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الئحة االنتظار869071الملحقون االجتماعيون (أطر الدعم االجتماعي)الكارتي خالد106711
الئحة االنتظار968717الملحقون االجتماعيون (أطر الدعم االجتماعي)اجدي محمد106717
الئحة االنتظار900967الملحقون االجتماعيون (أطر الدعم االجتماعي)عساوة يسرا106611
الئحة االنتظار956489الملحقون االجتماعيون (أطر الدعم االجتماعي)الزين كريمة106758
الئحة االنتظار1042317ملحق تربوي (تحضير المختبرات المدرسية )القاسمي العلوي محمد106376
الئحة االنتظار1030468ملحق تربوي (تحضير المختبرات المدرسية )صدوق محمد106307
الئحة االنتظار921892ملحق تربوي (تحضير المختبرات المدرسية )داوودي محجوب106354
الئحة االنتظار961854ملحق تربوي (تحضير المختبرات المدرسية )أزكاغ والن حسناء106505
الئحة االنتظار973811ملحق تربوي (تحضير المختبرات المدرسية )العالمي محمد106315
الئحة االنتظار894509ملحق تربوي ( الحراسة التربوية والتوثيق )أبومالك سارة107141
الئحة االنتظار949389ملحق تربوي ( الحراسة التربوية والتوثيق )الحدادي عبد الرحيم107253
الئحة االنتظار875344ملحق تربوي ( الحراسة التربوية والتوثيق )المساوي عبد الغني107364
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الئحة االنتظار1024490ملحقو االقتصاد واإلدارة (أطر الدعم اإلداري)لحميدي اميمة106104
الئحة االنتظار1025045ملحقو االقتصاد واإلدارة (أطر الدعم اإلداري)مهتدي دنيا106167
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الئحة االنتظار1020003ملحقو االقتصاد واإلدارة (أطر الدعم اإلداري)طوالب نبيل105892
الئحة االنتظار940930ملحقو االقتصاد واإلدارة (أطر الدعم اإلداري)االدريسي البوزيدي سارة105876
الئحة االنتظار867201ملحقو االقتصاد واإلدارة (أطر الدعم اإلداري)الوافي يوسف106142
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ن ة و التك ة لل ات الجه م اد ة لأل األطر النظام
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القراررقم الطلبالتخصصاالسم و النسبرقم االمتحان

الئحة االنتظار1008920االمازيغيةأزرور زكرياء100665

الئحة االنتظار998364االمازيغيةاشعتني زكرياء100638

الئحة االنتظار992462االمازيغيةانشريفان عمر100724

الئحة االنتظار1004764االمازيغيةلعزوزي محمد100668

الئحة االنتظار931814االمازيغيةعراقي موسى100725

ن لجهة فاس مكناس ة و التك ة لل ة الجه م اد األ
ف األساتذة و الملحق ال و الملحق االجتماعي و ملح االقتصاد و  ات توظ ار ة لم النتائج النهائ

اإلدارة 
ن ة و التك ة لل ات الجه م اد ة لأل األطر النظام

دورة نون 2022
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