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سعاد سلوان50016أكادير  إدا وتنان1

عتيقة رياض50566أكادير  إدا وتنان2

زهرة شتوان50004أكادير  إدا وتنان3

بادسي فاطمة50413أكادير  إدا وتنان4

فاضمة بولحسن50704أكادير  إدا وتنان5

كريم الحيان50673أكادير  إدا وتنان6

ف كردالس50043أكادير  إدا وتنان7 أشر

مليكة نايت سعيد50075أكادير  إدا وتنان8

جميلة بوتخرست50038أكادير  إدا وتنان9

مينة الرامي50089أكادير  إدا وتنان10

وفاء وكاك50060أكادير  إدا وتنان11

مينة يحياوي50068أكادير  إدا وتنان12

ن الخش50507أكادير  إدا وتنان13 الحسي 

فتيحة بن عمر50574أكادير  إدا وتنان14

فاطمة زهيد50023أكادير  إدا وتنان15

فاطمة الزهراء السعيدي50342أكادير  إدا وتنان16

ي51372إنزكان ايت ملول1
ق  مصطفن  الشر

عبد العزيز النقاش51006إنزكان ايت ملول2

بهيجة نرصي51493إنزكان ايت ملول3

نادية الحميدي51444إنزكان ايت ملول4

مليكة اغايو51251إنزكان ايت ملول5

رشيدة بوفتال51238إنزكان ايت ملول6

يونس عبدي51436إنزكان ايت ملول7

2020نونرب - مباراة توظيف أ طر ادلمع الإداري والرتبوي والاجامتعي 

** امللحقون الرتبويون **

*** 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 
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حسن عد51330إنزكان ايت ملول8

جمعة  حموش51249إنزكان ايت ملول9

محمد شكوح51253إنزكان ايت ملول10

نوال فوزي51162إنزكان ايت ملول11

محمد أبلزيز51180إنزكان ايت ملول12

حليمة محيب51351إنزكان ايت ملول13

فاطمة بوهرة51482إنزكان ايت ملول14

ي50880اشتوكة آيت باها1
عبدالرحيم حمدانن

نعيمة امدلن50784اشتوكة آيت باها2

اميمة باب الزين50840اشتوكة آيت باها3

عبدهللا  مرو50810اشتوكة آيت باها4

ابراهيم اوشاوي50955اشتوكة آيت باها5

ي50824اشتوكة آيت باها6
عبد الرزاق اليمانن

محمد الكزويت50969اشتوكة آيت باها7

غزالن الكنن50804اشتوكة آيت باها8

محمد بن شيخ50749اشتوكة آيت باها9

هدى  بوخي 50852اشتوكة آيت باها10

عبد العزيز بنحوايس50778اشتوكة آيت باها11

حسناء  أقسيس50844اشتوكة آيت باها12

ابراهيم بن الطاهر50788اشتوكة آيت باها13

حسن سوسو50730اشتوكة آيت باها14

عائشة    اومشي  50833اشتوكة آيت باها15

خالد فوطاك50856اشتوكة آيت باها16

حسناء افشلي50972اشتوكة آيت باها17

مريم ابرشيح51881تارودانت1

ي52181تارودانت2
احمد الخضي  الوزانن
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فاطمة الزهراء  قراش 52294تارودانت3

لحسن اباحمو51541تارودانت4

محمد امجوض51993تارودانت5

رضوان مهاجر51699تارودانت6

عمر أكوز51705تارودانت7

عمر ترعي52312تارودانت8

عروة اغالم52243تارودانت9

خديجة ازو51987تارودانت10

سعيد  عبد الجليل 51510تارودانت11

ابتسام لكويس52020تارودانت12

ن52038تارودانت13 فاطمة الزهراء  ماءالعيني 

عبد الرحيم النوحي52091تارودانت14

مينة صديق51606تارودانت15

سمي  هرو52300تارودانت16

كريمة الموين52079تارودانت17

مليكة مساعد51997تارودانت18

أمينة بدر52001تارودانت19

عبد العزيز اقسيد52219تارودانت20

عبدالعزيز بواكساس52062تارودانت21

خالد بن الصديق52274تارودانت22

شيلي51734تارودانت23 يونس الير

مريم البدري52215تارودانت24

ي 51748تارودانت25 حمزة دركانر

 الشكدالي52309تارودانت26
لبنن

ي51596تارودانت27
كمال المتف 

ابراهيم ايت موليد51968تارودانت28
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فيصل أزدو51538تارودانت29

ي52250تارودانت30 يوسف ادهاينر

عبدالرحيم بوشياح52169تارودانت31

نيت1 ن رشيد موتشو52500تي 

نيت2 ن محمد معتصم52398تي 

نيت3 ن أسماء السماللي52490تي 

نيت4 ن موالي احمد كردنا52507تي 

نيت5 ن نجاة بهوش52552تي 

نيت6 ن ي52471تي  مريم الرقينر

نيت7 ن خديجة بالعكي 52544تي 

نيت8 ن زكرياء أزناك52404تي 

نيت9 ن رضوان شوري52486تي 

نيت10 ن أمينة بواليم52410تي 

نيت11 ن علي شامور52339تي 

نيت12 ن عبدهللا ادبيه52355تي 

نيت13 ن عبد الحق بومعزة52521تي 

نيت14 ن لطيفة أركان52444تي 

نيت15 ن عبدهللا  كواغو52610تي 

سفيان  اوزكري52772طاطا1

مصطفن العباسي52789طاطا2

غزالن العساوي52745طاطا3

ي 52635طاطا4
عبد المجيد  جحمونن

الحسن رميدين52734طاطا5

ي52751طاطا6
حميد فكراسر

ي52731طاطا7 حسن وعرانر

عبد الحميد  االبراهيمي 52683طاطا8
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ن حداد52733طاطا9 محسي 

سعيدة بوداود52785طاطا10

عبد هللا خليل52716طاطا11
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