
  

 

 

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

  - قسم تدبير املوارد البشرية

 :12365     :91.94.71/91.94.60/91.94.79  0522   :90.33.76  0522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية المديرية اإلقليمية مادة التخصص رقم البطاقة الوطنية االسم والنسب رقم االمتحان ر.ت

 Visé سطات اللغة العربية WA200479 سعيد مرسلي 12480 1

 Visé مديونة اللغة العربية Q296674 فاطمة الزهراء صوينية  12600 2

 Visé سيدي بنور اللغة العربية M573108 شيماء زايدي 12520 3

 Visé بنسليمان اللغة العربية TA102603 عبد الرحيم احراكة 12538 4

 Visé برشيد اللغة العربية M 290896 فاطنة رضيف 12614 5

 Visé سطات اللغة العربية W 313 709 وهيبة الشيخاوي 12735 6

 Visé سيدي بنور اللغة العربية M408535 سعيد كرومي 12479 7

 Visé احملمدية اللغة العربية M459593 امني الباليل 12361 8

 Visé سطات اللغة العربية WA220349 عبد االله صادير 12530 9

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية WA205291 فتيحة بوحسني 12618 10

 Visé عني الشق اللغة العربية BK286727 فاطمة الزهراء عبدو  12602 11

 Visé برشيد اللغة العربية PB130809 علي سهال 12582 12

 Visé احلي احلسين اللغة العربية P140489 عبداجمليد العطار 12567 13

 Visé عني الشق اللغة العربية P317082 عمر ايت ابحستوتو 12585 14

 Visé ابن امسيك اللغة العربية PB50744 عبد اإلله بقاس 12750 15

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 Visé موالي رشيد اللغة العربية BH298395 مسرية ايسني 12504 16

 Visé احملمدية اللغة العربية I351143 فتيحة  اورير 12616 17

 Visé احلي احلسين اللغة العربية BL53885 سهام جنيب 12514 18

 Visé بنسليمان اللغة العربية TA101960 أمحد جهري 12316 19

 Visé احلي احلسين اللغة العربية BK627251 شيماء بزاز 12519 20

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية JY4935 رشيد احلراين 12451 21

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BB41549 خالد لشهب 12431 22

 Visé احلي احلسين اللغة العربية BK343094 أيوب حسيين 12368 23

 Visé احلي احلسين اللغة العربية WA186067 كرمي الشومي 12623 24

 Visé عني الشق اللغة العربية BK516397 أيوب بربيش 12367 25

 Visé عني الشق اللغة العربية BH448235 سارة لعريوي 12472 26

 Visé عني الشق اللغة العربية Z473042 حممد رضا اجلراري 12658 27

 Visé ابن امسيك اللغة العربية BK279365 سهام منري 12515 28

 Visé احملمدية اللغة العربية PB155496 عز الدين مستعد 12573 29

 Visé احلي احملمدي عني السبع اللغة العربية BJ398586 مرمي ادريسي اجليد 12667 30

 Visé سيدي بنور اللغة العربية F539986 أمينة الشعباوي 12363 31

 Visé احملمدية اللغة العربية JT1981 منري صربي 12754 32

 Visé احلي احملمدي عني السبع اللغة العربية EE317537 عبد الرحيم الطويل 12539 33
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 Visé احملمدية اللغة العربية T200385 عبدالرحيم صبار 12561 34

 Visé عني الشق اللغة العربية D727469 عبد اجلبار يعقويب 12534 35

 Visé الفداء العربيةاللغة  BK230711 الفياليل  طارق 12346 36

 Visé احملمدية اللغة العربية T197109 امحد بعمي 12315 37

 Visé الفداء اللغة العربية BK392728 ميقبال رضى 12686 38

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BJ401029 سعاد بشري 12516 39

 Visé النواصر اللغة العربية BK388106 بنفاطمة ايسني 12375 40

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية BH393076 حممد فاحل 12660 41

 Visé سيدي بنور اللغة العربية MC251065 فاحتة منصوري 12594 42

 Visé احملمدية اللغة العربية P278506 خالد كجوط 12430 43

 Visé احلي احلسين اللغة العربية BK353557 نورة خضراوي 12715 44

 Visé سطات اللغة العربية JC518925 بركاوياحلسن  12334 45

 Visé النواصر اللغة العربية UC142770 حممد بوفتات 12656 46

 Visé النواصر اللغة العربية BE746362 هشام حبري 12723 47

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية M406378 نزهة نصري 12701 48

 Visé النواصر العربيةاللغة  P286734 حممد انصيلي 12654 49

 Visé مديونة اللغة العربية U165288 هشام عماري 12724 50

 Visé احلي احملمدي عني السبع اللغة العربية BK521613 مرمي الروداين 12669 51
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 Visé مديونة اللغة العربية BK520271 حكيمة اوشرع 12410 52

 Visé احملمدية اللغة العربية UC118599 عبد اخلالق أرزيقي 12535 53

 Visé سيدي الربنوصي اللغة العربية Y155891 نعيمة استوتو 12703 54

 Visé النواصر اللغة العربية HH57460 يوسف زعزاع 12744 55

 Visé اجلديدة العربيةاللغة  H471380 نورة ازبيدة 12713 56

 Visé سيدي بنور اللغة العربية M93807 نعيمة فرار 12706 57

 Visé سيدي بنور اللغة العربية AD210752 خدجية السفرجلة 12435 58

 Visé سيدي بنور اللغة العربية H449486 لطيفة إمتاز 12635 59

 

 

 

 

 

 

 

 


