
 

 المديريت اإلقليميت لىزارة التربيت الىطنيت والتكىيه المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

 مصلحت تدبير المىارد البشريت

 حي الرياض إفران 712ص.ب 

 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه لجهت فاس مكناس

  المديريت اإلقليميت بإفران

 2012/2012بزسم املوسم الدراس ي   2012مقزاث جكليف ألاساجذة املتعاقديً فوج يوهيو 

 مادة التخصص اللغت العزبيت

 الجماعت مؤسست التكليف الاسم واليسب ب.ث.ورقم  رقم الامتحان ر.ث

01 12541 TA 85977  جيمحضيت إلاعداديت عمز بً عبد العشيش ثاهويت   لماوي سحز بو 
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 األكاديميت الجهىيت للتربيت والتكىيه لجهت فاس مكناس

  المديريت اإلقليميت بإفران

 2012/2012بزسم املوسم الدراس ي   2012مقزاث جكليف ألاساجذة املتعاقديً فوج يوهيو 

 الاجتماعياث مادة التخصص

 الجماعت مؤسست التكليف الاسم واليسب ب.ث.ورقم  رقم الامتحان ر.ث

01 10400 DA 74949  ًواد إفزان ثاهويت الفارابي إلاعداديت حدوشحس 

02 10403 DB 8231 جيزليت ثاهويت ألامل إلاعداديت هاديت لمتي 
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  المديريت اإلقليميت بإفران

 2012/2012بزسم املوسم الدراس ي   2012مقزاث جكليف ألاساجذة املتعاقديً فوج يوهيو 

 دة التخصص الزياضياثام

 الجماعت التكليف مؤسست الاسم واليسب ب.ث.ورقم  رقم الامتحان ر.ث

01 10300 DA83143 إفزان ثاهويت عالل الفاس ي التأهيليت أميمت الحسني 

02 10301 DA 81662 إفزان ثاهويت ألارس إلاعداديت مزيم بً رحو 

03 10025 V 261117 إفزان ثاهويت عالل الفاس ي التأهيليت عش الديً بودجاج 

04 10299 DA 83470 إفزان ألارس إلاعداديت ثاهويت البراهيمي حمشة 

05 10302 DA 66810 إفزان ثاهويت عالل الفاس ي التأهيليت هشام أباروك 

06 11343 ZG 33937  جيمحضيت ثاهويت عمز بً عبد العشيش إلاعداديت ميمون أقشتول 

02 11338 U 99036 عين اللوح ثاهويت الحسً الثاوي إلاعداديت عبد الواحد الوالي 

08 11339 DB 1996 جيزليت  ثاهويت ألامل إلاعداديت علي العمزاوي 

09 11321 DA 63701 جيمحضيت ثاهويت جيمحضيت التأهيليت مصطفى ألوجيل 

10 11314 DA 79733 جيمحضيت ثاهويت عمز بً عبد العشيش التأهيليت وهيب بوعالي 

11 11323 DA 42691 جيمحضيت ثاهويت جيمحضيت التأهيليت عبد املجيد بلحبيب 
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 مادة التخصص العلوم الفيزيائيت

 الجماعت مؤسست التكليف الاسم واليسب ب.ث.ورقم  رقم الامتحان ر.ث

01 11316 DC 26151  اللوحعين  ثاهويت الحسً الثاوي إلاعداديت لزيمت محزسي العلوي 

02 11336 DA 48867 جيمحضيت ثاهويت عمز بً عبد العشيش إلاعداديت مليكت سباعي 

03 11325 VM 1738  جيمحضيت ثاهويت عمز بً عبد العشيش إلاعداديت مىار لحسيني 

04 11315 DA 79127 واد إفزان ثاهويت الفارابي إلاعداديت عتيقت املهاجز 

05 11303 DA 76923 عين اللوح ثاهويت الحسً الثاوي إلاعداديت أهور السماللي 

06 11331 CD 376654 ضايت عوا ثاهويت ضايت عوا إلاعداديت اسماعيل مفيد 

02 11300 DA 77818 واد إفزان  ثاهويت الفارابي إلاعداديت حمشة ياسين 

08 11312 DA 81741 ضايت عوا ثاهويت ضايت عوا إلاعداديت جوفيق مسعودي 

09 11305 DA 77093 جيزليت ثاهويت ألامل إلاعداديت عبد العظيم الكشار 

 


