
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

10 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

اترودانت925257املكدر فاطمة3415439

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

10 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

10 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

10 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

10 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

10 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

10 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

10 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

10 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

10 من 10الصفحة 


