
اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم الثانوي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

الئحـــة إضافيـــــة 

رقم االمتحان

الرياضيات التخصص

بوحويدة أنس1 407006

براح املهدي2 407016

سطيف امال3 407017

تويا خديجة4 407030

407033 احديد رشيد5

ازاك رضوان6 407035

كركاس عادل7 407053

وسيط الزهراء فاطمة8 407080

عالوي   كريم9 407085

العدالوي امين محمد10 407094

نعيم نبيل11 407103

مزيان نعيمة12 407108

برددوش  أسامة13 411008

الفتوح  أناس14 411014

فكاك احماد15 411033

حسني احمد16 411035

رؤوف اسية17 411046

املؤدن الحبيب18 411049

عزالني املصطفى19 411060

نوصيري املهدي20 411062

الغاني حدو21 411106

بوليف حسناء22 411117

جليدان حسناء23 411118

رابيع ربيع24 411144
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قيس رجاء25 411147

بويكوتى رشيد26 411153

أودرهوش  سارة27 411167

القاسمي سعيد28 411178

حوفظي صالح29 411201

بهي صالحة30 411203

ختنتن طارق31 411208

موحريز طارق32 411210

العسري  هللا عبد33 411243

نشاط املطلب عبد34 411245

تلفنا عبدالرحمان35 411251

موتسين عبدالعزيز36 411258

القائد عبدهللا37 411261

بادو عزالدين38 411265

موماد عزيز39 411270

الطاهري الزهراء فاطمة40 411288

حود بن  فتيحة41 411295

عريض فوزية42 411299

411310 هشامي نعيمة لال43

مصباح  محمد44 411322

اعدو محمد45 411324

املنديلي محمد46 411333

بدراوي محمد47 411338

ياسني محمد48 411360
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رهيف مريم49 411371

مسبيح مريم50 411373

بوسيف مهدي51 411381

العباس ابن وديع52 411416

الفقيه ابن يوسف53 411428
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