
ي تيب  رقم التأجتررقم االمتحانNOM ET PRENOMاالسم و النسبالرقم التر

Dabaa brahim200071399681ابراهيم الضبع1

ahbouli brahim200111681677ابراهيم الهبولي2

ن3 OUMOUHINE BRAHIM200141116419ابراهيم اومهي 

hrane brahim200201155117ابراهيم حران4

el boukhari aboubaker200311683016ابوبكر البخاري5

ait ider ahmed20033740496أحمد أيت ايدير6

aboujenane ahmed200351233870احمد أبو جنان7

aboustta ahmed200361156818أحمد أبوالستة8

ص9 el bars ahmed200421265734أحمد البر

ي10 el yakoubi ahmed200481157377احمد اليعقوبر

amarir ahmed200491278005احمد أمرير11

oubenyahya ahmed200501549439احمد اوبنيحي12

tazzal ahmed20053206685أحمد تزال13

kaanoune hamid200601178147احمد كاعنون14

mounir ahmed200611047929أحمد منب 15

hamouch ahmed200621156813احمد هموش16

bouizgarne driss200651235245ادريس بوزكارن17

ي عبد الرحمان18
drifi abderrahman200691265441ادريفن

afainou el hassan200931233952الحسن افينو 19

el mghari lahcen200981236601الحسن المغاري20

soukari el hassan201101240742الحسن سوكاري21

friks lahcen201111156778الحسن فركس22

ي23
wazzani el hassan201131405019الحسن وزابن

ن اد بن همو24 id ben hammou lahoucine201151049324الحسي 

ن25 ن ادحسي  id hssaine lahoucine201161121326الحسي 

ن نايت الحيان26 nait oulahyane lahoucine201281550933الحسي 

ي أحمد27
el hamouni ahmed201291176342الحموبن

ي28 daoubih larbi201311175387الدوبيه العربر

ي عبد هللا29
el ayachi abdellah201501157965العياش 

elmalki yahya201521157383المالكي يحي30

بية والتكوين لجهة سوس ماسة المركز الجهوي لمهن التر

(مرتبون باإلسم و النسب)الناجحون بصفة نهائية  

ي  
بوية للموسم التكويب  2021-2020 النتائج النهائية لمباراة ولوج مسلك تكو ين أطر اإلدارة التر
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ben-jaddi mustapha201571174232المصطفن بن جدي 31

el ouai youssef201611550363الواعي يوسف32

el abdallaoui m'barek201651157431امبارك العبدالوى33

el kefouz m'barek2016657240امبارك الكفوز34

amejoud mustapha201681234320أمجوض مصطفن35

ouchikh said201761124325اوشيخ سعيد36

bassam merimi201811448155بسام مريمي37

bougandara belkacem201831173359بلقاس بوكندرا38

bensrihi ahmed201861174185بنرصهي احمد39

ait chikh jillali boujemaa201911283766بوجمعة أيت الشيخ جياللي40

boudaoud lahsen201931581866بوداود لحسن41

bourouys mohamed201951717369بوروايس محمد42

bounagui said202001116409بوناكي  سعيد43

bih abdellah202021682197بيح عبد هللا44

jenkhar tawfik202061237681توفيق جنخار45

ى46 bouchra jamaa202071583162جامع بوش 

kassir jamaa202081048439جامع قارص47

id-balla jamal202101283341جمال اذبال48

ait ba jamal2021254848جمال أيت با49

ait hssaine hatim202181122280حاتم ايت الحساين50

habouch abdellah202191176486حبوش عبد هللا51

benalioua hassan202261504763حسن بن اعليوة52

nidbrahmane hassan202311718877حسن نيد براهمان53

ي خديجة54
hassani khadija202331584026حسنن

aljanh hamid202381174993حميد الجنح55

el aasri hanane202411265501حنان العرسي56

araza khalid202421234462خالد ارزا57

sbissi khalid202431581514خالد اسبيسي58

daoui khalid202451175395خالد الدوي59

ي60 elgharrabi khalid202481583663خالد الغرابر
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baalla khadija2025463972خديجة باعال61

ouzoubaire khadija202561584684خديجة وزبب 62

siki raja202611113591رجاء سيكي63

bendreouich rachid202711399406رشيد بندريويش64

bouhouche rachid202721306243رشيد بهوش65

bouskri rachid202731580190رشيد بوسكري66

biddich rachid202741174143رشيد بيديش67

sessid rachid202751121293رشيد سصيد68

choukri rachid2027657017رشيد شكري69

bougdid redouane202791173421رضوان بوكضيد70

ahmacha zakaria202821544784زكريا احمامشا71

amahou zohra202861279922زهرة أمهو 72

zahoual khames202881269895زهوال خامس73

ي74 el kerzabi salem202891157226سالم الكرزابر

saoud sakr202901719142سعود الصقر75

azelmad said202921175908سعيد أزلماط76

ichaoui said202941284259سعيد اشاوي77

ait tahare said202961261189سعيد ايت الطاهر78

bait said202971401590سعيد بايت79

bennij said202991264541سعيد بنيج80

ray salima203101269195سليمة الراي81

chakhrati samar203111306395سمر الشخراطي82

akdir samir203131681771سمب  اقدير83

faouzi salahddine203191156978صالح الدين فوزي84

azlehad aadil203221234553عادل ازلحاض85

tlidi adil203241113633عادل تليدي86

haddad adil203251405375عادل حداد87

benyad aicha203271173075عائشة بنعياد88

ي89 el khadiri abdelilah203291266147عبد االله الخاضب 

touirtou abdelhilah203301156987عبد االله تويرتو90
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aassassa abdeljalil203321233792عبد الجليل اعساسة91

bourahet abdelhakim203361680455عبد الحكيم بوالراحت92

ي93 hijji abdelhakim203371307386عبد الحكيم حيحر

ben driss abdelhamid203411122431عبد الحميد بن ادريس94

bouhadou abderrahman203481121302عبد الرحمان بوحدو95

l jammar abderrahmane203501407199عبد الرحمان لجمار96

ي97
housni abderrahmane203521117363عبد الرحمن حسنن

zraidi abderrahim203541308655عبد الرحيم  الزريدي98

ouboubker abderrahim203551684090عبد الرحيم أبوبكر99

elfadel abderrahim203611051401عبد الرحيم الفاضل100

bouzit abderrahim203631265065عبد الرحيم بوالزيت101

ي102
 
taki abderrezzak20369718267عبد الرزاق تاق

abouljouf abdessalam2037060851عبد السالم أبو الجوف103

nassiri abdeslam203741116096عبد السالم نارصي104

lachgar abdelaziz203821584291عبد العزيز الشكر105

el moutaouikil abdelaziz203851504775عبد العزيز المتوكل106

amzil abdelaaziz203861305776عبد العزيز أمزيل107

boskri abdelaziz203871399478عبد العزيز بسكر108

oualyad abdelaziz203901177687عبد العزيز ولياض109

ي عينوس110
aainouss abdelghani203911172843عبد الغابن

ي الشكر111
lachgar abdelghani203921267838عبد الغنن

anchkar abdelkabir203941263839عبد الكبب  انشكار112

ait oubaha abdelkebir203951234158عبد الكبب  أيت أبها113

ي114
bendany abdellatif203981234879عبد اللطيف بندابن

boussagui abdellatif203991174371عبد اللطيف بوصاكي115

channouf abdellatif204001583304عبد اللطيف شنوف116

sadik abdallah204101684259 عبد هللا الصادق117

el oufir abdellah204111583595عبد هللا العفب 118

amgarou abdallah204121174657عبد هللا امكرو119

idiken abdellah204131683450عبد هللا ايدايكن120
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bendada abdellah204141717165عبد هللا بن دادا121

bougra abdellah204151717291عبد هللا بوكرا122

jadid abdellah204161683497عبد هللا جديد123

moustaid abdallah204221121179عبد هللا مستعد124

outara abdelhaq204361046807عبدالحق اتار125

oulhaj attman204481238967عثمان الحاج126

اوي127 ghabraoui othman204491115888عثمان غبر

oumalek aziz204531684145عزيز امالك128

ait hmad oubouhou allal204591047482عالل ايت احمد ابهو129

outeldi ali204611239028علي أتدلي130

chajai ali204621580232علي الشجعي131

ايم132 chraim ali204681235666علي ش 

mellouki ali204711718743علي ملوكي133

bahmane omar204801121163عمر بحمان134

souilah omar204911719217عمر صويلح135

ladib omar204931121364عمر لديب136

ي137
el hayani kamal205131404650كمال الحيابن

ouallal lahcen20516746839لحسن أعالل138

amazirh lahcen2051959504لحسن أمزي    غ139

chamaur lahcen205201583299لحسن شامور140

ait lemouden lahcen205211597639لحسن لمودن141

ي حنان142 lagaairi hanane205271581033لكعب 

meslouhi my abdellatif205301238460عبد اللطيف مصلوحي, م143

bouzid m'barek205341583266مبارك بوزيد144

watil m'barek205361160957مبارك وطيل145

وكي هشام146 mabrouki hicham205371156270مبر

abouhas mohamed205441173885محمد أبوهاس147

id bahmi mohamed205461122267محمد ادبحمي148

ifis mohamed205491157315محمد افيس149

el badri mohamed205501158049محمد البدري150
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dibe mohamed205551681074محمد الديب151

azzakraoui mohamed205571264050محمد الزكراوي152

el hazzam mohamed205671047672محمد الهزام153

boutasaa mohamed205831406599محمد بوتسعة154

boujgda mohamed205851281367محمد بوجكد155

bouhamid sidi mohamed205861122344محمد بوحميد156

bouabidi mohamed205881446490محمد بوعبيدي157

boukioud mohamed205891580162محمد بوكيوض158

ligassi mohamed206071121300محمد لكايسي159

mezzourh abdellah206231268401مزوغ عبدهللا160

ي161
ن
el ouafi mustapha206271236681مصطفن الواق

jabal mustapha206331237607مصطفن جبال162

mounir moulay ahmed206391121336موالي احمد منب 163

gouskar nadia206491117732نادية كوسكار164

benhnia houda206611114688هدى بنهنية165

ي166 echbiy hicham2066391502هشام اشنر

ي167 tabi hicham206661181350هشام تابر

ن اديح168 addih yassine206711121338ياسي 

ي169 wahabali youssouf206801156702يوسف وهلنر

elrhoul youness206821048206يونس الغول170
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