
مادة التعيينأكاديمية التعيينرقم البطاقة الوطنيةالتخصصاالسم والنسبت.ر

اللغة الفرنسيةالشرقD743394االقتصادأميمة بعديوي1

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتM 578168االقتصادغزالن الحيداني2

اللغة الفرنسيةالداخلة وادي الذهبG694060االقتصادإيمان الالوي3

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتJF44621االقتصادعياد الساحي4

اللغة الفرنسيةكلميم واد نونY416594االقتصاديوسف السرغيني5

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتF534451االقتصادجالل مغار6

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتBJ440513التدبيرهجر شرفي7

اللغة الفرنسيةكلميم واد نونAD231896التدبيريسرى دهاج8

اللغة الفرنسيةالداخلة وادي الذهبZT200272التدبيراملهدي األشهب9

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةCD546175التدبيرأميمة رض ى10

اللغة الفرنسيةطنجة تطوان الحسيمةT239855التدبيرهاجر زبير11

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتEE766454الترجمةسارة ملهيوي12

الرياضياتكلميم واد نونPB232171الرياضياتالحسين أوعبو13

الرياضياتدرعة تافياللتEE747628الرياضياتزهير مركول14

الرياضياتكلميم واد نونJC500499الرياضياتعبدالكريم القهوي 15

الرياضياتدرعة تافياللتVA122993الرياضياتحميد أوهورير16

الرياضياتدرعة تافياللتH582636الرياضياتخولة أبونعجة17

الرياضياتكلميم واد نونHH158301الرياضياتيوسف حنون18

الرياضياتدرعة تافياللتD998385الرياضياتعبد الهادي وعليلي19

الرياضياتدرعة تافياللتCD585960الرياضياتفاطمة احميداني20

الرياضياتالداخلة وادي الذهبZG 131622الرياضياتفقراوي عبد الغني21

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتEE494606الفيزياء جمال الكرومي22

الفيزياء والكيمياءالداخلة وادي الذهبMA124624الفيزياءالكاس ي ملياء23

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتBH375130الفيزياءاألبيض يوسف24

الفيزياء والكيمياءكلميم واد نونFA162833الفيزياءزيان توفيق25

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتPB202401الفيزياءعبدالرحيم بكاك26

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتV260236الفيزياءادريس بوحميدي27

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتVA111700الفيزياءلحسن زهير28

الفيزياء والكيمياءكلميم واد نونCN11184الفيزياءادريس بن احساين29
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الفيزياء والكيمياءكلميم واد نونZT205205الفيزياءايوب الهيداني30

الفيزياء والكيمياءدرعة تافياللتJ433740الفيزياء إبراهيم اربابي31

املعلومياتدرعة تافياللتAE162121املعلومياتكنزة مغوش32

املعلومياتكلميم واد نونJM58915املعلومياتيونس ابحشوش33

املعلومياتدرعة تافياللتH636515املعلومياتوفاء  الهليل34

املعلومياتدرعة تافياللتEE469792املعلومياتفاطمة الزهراء العلوي35

املعلومياتدرعة تافياللتI639577املعلومياتبهيجة بوملعاط36

الرياضياتكلميم واد نونJB456196الهندسة الكهربائيةمحمد اكور37

الرياضياتدرعة تافياللتEA131806الهندسة الكهربائيةيوسف بركال38

الرياضياتدرعة تافياللتWB184188الهندسة الكهربائيةحفيظة بوقصيب 39

الرياضياتكلميم واد نونWB178912الهندسة الكهربائيةأمين بوطحيش40

الرياضياتالداخلة وادي الذهبJA163302الهندسة الكهربائيةعمر شاهير41

الرياضياتدرعة تافياللتCD239152الهندسة الكهربائيةحكيمة شحون 42

الرياضياتدرعة تافياللتBB120767الهندسة الكهربائيةمريم الدغري43

الرياضياتكلميم واد نونMC259386الهندسة الكهربائيةفيصل الجرجاري44

الرياضياتكلميم واد نونGM183872الهندسة الكهربائيةخديجة الحروري45

الرياضياتدرعة تافياللتM494495الهندسة الكهربائيةمروان حزمي46

الرياضياتكلميم واد نونBB127710الهندسة الكهربائيةإيمان جعدان47

الرياضياتدرعة تافياللتEE805377الهندسة الكهربائيةسكينة ومنينة48

الرياضياتكلميم واد نونHA186073الهندسة امليكانيكيةزينب اكتف49

الرياضياتكلميم واد نونJD64624الهندسة امليكانيكيةسفيان ارجدال 50

الرياضياتدرعة تافياللتIC65144الهندسة امليكانيكيةمحمد بوتفدى51

الرياضياتدرعة تافياللتUA100478الهندسة امليكانيكيةعبد النور الدراوي52

الرياضياتالداخلة وادي الذهبCD483114الهندسة امليكانيكيةعمر الفكاك53

الرياضياتالعيون الساقية الحمراءKB131513الهندسة امليكانيكيةعلي الهاشمي54

الرياضياتدرعة تافياللتMC252722الهندسة امليكانيكيةياسين الحيمر55

الرياضياتكلميم واد نونIB216608الهندسة امليكانيكيةأيمن العميري56

الرياضياتدرعة تافياللتEE364282الهندسة امليكانيكيةأمين غزدالي57

الرياضياتكلميم واد نونUB82106الهندسة امليكانيكيةإبراهيم أكوران58

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتBK635041اللغة الفرنسيةشيماء  كنضمار59

اللغة الفرنسيةكلميم واد نونDN25047اللغة الفرنسيةملياء خوبال60

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتWA234928اللغة الفرنسيةشيماء عيش ي61

اللغة الفرنسيةدرعة تافياللتBE895619اللغة الفرنسيةابتسام مقين باهلل62
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