
  

 

 

 - ، 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 ع. احلياة واألرض H642077 ملياء العازيز 11536 1

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض D437470 مجيلة الورايغلي 11297 2

 Visé احلي احلسين ع. احلياة واألرض CD144757 مرمي اخلشييب  11578 3

 Visé احملمدية ع. احلياة واألرض Q290941 حنان أبو عنان 11325 4

 Visé سيدي الربنوصي ع. احلياة واألرض BB95525 أمرية اجلعيدي 11257 5

 Visé احلي احلسين ع. احلياة واألرض GA123710 ماجدة لعظيم 11549 6

 Visé احلي احملمدي عني السبع ع. احلياة واألرض BJ324767 محيد احلادي  11322 7

 Visé سيدي الربنوصي ع. احلياة واألرض BB106938 حسناء العاشي 11309 8

 Visé موالي رشيد ع. احلياة واألرض BH448960 مصطفى مجح 11593 9

 Visé احلي احلسين ع. احلياة واألرض BK377901 غزالن ابنوص 11478 10

 Visé الفداء ع. احلياة واألرض BL120885 ماجدة أمعارجي 11548 11

 Visé احملمدية ع. احلياة واألرض TA102490 سارة عارض  11399 12

 Visé عني الشق ع. احلياة واألرض CD241847 مرمي املريين 11583 13

 Visé اجلديدة ع. احلياة واألرض MC210661 خدجية وكاح 11355 14

 Visé عني الشق ع. احلياة واألرض BK265519 جرباوي شفيقة 11294 15

 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 مديونة ع. احلياة واألرض JC490467 علي حن 11474 16

 Visé برشيد ع. احلياة واألرض M518880 صالح الدين زرزاخ 11444 17

 Visé احلي احلسين ع. احلياة واألرض BK404973 أمساء حفيض 11218 18

 Visé الفداء ع. احلياة واألرض BB99714 خدودي سكينة 11339 19

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض N332002 عبد اللطيف الظهراوي 11461 20

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض W364220 سيف الدين عركاب 11431 21

 Visé بنسليمان ع. احلياة واألرض MC212655 أمينة الزاهر 11259 22

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض MC220230 املهدي بنعائشة 11250 23

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض JC488882 حممد اليعقويب 11562 24

 Visé موالي رشيد ع. احلياة واألرض BB129661 فضيلة نظيف 11505 25

 Visé انفا ع. احلياة واألرض T256866 مرمي الرخيلة 11579 26

 Visé النواصر ع. احلياة واألرض U172539 حممد صاحل 11569 27

 Visé سطات ع. احلياة واألرض MA119114 جناة بلكويري 11606 28

 

 

 

 

 

 

 


