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ميان العامثين1 1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةا 

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةحس ناء بنطاروس2

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةسهام نصييب3

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةجناة بنعيل4

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةجامل بلعياط5

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةسعدية أ نوار6

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةنعمية جدي7

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةلبىن نعمي8

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةنورة بن احلسن9

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةهنيةل عونيت10

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعواطف احلويرضي11

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعائشة ادلاودي12

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةمحمد ابروين13

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةسكينة مالل14

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعبد العايل  احلس ناوي15

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةيوسف  انفلوس16

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةأ سامء أ بشوش17

1طاطاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةخدجية  اموش18

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةارشف  ابوموىس19

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةزينب اوفقري20

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةفدوى أ يت املعمل21

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعبد العزيز  افقري22

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةاملهدي  حيياين23

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةمعر ادار24

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةس ناء الشايك25

1طاطاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعبد الرحامن ايت يعزى26

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةنزهة فندي27

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةزينبة ابال28

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةزينب الراعي29

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةربيعة أ وموس30

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةحنان كرايس31

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعبدالصمد بباعيل32

 -2022ال طر النظامية لل اكدميية فوج  -نتاجئ توزيع أ ساتذة التعلمي الثانوي 
قلميية التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة   حسب املديرايت الإ
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1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةسلمى بناين33

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةعبد امحليد احلسيين34

1طاطاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةحمسن بوتسنت35

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةمروى جراي36

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الفرنس يةفدوى الطاليب37

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةأ ممية ازعيطر38

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةأ س ية  وعزان39

2تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةامينة درابل40

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةزينب املنش يد41

2اترودانتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةملياء حس ين42

1تزينيتالاس تحقاقاللغة الفرنس يةلطيفة البلويش43

2تزينيت(ة)التحاق ابلزوجاللغة الفرنس يةحنان  بولزبار44

3اترودانت(ات)املزتوجنياللغة الفرنس يةبورشة بوسامل45

3اترودانت(ات)املزتوجنياللغة الفرنس يةحلسن ادلجاج46

2اترودانت(ات)املزتوجنياللغة الفرنس يةحلمية بنكرام47

1اترودانت(ات)املزتوجنياللغة الفرنس يةلكثوم  احلطاب48

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةزينب  الرويك49

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمينة كربيش50

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةحلمية خبجان51

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةليىل الكروش52

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةرقية ابودكيك53

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةزينب  املهداوي54

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةرش يدة جاعة55

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةهند أ واملودن56

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمرمي  ادلايح57

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةهند غربة58

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةامينة ايت عيل59

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمرمي بلاميم60

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةزينب القطيب61

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةاندية ال شكر62

حسان بومزوغ63 1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةا 

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةغزالن العربيدي64
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1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةحلمية واك65

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة الزهراء مايند66

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة جربي67

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةليىل حرمي68

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمرمي غيدير69

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةصوراي ال بيض70

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةحورية الصبار71

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة الزهراء  بوسطيةل72

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةسكينة حايج73

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةزكية بوس تة74

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةسكينة احلرش75

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة كواتري76

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةهنيةل شطري77

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة حشاش78

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمرمي ايت موالي عبد الكرمي79

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةهاجر حيياين80

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةصفية احلس ين81

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةرقية  الكران82

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةرقية  العواد83

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمليكة  الوخناري84

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمرمي الركييب85

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة الزهراء بوالزيت86

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةفاطمة الزهراء اللكامين87

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةعامثن خبنوش88

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةعيىس هبول89

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةامني العاريب90

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةعبد العزيز طاليب91

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةجامل  دشيش92

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمسري احويص93

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةميلود الصبار94

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةأ يوب الكرميي95

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةزكرايء مواش96
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3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةميلود أ يت الكصري97

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةعبد اجمليد بوثو98

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةاحلسن حيىي99

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةمحمد فريج100

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةرش يد ادنرص101

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةحسام اكناو102

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةسعيد الزبوري103

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةطه العمراين104

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةأ مني  املغراوي105

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الفرنس يةحسن امزيل106

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءزينب  بوحسو1

د امبريي2 1تزينيتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءسومية ا 

1اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءمسية بلهاض3

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءمحمد نيشان4

1اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءأ مينة دايين5

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءحلسن  رايم6

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءعيل ازاكن7

1اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءسكينة  عروف8

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءعبد امحليد  قايض9

1طاطاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءأ يوب عاليل10

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءخدجية ايت دوود11

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءخدجية بوسني12

1تزينيتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءفاطمة بوخشني13

1طاطاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءهشام صادق14

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءفاطمة لكدم15

1تزينيتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءمرمي لهوير16

1اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءهاجر بزنكري17

1طاطاالاس تحقاقالفزيايء والكميياءخادل ايت يس18

2اترودانتالاس تحقاقالفزيايء والكميياءالهام القصري19

2تزينيت(ات)املزتوجنيالفزيايء والكميياءمليكة الطواهري20

1اترودانت(ات)املزتوجنيالفزيايء والكميياءوردة العفاين21

3اترودانت(ات)املزتوجنيالفزيايء والكميياءبرشى احلجام22
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2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءفاطمة ادلودي23

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءسعيدة ابوبيه24

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءمجيةل احلبيش25

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءاسامء العود26

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءحنان ابولعنب27

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءسعاد العواد28

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءاجة احلجايم29

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءمرية  السكوري30

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءفاطمة الزهراء بوخليق31

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءعامد اللكيوي32

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءسعيد اخرش33

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءكامل فريتح34

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءمحمد بويسدلاي35

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءهشام بوفوس36

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءمبارك بيا37

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءابوبكر القايض38

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءايوب اابنواس39

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءمحمد أ كنض40

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءبومجعة بنافن41

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءخادل كحمو42

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءعبد الواحد اكزار43

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءاحلسني  فصيل44

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءموعد حركوك45

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفزيايء والكميياءامحد بن بال46

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضنورى اكناو1

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضنوال فريح2

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضخدجية موالي3

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضحياة بوشكوك4

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضفتيحة  مهو5

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضمسية اهلامز6

ميان املنطقي7 1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقعلوم احلياة والارضا 

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضفاطمة بوميا8
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1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقعلوم احلياة والارضعفاف رفقي9

1طاطاالاس تحقاقعلوم احلياة والارضسارة ايت تلربن10

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضخوةل أ بو اجملد11

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضفاطمة براخشني12

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضسعاد ايد العامل13

1اترودانتالاس تحقاقعلوم احلياة والارضاميان هبوش14

1طاطا(ات)املزتوجنيعلوم احلياة والارضحس ناء العلوي15

2اترودانت(ات)املزتوجنيعلوم احلياة والارضتودة مسكور16

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضرقية أ يت محيد17

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضصليحة مميون18

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضس ناء الرشاطي19

3طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضهدى همويب20

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضالهام هبمويت21

3طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضزينب  انزار22

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضحبيبة اويس محمد23

3طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضجهر احلادي24

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضرحمية  بوس بع25

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضوئام العتيق26

3طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضالهامش املساعد27

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضمحزة حلنيك28

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضايوب بزيغ29

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضرضوان الربويم30

1طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضرضا اخلطايب31

2طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضمسري الهناء32

3طاطا(ات)غري املزتوجنيعلوم احلياة والارضاحامد ابحو33

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرتبية البدنيةرؤى العبقري1

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية البدنيةخدجية العنرص2

1تزينيتالاس تحقاقالرتبية البدنيةعبد العزيز  صديق3

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية البدنيةمحمد بوزمل4

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرتبية البدنيةفاطمة الزهراء العابدي5

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرتبية البدنيةصفاء خشيص6

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرتبية البدنيةيونس  أ يت يعقوب7
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قلميية التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة   حسب املديرايت الإ

1طاطاالاس تحقاقالرتبية البدنيةفاطمة ايت بلعيد8

2تزينيتالاس تحقاقالرتبية البدنيةانس حاج9

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية البدنيةامينة  امويكل10

2تزينيتالاس تحقاقالرتبية البدنيةصفاء اريس11

2تزينيتالاس تحقاقالرتبية البدنيةفاطمة بوكرمي12

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةمرمي  مندريس13

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةمرمي بويف14

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةبرشى بنعامر15

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعبدالرحمي حنيين16

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةزهري قدري17

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعزيز بونيت18

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةهمند سايدان19

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعامد ايت حلسن20

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةرش يد بديرون21

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعدانن ايت مسكور22

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعبداحلكمي املشكني23

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةمعر  اوابه24

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةأ رشف الزرقاين25

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعبد اجمليد حايج26

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةمحمد عشا27

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةامحمد  أ يويب28

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعبد احلي بوش يخي29

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية البدنيةعبد هللا ابعال30

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتعبد الرحامن اابدي1

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتربيعة  حيضيه2

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقالاجامتعياتعامثن اخللويف3 1ا 

1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتعبد احلكمي الصامئ4

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقالاجامتعياتعصام واشطاح5 1ا 

1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتعبدالرحمي الوريق6

1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتامحد فارس7

2ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتحلسن أ فداد8

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتاسالم بلعيد9

16 من 7صفحة     
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1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتمعاذ زييك10

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتلطيفة  جبت11

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتالبشري بوزين12

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتملياء الباري13

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتمرمي راييض14

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتحفيظة اخملشوين15

1طاطاالاس تحقاقالاجامتعياتمحزة بو هللا16

2ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتعبد الكرمي  غزايل17

2ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتحبيبة اعوس18

1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتطارق سبسب19

1اترودانتالاس تحقاقالاجامتعياتشادية ايت التويم20

2ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالاجامتعياتمحمد بلقايض21

1تزينيتالاس تحقاقالاجامتعياتلطيفة جبار22

1طاطا(ة)التحاق ابلزوجالاجامتعياتلطيفة أ يت حدو23

2ش توكة أ يت ابها(ات)املزتوجنيالاجامتعياتش اميء رامود24

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتامال هبات25

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتخدجية شاطر26

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتلبىن مبوح27

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتابتسام النجاري28

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتسومية  بكدو29

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتاسامء العرسي30

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتدليةل مرزوك31

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتسومية بنقدور32

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتسهام بنخاي33

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتكرمية الرايم34

4اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتمحمد أ شطيب35

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتاملصطفى  ساملي36

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتسلامين اوش بوض37

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتاحلسن  ايت ابراهمي38

4اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتعبد هللا اسعيد39

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتزكرايء بن عد40

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتعبد الصادق املسعودي41
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1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتمحمد مشران42

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتهشام ابوس43

5طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتعامد جيب44

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتاسامعيل  ازيك45

5طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتبوبكر الهاروش46

5طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتمنري القدمريي47

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتحسن أ حداد48

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتعيل اوعال49

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتهشام شهيد50

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتعبد اللطيف كهمي51

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتمصطفى لربص52

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتاحلسني أ ومعر53

5طاطا(ات)غري املزتوجنيالاجامتعياتمحمد العرفاوي54

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةعبد العايل اليعقويب1

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالفلسفةهشام مهوامه2

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةيوسف فاسك3

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةحسن مشكوري4

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةنزهة جاميم5

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةفاطمة  احامين6

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةعبد هللا  أ خصايص7

1اترودانتالاس تحقاقالفلسفةبرشى ملليح8

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفلسفةفاطمة احداد9

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفلسفةلبىن بوعيل10

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالفلسفةمحمد  الصاحلي11

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةحسن ال شكر12

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةمبارك اداصور13

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةاملنصوري عبد الرحمي14

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةزكرايء احلناوي15

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةعبد امحليد بريوك16

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةحسن اطريك17

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةالنعامن اريق18

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةرش يد  ابعوض19

16 من 9صفحة     
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3طاطا(ات)غري املزتوجنيالفلسفةمحمد اعشاري20

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية الاسالميةأ سامء  لوقع1

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية الاسالميةجامل بعزة2

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية الاسالميةعبدالوهاب الرسغيين3

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية الاسالميةهاجر أ فرايض4

1اترودانتالاس تحقاقالرتبية الاسالميةعبد الصمد نيت أ كين5

2طاطاالاس تحقاقالرتبية الاسالميةوفاء  فقريي6

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةالسعدية مومن7

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةخدجية املامون8

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةزكرايء الهدا9

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةابراهمي واحلاج10

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةحلسن اد عيل احلسن11

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةيوسف احليان12

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرتبية الاسالميةالطيب ابتو13

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتزكرايء الهر1

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتوفاء مومين2

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتسلمية رزيق3

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتايسني مبسامرن4

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتبدر الرببويش5

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتمحمد اعبو6

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتعبدالصمد الغندور7

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتس ناء املشوطي8

1تزينيتالاس تحقاقالرايضياتمنري بوزكري9

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتحنان الوليدي10

1طاطاالاس تحقاقالرايضياتيوسف ايت خواي11

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتيونس  املودن12

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتمحمد الساعد13

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتاسامعيل اانرص14

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتمعر اد محمد15

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتيوسف انيت القائد16

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتخدجية بوزيد17

سامعييل18 1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتفؤاد  ا 

16 من 10صفحة     
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1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتعفاف همايش19

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتفيصل بريوك20

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتعبد اال هل عامر21

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتفاطمة رقيب22

1طاطاالاس تحقاقالرايضياتابراهمي محت23

جودهللا24 1طاطاالاس تحقاقالرايضياتعبداال هل ا 

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتيوسف ايت مسعود25

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتنورة  ش بار26

1طاطاالاس تحقاقالرايضياتابراهمي اهمو27

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتغيث ورداين28

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتفاطمة حركوك29

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقالرايضياتاندية املتولك30

2تزينيتالاس تحقاقالرايضياتعائشة  ادلاك31

2تزينيتالاس تحقاقالرايضياتهدى ساكو32

2تزينيتالاس تحقاقالرايضياتبورشى ايت العباس33

1اترودانتالاس تحقاقالرايضياتايسني بركوز34

1اترودانت(ات)املزتوجنيالرايضياتمحمد زملايض35

2اترودانت(ات)املزتوجنيالرايضياتفاطمة الزهراء ابولعجني36

2اترودانت(ات)املزتوجنيالرايضياتمرمي اكرميي37

2اترودانت(ات)املزتوجنيالرايضياتيوسف واحس نان38

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتلبىن النعانعي39

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتكبرية الزعري40

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتجهر ابوزرار41

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتفاطمة الزهراء اعفري42

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمرمي احلس ين43

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتبثينة امحلزي44

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتسلمى بكري45

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتكوثر حمىل46

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتحس ناء رجاف هللا47

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمرمي البو48

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتفاطمة الرمويش49

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتحنان قبا50

16 من 11صفحة     
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1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعزيزة أ بلحسن51

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتفاطمة بوش يخة52

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتيوسف اصغري53

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمعاد بواكة54

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبد الغفور الكركوري55

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتحسن ادبوالمي56

3اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتيوسف ابمو57

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتاحلسني بعيل58

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتيوسف بصاحل59

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتايسني لربيك60

2اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعزيز اجناميي61

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمحمد بريك62

3طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتأ بوبكر بنقدان63

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبد العزيز اخاميص64

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتأ يوب ماء العينني65

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتشادي افرايدن66

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتابراهمي براكت67

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتصالح ادلين دمس68

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتحفيظ الفامهي69

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتايوب جالل70

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتابراهمي ايت امحد بن حلسن71

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتزكرايء ايت صاحل72

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبدالكرمي الرايج73

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتحفيظ ادابراهمي74

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمحمد النامج75

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبدهللا جسيد76

1طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمحمد بوملاكن77

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتسفيان بن منصور78

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتسعيد ادطالب79

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتايوب بنلحسني80

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتسلامين ايت وحامن81

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتمصطفى بوالزيت82

16 من 12صفحة     



ترتيب الاختياراملديرية الاقلمييةنوع الطلبالتخصصالامس الاكملت,ر
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قلميية التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة   حسب املديرايت الإ

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتسفيان الضحاك83

4طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبدالعزيز  بهنا84

2طاطا(ات)غري املزتوجنيالرايضياتعبد اللطيف احربيل85

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاملعلومياتيونس لكبوري1

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاملعلومياتماجدولني ايت عبد العايل2

1اترودانتالاس تحقاقاملعلومياتأ ممية العايدي3

1اترودانتالاس تحقاقاملعلومياتعبد الكرمي  اوضاشت4

2اترودانتالاس تحقاقاملعلومياتمصطفى اهقاي5

2اترودانتالاس تحقاقاملعلومياتحلمية بوهاش6

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياملعلومياتس ناء الباز7

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياملعلومياتوفاء وهرة8

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياملعلومياتسكينة  خودر9

3تزينيت(ات)غري املزتوجنياملعلومياتسعدية  ابطان10

4طاطا(ات)غري املزتوجنياملعلومياتسارة صبيال11

4طاطا(ات)غري املزتوجنياملعلومياتأ محد ملري12

2طاطا(ات)غري املزتوجنياملعلومياتاحلسني ابواحلسن13

1طاطا(ات)غري املزتوجنياملعلومياتعبد السالم حيد14

4طاطا(ات)غري املزتوجنياملعلومياتفوزي البكري15

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةنعمية  افولوسن1

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةخدجية  بن عدي2

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةمرمي اخراز3

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةنعمية املزواري4

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةايسني الزيك5

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةلبىن املس تقري6

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةمحمد  بوهو7

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةعبد الرزاق ايت ابراهمي8

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةرضوان بنداعيل9

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةيوسف الربمي10

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةمجيةل احلريت11

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةفاطمة اجماض12

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةيونس اجباو13

1ش توكة أ يت ابهاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةنبيل التش مي14

16 من 13صفحة     



ترتيب الاختياراملديرية الاقلمييةنوع الطلبالتخصصالامس الاكملت,ر
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قلميية التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة   حسب املديرايت الإ

1طاطاالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةعبداجمليد  ندحامد15

1اترودانتالاس تحقاقاللغة الاجنلزييةعبد السالم ايت اشو16

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةأ سامء ناكر17

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةفاطمة  أ جنار18

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةحفيظة مكرم19

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةسكينة محمود20

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةلطيفة ايت احساين21

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةهاةل شكران22

مكي23 1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةليىل ا 

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةايمسني املغفور24

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةفاطمة الزهراء الاكدح25

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةفوزية ايت ملود26

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةفتيجة اد بلقامس27

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةأ سامء ملوع28

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةهاجر درقاوي29

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةأ سامء  السوداين30

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةفاطمة الزهراء العداوي31

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةحسن شهبوين32

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةتوفيق امحلراين33

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةيوسف سعدان34

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةعادل وعيل35

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةسعد اكناو36

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةايسني العرسي37

3طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةمحمد فكري38

2طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةيوسف الفقري39

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة الاجنلزييةمروان بزوزة40

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقاللغة العربيةعبد احلفيض تنغري1 1ا 

1طاطاالاس تحقاقاللغة العربيةبوبكر ايت معي2

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةالياس وليل3

1تزينيتالاس تحقاقاللغة العربيةعبد الهادي اوسعيد4

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقاللغة العربيةنورادلين  النوين5 1ا 

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةأ يوب ايت املقدم6

16 من 14صفحة     
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قلميية التابعة لل اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة سوس ماسة   حسب املديرايت الإ

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةمحمد طلب7

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةسامح لشهب8

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةسعاد ابناين9

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةكامل ابواجلري10

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةرحيانة موانح11

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةلطيفة أ محيش12

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةفاطمة ملسافر13

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةمحمد ببانامي14

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةيوسف كوزاغار15

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقاللغة العربيةادريس العلمي16 1ا 

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةمحمد ادلواجي17

1طاطاالاس تحقاقاللغة العربيةعبد العايل ابيي18

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةحس ناء ماليك19

1اترودانتالاس تحقاقاللغة العربيةاممية النساميي20

نزاكن أ يت ملول(ات)املزتوجنياللغة العربيةجهر املودن21 1ا 

2ش توكة أ يت ابها(ات)املزتوجنياللغة العربيةسكينة  متيل22

1اترودانت(ات)املزتوجنياللغة العربيةمصطفى بناكو23

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةسكينة دحامن24

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةابتسام زكرايء العلوي25

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةهند  امخلريي26

1ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةزهرية غزيل27

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةوصال بنقارة28

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةسعاد أ ومتراغت29

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةحنان بسعد30

دكروم31 1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةسارة  ا 

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةمينة ابرايك32

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةكرمية شكري33

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةاحصرياوي  رش يدة34

2ش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةمرمي أ كومار35

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةحياة أ يت لكصري36

4اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةنعمية بوقنوف37

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةأ سامء الناين38

16 من 15صفحة     
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1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةحس ناء ازانك39

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةابتسام كرو40

4اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةمسية هباش41

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةمرمي  اضكوك42

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةاسامء اوعيل43

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةسعيد الوعرايب44

1اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةحسن  أ يت حيدة45

3اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةيوسف الغجدايم46

2اترودانت(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةخادل املعرويف47

5طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةعبد الرحمي بال48

1طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةاحلسن اومبار49

4طاطا(ات)غري املزتوجنياللغة العربيةاجموض احلسن50

داوتنانالاس تحقاقالتكنولوجيامحزة هيالةل1 1أ اكدير ا 

1تزينيتالاس تحقاقالتكنولوجياايرس  كردوس2

نزاكن أ يت ملولالاس تحقاقالتكنولوجياايوب بوزداياك3 2ا 

3اش توكة أ يت ابها(ات)غري املزتوجنيالتكنولوجيافاطمة ادعدي4

1اترودانت(ات)غري املزتوجنيالتكنولوجياالياس القصيب5

6طاطا(ات)غري املزتوجنيالتكنولوجيارىض حففويح6

16 من 16صفحة     


