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حادة انرصالاجامتعيات110455

اميان الغايلالاجامتعيات210042

ة بسحاقالاجامتعيات310414 اندي

عبد الرحمي أ خرازالاجامتعيات410890

أ مني أ مزوكالاجامتعيات510189

نيالاجامتعيات610286 طارق تغزرات

عيل رجايف هللاالاجامتعيات710942

سعيد أ ش توكالاجامتعيات810577

محمد بوعبيديالاجامتعيات911203

سعدية المكريالاجامتعيات1010832

ينالاجامتعيات1110932 عيل زراك

كامل كديلالاجامتعيات1210110

امنالاجامتعيات1310458 خدجية ادوح

نالاجامتعيات1410437 زينب بدرداق

مصطفى التباريالاجامتعيات1510453

غزالن أ مزراوالاجامتعيات1610400

زهرة مسريالاجامتعيات1710492

رش يد خويطيالاجامتعيات1810436

داويالاجامتعيات1910153 عبد الغفور امحل

عبدهللا قصدانالاجامتعيات2010104

امحد اروشالاجامتعيات2110135

رضوان مارسالاجامتعيات2210390

احلسن امحوالاجامتعيات2310124

أ محد مورابيطالاجامتعيات2410105

يات ابلنس بة للتعلمي الثانوي بسلكيه ساتذة اطر الااكدمي مباراة توظيف ال 

2020نونرب 

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

ق الربجمة اليت س يعلن عهنا املركز اجلهوي ملهن الرتبية جلهة سوس ماسة عىل موقعه  :ملحوظة  يتعني عىل الناحجات والناحجني الالتحاق مبراكز التكوين وف

crmefsm.ac.maالالكرتوين 

سالميةابلنس بة للناحجني يف ختصص  فاإن مركز التكوين هو املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة العيون الساقية امحلراء الرتبية االإ
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أ ممية هبنيسالاجامتعيات2510411

مصطفى ايت الصغريالاجامتعيات2610521

براهميالاجامتعيات2710385 رضوان ايت اإ

هتييتالاجامتعيات2810841 خدجية اإ

حسن العاميلالاجامتعيات2910576

سعيد الساحيالاجامتعيات3011073

سلامين جعفرالاجامتعيات3110394

البشري بونوحالاجامتعيات3210138

محيد الباوشالاجامتعيات3310019

هشام الاكطورالاجامتعيات3410988

يالاجامتعيات3510234 رش يدة ادلاوود

مسرية رفيقيالاجامتعيات3610359

زينب محوس يتالاجامتعيات3710290

احلسني بوزاينالاجامتعيات3810383

معرو بوركعةالاجامتعيات3910298

عبدالعزيز جيعاالاجامتعيات4010115

مسرية احلكرةالاجامتعيات4110395

عبدالوهاب وعباشالاجامتعيات4210975

مصطفي املودنالاجامتعيات4310443

حمجوب بن ابيهالاجامتعيات4410838

مصطفى ازيكالاجامتعيات4510965

بومجعة مزالاجامتعيات4610948

رش يد ديتانالاجامتعيات4710456

حلسن بوكجاالاجامتعيات4810098

بومجع الشهيدالاجامتعيات4911063

حفيظ ايت مواليالاجامتعيات5010561

سعيد ايت الهتايمالاجامتعيات5110144

رالاجامتعيات5210065 رضوان زابي

براهمي بلفقيهالاجامتعيات5310440
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عبدالرحمي فؤاد سعيدالاجامتعيات5410600

حنان اكرامالاجامتعيات5510836

احالم ابعرابالاجامتعيات5610969

يوسف ابالالاجامتعيات5710918

عبد الكرمي ادحساينالاجامتعيات5810432

فاطمة بنيسالاجامتعيات5910174

حلسن ندموىسالاجامتعيات6010377

ن بن شامةالاجامتعيات6110604 نوادلي

أ محد امللاميينالاجامتعيات6210379

مصطفى شفيقالاجامتعيات6310738

الويف بومزوغالاجامتعيات6410202

سلامين قرييشالاجامتعيات6511065

اينالاجامتعيات6611008 براهمي أ وم اإ

الزهرة املهاريالاجامتعيات6710433

سالمية112940 محزة بوعيدةالرتبية االإ

سالمية212810 مينة بوملرياتالرتبية االإ

سالمية312969 محزة صادقالرتبية االإ

سالمية412310 محمد ايت لشكرالرتبية االإ

سالمية512156 عبد اجمليد ايت عيىسالرتبية االإ

سالمية612903 محمد رضا احليانالرتبية االإ

سالمية712515 احلسن الفرواحالرتبية االإ

سالمية812820 محمد احلبيب بوشواريالرتبية االإ

سالمية912137 عيل اجموضالرتبية االإ

سالمية1012318 مرمي أ بيلالرتبية االإ

سالمية1112047 صارة معمتدالرتبية االإ

سالمية1212044 عامثن موتيلالرتبية االإ

سالمية1312589 ابراهمي بن سعيدالرتبية االإ

سالمية1412953 محمد رقيقالرتبية االإ

سالمية1512031 يالرتبية االإ خدجية أ وهبي
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سالمية1612035 سعيد زهريالرتبية االإ

سالمية1712001 خادل بطميالرتبية االإ

سالمية1812220 محمد بوشفرةالرتبية االإ

سالمية1912844 مرمي بنحامديالرتبية االإ

سالمية2012579 محمد معدانالرتبية االإ

سالمية2112159 سعيد بلوالبالرتبية االإ

سالمية2212147 فاطمية مس تقميالرتبية االإ

سالمية2312254 حسن ايت زاكرالرتبية االإ

سالمية2412023 عبد الرحمي ايت احلسنيالرتبية االإ

سالمية2512308 عبد اللـــــه أ بــــــــــــهالرتبية االإ

سالمية2612895 عبد الرحامن ابلحسنالرتبية االإ

سالمية2712042 محمد لشهبالرتبية االإ

سالمية2812667 عبد امحليد كوحليانالرتبية االإ

نرسين اهمريالرتبية البدنية114325

عبد العيل الاكرحالرتبية البدنية214049

يشالرتبية البدنية314297 مروان الكوري

فاطمة الزهراء تغيتالرتبية البدنية414661

كوثر حاينالرتبية البدنية514089

يبالرتبية البدنية614096 جهر واه

عبدالرحمي البخاريالرتبية البدنية714628

حس ناء بن الفقيهالرتبية البدنية814208

محمد أ بويعيلالرتبية البدنية914649

مروان زاهيدالرتبية البدنية1014471

املهدي جناحالرتبية البدنية1114398

دحسنيالرتبية البدنية1214327 رش يد اإ

منال شهوالرتبية البدنية1314103

مصطفى حبييبالرتبية البدنية1414230

أ يوب جبوانالرتبية البدنية1514068

حسن اوباللالرتبية البدنية1614492
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عبد هللا عتيقالرتبية البدنية1714154

يبالرتبية البدنية1814244 عبداملنعم ادله

حياة ايت ابموالرتبية البدنية1914682

يونس ايت وفقريالرتبية البدنية2014433

فاطمة بوفضيلالرتبية البدنية2114546

رعالرتبية البدنية2214283 اممية ادلي

ايوب املشطونالرتبية البدنية2314271

يونس كيتالرتبية البدنية2414431

عائشة زابورالرتبية البدنية2514430

مبارك بن بريكالرتبية البدنية2614558

فامضة أ جرمونالرتبية البدنية2714434

عبد امحليد ابحوالرتبية البدنية2814382

مصطفى ايت الرشيفالرتبية البدنية2914028

يونس شقريالرتبية البدنية3014324

اسامعيل ابينوالرتبية البدنية3114275

ن ملولالرتبية البدنية3214397 نورادلي

ابراهمي بوافودالرتبية البدنية3314240

عادل زويكالرتبية البدنية3414712

د عاشورالرتبية البدنية3514331 زاي

براهمي الفرلكيالرتبية البدنية3614090

محمد بريربيالرتبية البدنية3714753

هنيضالرتبية البدنية3814087 أ سامة اإ

ن القصابالرتبية البدنية3914336 نورادلي

وليد الغازيالرتبية البدنية4014639

عبد هللا بن الطالبالرتبية البدنية4114356

بن الطالب احلسنيالرتبية البدنية4214401

زكرايء أ عرابالرتبية البدنية4314371

عبد احلق مسويالرتبية البدنية4414403

زينب ماجديالرتبية البدنية4514549
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نزهة جعيفيالرايضيات115107

عبد هللا الصوايبالرايضيات215073

رش يد ملزييلالرايضيات315025

رش يد بيسلسالالرايضيات415111

محمد سالمالرايضيات515244

عبدهللا العبايسالرايضيات615247

رضا العبايسالرايضيات715065

دالرايضيات815155 مرمي بوزرو

أ يوب بوتكيوتالرايضيات915027

احلسني بوعزيزالرايضيات1015347

خدجية الرايمالرايضيات1115088

سكينة نيتالرايضيات1215057

ناالرايضيات1315059 دوه احلسني اإ

محزة صابرالرايضيات1415103

وس مي شفعيالرايضيات1515227

براهمي أ حبوشالرايضيات1615387 اإ

عبدهللا موموالرايضيات1715232

رش يد برجاكالرايضيات1815068

ايوب بهياتالرايضيات1915234

عادل جديرالرايضيات2015143

عامد العرويصالرايضيات2115110

انالرايضيات2215382 مرمي ازرق

فدوى اخلاضريالرايضيات2315254

ربيعة السكرايتالرايضيات2415404

عفاف قرطاسالرايضيات2515022

فاطمة بوزلميالرايضيات2615186

بورشى بن ابريالرايضيات2715275

جامل أ غويلسالرايضيات2815178

محمد رفيقالرايضيات2915096
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ايسني فراتتالرايضيات3015099

عبد العزيز امعزيةالرايضيات3115374

سكينة احلادكالرايضيات3215217

عصام احلدادالرايضيات3315121

فؤاد أ صفارالرايضيات3415299

زهور خلويفالرايضيات3515195

حس ناء أ نعوشالرايضيات3615135

عبدهللا الباليلالرايضيات3715332

خدجية احلاديالرايضيات3815097

حسن ش ينالرايضيات3915054

نتالرايضيات4015009 خادل اومل

احلسني ايت ماكلالرايضيات4115205

غيتة الصاحليالرايضيات4215210

عيل بهناريالرايضيات4315172

مالرايضيات4415091 حنان أاكزو

فاطمة الزهراء الصديقالرايضيات4515340

جنيب فاكرالرايضيات4615295

امال عرودالرايضيات4715400

اسامة جبايجالرايضيات4815136

عبدهللا احركالرايضيات4915072

فاطمة امقشوالرايضيات5015170

عبدالصمد بوس تةالرايضيات5115219

محيد ايت مهو عيلالرايضيات5215392

عبدهللا لباعيلالرايضيات5315252

عبداجمليد كوريتالرايضيات5415183

يالرايضيات5515069 رش يد دهبي

وشالرايضيات5615019 ابتسام ادلري

رالرايضيات5715218 مصطفى رسي

ن تويرتوالرايضيات5815131 بدر ادلي
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ن الشدالويالرايضيات5915370 صالح ادلي

حمند ادوشنالرايضيات6015418

ةالرايضيات6115411 عبدالعزيز هروات

بدر فنيديالرايضيات6215102

احلسني بوسكضالرايضيات6315141

فاطمة خبوشالرايضيات6415089

ابرهمي أ فقريالرايضيات6515064

امني مومينالرايضيات6615058

اويالرايضيات6715174 محمد دح

ايوب اجحكونالرايضيات6815020

احلسني ليديريالرايضيات6915437

رقية بليليدالرايضيات7015071

كرمي حاميتالرايضيات7115448

حس ناء س نيناتالرايضيات7215198

س ناء قةلالرايضيات7315026

كرمي اكوشالرايضيات7415093

رش يد بوانمالرايضيات7515305

فاطمة بودبوشالرايضيات7615079

رضا املكرالرايضيات7715163

محزة السعدوينالرايضيات7815007

عبد الرحمي مومنالرايضيات7915463

عقيةل باللالرايضيات8015129

فاطمة الزهرة بن ابراهميالرايضيات8115035

عبدهللا حميوديالرايضيات8215384

فاطمة الزهراء امليداويالرايضيات8315151

منية العامتينالرايضيات8415260

محمد أ مني املصبايحالرايضيات8515013

مرمي ميكينةالرايضيات8615330

بدر شاوشالرايضيات8715173
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ق الربجمة اليت س يعلن عهنا املركز اجلهوي ملهن الرتبية جلهة سوس ماسة عىل موقعه  :ملحوظة  يتعني عىل الناحجات والناحجني الالتحاق مبراكز التكوين وف

crmefsm.ac.maالالكرتوين 

سالميةابلنس بة للناحجني يف ختصص  فاإن مركز التكوين هو املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة العيون الساقية امحلراء الرتبية االإ

عبداللطيف جماديالرايضيات8815426

حفيض بوحلسنالرايضيات8915023

ابراهمي ازنكضالرايضيات9015226

احلسان زمورالرايضيات9115307

فاطمة الزهراء هميونالرايضيات9215123

حياة حشايفةالرايضيات9315383

ديالرايضيات9415028 حس ناء ادلن

ايسني هروميتالرايضيات9515375

عائشة اسامرالرايضيات9615243

هشام حشوالرايضيات9715239

رش يد بوخينالرايضيات9815386

مسعود اد بالالرايضيات9915075

ابراهمي كربميالرايضيات10015291

عبد اللطيف ايت يس محالرايضيات10115177

مليكة العرسيالرايضيات10215014

ليىل مساكويالرايضيات10315171

حياة سويديالرايضيات10415439

رضوان فينالرايضيات10515067

خادل اسالويالرايضيات10615442

املهدي الامنر العلويالرايضيات10715149

نعمية عاكالرايضيات10815441

مصطفى حامدوىالرايضيات10915053

مسرية ايت يبالرايضيات11015083

سعيد امنيالرايضيات11115041

هشام ازدوحالفلسفة116063

مصطفى الزيتوينالفلسفة216261

عبداملنعم زعيكرالفلسفة316266

هشام أ ش توكالفلسفة416293

نالفلسفة516252 رش يد اشودا
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عبد الكرمي بونورالفلسفة616066

هند مطهرالفلسفة716322

ن املميوينالفلسفة816277 عزادلي

يوسف احامميوالفلسفة916119

سكينة احلوسالفلسفة1016133

خدجية ايت ابراهميالفلسفة1116115

عيل العديالفلسفة1216262

سهام بىيالفلسفة1316200

ايسني سلامنالفلسفة1416319

عبد هللا طويلالفلسفة1516326

جامع املودنالفلسفة1616100

جامل والعرسيالفلسفة1716105

نالفلسفة1816306 نزهة ورسا

ايسني عتناالفلسفة1916117

سعاد وهيبالفلسفة2016090

بديعة النارصيالفلسفة2116059

عبد العاطي أ وحسنيالفلسفة2216056

رضوان اعبيدةالفلسفة2316330

محمد مسعوديالفلسفة2416075

مجيةل عبيدالرماالفلسفة2516064

صالح حيايحالفلسفة2616065

محمد يوصلالفلسفة2716007

اخملتار بونيتالفلسفة2816062

رش يد كرماينالفلسفة2916258

محمد رمحةالفلسفة3016084

مصطفى بوهيلالفلسفة3116256

حفيظة اجموضالفلسفة3216106

بدر عاليلالفلسفة3316102

مصطفى تعربتالفلسفة3416233
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مىن تعطلعلوم احلياة وال رض123365

حياة ملنيعلوم احلياة وال رض223408

محمد بورانعلوم احلياة وال رض323406

بورشة جبيكعلوم احلياة وال رض423291

فاطمة الزهراء مواسعلوم احلياة وال رض523349

برشى احسيتعلوم احلياة وال رض623311

صفاء الشليحعلوم احلياة وال رض723173

انيسة زهورعلوم احلياة وال رض823110

بتسام فوزيعلوم احلياة وال رض923416 اإ

يوسف بوهيييعلوم احلياة وال رض1023002

عامد شاطرعلوم احلياة وال رض1123037

ربيعة خملويفعلوم احلياة وال رض1223080

يكعلوم احلياة وال رض1323615 يوسف ازر

نعمية ايت يس حمندعلوم احلياة وال رض1423356

ميلود املودنعلوم احلياة وال رض1523303

سلمى بوتعلوم احلياة وال رض1623299

عائشة حامتيعلوم احلياة وال رض1723364

حس ناء بوعزاعلوم احلياة وال رض1823029

احلسن رقيقعلوم احلياة وال رض1923357

يوسف أ يت أ فالعلوم احلياة وال رض2023313

رجاء اندجارعلوم احلياة وال رض2123128

اممية ضامنعلوم احلياة وال رض2223276

مرمي طاهرعلوم احلياة وال رض2323438

لطيفة الراعيعلوم احلياة وال رض2423392

نس مية بغوغعلوم احلياة وال رض2523004

سكينة همرميعلوم احلياة وال رض2623012

هدى العياديعلوم احلياة وال رض2723341

مليكة أ فقريعلوم احلياة وال رض2823088

نزهة بوسكضعلوم احلياة وال رض2923011
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غزالن ادلاوشعلوم احلياة وال رض3023344

فاطمة بن علياتعلوم احلياة وال رض3123047

فاطمة الزهراء الطائععلوم احلياة وال رض3223260

سهام الرضوععلوم احلياة وال رض3323335

غزالن ش يخعلوم احلياة وال رض3423352

رعلوم احلياة وال رض3523176 خدجية ابودرا

جناة عطيكعلوم احلياة وال رض3623071

رش يدة حبوشعلوم احلياة وال رض3723317

اممية كميوسعلوم احلياة وال رض3823183

رازعلوم احلياة وال رض3923186 أ سامء ادوخ

دوبعلوم احلياة وال رض4023285 نورة اجمل

رقية بوش ىتعلوم احلياة وال رض4123032

عائشة يونسعلوم احلياة وال رض4223199

ليىل فاحتعلوم احلياة وال رض4323337

فاطمة ابراميعلوم احلياة وال رض4423051

سفيان مزويينعلوم احلياة وال رض4523359

يعلوم احلياة وال رض4623323 يوسف راحب

نزهة مينعلوم احلياة وال رض4723305

وضعلوم احلياة وال رض4823031 حكمية أ يت وجم

زكرايء احلياتعلوم احلياة وال رض4923367

باركعلوم احلياة وال رض5023397 محمد ادم

امني السطيعلوم احلياة وال رض5123371

غعلوم احلياة وال رض5223187 مسرية اتزي

عائشة أ وعربقعلوم احلياة وال رض5323010

يوسف اشفورعلوم احلياة وال رض5423421

فاطمة الزهراء ازكريعلوم احلياة وال رض5523612

مجيةل بوعزاعلوم احلياة وال رض5623028

محمد ومعالعلوم احلياة وال رض5723174

ايوب ابهاعلوم احلياة وال رض5823394
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ة أ س ياسعلوم احلياة وال رض5923196 ج اإ

خدجية البازعلوم احلياة وال رض6023343

اسامء النقراويعلوم احلياة وال رض6123067

حنان أ قدوحاللغة االإجنلزيية118145

ام بوعييشاللغة االإجنلزيية218193 وئ

احلسني شكرياللغة االإجنلزيية318724

عبد اللطيف الاكيهاللغة االإجنلزيية419147

لال عائشة عابدياللغة االإجنلزيية519013

سعيد بعالاللغة االإجنلزيية618501

مرمي أ ابيلاللغة االإجنلزيية718275

ساللغة االإجنلزيية818123 ندا الراي

لوبنة الناوياللغة االإجنلزيية918329

ةاللغة االإجنلزيية1018918 سارا بودرق

مصطفى مثالناللغة االإجنلزيية1118752

حلسن هدوزاللغة االإجنلزيية1218710

اكساللغة االإجنلزيية1318774 سعيد أ ول

حسني المنراللغة االإجنلزيية1418321

يونس حنيةلاللغة االإجنلزيية1518237

مصطفى بوخليقاللغة االإجنلزيية1618849

عبدالصمد لضممياللغة االإجنلزيية1718912

سعيد ألكواللغة االإجنلزيية1818894

املهدي بوكريناللغة االإجنلزيية1918692

ناللغة االإجنلزيية2019023 مينة مودا

امسهان بن حلننياللغة االإجنلزيية2118406

ن البحرياللغة االإجنلزيية2219090 صالح ادلي

يساللغة االإجنلزيية2318006 توفيق الروي

مرمي مداحاللغة االإجنلزيية2418228

مينة باكراللغة االإجنلزيية2518793

احلسن القولاللغة االإجنلزيية2618007
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اسامء مزوزاللغة االإجنلزيية2718149

الهام الزييدياللغة االإجنلزيية2818828

مبارك بوحنلساللغة االإجنلزيية2918181

انتصار أ بواملاكرماللغة االإجنلزيية3018694

سعيدة مداحاللغة االإجنلزيية3118229

مرمي أ زووضاللغة االإجنلزيية3218223

محمد وينارصاللغة االإجنلزيية3318512

دالل موربيطاللغة االإجنلزيية3418834

امل مسيحاللغة االإجنلزيية3518958

محمد العرسياللغة االإجنلزيية3618157

حفيظة موعنياللغة االإجنلزيية3718008

نياللغة االإجنلزيية3818015 رش يد اومل

عامد ايت افقرياللغة االإجنلزيية3918868

مرمي اغاللاللغة االإجنلزيية4018262

احلسني اجلعفارياللغة االإجنلزيية4118031

مرمي اشاكفاللغة االإجنلزيية4218063

كرمية فؤاداللغة االإجنلزيية4318013

عبدالاهل سكرايتاللغة االإجنلزيية4418019

سكينة قامسياللغة االإجنلزيية4518066

زكرايء عصمياللغة االإجنلزيية4618808

باللغة االإجنلزيية4718667 دنيا داي

مصطفى البواباللغة االإجنلزيية4818690

سكينة بوعيلاللغة االإجنلزيية4919037

لبىن العلوياللغة االإجنلزيية5018427

محمد امارساللغة االإجنلزيية5118939

ابراهمي ساعداللغة االإجنلزيية5218239

أ مينة ايت لشكراللغة االإجنلزيية5318460

اخملتار لزرقاللغة االإجنلزيية5418271

يناللغة االإجنلزيية5519042 خدجية دا
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خادل اخمللويفاللغة االإجنلزيية5618995

عادل ختواللغة االإجنلزيية5718115

هاجر أ قدمياللغة االإجنلزيية5818823

ابراهمي وكراشاللغة االإجنلزيية5918338

كاللغة االإجنلزيية6018732 سعيدة ازان

محمد اعزااللغة االإجنلزيية6118820

مسري رصوحاللغة االإجنلزيية6218862

احلسني بن براهمياللغة الفرنس ية121028

رش يد مهوشاللغة الفرنس ية221013

حس ناء كوريتاللغة الفرنس ية321422

فاطمة أ صوفيداللغة الفرنس ية421223

سفيان بوطاهرياللغة الفرنس ية521605

ناللغة الفرنس ية621476 مجيةل أ رودا

حسنية اجكييناللغة الفرنس ية721253

محمد موحتايناللغة الفرنس ية821027

لاللغة الفرنس ية921224 نزهة ازم

سارة بومحيداللغة الفرنس ية1021243

وشاللغة الفرنس ية1121628 حس ناء ادلري

هبيي لطيفةاللغة الفرنس ية1221047

ايسني الرتاويحاللغة الفرنس ية1321552

نداللغة الفرنس ية1421541 دحم رش يد اإ

عبد الصمد امزيلاللغة الفرنس ية1521644

فامضة علواناللغة الفرنس ية1621673

فاطمة هباليلاللغة الفرنس ية1721148

فاطمة خبااللغة الفرنس ية1821660

ايسني هبلولاللغة الفرنس ية1921640

زكرايء اخييباللغة الفرنس ية2021680

محمد الزبيوياللغة الفرنس ية2121331

اسامء بوالزيتاللغة الفرنس ية2221384
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نعمية ايدعايناللغة الفرنس ية2321141

زكرايء كوساكراللغة الفرنس ية2421234

احلسن جربوحاللغة الفرنس ية2521106

ابراهمي بوهدياللغة الفرنس ية2621444

أ مينة ندعبالاللغة الفرنس ية2721594

نعمية بوهريةاللغة الفرنس ية2821211

سكينة أ شاكراللغة الفرنس ية2921329

ياللغة الفرنس ية3021060 عائشة ادلاود

اسامء اليعقويباللغة الفرنس ية3121307

سلمى عبداناللغة الفرنس ية3221411

فتيحة عيياللغة الفرنس ية3321510

ش اميء السالحاللغة الفرنس ية3421191

دنيا الراوياللغة الفرنس ية3521031

أ سامة جاموضاللغة الفرنس ية3621069

امبارك احلجوياللغة الفرنس ية3721417

سعيدة عشاقاللغة الفرنس ية3821540

باركاللغة الفرنس ية3921557 دم لطيفة اإ

خدجية النارصياللغة الفرنس ية4021271

اميان بيااللغة الفرنس ية4121140

لطيفة نظيفاللغة الفرنس ية4221051

حبيبة اطرمالاللغة الفرنس ية4321255

ميينة اشعيباللغة الفرنس ية4421251

دهباين سکينةاللغة الفرنس ية4521761

أ ممية عزيزاللغة الفرنس ية4621662

عبد العايل معزياللغة الفرنس ية4721354

لهام شويقاللغة الفرنس ية4821656 اإ

س ناء وسالماللغة الفرنس ية4921754

ياللغة الفرنس ية5021067 فاتن املوادل

فاحتة احليويتاللغة الفرنس ية5121350
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*** الالحئة الهنائية  للناحجات والناحجني حسب الاس تحقاق ***

ق الربجمة اليت س يعلن عهنا املركز اجلهوي ملهن الرتبية جلهة سوس ماسة عىل موقعه  :ملحوظة  يتعني عىل الناحجات والناحجني الالتحاق مبراكز التكوين وف
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سالميةابلنس بة للناحجني يف ختصص  فاإن مركز التكوين هو املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة العيون الساقية امحلراء الرتبية االإ

عبدالاهل بنعبد اجلليلاللغة الفرنس ية5221609

عائشة الهردوماللغة الفرنس ية5321547

رقية شكريياللغة الفرنس ية5421020

حفصة زلويلاللغة الفرنس ية5521478

رش يد ابمحوشاللغة الفرنس ية5621094

سلوى سايماللغة الفرنس ية5721054

كرام أ يت سويساللغة الفرنس ية5821433 اإ

سعيدة نفيعاللغة الفرنس ية5921269

عبدالاهل بن عدياللغة الفرنس ية6021373

ليىل أ طاغتاللغة الفرنس ية6121193

اس ية جنياللغة الفرنس ية6221152

زينب بنعاشوراللغة الفرنس ية6321266

أ س يا بن صبطياللغة الفرنس ية6421535

محمد بوزملاللغة الفرنس ية6521335

رش يد ايت سعيداللغة الفرنس ية6621340

سكينة ابوطالباللغة الفرنس ية6721007

سعيد املنارصياللغة الفرنس ية6821595

كاللغة الفرنس ية6921226 خدجية برات

عائشة الهامشياللغة الفرنس ية7021250

مجيةل امحلايناللغة الفرنس ية7121525

لطيفة امشرياللغة الفرنس ية7221479

فاطمة احليسنياللغة الفرنس ية7321024

حنان الكريشاللغة الفرنس ية7421568

فاطمة الزهراء شابواللغة الفرنس ية7521291

عبد امحليد مطالباللغة الفرنس ية7621232

بدر قنويفاللغة الفرنس ية7721389

ايوب اكناواللغة الفرنس ية7821249

معر أ يواللغة الفرنس ية7921720

فطومة خادلاللغة الفرنس ية8021036

26 من 17الصفحة 
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*** الالحئة الهنائية  للناحجات والناحجني حسب الاس تحقاق ***

ق الربجمة اليت س يعلن عهنا املركز اجلهوي ملهن الرتبية جلهة سوس ماسة عىل موقعه  :ملحوظة  يتعني عىل الناحجات والناحجني الالتحاق مبراكز التكوين وف
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فاطمة الزهراء الرايضاللغة الفرنس ية8121264

سامعيل ابشااللغة الفرنس ية8221270 اإ

ورياللغة الفرنس ية8321033 حسن ادلب

لطيفة خيدوماللغة الفرنس ية8421450

اميان اغالاللغة الفرنس ية8521453

فاطمة الزهراء افوداللغة الفرنس ية8621242

مرمي الصاحلاللغة الفرنس ية8721734

فتيحة ادعبدهللااللغة الفرنس ية8821183

اس ية بسككنياللغة الفرنس ية8921731

محمد هيشاللغة الفرنس ية9021697

لعيداللغة الفرنس ية9121077 نبيةل ادب

قايداللغة الفرنس ية9221082 ايسني اوال

ويشاللغة الفرنس ية9321538 أ محد ادلري

رش يد غيدوراللغة الفرنس ية9421632

راللغة الفرنس ية9521137 محمد أ بودرا

عبد هللا احسنوناللغة الفرنس ية9621061

خدجية لبدرياللغة الفرنس ية9721267

اوياللغة الفرنس ية9821217 سلوى ادلرق

أ سامء النفوحاللغة الفرنس ية9921280

حفصة مزرارياللغة الفرنس ية10021473

فاطمة الامحدياللغة الفرنس ية10121429

احلسن بوحلسناللغة الفرنس ية10221597

ملياء بريهاللغة الفرنس ية10321579

دليةل الشلحاللغة الفرنس ية10421730

لطيفة اخلطاباللغة الفرنس ية10521087

رش يد املفاكراللغة الفرنس ية10621674

دالناللغة الفرنس ية10721058 رج أ محد اإ

خدجية اساكفاللغة الفرنس ية10821059

العريب البازاللغة الفرنس ية10921398

26 من 18الصفحة 
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*** الالحئة الهنائية  للناحجات والناحجني حسب الاس تحقاق ***
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أ مسى ايت اقدمياللغة الفرنس ية11021617

نعمية عداللغة الفرنس ية11121328

سعاد العلوياللغة الفرنس ية11221003

اكاللغة الفرنس ية11321241 مسرية ابور

حكمي عالاللغة الفرنس ية11421646

خدجية زبرياللغة الفرنس ية11521439

نصرية اخليايلاللغة الفرنس ية11621227

جامل لعبيلاللغة الفرنس ية11721357

سومية أ سفاراللغة الفرنس ية11821469

جهر الكراوياللغة الفرنس ية11921544

ايسني املقرصاللغة الفرنس ية12021606

ابراهمي حناكشاللغة الفرنس ية12121338

وماللغة الفرنس ية12221150 ملياء زرم

مرمي محدوشاللغة الفرنس ية12321621

خدجية زمزماللغة الفرنس ية12421602

يساللغة الفرنس ية12521337 نزهة االإدري

فاطمة الزهراء خوداجاللغة الفرنس ية12621023

حنان تكومساتاللغة الفرنس ية12721344

مسرية أ كوزاللغة الفرنس ية12821604

انتصار بوطالباللغة الفرنس ية12921634

خدجية الهاكوياللغة الفرنس ية13021682

هاللغة الفرنس ية13121483 عبدالرحمي ادب

ن بوعنبةاللغة الفرنس ية13221516 عزادلي

ايمنة ايت ابحلسناللغة الفرنس ية13321512

عصام بورقاديالفزيايء والكميياء117391

نيالفزيايء والكميياء217562 جامل تغزرات

اممية افرايضالفزيايء والكميياء317285

حفصة الريةالفزيايء والكميياء417424

زينب بوحسوالفزيايء والكميياء517177

26 من 19الصفحة 
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حياة بلحركةالفزيايء والكميياء617359

عبد اجلليل البلخرييالفزيايء والكميياء717606

محمد رفيقالفزيايء والكميياء817254

يمالفزيايء والكميياء917277 ايسني ارو

فاطمة أ جنارالفزيايء والكميياء1017159

خدجية كرماالفزيايء والكميياء1117357

ش اميء حاماالفزيايء والكميياء1217100

محمد اشكريالفزيايء والكميياء1317372

أ محد التائبالفزيايء والكميياء1417334

ابراهمي فرىضالفزيايء والكميياء1517509

فاطمية الرايمالفزيايء والكميياء1617472

مسرية جركشالفزيايء والكميياء1717478

يونس الرايمالفزيايء والكميياء1817023

ايسني موىسالفزيايء والكميياء1917311

اسامعيل محميواالفزيايء والكميياء2017306

معر هروميتالفزيايء والكميياء2117498

رش يد الوليديالفزيايء والكميياء2217362

عائشة اكرامالفزيايء والكميياء2317239

حنان الطيارالفزيايء والكميياء2417021

عبد الرحمي اتوايتالفزيايء والكميياء2517293

سعيدة أ همريالفزيايء والكميياء2617683

ايمسني اشوخيالفزيايء والكميياء2717346

مجيةل طارقالفزيايء والكميياء2817024

فاطمة الزهراء اشطرالفزيايء والكميياء2917527

يوسف نيت العريبالفزيايء والكميياء3017549

جامل توكسنيالفزيايء والكميياء3117081

فاطمة الزهراء بن زهريالفزيايء والكميياء3217104

ايسني بوزيتالفزيايء والكميياء3317139

مروان ارضضورالفزيايء والكميياء3417331
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حلسن بضاجالفزيايء والكميياء3517387

لطيفة اكرامنالفزيايء والكميياء3617326

س ناء ايت زهرةالفزيايء والكميياء3717356

معاد ايت يس مباركالفزيايء والكميياء3817354

خدجية ايت بن الفاطميالفزيايء والكميياء3917474

سعيدة لبهيييالفزيايء والكميياء4017660

عبدالعزيز مزوينالفزيايء والكميياء4117321

الهام اليورسيالفزيايء والكميياء4217389

يالفزيايء والكميياء4317465 محيد زد

محمد الكدايلالفزيايء والكميياء4417482

ايوب كرانطالفزيايء والكميياء4517680

محمد أ يت بالالفزيايء والكميياء4617116

همدي زهيدالفزيايء والكميياء4717305

خدجية الياس ينالفزيايء والكميياء4817443

عبد الغين محيدوشالفزيايء والكميياء4917282

مرمي السبيطيالفزيايء والكميياء5017497

سعيد ابلعيدنالفزيايء والكميياء5117541

الهامشية الوايفالفزيايء والكميياء5217410

محمد الشايبالفزيايء والكميياء5317570

محمد بغاشالفزيايء والكميياء5417455

خدجية ابواشكورنالفزيايء والكميياء5517309

داحالفزيايء والكميياء5617600 حسن امل

بوزها محمدالفزيايء والكميياء5717009

خادل حس ينالفزيايء والكميياء5817392

اسامة وعراباملعلوميات122125

محمد ايت عبد الرحامناملعلوميات222061

محمد املاموناملعلوميات322126

غاملعلوميات422030 مسية أ زو

مونية نظارةاملعلوميات522025
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محزة مايديناملعلوميات622005

مليكة اس ندالاملعلوميات722004

حنان ساعدياملعلوميات822080

عبد الصمد الفتحياملعلوميات922049

املهدي برييشاملعلوميات1022003

ياملعلوميات1122078 محمد جنيب شداد

ياملعلوميات1222090 زكرايء ابد

يونس احبشوشاملعلوميات1322052

طيب احلدراملعلوميات1422056

ياملعلوميات1522129 ش امي احلداد

اميان بورحمياملعلوميات1622024

يوسف حلنيشاملعلوميات1722110

مليكة بن ابراهمياملعلوميات1822075

فريد اخلرازياملعلوميات1922014

امني اجلريفاملعلوميات2022006

خدجية حبامداملعلوميات2122086

ن انصفاملعلوميات2222085 صالح ادلي

فاطمة الزهراء بن خرازاملعلوميات2322099

عبد الرحمي هويصاملعلوميات2422060

أ سامء امحليدياملعلوميات2522034

رمياملعلوميات2622040 سعاد اابك

ايوب مشاللاملعلوميات2722046

عبد هللا القصيباملعلوميات2822072

ام هاين الكردياملعلوميات2922021

ميان أ لكيلاملعلوميات3022053 اإ

ش اميء الغازياملعلوميات3122114

معر فالاملعلوميات3222096

حسن متولكاملعلوميات3322088

عبدالعزيز لريكاملعلوميات3422081
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فاحتة بورخااملعلوميات3522011

مرمي حربشاملعلوميات3622082

يلاملعلوميات3722104 السعدية ايت وع

رش يد زعرواملعلوميات3822089

راملعلوميات3922041 فاطمة الزهراء ابودرا

سعيد الساورياللغة العربية120112

عبد احلي الفويلاللغة العربية220424

دان العورفاللغة العربية320026 وج

داوياللغة العربية420094 عبد احلق امحل

عبد الكرمي بويداللغة العربية520452

حبيبة هاميناللغة العربية620183

براهمي أ يت املودناللغة العربية720011 اإ

عبد هللا الكديوياللغة العربية820476

صفية مسراوياللغة العربية920242

جالل الكرميياللغة العربية1020019

لهام شغيةلاللغة العربية1120308 اإ

فاطمة برىجاللغة العربية1220238

محمد املهدياللغة العربية1320320

محمد احلس ناوياللغة العربية1420307

خدجية حلفياللغة العربية1520191

دهللااللغة العربية1620236 خدجية وع

حس ناء حمةاللغة العربية1720315

جهر بوحسنياللغة العربية1820225

محمد بهنطياللغة العربية1920136

حفيظة بوليداماللغة العربية2020068

جهر الرازياللغة العربية2120326

مرمي املعطصماللغة العربية2220043

حس ناء احلناوياللغة العربية2320246

محمد مصطفى بريياللغة العربية2420537
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crmefsm.ac.maالالكرتوين 

سالميةابلنس بة للناحجني يف ختصص  فاإن مركز التكوين هو املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين جلهة العيون الساقية امحلراء الرتبية االإ

اسامعيل خياعيلاللغة العربية2520550

محمد اكريشاللغة العربية2620062

ليىل بومزوغاللغة العربية2720451

احلسني السبيطياللغة العربية2820038

ياللغة العربية2920174 كزنة ادلرع

مسرية العوداللغة العربية3020534

فاطمة شوعيباللغة العربية3120275

احلسن أ وباللاللغة العربية3220290

احلسني أ بومنراللغة العربية3320512

فاطمة أ ش توكاللغة العربية3420398

حسن بومليكاللغة العربية3520449

كوثر اجلويللاللغة العربية3620024

يوسف بوالكاللغة العربية3720437

محمد ايت يعيشاللغة العربية3820459

خادل ندابراهمياللغة العربية3920255

امحد ايت باللاللغة العربية4020295

محمد الشوهياتاللغة العربية4120265

د بويفناسناللغة العربية4220435 زاي

مرمي الكوطاللغة العربية4320208

حياة علواشاللغة العربية4420448

خدجية الضاوياللغة العربية4520318

مينة الكزايلاللغة العربية4620125

ايوب بوماكلاللغة العربية4720464

سومية بورحمياللغة العربية4820025

نوفل ادللميياللغة العربية4920217

لطيفة بروااللغة العربية5020457

فوزية بويزاكرناللغة العربية5120533

هند بوتوراللغة العربية5220083

ميان أ بوهاساللغة العربية5320263 اإ
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ة خخويشاللغة العربية5420568 اندي

كرمي كواراللغة العربية5520020

كرواللغة العربية5620403 وس مية اإ

مرمي حمنتيشاللغة العربية5720414

نبيل اجملهتيداللغة العربية5820461

وخليقاللغة العربية5920193 هاجر ادب

خدجية بوعيلاللغة العربية6020197

سعاد شلحاللغة العربية6120210

عيل بولعقلاللغة العربية6220023

حس ناء بوزيدياللغة العربية6320077

حلمية لعكيداللغة العربية6420144

اناللغة العربية6520223 عبد اجلواد ايت دح

امبارك الس باعياللغة العربية6620410

النامج أ ويس محمداللغة العربية6720079

فاطنة امحليدياللغة العربية6820524

هشام افغراللغة العربية6920205

عائشة عتوراللغة العربية7020384

رقية كحامداللغة العربية7120364

محمد بن فاحتاللغة العربية7220196

السعدية الشاعياللغة العربية7320520

عبد العايل حبدواللغة العربية7420173

عيل الصاحلياللغة العربية7520443

الياس الطريبقاللغة العربية7620230

مرمي الس باعياللغة العربية7720293

داللغة العربية7820541 حنان ادامح

يونس بوجنوياللغة العربية7920105

فاطمة الزهرياللغة العربية8020192

غزالن ايت بوجااللغة العربية8120015

ساللغة العربية8220071 مجيةل بن راي
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أ يوب هباللاللغة العربية8320101

جيوياللغة العربية8420531 سكينة اإ

يوسف العدالاللغة العربية8520042

كوثر نويحاللغة العربية8620505
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