
  

 

 

 - ، الحي الحسني شارع سيدي عبدالرحمانبن سينا و املتقى شارع  سطات-بية والتكوين لجهة الدارالبيضاءاألكاديمية الجهوية للتر 

  - قسم تدبير املوارد البشرية
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 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé ابن امسيك اللغة العربية BH342874 غزالن فالح 12591 1

 Visé ابن امسيك اللغة العربية BL57633 هدى الفالح االدريسي 12721 2

 Visé ابن امسيك اللغة العربية JT1981 عزالدين السنباطي 12574 3

 Visé احلي احلسين اللغة العربية WA173414 خدجية بلحيمر 12440 4

 Visé احلي احلسين اللغة العربية BK385805 املقدام فاطمة الزهراء 12355 5

 Visé احملمدية اللغة العربية F745083 ابتسام األمحر 12753 6

 Visé احملمدية اللغة العربية V271191 بوعزة انصر 12384 7

 Visé برشيد اللغة العربية W 284615 سعاد املنياين 12475 8

 Visé برشيد اللغة العربية Q289158 زهرية اخمارطي 12465 9

 Visé بنسليمان اللغة العربية UB75158 خدجية زروق 12756 10

 Visé بنسليمان اللغة العربية Z480695 عماد احميدو 12583 11

 Visé بنسليمان اللغة العربية CB202083 خدجية الزهري 12434 12

 Visé سطات اللغة العربية IB511468 بركاوي حممد 12370 13

 Visé سطات اللغة العربية QA 153739 حسناء البخاري 12399 14

 

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé سطات اللغة العربية WB173016 لبنة كسمي 12632 15

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BB129281 وجدان محومي 12730 16

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BJ301788 أمحد صادق 12317 17

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BB128393 ايسني حبات 12740 18

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BJ 275912 مصطفى مدود 12680 19

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BH465218 يونس قراشي 12747 20

 Visé سيدي بنور اللغة العربية MC235585 سناء صقليب 12506 21

 Visé سيدي بنور اللغة العربية H488498 كمال الفرعوين 12630 22

 Visé سيدي بنور اللغة العربية PB142973 عبد السالم بوحامد 12544 23

 Visé سيدي بنور اللغة العربية ID42137 حفيظة بن توجة 12407 24

 Visé سيدي بنور اللغة العربية MC228665 حفيظة فناش 12408 25

 Visé عني السبع احلي احملمدي اللغة العربية BJ326561 ليلى اوزايتني 12644 26

 Visé مديونة اللغة العربية BM2684 حممد الزكراوي 12651 27

 Visé مديونة اللغة العربية EE39760 فتيحة بن ملوك 12617 28

 Visé موالي رشيد اللغة العربية PB141616 حممد اخلسواين 12649 29

 

 


