334809331698 حسن اك

وب  املربوك 36437578341509 اي

عبدالكرمي الايرسي36535048360881

فاطمة اخنيف36639493315452

زهراء  الهز36740029406491 فاطمة ال

ليىل بكفو36836403483685

محمد امنون36933409328489

مينة جالكوي37034382272499

مرمي حاجيوب37134149241102

يوسف القوقة37233176280097

موىن مشاكن37333790462139

مي مسكني37439861356919 راه ب  اإ

 عائشة  برك37534885343008

أ س ية  بوس بيبط37640243452346

حسن مصباح37733450338159

خدجية مشيش37839740342781

مجيةل الوزاين37939331294735
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سعاد بروك38033139272214

مسرية بعال38137406325077

زهراء بولش ياخ38238529500740 فاطمة ال

مرمي  سلاميين 38334341266232

فتيحة حديف38434668313462

زاين38533586364766 فاطمة ام

العریب فهم38636084299190

ديدي عبدهللا 38738535501931 امل

ني بن س يدي38835051361341 أ م

أ سامء دعكري38933579363062

خدجية اعليوة39037476332795

خدجية الصاديق39137831365172

ان39235116384323 مي ابداج اإ

يح39336149326788 سكينة واب

غزلن امحلداوي39439714339787

ان 39533448338101 زهراء  أ م فاطمة ال

محمد الساحي 39639608328217

محمد  اسفار 39737887379705

ريب39834325264584 اء أ غ وف

  خدجية  ماهين 39933486344607

اج عيل40036623244743 ت احل حفصة  اي

ناس  الغاسول40136877275721 ي اإ

ضية عبيدة40234254255344 را

قداد40340303465444 مسية امل

ت جبيل40440165437258 فاحتة  اي

ت ابال40538123426173 عبد الكرمي اي

لطيفة  بنيدر40639945377519

زال40735451463404 فاطمة أ م

وان40836739259903 لبىن امع

كرمية اجغيدر40937372322508

مرير حنان41039208274330

جواد الهامشي41135822559650
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وش41240110423939 عبد العزيز  دري

عائشة أ بيدار41335081369372

حمسن حامدوى41439301289789

كزنة  القسمي41539296288824

اوا41640651550674 فاطمة رخ

يوسف البياض41739054252055

مي 41834517293453  السعدية اج

محيد املاليل41934296260479

رش يد بنعيل42036785264975

واش42135188401137 س ناء احل

لطيف بهنمو42235214406485 عبد ال

زهراء بوقدير42337143302086 فاطمة ال

ت به42440013399456 محمد اي

زهرة بنقدور42537832365244 ال

زيل42635009355964 خدجية ام

رش يد باكر42736036266130

وش42834817333168 رش يدة اك

عبد امحليد بيربين42934907345198

شقر43033794464479 مرمي ال 

ت حلسن43137981397308 محمد أ ي

محمد  التوفيق43236187339071

جناة أ هبنيس43339080255299

مدي 43437015289058 مصطفى  احمل

هاجر مشاكن43534059582737

د كرضا43636423494468 امح

خدجية  الغازي43739985391110

مسية اخراز43837850369207

هدى بوغابة43934253255314

ايمنة  مس تعني44039529319656

14 من 14الصفحة 


