
  

 

 

 - ، 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 عني الشق الرتبية اإلسالمية BK273272 مرمي أحدوش 10154 1

 Visé مديونة الرتبية اإلسالمية BB83227 امينة تكيت 10032 2

 Visé الفداء الرتبية اإلسالمية BE591664 أمساء الشاوي 10011 3

 Visé الفداء الرتبية اإلسالمية BK615014 فاطمة الزهراء وحداين 10129 4

 Visé ابن امسيك الرتبية اإلسالمية BH160637 بشرى نيازي 10038 5

 Visé سيدي الربنوصي الرتبية اإلسالمية Y304787 الباقي اثمرعبد  10088 6

 Visé سيدي الربنوصي الرتبية اإلسالمية D440433 ندى زينوي 10165 7

 Visé الفداء الرتبية اإلسالمية N195326 حفيظ جيجي 10051 8

 Visé النواصر الرتبية اإلسالمية V286617 حدجية سراج 10046 9

 Visé برشيد الرتبية اإلسالمية MC124839 احلكيم عبيدعبد  10090 10

 Visé سيدي بنور الرتبية اإلسالمية D790109 نبيل فيكري 10162 11

 Visé احملمدية الرتبية اإلسالمية G379518 عادل اتيت 10082 12

 Visé احلي احملمدي عني السبع الرتبية اإلسالمية PB208060 مينة فاتح 10160 13

 Visé موالي رشيد الرتبية اإلسالمية AD260345 البوكيليصابرين  10078 14

 Visé احلي احلسين الرتبية اإلسالمية JC503478 فاطمة عاقيل 10131 15

 الالئحة االسمية للسيدات والسادة األساتذة الذين تم التأشير على ملفاتهم

 من طرف السيدة مراقبة الدولة
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 Visé سيدي الربنوصي الرتبية اإلسالمية T255423 هشام عطاش 10170 16

 Visé الفداء الرتبية اإلسالمية BK170531 ابراهيم قاسم 10006 17

 Visé سطات الرتبية اإلسالمية Y424769 عصام بنحمو 10121 18

 Visé سيدي بنور الرتبية اإلسالمية BK359426 اوضرايع  حممد 10033 19

 Visé امسيكابن  الرتبية اإلسالمية BE842685 سعيد شابو 10074 20

 Visé سيدي بنور الرتبية اإلسالمية JC356252 حممد لتقال 10146 21

 Visé مديونة الرتبية اإلسالمية U111961 حممد قامسي العلوي 10144 22

 Visé سطات الرتبية اإلسالمية BH376491 عبد اهلادي قطايب االدريسي 10115 23

 Visé سيدي بنور اإلسالميةالرتبية  KB8154 هالل اخلمليشي 10172 24

 

 

 

 

 

 

 


