
مديرية التعيين بعد التخرجرقم الطلباالسم و النسبرقم االمتحان التخصصت.ر

تزينيت1027356ابنعز مصطفى18871ملحقو الإدارة والاقتصاد1

دا وتنان951068درايم أ سامء18740ملحقو الإدارة والاقتصاد2 أ اكدير  اإ

ش توكة أ يت ابها1001843بن ضاوش فاطمة الزهراء18533ملحقو الإدارة والاقتصاد3

نزاكن ايت ملول936494لعرج عبدهللا18875ملحقو الإدارة والاقتصاد4 اإ

نزاكن ايت ملول891926سايس امحد18736ملحقو الإدارة والاقتصاد5 اإ

نزاكن ايت ملول1013389املناين مسية18861ملحقو الإدارة والاقتصاد6 اإ

نزاكن ايت ملول878093اخلري سهام18563ملحقو الإدارة والاقتصاد7 اإ

اترودانت959722ادموح امحد18730ملحقو الإدارة والاقتصاد8

نزاكن ايت ملول891979مليك أ سامء18584ملحقو الإدارة والاقتصاد9 اإ

نزاكن ايت ملول1021472دمايم ايسني18700ملحقو الإدارة والاقتصاد10 اإ

اترودانت906218توفيق مسرية18542ملحقو الإدارة والاقتصاد11

اترودانت932406لكرار حنان18810ملحقو الإدارة والاقتصاد12

اترودانت924277باليل اميان18840ملحقو الإدارة والاقتصاد13

ش توكة أ يت ابها876102شينو خدجية18820ملحقو الإدارة والاقتصاد14

طاطا968441بنصدوق هنيةل18515ملحقو الإدارة والاقتصاد15

اترودانت1008350ايت عبد هللا احلسني ايسني18654ملحقو الإدارة والاقتصاد16

طاطا963049ايت مو ىس  فاطمة18513ملحقو الإدارة والاقتصاد17

ش توكة أ يت ابها885855بزيد فيصل18848ملحقو الإدارة والاقتصاد18

نزاكن ايت ملول1024431بوكبش مسرية18610ملحقو الإدارة والاقتصاد19 اإ

تزينيت1017038احلرميس فاطمة18789ملحقو الإدارة والاقتصاد20

اترودانت970317الرزويك مرمي18818ملحقو الإدارة 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 الإداري 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 
ر
للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباق

بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر
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اترودانت1003268اابكوك غزلن18657ملحقو الإدارة والاقتصاد22

نزاكن ايت ملول1036762بن الهتايم محمد18872ملحقو الإدارة والاقتصاد23 اإ

اج حلمية18737ملحقو الإدارة والاقتصاد24 دا وتنان982221اواحل أ اكدير  اإ

اترودانت914309امغاري ايوب18686ملحقو الإدارة والاقتصاد25

تزينيت898685بن الطالب محمد18795ملحقو الإدارة والاقتصاد26

نزاكن ايت ملول903984اابحساق هاجر18775ملحقو الإدارة والاقتصاد27 اإ

دا وتنان1044446احلراب مرمي18782ملحقو الإدارة والاقتصاد28 أ اكدير  اإ

تزينيت876976اعالمن خوةل18669ملحقو الإدارة والاقتصاد29

تزينيت1003543اوهبا ايسني18599ملحقو الإدارة والاقتصاد30

تزينيت972531اابعقيل حنان18720ملحقو الإدارة والاقتصاد31

دا وتنان1008351لكويل فاطمتو18621ملحقو الإدارة والاقتصاد32 أ اكدير  اإ

طاطا1015491بلحاج خدجية18710ملحقو الإدارة والاقتصاد33

اترودانت997980أ تزمورت مرمي18509ملحقو الإدارة والاقتصاد34

تزينيت873634ادحييا هنيةل18670ملحقو الإدارة والاقتصاد35

دا وتنان1060224أ زاين الزهراء18565ملحقو الإدارة والاقتصاد36 أ اكدير  اإ

ميان18591ملحقو الإدارة والاقتصاد37 دا وتنان897991سلمي اإ أ اكدير  اإ

د برامي عبد الغين18706ملحقو الإدارة والاقتصاد38 اترودانت908328اإ

طاطا882497جحوج ش اميء18516ملحقو الإدارة والاقتصاد39

اترودانت954322صديق هنيةل18602ملحقو الإدارة والاقتصاد40

اترودانت953435بنعيل عبدالعزيز18631ملحقو الإدارة والاقتصاد41

اترودانت901231صدوق حنان18570ملحقو الإدارة والاقتصاد42

اترودانت895855موم عبد الكرمي18777ملحقو الإدارة والاقتصاد43

خصايص سعيدة18809ملحقو الإدارة والاقتصاد44 اترودانت1008190اإ

اترودانت965436اعوينة برشى18601ملحقو الإدارة والاقتصاد45
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تزينيت886951براكش  محمد18691ملحقو الإدارة والاقتصاد46

طاطا985414اخنخام ش اميء18797ملحقو الإدارة والاقتصاد47

ش توكة أ يت ابها873373منتايك مرمي18867ملحقو الإدارة والاقتصاد48

تزينيت959738حسوا   اسامء18560ملحقو الإدارة والاقتصاد49

ش توكة أ يت ابها998815خايل مليكة18543ملحقو الإدارة والاقتصاد50

طاطا994586القول  لطيفة18579ملحقو الإدارة والاقتصاد51

ش توكة أ يت ابها917187ونزيض الهام18578ملحقو الإدارة والاقتصاد52

ش توكة أ يت ابها913065امرير مراد18676ملحقو الإدارة والاقتصاد53

طاطا1004802اجبابدي مليكة18786ملحقو الإدارة والاقتصاد54

طاطا932901لكرار مسرية18665ملحقو الإدارة والاقتصاد55

طاطا969516افكري ابراهمي18684ملحقو الإدارة والاقتصاد56

طاطا1011477فاحت غزلن18699ملحقو الإدارة والاقتصاد57

طاطا979031عكراش  فاطمة18869ملحقو الإدارة والاقتصاد58

طاطا989775امحلري هند18559ملحقو الإدارة والاقتصاد59

نزاكن ايت ملول876850بوضار عائشة18157امللحقون الاجامتعيون1 اإ

تزينيت1005998أالكل هشام18109امللحقون الاجامتعيون2

طاطا934511امليلودي فاطمة18093امللحقون الاجامتعيون3

نزاكن ايت ملول932421متىل حس ناء18081امللحقون الاجامتعيون4 اإ

ش توكة أ يت ابها944502شامخ مصطفى18026امللحقون الاجامتعيون5

اترودانت946935رمضان عبد الكرمي18044امللحقون الاجامتعيون6

اترودانت909031واغزن  عبدامحليد18156امللحقون الاجامتعيون7

نزاكن ايت ملول1003048ادلاودي زينب18084امللحقون الاجامتعيون8 اإ

اترودانت952337اخلال  هدى18052امللحقون الاجامتعيون9
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طاطا949331أ حسيل  حلسن18111امللحقون الاجامتعيون10

طاطا978384العابد هشام18089امللحقون الاجامتعيون11

اترودانت876669الرمحوين نورة18144امللحقون الاجامتعيون12

طاطا1003749شاكر زينبة18099امللحقون الاجامتعيون13

دا وتنان925526اوبوزيد فاطمة18147امللحقون الاجامتعيون14 أ اكدير  اإ

اترودانت921655رعيش احلسن18028امللحقون الاجامتعيون15

اترودانت926884ابيك  مرمي18129امللحقون الاجامتعيون16

اترودانت1056525الهاليل  عامثن18060امللحقون الاجامتعيون17

اترودانت918056اليوربوعي عيل18007امللحقون الاجامتعيون18

دا وتنان1041058ابلهاض سكينة18102امللحقون الاجامتعيون19 أ اكدير  اإ

ش توكة أ يت ابها1020876زيكيس ماجدة18143امللحقون الاجامتعيون20

طاطا936093اومهو سفيان18011امللحقون الاجامتعيون21

اترودانت960130جغاميي رش يد18045امللحقون الاجامتعيون22

دا وتنان890482اوبهييي هند18151امللحقون الاجامتعيون23 أ اكدير  اإ

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 اإ

طاطا921850زبري محمد امني19256احلراسة والتوثيق: تربوي 2

نزاكن ايت ملول938831فائز امحد19110احلراسة والتوثيق: تربوي 3 اإ

طاطا926022ادانرص مروان19355احلراسة والتوثيق: تربوي 4
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طاطا944758بكز ربيعة19345احلراسة والتوثيق: تربوي 5

اترودانت969075رشيق سلمية19067احلراسة والتوثيق: تربوي 6

اترودانت972900الهبلوج عفاف19329احلراسة والتوثيق: تربوي 7

اترودانت898594الهداج ملياء19046احلراسة والتوثيق: تربوي 8

اترودانت982177لغزلوي 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 اإ

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 اإ

نزاكن ايت ملول920728املدبوح  غزلن19375احلراسة والتوثيق: تربوي 24 اإ

اترودانت945478اسوس خدجية19283احلراسة والتوثيق: تربوي 25

اترودانت970348ابحسني عبد العزيز19312احلراسة والتوثيق: تربوي 26

9 من 5الصفحة 



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 الإداري 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 
ر
للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباق

بية والتكوين سوس ماسة crmefsm.ac.ma: الجهوي لمهن التر

نزاكن ايت ملول925056جعفر محمد19064احلراسة والتوثيق: تربوي 27 اإ

طاطا973972اعشاق انتصار19365احلراسة والتوثيق: تربوي 28

اترودانت898327جعفر امبارك19291احلراسة والتوثيق: تربوي 29

نزاكن ايت ملول1023222ايت بيه  حس ناء19104احلراسة والتوثيق: تربوي 30 اإ

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  اإ

دا وتنان896017الهروش مرمي19114احلراسة والتوثيق: تربوي 36 أ اكدير  اإ

تزينيت1039546احلرابن مصطفى19078احلراسة والتوثيق: تربوي 37

دا وتنان989623بوازيض احلسني19087احلراسة والتوثيق: تربوي 38 أ اكدير  اإ

تزينيت902468أ دادا أ يوب19178احلراسة والتوثيق: تربوي 39

دا وتنان945214حسمهاهللا لبىن19198احلراسة والتوثيق: تربوي 40 أ اكدير  اإ

ش توكة أ يت ابها982719ميني س ناء19053احلراسة والتوثيق: تربوي 41

دا وتنان884735رصايف نزهة19158احلراسة والتوثيق: تربوي 42 أ اكدير  اإ

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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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
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ر
للتعرف عىل مقرات التكوين وإجراءات التسجيل لباق
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تزينيت1023426بودار  خوةل19250احلراسة والتوثيق: تربوي 49

طاطا992333املميوين  صفية19243احلراسة والتوثيق: تربوي 50

ش توكة أ يت ابها869243الفقري ش اميء19299احلراسة والتوثيق: تربوي 51

طاطا910956املرابط خدجية19000احلراسة والتوثيق: تربوي 52

تزينيت978984لكساير محمد19038احلراسة والتوثيق: تربوي 53

تزينيت940395بودلل 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 اإ

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

اترودانت1029457بلهييي 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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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 اإ

نزاكن ايت ملول963810العنرصوي محمد19578حتضري اخملتربات: تربوي 16 اإ

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 اإ

تزينيت1061490القداح فاطمة19775حتضري اخملتربات: تربوي 30

طاطا995326شهيد جامل19527حتضري اخملتربات: تربوي 31

نزاكن ايت ملول911904الواثق عبدالصمد19742حتضري اخملتربات: تربوي 32 اإ

اش توكة أ يت ابها972737بلمودن عائشة19601حتضري اخملتربات: تربوي 33
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نان936118بن عدي  خدجية19509حتضري اخملتربات: تربوي 34 داوت أ اكدير اإ

نان950434مرزوق سكينة19754حتضري اخملتربات: تربوي 35 داوت أ اكدير اإ

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
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