
المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

آسفي: إقليماألمازيغيةفاطمةفتاح1790003

آسفي: إقليماألمازيغيةخالدأزنير2790001

الحوز: إقليماألمازيغيةأحمدعتيق1190003

الحوز: إقليماألمازيغيةمحمدالكبوس2190005

الرحامنة: إقليماألمازيغيةعبد هللازنو1290001

الرحامنة: إقليماألمازيغيةاحمدبنعابد2290005

الصويرة: إقليماألمازيغيةمحمدالدنج1390003

الصويرة: إقليماألمازيغيةمصطفىموشان2390001

الصويرة: إقليماألمازيغيةمصطفىاكدوز3390006

اليوسفية: إقليماألمازيغيةعبدالرحمانباروش1490004

اليوسفية: إقليماألمازيغيةعبد الرحيمأباعلي2490003

قلعة  السراغنة: إقليماألمازيغيةابراهيماد الديبون1690002

قلعة  السراغنة: إقليماألمازيغيةجامعانكمار2690001

مراكش: عمالةاألمازيغيةغزالنبولعلم1890002

مراكش: عمالةاألمازيغيةمحمدهالل2890003

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-االمازيغية- اإلبتدائي التعليم سلك
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الحوز: إقليممزدوجزكيةلكريش1111073

الحوز: إقليممزدوجميمونةعماري2110008

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوزكية3110540

الحوز: إقليممزدوجيونسباسين4110748

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت توبديرت5111588

الحوز: إقليممزدوجايناسابوغزوات6110567

الحوز: إقليممزدوجناديةالعضراوي7112521

الحوز: إقليممزدوجخديجةبن مبارك8110767

الحوز: إقليممزدوجفاطمةغين9110849

الحوز: إقليممزدوجايوببوالزيت10112095

الحوز: إقليممزدوجنجاتهودزي11112399

الحوز: إقليممزدوجنهيلةتملوت12111225

الحوز: إقليممزدوجمحمدحازم13111078

الحوز: إقليممزدوجمريمبحا14111475

الحوز: إقليممزدوجابتسامأهوكار15111082

الحوز: إقليممزدوجرشيدةالسامري16112451

الحوز: إقليممزدوجناديةادريوش17110704

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجسعاداوريك18111596

الحوز: إقليممزدوجخولةبن ابراهيم19110370

الحوز: إقليممزدوجهجرازريف20110442

الحوز: إقليممزدوجليلىازريب21110644

الحوز: إقليممزدوجامينادعلي22112558

الحوز: إقليممزدوجسكينةبوشبوك23110109

الحوز: إقليممزدوجزهيرحمدون24110869

الحوز: إقليممزدوجعثمانالراجي25112467

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوهريم26110588

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحاتمي27110001

الحوز: إقليممزدوجرشيدشريف28110301

الحوز: إقليممزدوجحياةالرموني29110560

الحوز: إقليممزدوجحسناءالكرور30110054

الحوز: إقليممزدوجخديجةأيت أفقير31111965

الحوز: إقليممزدوجخديجةعادل32110491

الحوز: إقليممزدوجأشرفزايد33112371

الحوز: إقليممزدوجمحمدازدادو34110029
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجفاطمةسالمة35110384

الحوز: إقليممزدوجالهامبوراس36110429

الحوز: إقليممزدوجمريمالجواكي37112283

الحوز: إقليممزدوجكوثربشكاتة38110313

الحوز: إقليممزدوجحفيظةاحمد39110166

الحوز: إقليممزدوجالعزوزيةالصبيحي40110268

الحوز: إقليممزدوجمريمالفتال41110524

الحوز: إقليممزدوجمريمبن الشيخ42110842

الحوز: إقليممزدوجخديجةبعجي43110582

الحوز: إقليممزدوجالهامالدهري44110641

الحوز: إقليممزدوجزكيةأيت بال45110907

الحوز: إقليممزدوجحسناءبن زكري46110228

الحوز: إقليممزدوجعبدهللابن اخليفة47110693

الحوز: إقليممزدوجماجدةالطالبي48110334

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت المودن49112303

الحوز: إقليممزدوجمروانعائلي50110705

الحوز: إقليممزدوجرجاءابوهيها51110855
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجنجوىاعميرة52110857

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالغانة53112356

الحوز: إقليممزدوجحسنيةايت الحسين54110322

الحوز: إقليممزدوجحبيبةلكريش55111070

الحوز: إقليممزدوجماجدةاحسو56111836

الحوز: إقليممزدوجخولةالودغيري57110787

الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفأموسى58110815

الحوز: إقليممزدوجفاطمةعيوش59111927

الحوز: إقليممزدوججاللبن عزي60110335

الحوز: إقليممزدوجخديجةتغوني61110593

الحوز: إقليممزدوججمالبنفاضا62110946

الحوز: إقليممزدوجكوثرمطميحي63111282

الحوز: إقليممزدوجرشيدةامراوزى64110726

الحوز: إقليممزدوجأميمة أيت عبيد65111464

الحوز: إقليممزدوجهاجرازويتة66111293

الحوز: إقليممزدوجأيوببورجالت67111919

الحوز: إقليممزدوجكريمةالسراج68110107
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجودادبوشريط69110167

الحوز: إقليممزدوجمنىايت خالي70111366

الحوز: إقليممزدوجلبنىشرع71112093

الحوز: إقليممزدوجرشيدةأسمر72110678

الحوز: إقليممزدوجمريمبوييسك73110700

الحوز: إقليممزدوجشاديةأيت سي عال74111338

الحوز: إقليممزدوجوفاء الباز75111484

الحوز: إقليممزدوجفاطمةادموسى76111704

الحوز: إقليممزدوجرضىبوصالح77110142

الحوز: إقليممزدوجرشيدبابوش78110236

الحوز: إقليممزدوجهجراملول79110360

الحوز: إقليممزدوجمريمالناصري80110926

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالشاطر81110991

الحوز: إقليممزدوجمحمدالعبدي82110138

الحوز: إقليممزدوجحمزةبوقنيطير83110881

الحوز: إقليممزدوجحمزةعمرو84111024

الحوز: إقليممزدوجعمرزعير85111434
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجودادبغداد86110886

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدوزينب87112024

الحوز: إقليممزدوجنهيلةبن اوشن88112198

الحوز: إقليممزدوجخديجةاميح89110434

الحوز: إقليممزدوجأسماءالمرتجي90110986

الحوز: إقليممزدوجالهاماوالطالب91111201

الحوز: إقليممزدوجسلمىشطراب92111446

الحوز: إقليممزدوجحسناءاوريك93111845

الحوز: إقليممزدوجاناسالكرد94110030

الحوز: إقليممزدوجأمالالقرشي95110480

الحوز: إقليممزدوجهندالسماري96110653

الحوز: إقليممزدوجسعيدخربوش97110669

الحوز: إقليممزدوجآمالجخا98110176

الحوز: إقليممزدوجحفيظةادابرايم99110500

الحوز: إقليممزدوجمحمدفريس100112103

الحوز: إقليممزدوجسميرةاوبالل101112288

الحوز: إقليممزدوجمصعبعجولي102112290
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجعزيزةفريوطات103112185

الحوز: إقليممزدوجنورةفارسي104110953

الحوز: إقليممزدوجابتسامفريوطات105110571

الحوز: إقليممزدوجكلثومبوسويس106110860

الحوز: إقليممزدوجناديةايت بال107111431

الحوز: إقليممزدوجلطيفةأبوكير108110215

الحوز: إقليممزدوجأيوبشالح109110589

الحوز: إقليممزدوجشيماءقنشاني110110969

الحوز: إقليممزدوجزينبجناح111110971

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدازناك112110545

الحوز: إقليممزدوجكنزةداكي113110584

الحوز: إقليممزدوجزهورشمشاطي114110470

الحوز: إقليممزدوجسلوىالسعيدي115110911

الحوز: إقليممزدوجنعيمةالسواني116111323

الحوز: إقليممزدوجسعيدةسرنان117111928

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبنزباير118111942

الحوز: إقليممزدوجكوثرعرن119112314
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجسارةالرامي120112479

الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمأهروش121112195

الحوز: إقليممزدوجسكينةايت زي122110186

الحوز: إقليممزدوجمريمحجوي123111014

الحوز: إقليممزدوجحنانبوشاری124110477

الحوز: إقليممزدوجحمزةاجعيدي125111097

الحوز: إقليممزدوجيونسالهطار126111918

الحوز: إقليممزدوجمينةسكتو127112061

الحوز: إقليممزدوجسعيدةوحيدي128110211

الحوز: إقليممزدوجسكينةربيع129110904

الحوز: إقليممزدوجسناءايت صالح130111653

الحوز: إقليممزدوجخديجةبوصرحان131112060

الحوز: إقليممزدوجمينةوعلي132110872

الحوز: إقليممزدوجياسينوداد133111457

الحوز: إقليممزدوجسكينةبيداري134111921

الحوز: إقليممزدوجعبدالوافيجعكيك135110032

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوتاي136112033

Page 9/151



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجمحمد امينالزروالي137110488

الحوز: إقليممزدوجمحمدمقفي138110720

الحوز: إقليممزدوجالسعديةمجدان139110036

الحوز: إقليممزدوجإدريسبن دبان140110055

الحوز: إقليممزدوجعبد السالمبوعزاوي141110122

الحوز: إقليممزدوجسناءبوكشت142110817

الحوز: إقليممزدوجزكيةياسين143111875

الحوز: إقليممزدوجرضوانكوط144111947

الحوز: إقليممزدوجاحساناحاو145112003

الحوز: إقليممزدوجسهاماقبلي146110141

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشدرام147110326

الحوز: إقليممزدوجرشيدالمودن148110221

الحوز: إقليممزدوجمريمهمصة149111848

الحوز: إقليممزدوجابراهيماعال150112007

الحوز: إقليممزدوجصابرفرنوس151110012

الحوز: إقليممزدوجخديجةالغضبان152110401

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت االحمادي153110974
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكيك154110501

الحوز: إقليممزدوجمحمدايت ايطو155112389

الحوز: إقليممزدوجسلوىايت منصور156111346

الحوز: إقليممزدوجدنياالكرجاوي157111614

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالمعنى158112170

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءصرصاري159110506

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوزيد160110585

الحوز: إقليممزدوجكوثرايت الحمري161112297

الحوز: إقليممزدوجرقيةسكيمي162110028

الحوز: إقليممزدوجرشيدايت المهروج163110596

الحوز: إقليممزدوجمونيةضافر164110047

الحوز: إقليممزدوجكمالأحكيم165110050

الحوز: إقليممزدوجأمينةبلحومير166110291

الحوز: إقليممزدوجرشيدالحوسيني167110425

الحوز: إقليممزدوجامينةالبرني168110783

الحوز: إقليممزدوجدنيىبوتغطن169111295

الحوز: إقليممزدوجنوالأرسام170111467
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجنورالهدىبنزطاط171110304

الحوز: إقليممزدوجمريمالباينة172110680

الحوز: إقليممزدوجشيماءأفيف173110916

الحوز: إقليممزدوجخديجةالدفاني174111879

الحوز: إقليممزدوجحسناءايت الحاج175112035

الحوز: إقليممزدوجزهرةالحمري176112368

الحوز: إقليممزدوجحياةأبومسيك177111606

الحوز: إقليممزدوجسكينةفراد178110514

الحوز: إقليممزدوجمحمداسكين179110521

الحوز: إقليممزدوجسكينةمضي180110690

الحوز: إقليممزدوجعبدالحياالطالسي181110780

الحوز: إقليممزدوجفاطمةأسكراوي182111062

الحوز: إقليممزدوجفاطمةازطاط183111231

الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت احمود184112436

الحوز: إقليممزدوجسميةبويكضارن185110867

الحوز: إقليممزدوجسعيدالتومي186111005

الحوز: إقليممزدوجبدرالبهاني187112163
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الحوز: إقليممزدوجأيوبالشتوكي188111667

الحوز: إقليممزدوجخديجةالمنصوري189110389

الحوز: إقليممزدوجإلياسنتدارت190110039

الحوز: إقليممزدوجيوسفاعلي191110129

الحوز: إقليممزدوجزينبايت الزاويت192110143

الحوز: إقليممزدوجسكينةالنموس193110564

الحوز: إقليممزدوجناصرمور194110831

الحوز: إقليممزدوجوردةالصالحي195110993

الحوز: إقليممزدوجعادللشكر196111019

الحوز: إقليممزدوجآمنةأفقير197111300

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحد بن دبان198111380

الحوز: إقليممزدوجنورالدينالبوعويدي199111744

الحوز: إقليممزدوجمحمدلعمور200112391

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاالعريبي1210294

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغزالي2210744

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةامهيدر3210499

الرحامنة: إقليممزدوجسلوىالغزالي4210323
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الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالغياللي5210622

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدمباشر6210692

الرحامنة: إقليممزدوجاللة كريمةبن العباس7210187

الرحامنة: إقليممزدوجنورالهدىاسلهمي8210190

الرحامنة: إقليممزدوجدنيالفطح9210920

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةميدون10210544

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالباهي11210368

الرحامنة: إقليممزدوجإكرامبن شري12210410

الرحامنة: إقليممزدوجلمياءمومن13210566

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءاوتليت14210786

الرحامنة: إقليممزدوجالهاممنضور15210407

الرحامنة: إقليممزدوجحفيظةالحمريوي16210485

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالحوزي17210365

الرحامنة: إقليممزدوجنورةمسعودي18210592

الرحامنة: إقليممزدوجخولةالعسري19210745

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنرحيم20210756

الرحامنة: إقليممزدوجاسامةايت الحسن21210553
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الرحامنة: إقليممزدوجنجاةلفريندي22210482

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالفاتحي23210202

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمحفوظي24210158

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءرشدي25210420

الرحامنة: إقليممزدوجداللابوالخلف26210129

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالفاكية27210383

الرحامنة: إقليممزدوجمريمتائب28210549

الرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزمسامح29210803

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالديغاوي30210126

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءظاهر31210500

الرحامنة: إقليممزدوجايماناليمني32210857

الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللابهلوان33210281

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالعامري34210392

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقعطيف35210148

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةعفيف36210397

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامبسباس37210565

الرحامنة: إقليممزدوجمونيةسالمي38210567
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الرحامنة: إقليممزدوجدنيابوي غيبي39210052

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفأبين40210332

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءغزالة41210532

الرحامنة: إقليممزدوجهناءكرمات42210557

الرحامنة: إقليممزدوجخميسهباز43210003

الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالرشيدي44210105

الرحامنة: إقليممزدوجهندالعزيزي45210474

الرحامنة: إقليممزدوجعاللالبهلولي46210382

الرحامنة: إقليممزدوجوردةالغداش47210326

الرحامنة: إقليممزدوجنورةرزيق48210149

الرحامنة: إقليممزدوجلوبنىالمسعودي49210381

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءباريكي50210670

الرحامنة: إقليممزدوجسلمىالزهري51210324

الرحامنة: إقليممزدوجحليمةالزيراري52210646

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالملس53210783

الرحامنة: إقليممزدوجسارةزرهوني54210104

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءنايت خويا55210521
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الرحامنة: إقليممزدوجتوريةفرطو56210481

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالبنة57210547

الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةزعنان58210280

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزمنوار59210787

الرحامنة: إقليممزدوجأيوبزراوي60210081

الرحامنة: إقليممزدوجالعطاريعبد المولى61210357

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانلغفيري62210085

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةدخشون63210819

الرحامنة: إقليممزدوجحميدالزاهري64210588

الرحامنة: إقليممزدوجطارقالغوات65210830

الرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفالباز66210174

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاالدريسي بوغنبور67210574

الرحامنة: إقليممزدوجزينبقرباب68210799

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاكريران69210249

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءهشيمي70210758

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالطويل71210666

الرحامنة: إقليممزدوجمصطفىخيدوما72210391
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الرحامنة: إقليممزدوجنوالالنعيمي73210835

74210876
ايت بن عبد 

الرحمان
الرحامنة: إقليممزدوجحفصة

الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةبوعناني75210400

الرحامنة: إقليممزدوج  جمالالهيشر76210780

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءمحجوبي77210359

الرحامنة: إقليممزدوجإبراهيمعطار78210563

الرحامنة: إقليممزدوجموسىالمكاوي79210498

الرحامنة: إقليممزدوجسناءبوخنفرا80210791

الرحامنة: إقليممزدوججوادكيسان81210771

الرحامنة: إقليممزدوجايوبالداهي82210509

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقالتريكي83210820

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفمنضور84210377

الرحامنة: إقليممزدوجلبنىالصبري85210394

الرحامنة: إقليممزدوجماريةأيت الكتاوي86210473

الرحامنة: إقليممزدوجحنانالصوالحي87210755

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةشوقي88210741

الرحامنة: إقليممزدوجشريفةبلحوشة89210043
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الرحامنة: إقليممزدوجاحمدالشيهب90210189

الرحامنة: إقليممزدوجسميةرزوق91210154

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةحيدا92210720

الرحامنة: إقليممزدوجمعادالرامي93210774

الرحامنة: إقليممزدوجميلودأحركات94210442

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةاطلس95210519

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالوردي96210536

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالذهبي97210715

الرحامنة: إقليممزدوجنجيةايت الشيخ98210197

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخبيزي99210801

الرحامنة: إقليممزدوجازانةالخولطي100210975

الرحامنة: إقليممزدوجعبد المنعيمحوران101210121

الرحامنة: إقليممزدوجايوبحمل102210808

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبارئي103210115

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالهاديالحر104210193

الرحامنة: إقليممزدوجحسنمحفوظ105210179

الرحامنة: إقليممزدوجعبد الناصرالحسني106210595
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الرحامنة: إقليممزدوجرشيداعليوات107210501

الرحامنة: إقليممزدوجزينبالحايل108210537

الرحامنة: إقليممزدوجعبد العاطيالعباسي109210623

الرحامنة: إقليممزدوجمريمحجيوي110210785

الصويرة: إقليممزدوجبشرىبودنان1310891

الصويرة: إقليممزدوجسكينةقزوطة2310059

الصويرة: إقليممزدوجمباركبوناصر3310947

الصويرة: إقليممزدوجعادللكزكوز4310864

الصويرة: إقليممزدوجمليكةنجيم5310574

الصويرة: إقليممزدوجحسناءالعنكري6311969

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةمكروب7312065

الصويرة: إقليممزدوجالمهديبورزمات8311072

الصويرة: إقليممزدوججيهاناألنطاكي9311979

الصويرة: إقليممزدوجرانيةالواحي10311182

الصويرة: إقليممزدوجنسرينواعتو11312058

الصويرة: إقليممزدوجربيعةكرينات12312267

الصويرة: إقليممزدوجرضواناكيدر13310666
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الصويرة: إقليممزدوجخديجةالمولوع15311091

الصويرة: إقليممزدوجخديجةمستحسن16311301

الصويرة: إقليممزدوجمريمادالقاضي17310167

الصويرة: إقليممزدوجمريمهروز18310473

الصويرة: إقليممزدوجهندلزرق19311677

الصويرة: إقليممزدوجفهدبيد20310513

الصويرة: إقليممزدوجهندالعيساوي21310475

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكامني22310452

الصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدأكنيك23312157

الصويرة: إقليممزدوجأسماءصابر24310510

الصويرة: إقليممزدوج امالاشموشان25311374

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالغازي26310525

الصويرة: إقليممزدوجأسامةتكوشت27310097

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرامي28310041

الصويرة: إقليممزدوجسهامناني29310005

الصويرة: إقليممزدوجأميمةالحوض30310124
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الصويرة: إقليممزدوجالهامالجدي31311274

الصويرة: إقليممزدوجرجاءمخفي32310920

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشماخ33311542

الصويرة: إقليممزدوجدنيامجاهد34310906

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةالقصبة35310940

الصويرة: إقليممزدوجحسنعال36310747

الصويرة: إقليممزدوجعائشةاذاوجاعا37310173

الصويرة: إقليممزدوجوئامهادي38310125

الصويرة: إقليممزدوجزهيرةبوالهنى39310123

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخدير40312110

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةكادي41312080

الصويرة: إقليممزدوجسوميةالمحمودي42311029

الصويرة: إقليممزدوجآسيةالكربة43312087

الصويرة: إقليممزدوجسليمانروامزي44310890

الصويرة: إقليممزدوجمريمافطيمي45310188

الصويرة: إقليممزدوجالمهديالدكيز46310832

الصويرة: إقليممزدوجعباسالضاوي47310240
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الصويرة: إقليممزدوجكوثرهنيني49310176

الصويرة: إقليممزدوجايمانهاني50310467

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالكريمي51310407

الصويرة: إقليممزدوجمريمالرماش52310987

الصويرة: إقليممزدوجسناءعامر53310476

الصويرة: إقليممزدوجدنيادحاني54310597

الصويرة: إقليممزدوجمريماصعيدي55310877

الصويرة: إقليممزدوجشيماءمصيد56310875

الصويرة: إقليممزدوجحميدالراجي57310898

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالجعفاري58310294

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينأبدار59311096

الصويرة: إقليممزدوجمحمد أمينقنبوع60310937

الصويرة: إقليممزدوج ميلودشكير61310933

الصويرة: إقليممزدوجسعيدةكن62311271

الصويرة: إقليممزدوجسعيدةالباز63311035

الصويرة: إقليممزدوجيسرىالهيادري64310503
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجالغاليةدناوي65310808

الصويرة: إقليممزدوج مريمالمنصوري66311668

الصويرة: إقليممزدوجالبدراويمريم67310419

الصويرة: إقليممزدوجزينبزواق68311042

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمباعمران69310744

الصويرة: إقليممزدوجلبنىقمري70310050

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةأبوزيد71310941

الصويرة: إقليممزدوجاحساندروي72311061

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوناصر73310686

الصويرة: إقليممزدوجالطاهركروم74311015

الصويرة: إقليممزدوجمريماحرارتي75310058

الصويرة: إقليممزدوجصالح الدينأخو76310540

الصويرة: إقليممزدوجسهاملحمر77310107

الصويرة: إقليممزدوجهدىبوسكري78311368

الصويرة: إقليممزدوجهاجرسكية79311554

الصويرة: إقليممزدوجسعادالرامي80312320

الصويرة: إقليممزدوجأسماءالمنصوري81312303
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الصويرة: إقليممزدوجفاطمةهروض82310872

الصويرة: إقليممزدوجمينةالقاسمي83312038

الصويرة: إقليممزدوجخديجةبلعسل84311837

الصويرة: إقليممزدوجاسماءحجو85311463

الصويرة: إقليممزدوجعبد العاليبوزرازي86312062

الصويرة: إقليممزدوج نزهةاصبان87310610

الصويرة: إقليممزدوجايوبربيح88311227

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالفجاج89311574

الصويرة: إقليممزدوجاسماءالمشروح90310474

الصويرة: إقليممزدوجعائشةشحيب91311796

الصويرة: إقليممزدوجأشرفحاجيب92312015

الصويرة: إقليممزدوجسارةازوباز93310949

الصويرة: إقليممزدوجمحمداسماري94310960

الصويرة: إقليممزدوجامينةالصادق95311868

الصويرة: إقليممزدوجمريمزمزامي96310529

الصويرة: إقليممزدوجخديجةمتوكل97310951

الصويرة: إقليممزدوجسكينةاسليم98310858
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الصويرة: إقليممزدوجياسمينأزموك99310902

الصويرة: إقليممزدوجلحسنبمركود100310601

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءادالمشور101311004

الصويرة: إقليممزدوجأنسإدار102312000

الصويرة: إقليممزدوجرشيدةشفيق103310766

الصويرة: إقليممزدوجرشيدبوشيخ104310057

الصويرة: إقليممزدوجبوشرىالمنصوري105310888

الصويرة: إقليممزدوج رشيدكريكر106310479

الصويرة: إقليممزدوجكريمةالجاوي107311386

الصويرة: إقليممزدوجالضاهرسكينة108310268

الصويرة: إقليممزدوجالزوهرةكحيل109311689

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمأقريش110310219

الصويرة: إقليممزدوججميلةلسان الدين111311878

الصويرة: إقليممزدوجمريمرابح112311063

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالهاتف113311032

الصويرة: إقليممزدوجشريفةخطابي114310493

الصويرة: إقليممزدوجمريةمساعد115311089
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الصويرة: إقليممزدوجاوسامةمسالك116310051

الصويرة: إقليممزدوجالسالمةعبسا117311167

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالنهالي118311062

الصويرة: إقليممزدوجاسماءبلحيلت119310484

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاشاهد120310584

الصويرة: إقليممزدوجمعادالشعيبي121310447

الصويرة: إقليممزدوجسكينةأكزو122311172

الصويرة: إقليممزدوجسهامالطالبي123310778

الصويرة: إقليممزدوجلمياءالرحاني124311145

الصويرة: إقليممزدوجحوريةالراجي125312055

الصويرة: إقليممزدوجخديجةفدراوي126310956

الصويرة: إقليممزدوجيوسفبورحيم127310412

الصويرة: إقليممزدوجمريمالحنقور128311198

الصويرة: إقليممزدوجكريمةالطوهري129310732

الصويرة: إقليممزدوجحسناءداودي130310517

الصويرة: إقليممزدوجبشرىدوني131310457

الصويرة: إقليممزدوجزهيرةفكري132310866

Page 27/151



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجمروىميته133310121

الصويرة: إقليممزدوجالحسينالكراع134311190

الصويرة: إقليممزدوجالبشيرهومان135310435

الصويرة: إقليممزدوجالمهديعمراني136310607

الصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم137311618

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكاوي138311138

الصويرة: إقليممزدوجكريمةحموش139312067

الصويرة: إقليممزدوجكوثرمجاهدي140310823

الصويرة: إقليممزدوجكوثرالمتحف141310530

الصويرة: إقليممزدوجسهامكريم142310578

الصويرة: إقليممزدوجخدوجبوجي143310683

الصويرة: إقليممزدوجمريممكرام144310180

الصويرة: إقليممزدوجثوريةالصويل145310557

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةقزبر146311168

الصويرة: إقليممزدوجايوببكش147310429

الصويرة: إقليممزدوجأميمةبرة148311650

الصويرة: إقليممزدوجعبد المالكادميعي149310910
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الصويرة: إقليممزدوجمريمالسلطاني150310038

الصويرة: إقليممزدوجسكينةتيكي151310915

الصويرة: إقليممزدوجزكرياءشقير152311888

الصويرة: إقليممزدوجزينببال153311561

الصويرة: إقليممزدوجمنىلكرين154311034

الصويرة: إقليممزدوجخولةالمروني155310590

الصويرة: إقليممزدوجحسنبومليك156310608

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةبناوي157311976

الصويرة: إقليممزدوجالزهرةكروج158310998

الصويرة: إقليممزدوجحسنالغزالي159311903

الصويرة: إقليممزدوججمالحنون160311663

الصويرة: إقليممزدوجيوسفزبير161310934

الصويرة: إقليممزدوجامالالكعبور162310878

الصويرة: إقليممزدوجالحسينيخلف163310246

الصويرة: إقليممزدوجياسميناكروم164311340

الصويرة: إقليممزدوجسهامختمي165311465

الصويرة: إقليممزدوجاحمدالموحدي166310514
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الصويرة: إقليممزدوجفاطمةجريدي167310085

الصويرة: إقليممزدوجعبد المجيدايت الطالب168310399

الصويرة: إقليممزدوجيوسفحبيب هللا169310190

الصويرة: إقليممزدوجعائشةافالل170310844

الصويرة: إقليممزدوجرهاملعماري171310392

الصويرة: إقليممزدوجمريممسبالي172311684

الصويرة: إقليممزدوجمحمدتران173312044

الصويرة: إقليممزدوجالسعديةبنحمو174310242

الصويرة: إقليممزدوجرجاءعويدات175310660

الصويرة: إقليممزدوجنهيلةالكاسمي176310386

الصويرة: إقليممزدوجسعادبنخلي177310971

الصويرة: إقليممزدوجخديجةكروار178312008

الصويرة: إقليممزدوجاشرفبولحوجات179310105

الصويرة: إقليممزدوجحفيظةلشهب180310377

الصويرة: إقليممزدوجإيمانبخليجة181310103

الصويرة: إقليممزدوجسكينةاكشيرة182310168

الصويرة: إقليممزدوجشيماءمرسلي183310108

Page 30/151



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجسميةكواش184310509

الصويرة: إقليممزدوجمريممهيدرة185310665

الصويرة: إقليممزدوجعمراحرور186311647

الصويرة: إقليممزدوج هاجرباهرة187312016

الصويرة: إقليممزدوجسعادبوحافة188310409

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسعدن189311021

الصويرة: إقليممزدوجوفاءنانا190311401

الصويرة: إقليممزدوجنور الهدىبنبرى191310187

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالصوفري192310134

الصويرة: إقليممزدوجمحمدلخضر193310938

الصويرة: إقليممزدوجعبداإللهالمرابطي194310081

الصويرة: إقليممزدوجعائشةفكايري195310589

الصويرة: إقليممزدوجلطيفةسري196310721

الصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالعسال197310093

الصويرة: إقليممزدوجمينةبوبكير198310599

الصويرة: إقليممزدوجسليمانالماموني199310043

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاامحي200311779
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الصويرة: إقليممزدوجمونيةالهنداوي202310356

الصويرة: إقليممزدوجعادلالنويكة203310506

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالحداوي204311215

الصويرة: إقليممزدوجإيجةأسوس205310113

الصويرة: إقليممزدوجأمينةفاضل206310854

الصويرة: إقليممزدوجخالدبوجميرة207310144

الصويرة: إقليممزدوجمروانامحيص208311129

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينالگراب209310624

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالفقير210310939

الصويرة: إقليممزدوجام رمانالفرشي211311590

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمستف212310023

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالقرطوبي213311977

الصويرة: إقليممزدوجهشامالقلوش214311762

الصويرة: إقليممزدوجسميةمبروك215310775

الصويرة: إقليممزدوجمنعمبنعيس216310579

الصويرة: إقليممزدوجحمزةمساعيد217310142
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الصويرة: إقليممزدوجعبد الحقحسام218310950

الصويرة: إقليممزدوجحميدادجو219311581

الصويرة: إقليممزدوجلبنىبيكضاض220312068

الصويرة: إقليممزدوجفردوسازضي221310127

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالبلدي222311826

الصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزالكطابي223310986

الصويرة: إقليممزدوجمحمداد لحاج224310309

الصويرة: إقليممزدوجطاهرأبوالعالء225311085

الصويرة: إقليممزدوجحمزةالغربي226311016

الصويرة: إقليممزدوجمحمداوجبارى227312063

الصويرة: إقليممزدوجبشرىزرهون228310373

الصويرة: إقليممزدوجنبيلالتوفيقي229310886

الصويرة: إقليممزدوجعبدالكبيرالحيمر230311666

الصويرة: إقليممزدوجلطيفةالكنيمة231311540

الصويرة: إقليممزدوجزكرياءالكورمي232311134

الصويرة: إقليممزدوجعبد المغيتالغرباوي233311473

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالخابش234310862
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الصويرة: إقليممزدوجصفاءكسكوس236311600

الصويرة: إقليممزدوجخديجةامهيدرات237310464

الصويرة: إقليممزدوجهدىڭرماط238310035

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمخروبة239312066

الصويرة: إقليممزدوجحمزةشرفي240310338

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءبوخال1410010

اليوسفية: إقليممزدوجكوثرالحصباوي2410176

اليوسفية: إقليممزدوجليلىشليخة3410373

اليوسفية: إقليممزدوجإلهامالبوعناني4410487

اليوسفية: إقليممزدوجالمهديالصخيري5410340

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةمقبول6410041

اليوسفية: إقليممزدوجمريماحميمصة7410255

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةبلوك8410336

اليوسفية: إقليممزدوجإيمانشانا9410059

اليوسفية: إقليممزدوجعمرموفتي10410230

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الجليلالعديلي11410271
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اليوسفية: إقليممزدوجرشيدةايت واغرضة12410020

اليوسفية: إقليممزدوجمريمغفران13410094

اليوسفية: إقليممزدوجايمانالمغير14410126

اليوسفية: إقليممزدوجهشامالمنوزي15410383

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالضاوي16410508

اليوسفية: إقليممزدوجزكيةبنطاهر17410426

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالهاديالعلولي18410348

اليوسفية: إقليممزدوجرضوانمحراش19410058

اليوسفية: إقليممزدوجناديةجواد20410398

اليوسفية: إقليممزدوجاسماءبومجالب21410215

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالمعزوزي22410432

اليوسفية: إقليممزدوجماريةمسافيع23410168

اليوسفية: إقليممزدوجناديةالمسكيني24410310

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةحاجا25410534

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةموجود26410005

اليوسفية: إقليممزدوجلبنىبنميرة27410389

اليوسفية: إقليممزدوجعزالدينتوكيل28410235
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجنوفللطفي29410366

اليوسفية: إقليممزدوجنزهةالنهير30410175

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبرجة31410291

اليوسفية: إقليممزدوجعبد العزيزبية32410280

اليوسفية: إقليممزدوجمريمنابل33410042

اليوسفية: إقليممزدوجايمانلبديعي34410283

اليوسفية: إقليممزدوجسارةالنحيلي35410204

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمةمستاج36410076

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزاناتوف37410244

اليوسفية: إقليممزدوجالغو تيسناء38410316

اليوسفية: إقليممزدوجمرادمفتاح39410415

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الكبيرمفسيح40410227

اليوسفية: إقليممزدوجمريمحيفا41410254

اليوسفية: إقليممزدوجزينباصريدي42410386

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الرحمانباصيط43410411

اليوسفية: إقليممزدوجمريمهاني44410038

اليوسفية: إقليممزدوجرضاأودادا45410246
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجناديةسميح46410118

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةاالمامي47410337

اليوسفية: إقليممزدوجاسماءاجنين48410207

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءابوزيد49410358

اليوسفية: إقليممزدوجحسنمعارف50410080

اليوسفية: إقليممزدوجهاجرشكورة51410495

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلشهب52410328

اليوسفية: إقليممزدوجوفاءفروس53410525

اليوسفية: إقليممزدوجمصطفىواصف54410070

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءالخضار55410374

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةدردر56410384

اليوسفية: إقليممزدوججليلةبحيتر57410134

اليوسفية: إقليممزدوجسلوىاالسعد58410380

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءسيدامي59410339

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالرزاقالزواوي60410480

اليوسفية: إقليممزدوجنورالدينزيان61410396

اليوسفية: إقليممزدوجياسينالمصلوحي62410014
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجحنانالكورض63410522

اليوسفية: إقليممزدوجاحمدالحطاب64410016

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن الحنافي65410375

اليوسفية: إقليممزدوجناديةالفقير66410229

اليوسفية: إقليممزدوجمريمالدغموشي67410400

اليوسفية: إقليممزدوجالحسنبلفقيه68410410

اليوسفية: إقليممزدوجنورالدينالشريفي69410401

اليوسفية: إقليممزدوجمروانكاري70410306

اليوسفية: إقليممزدوجفوزيةسعاف71410186

اليوسفية: إقليممزدوجرشيدوامو72410347

اليوسفية: إقليممزدوجاكرامتاقي الدين73410269

اليوسفية: إقليممزدوجابتسامربيعي74410267

اليوسفية: إقليممزدوجمحمدبوزار75410300

اليوسفية: إقليممزدوجادهيبةالعاللي76410033

اليوسفية: إقليممزدوجبديعةعلوان77410057

اليوسفية: إقليممزدوجعادلاعبيد78410223

اليوسفية: إقليممزدوجعبد اللطيفلكوادمي79410108
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوججميلةالوداد80410140

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالزهير1510529

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعضلي2512037

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمازنزوم3512140

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأزداغ4513285

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخروبة5510575

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزايت موسى6512569

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخنكي7512685

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالوشكاري8511369

شيشاوة: إقليممزدوججميلةميدي9510224

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعموري10510348

شيشاوة: إقليممزدوجربابدكي11511626

شيشاوة: إقليممزدوجايت طريطعائشة12510404

شيشاوة: إقليممزدوججهانالعزوزي13512641

شيشاوة: إقليممزدوجسعادأهمو14512668

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحبابي15513502

شيشاوة: إقليممزدوجايمانعاطف16511222
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مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجحنانمهيلي17513298

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاميحة18513501

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالنبري19510309

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبرشيدي20511112

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعمراني21512470

شيشاوة: إقليممزدوجخالداإلدريسي22512319

شيشاوة: إقليممزدوجمريةاسكيرو23512582

شيشاوة: إقليممزدوجايوبباجدي24512931

شيشاوة: إقليممزدوجيوبابن بالل25511773

شيشاوة: إقليممزدوجالهامبياري26512424

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةطوبا27510542

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالسائب28511781

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بها29510012

شيشاوة: إقليممزدوجاقباللعريني30510472

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالملوع31511339

شيشاوة: إقليممزدوجمريمشعنون32511904

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوسوس33511971
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجوصالاالبيض34511729

35512983
نصر الدين عبد 

هللا سليمان
شيشاوة: إقليممزدوجاسرأ

شيشاوة: إقليممزدوجدنيابوركبة36513378

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزمزمي37510428

شيشاوة: إقليممزدوجإيماندحو38510906

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءماضي39511609

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةبوضاض40513818

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبعني41510007

شيشاوة: إقليممزدوجمريمكرياط42510398

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكرنادي43510637

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرمتعبد44512092

شيشاوة: إقليممزدوجسناءايت سكار45512201

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةزهيد46512583

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالفاللي47510421

شيشاوة: إقليممزدوجانسالحوس48510670

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريماللورقي49511762

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبناني50513783
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالسماللي51510375

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالزيتوني52513665

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمستيك53510414

شيشاوة: إقليممزدوجياسينايت امغار54510793

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالكرد55510168

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحمان56510503

شيشاوة: إقليممزدوجيحيىاشتيبة57511822

شيشاوة: إقليممزدوجيونسصاب58512085

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىملوك59512471

شيشاوة: إقليممزدوجمريمسماللي60511527

شيشاوة: إقليممزدوجسهامبالراضية61512595

شيشاوة: إقليممزدوجأنسالعيادي62510319

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمقداد63510778

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةاوزيد64511332

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن دامي65511981

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالقاسمي66510455

شيشاوة: إقليممزدوجآسيةخناتي67510929
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مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجدونيابشارة68511741

شيشاوة: إقليممزدوجفتح هللاالمرابطي69511870

شيشاوة: إقليممزدوجحياةبوالك70511872

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةايت سيدي مومن71512717

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالكتاني72513289

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالعيساوي73510447

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةارشيد74511592

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأكالكل75513864

شيشاوة: إقليممزدوجهشامهبول76510869

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبالكحيح77512260

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىابحري78513509

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةادمو79510505

شيشاوة: إقليممزدوج غيثةالودغيري80511763

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبوهالي81511848

شيشاوة: إقليممزدوجهندنجاري82512409

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمأمدجار83513697

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمناصر84510746
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجوجداناعمارة85511108

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العظيمالبهجاوي86511528

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالصيد87511648

شيشاوة: إقليممزدوجليلىنوصير88512130

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالغازي89512570

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبواشتلة90513205

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةاكرامطة91510553

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوح92511382

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجلوادي93511494

شيشاوة: إقليممزدوج مريماليوسفي94511641

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىايت السايح95512045

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبيي96512689

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءكوفان97512755

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينابو الفضل98510653

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزروك99511016

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالصغير100511496

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالوافي101512003
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجياسمينالسحيمي102513496

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبرواح103510473

شيشاوة: إقليممزدوججميلةسعد104510979

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعاللي105511493

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالحمياني106511631

شيشاوة: إقليممزدوجامالعدنان107512262

شيشاوة: إقليممزدوجهجرالحديوي108512737

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنأغريب109512874

شيشاوة: إقليممزدوجزهراءالقشاش110513115

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىلفريد111513742

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحبابة112511318

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالمصلوحي113511370

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعربي114511542

شيشاوة: إقليممزدوجادريسايت احدوش115512490

شيشاوة: إقليممزدوجهجرأمزور116512727

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار117510757

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأبعكى118510849
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمريملمعيزي119511532

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنجيح120512429

شيشاوة: إقليممزدوجهشامشلحاني121512468

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالزاهي122512499

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالهوطى123512654

شيشاوة: إقليممزدوجليلىاللطيفي124511860

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباش125512451

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمأيت كروم126510343

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمنشرح127511881

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلغابي128512227

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعماري129513166

130512975
نصرالدين عبد هللا 

سليمان
شيشاوة: إقليممزدوجيسرا

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالحناوي131510030

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكروم132510847

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداسضار133511629

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطاهري134512422

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزشكرهللا135512735
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شيشاوة: إقليممزدوجهشامعراض136512928

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةناجي137510464

شيشاوة: إقليممزدوجعمرحزدك138510570

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالقط139511553

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالنائم140511559

شيشاوة: إقليممزدوجعمراومحمد141511721

شيشاوة: إقليممزدوجميلودموافق142512238

شيشاوة: إقليممزدوجإيماناقضاض143512318

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراضي144513139

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاعراب145510549

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرجعيري146510863

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديسترة147510921

شيشاوة: إقليممزدوج عبد الرحمانبنعرينة148511071

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنأورتي149511884

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةابندا150511959

شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاجوري151513137

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىبوهية152510329
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىحاجي153510721

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأكرض154510862

شيشاوة: إقليممزدوجالعلواويحبيبة155511166

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعبلة156511658

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبالكاس157511871

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوفطح158513081

شيشاوة: إقليممزدوجإلهاماجديدي159513550

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىاصفير160510943

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيط161511169

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحيمر162511436

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالطاشرون163511541

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءولموم164512000

شيشاوة: إقليممزدوجنورةحاتم165510385

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقرضي166510742

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالمتوكل167511090

شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينالعمراني168511425

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةلعديدي169511474
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىسموح170512612

شيشاوة: إقليممزدوجاكراموحمان171513006

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلحريزي172510288

شيشاوة: إقليممزدوجمريمناصر173510299

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المولىايت بال174510313

شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةخوصي175510509

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالواطي176512062

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبويخف177512506

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسيد178512631

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالباكير179513265

شيشاوة: إقليممزدوجهشامشراو180513456

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالعشاق181510053

شيشاوة: إقليممزدوجالفنيدفاطمة الزهراء182510122

شيشاوة: إقليممزدوججهادالسالني183510237

شيشاوة: إقليممزدوجفطومةاقديم184510250

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالملوكي185510537

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقدارن186510893
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شيشاوة: إقليممزدوجأيوبباجة187510953

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعزوز188511327

شيشاوة: إقليممزدوجانصافادم189511756

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينسوسان190510035

شيشاوة: إقليممزدوجابتساملعناد191510884

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدصبري192512328

شيشاوة: إقليممزدوجهندملوك193512475

شيشاوة: إقليممزدوجهشامأيت اصبان194513545

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوعاللة195510521

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامزيل196510558

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةشكرة197510699

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةعامر198511891

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدايت ابراهيم199511932

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالعثماني200512013

شيشاوة: إقليممزدوجعادلأيت سالم201512823

شيشاوة: إقليممزدوجايوبأزدي202513404

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةالسعيدي203510274
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شيشاوة: إقليممزدوجإدريسبنهرى204510291

شيشاوة: إقليممزدوجسميةلشقر205510396

شيشاوة: إقليممزدوجوردةأيت بنعلي206511742

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأمحيوض207512233

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنأنظام208512396

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشتوكي209512955

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشاكر210513068

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةصدقي211510070

شيشاوة: إقليممزدوجلحسيناد سعيد ابال212510280

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةأجاعة213512671

شيشاوة: إقليممزدوجامالالكفاحي214510235

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالعسيري215510818

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفاضلي216511577

شيشاوة: إقليممزدوجامالالعلي217511800

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباقرماش218512455

شيشاوة: إقليممزدوجسناءزماح219512694

شيشاوة: إقليممزدوجمريمكردون220511452
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شيشاوة: إقليممزدوجاكرامانكيدي221511923

شيشاوة: إقليممزدوجالحسانبوعلي222511991

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحفيظي223513240

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالحضري224513543

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالمومن225511001

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةبن شهيبة226511322

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحسيني227511966

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحيدة228512245

شيشاوة: إقليممزدوجسارةدحاني229512829

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارايت زكار230513026

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشدادي231510726

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةشرايبي232510141

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالعماش233510463

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالجوهر234510539

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلحتوكي235511190

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالبالكاس236511485

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةعال237511585
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة
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شيشاوة: إقليممزدوجرانيةاصويلح238512438

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانبوهي239512473

شيشاوة: إقليممزدوجعيمادالطالحي240512572

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاهمو241512610

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءامهيدري242510275

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت بلعيد243511240

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبتاشفين244510755

شيشاوة: إقليممزدوجنورةبنجعا245510786

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمأيت الحاج246510885

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانبنعبو247511402

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالطاهري248511964

شيشاوة: إقليممزدوجموالي رشيدبلعسل249510791

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالعاتقي250512618

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبوعناني251512674

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوحسين252513261

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشهوريم253510475

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالكعيبة254510771
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شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالجعفري255510899

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولحية256513262

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالزياني257510507

شيشاوة: إقليممزدوجهالةعاطف258511245

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمتفدرا259512486

شيشاوة: إقليممزدوجالعلميفاطمة الزهراء260510303

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالهشامي261510520

شيشاوة: إقليممزدوج محمد المسري262510531

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت سعيد263510536

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمالعماري264510962

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامغاندي265511652

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالمنصوري266512433

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالعراسي267512684

شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالهاتوس268513218

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلبولعيد269510424

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالحوفي270510768

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالرايس271511069
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شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت همو272512591

شيشاوة: إقليممزدوجايوبشيرى273511578

شيشاوة: إقليممزدوجانوارالبيضاء274511584

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحرفاوي275512232

شيشاوة: إقليممزدوجناديةزوين276512491

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمزاهر277510532

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةابنكو278511551

شيشاوة: إقليممزدوجريضاالصغير279511573

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالشكدالي280512592

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنشاكر281513295

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالدهم282510527

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالمقيدم283512105

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزرع284510616

شيشاوة: إقليممزدوجحسنةهروس285510900

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالشكدالي286512656

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللانصر287512664

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدلهنيد288512712
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شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالدهبي289513821

شيشاوة: إقليممزدوجايمانادهمواحيا290510569

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءاتيزال291511556

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةعال292512070

شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاابراروش293512273

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةوحمان294513390

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءحاتم295510837

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالعلمي296511098

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعبريدي297512657

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالمخلوفي298512750

شيشاوة: إقليممزدوجمرادبن الشيخ299513072

شيشاوة: إقليممزدوججمالالحبيشي300510002

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمرشيد301510909

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةايت علي302511712

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأيت منصور303512449

شيشاوة: إقليممزدوجرباببن مسعود304510736

شيشاوة: إقليممزدوجفائزةبقال305510970
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شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالضو306511455

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالنواري307511723

شيشاوة: إقليممزدوجحميدعامري308511938

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزبنبني309512472

شيشاوة: إقليممزدوجامينطلحة310512586

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبغدادي311512746

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالزحوض312513529

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالمنوزي313510448

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشرفاوي314511106

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسالمة315511874

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامطبجي316513141

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشريكي317510546

شيشاوة: إقليممزدوجسناءعادل318513134

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان319513511

شيشاوة: إقليممزدوجايوبعشاق320510901

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكميت321511122

شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفلعكيد322512467
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالخطاري323513010

شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةالطالبي324510703

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرعزيز325510388

شيشاوة: إقليممزدوجمريملخيال326511258

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابوي327512072

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزايبي328512458

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبصالح الدين329510698

شيشاوة: إقليممزدوجماجدخربوش330511447

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوخريص331513497

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبيزداز332513528

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبارة333510374

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظالدشري334511309

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعاصم335511653

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمجعغر336511852

شيشاوة: إقليممزدوجنرجسابااحدى337512445

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالنصري338512627

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاقريقب339513076
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شيشاوة: إقليممزدوجايمانحلي340510495

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوسروال341511516

شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدعنوني342512027

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبوطالب343512568

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبلعيشى344513643

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالدريوش345510881

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاعليوي346512649

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنومس347511979

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعراض348512920

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالهبيبي349510974

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالهوري350510978

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيماإلدريسي351511657

شيشاوة: إقليممزدوجسهامبوشت352513007

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزلغ353510677

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالنجاري354510729

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأكج355510871

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزلزولي356511645
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةرجاء357513221

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعلوي358511510

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشاد359511614

شيشاوة: إقليممزدوجورضيةزيانة360511818

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءايت لمسافر361512338

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعرفاوي362512408

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبنور363512413

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنموفتيح364512628

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالعصامي365512629

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالورضي366512993

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمبونكول367513186

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنايت امزيل368513243

شيشاوة: إقليممزدوجعادلزركيل369512442

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرلحمر370513272

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالبويعقوبي371510515

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةمصدق372510829

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةسيدي373512065
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالحزكر374512822

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةاهليل375513264

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجابتسامالدفاعي1610270

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجليلىاحمدوا2610856

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجأمالبرهومي3610660

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصفاءبنحجيلة4610145

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةامكدول5610488

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهدىعبدالوي6610679

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنهيلةبناحمان7610061

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجماجدةابوعبدهللا8610416

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةأبوحفص9610699

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهشامالشرقاوي10610996

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالياسمينالدفاني11610836

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخولةالماكني12610415

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجزهرةالبوداني13610578

قلعة  السراغنة: إقليممزدوججنانبوشاشية14610435

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةعاقل15610455
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قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةبوعبيد16610470

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجإكراملمنور17610482

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجابتسامالبزوني18610430

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمة النجالءرحاني19610860

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالضاويةالحجاجي20610100

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمةاحديج21610353

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنعيمةحوسني22610481

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسهامالطالبي23610537

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوفاءالمعيزي24610468

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمرالراس25610557

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوفاءسعد26610068

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمحسبي27610901

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمنىبنية28610795

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجتوفيقبنخي29610875

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصباحرشيق30610095

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةحدوش31610291

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحجو32610629
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قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحنانالنعومي33611120

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعفافالحموني34610420

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهناءحجوا35610889

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنجيةلعروسي36610190

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجياسربندار37610811

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلماميشيماء38610120

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسارةالقرشي39610692

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعتيقةكرامي40610436

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسعادأيت عال41610444

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسميرةلقماني42610484

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسهامالغالمي43610559

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءنافع44610487

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالماللي45611123

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعليةالممناوي46610341

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلطيفةالجالدي47610554

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجبهيجةلدية48610756

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالهامفداوي49610800
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قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعثمانالعطاري50610902

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسارةفوزي51610046

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجشرافالهاشمي52610008

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلبنىشكري53610047

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمينةاحبيرات54610115

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبد الغنيصبحي55610777

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلطيفةبوحيا56610411

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجساميةجالل57610462

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرجاءساسا58610447

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجأمينالشيهب59610057

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجليلىمكرم60610545

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعزيزةفخري61610269

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمواية62610493

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخالدبنعيدة63610273

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبدالرحيماخبار زينة64610445

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعواطفالشجعي65610490

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحكيمةاجليدي66610859
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قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرجاءبوضهر67610725

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسناءالجردي68610437

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةالمسعودي69610451

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسناءالشخش70610299

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمةغزالة71610531

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجساميالبلول72610813

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغانمي73610819

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسناءالطيبي74610349

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحنانباحمو75610403

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجكوثراباعلي76610434

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالبريكي77610754

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخويمة78610162

قلعة  السراغنة: إقليممزدوججمالالحداد79610422

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمزيان80610613
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الملحق االجتماعيآسفي: إقليمعبد الغفورالمنصوري1730016

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمفريسيكريم2730014

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمرشيدةالجديد3730013

الملحق االجتماعيآسفي: إقليممحمدضواضي4730015

الملحق االجتماعيآسفي: إقليممعادلبراهيمي5730012

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمعبد الرزاقخالد6730004

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمصابربن عبو7730002

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمكوثرمرباح8730009

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمغزالنبوشينة9730018

آسفي: إقليمهنداحميرين1740099
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

آسفي: إقليمحفيظةالفكي2740063
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

آسفي: إقليممهديالوالي3740049
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويآسفي: إقليمحسناءشرينجة1720059

ملحق تربويآسفي: إقليمرضوانالسابق2720090

ملحق تربويآسفي: إقليممريمعربوش3720165

ملحق تربويآسفي: إقليمأمينبوزيان4720160

ملحق تربويآسفي: إقليممحمداحريف5720094

ملحق تربويآسفي: إقليمهدىأفضالوي6720043

ملحق تربويآسفي: إقليمامينجيالل7720091

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر
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مراكش آسفي
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويآسفي: إقليمسعيداجويطيت8720042

ملحق تربويآسفي: إقليميونسالكنتوري9720138

ملحق تربويآسفي: إقليمالهامالمفكر10720002

ملحق تربويآسفي: إقليميسرىميدان11720007

ملحق تربويآسفي: إقليمآسيةالسباعي اإلدريسي12720132

ملحق تربويآسفي: إقليمإلهامبن عابيد13720097

ملحق تربويآسفي: إقليمناديةالنغزالي14720083

ملحق تربويآسفي: إقليمسليمةالمعدودي15720093

ملحق تربويآسفي: إقليمحسامالهروي16720050

ملحق تربويآسفي: إقليمايوبالحيداوي17720017

ملحق تربويآسفي: إقليمامينةتيمولي18720164

ملحق تربويآسفي: إقليمأحالملسوفي19720040

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمسميةالدليلي1130073

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعبد العاليالمتوكل2130079

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمخولةأيت لعماري3130057

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعبدهللااخشان4130066

الملحق االجتماعيالحوز: إقليممحمدلبحار5130048

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعدناننصري6130020

الملحق االجتماعيالحوز: إقليماروىايت القش7130055
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمخالداحيار8130019

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمزهيرةعتيقي9130086

الملحق االجتماعيالحوز: إقليميوسفبايو10130031

الحوز: إقليمعبد الهاديلميم1140012
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمكمالاضاها2140251
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمخديجةسلمان3140056
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمرجاءجعفر4140243
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويالحوز: إقليممصطفىالقاضي1120003

ملحق تربويالحوز: إقليممحمدالحمادي2120018

ملحق تربويالحوز: إقليممحمداببغ3120008

ملحق تربويالحوز: إقليممروانالعياشي4120092

ملحق تربويالحوز: إقليمحسنالعالوي5120139

ملحق تربويالحوز: إقليمنجاةبرير6120103

ملحق تربويالحوز: إقليمامينةبولحجار7120047

ملحق تربويالحوز: إقليمياسينأيت يوسف8120200

ملحق تربويالحوز: إقليمعبدالحكيمحيم9120267

ملحق تربويالحوز: إقليممولودالزين10120210

ملحق تربويالحوز: إقليمصوفيةايت حدو11120133

ملحق تربويالحوز: إقليمياسينأيت بنطالب12120095

Page 68/151



التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويالحوز: إقليمامباركبوخرصة13120075

ملحق تربويالحوز: إقليمحميدبوعدي14120045

ملحق تربويالحوز: إقليمحنانلقرع15120137

ملحق تربويالحوز: إقليملحسنبن الرازيق16120034

ملحق تربويالحوز: إقليمعبدهللاحراث17120021

ملحق تربويالحوز: إقليمفاضمةالحمادي18120081

ملحق تربويالحوز: إقليميوسفبوشارى19120053

ملحق تربويالحوز: إقليمحفيظلفدوع20120211

ملحق تربويالحوز: إقليمشيماءالحيدودي21120060

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمفاطمةالحياني1230006

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمهشامالخليل2230026

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمكريمةالطل3230003

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمإبراهيمبوكجدي4230012

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمحفيظةبولفراح5230002

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبدااللهالسباعي6230023

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبد الغنيدروم7230014

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبدالعاليالحمري8230018

الرحامنة: إقليمحجيبةايت عامر1240026
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الرحامنة: إقليممريمالشاهد2240037
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويالرحامنة: إقليمبلعيدالقاضي1220006

ملحق تربويالرحامنة: إقليمهدىبالطاهر2220095

ملحق تربويالرحامنة: إقليمنور الدينمحامدة3220097

ملحق تربويالرحامنة: إقليمفاطمة الزهراءالحافظ4220098

ملحق تربويالرحامنة: إقليمسهامالحماني5220079

ملحق تربويالرحامنة: إقليماسماعيلالدرباكي6220024

ملحق تربويالرحامنة: إقليماسماعيلبن حمية7220090

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعبد الحقبنخويرة8220054

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعبد الغفورالكوليتي9220124

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعثماناالشكر10220058

ملحق تربويالرحامنة: إقليمرحالالخليلي11220047

ملحق تربويالرحامنة: إقليمايوبالقابضة12220017

ملحق تربويالرحامنة: إقليمجميلةاالدريسي13220074

ملحق تربويالرحامنة: إقليمايوبحوميدي14220111

ملحق تربويالرحامنة: إقليمرشيدبن جنان15220053

ملحق تربويالرحامنة: إقليملمياءالقصراوي16220013

ملحق تربويالرحامنة: إقليمسوميةكب17220128

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليميونسايت الباز1330041

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمسكينةبغمران2330025
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمغزالنأكحش3330022

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمايةايبوركي4330045

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمسميرةساللي5330024

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمرضىحليم6330026

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمعبد الحفيظايت محمد7330027

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمنورالهدىالدرومي8330029

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليممحمدإدسي حمو9330012

الصويرة: إقليمعبدالمنعمالحاجي1340005
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الصويرة: إقليمزكرياءالزغموتي2340012
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويالصويرة: إقليماحمدكافو1320084

ملحق تربويالصويرة: إقليمزينبلبروزي2320107

ملحق تربويالصويرة: إقليمخدوجالمريوش3320121

ملحق تربويالصويرة: إقليمعاللالشاوي4320028

ملحق تربويالصويرة: إقليممحمدناضيم5320013

ملحق تربويالصويرة: إقليملطيفةابولو6320032

ملحق تربويالصويرة: إقليمحميداهراش7320115

ملحق تربويالصويرة: إقليمغزالنبواتي8320071

ملحق تربويالصويرة: إقليمعبد الرحيمالعاتق9320009

ملحق تربويالصويرة: إقليمرشيدعثماني10320034
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويالصويرة: إقليممصطفىابريم11320130

ملحق تربويالصويرة: إقليمالحسنالفرياضي12320030

ملحق تربويالصويرة: إقليمأنسغربال13320090

ملحق تربويالصويرة: إقليمابتسامبريوية14320127

ملحق تربويالصويرة: إقليمحليمةاليوسي15320036

ملحق تربويالصويرة: إقليمابراهيمقدميري16320007

ملحق تربويالصويرة: إقليمشرف الدينالمناني17320041

ملحق تربويالصويرة: إقليمسهاماد الزاويت18320056

ملحق تربويالصويرة: إقليمبدر الدينالبودالي19320096

ملحق تربويالصويرة: إقليماهنيةتناني20320117

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمعبد الغفورالبوعناني1430018

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمالسعيدالشهيبي2430008

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمالمحجوبميسين3430005

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليماحمدبلوناس4430003

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمزينبلهاللي5430012

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمعبدالكبيربوتريد6430019

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليممرادالكياس7430007

اليوسفية: إقليمالسعديةبجاج1440014
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

اليوسفية: إقليمإيمانلفهيم2440017
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

اليوسفية: إقليممحمادالمحفوضي3440008
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربوياليوسفية: إقليمودادحشوش1420030

ملحق تربوياليوسفية: إقليمفاطمة الزهراءالضوريبي2420049

ملحق تربوياليوسفية: إقليمسعيدمنصوري3420032

ملحق تربوياليوسفية: إقليمشيماءالغزالني4420005

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد المنعمالمنصوري5420031

ملحق تربوياليوسفية: إقليمخولةبن الضو6420011

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد اللطفايعيش7420050

ملحق تربوياليوسفية: إقليمبدر الدينالمغير8420048

ملحق تربوياليوسفية: إقليم ادريسمولديد9420052

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد المنعمالشيكي10420003

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعثمانالحرار11420007

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمنزهةعبو1530004

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمفاطمةأسرار2530021

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمكريمةالسوسي3530037

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمعزالدينأمنصور4530012

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمرشيدالدكالي5530002

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمايماناسكوري6530013

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمحسنشهيب7530034
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمعزيزلشهب8530010

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمسعيدةوعزيز9530031

شيشاوة: إقليمعبدلعالياعبيدي1540070
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

شيشاوة: إقليمنعيمةايت بيقران2540061
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعصامالهداجي1520107

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدسالمي2520001

ملحق تربويشيشاوة: إقليمجمالبوشة3520029

ملحق تربويشيشاوة: إقليمحياةالشباني4520047

ملحق تربويشيشاوة: إقليمياسينوعزيز5520003

ملحق تربويشيشاوة: إقليمحنانمهمة6520098

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعادلالباز7520084

ملحق تربويشيشاوة: إقليملحسنايت حما8520037

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدويرار9520006

ملحق تربويشيشاوة: إقليمالبشيرايت هيبة10520097

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسميرةروبال11520007

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسعيدالعروسي12520127

ملحق تربويشيشاوة: إقليمزهيرلغمير13520145

ملحق تربويشيشاوة: إقليمزكرياءلعفيسي14520048

ملحق تربويشيشاوة: إقليماكرامحمدي15520106
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسعادجويد16520086

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعبد الغفورالنجمي17520130

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمداوليلة18520002

ملحق تربويشيشاوة: إقليمالحسيناصواب19520138

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسميةالعطاري20520027

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمودالوالي الحاجي21520065

ملحق تربويشيشاوة: إقليمكوثرالقالل22520137

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدكريمي23520194

ملحق تربويشيشاوة: إقليممصطفىالباز24520021

ملحق تربويشيشاوة: إقليممصطفىأبرزاق25520148

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمرحالبن الصويرة1630004

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليممريملقريشات2630015

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمهندرزوق3630005

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمالميلوديدالي4630011

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمجوادالغوتي5630006

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمنعيمةأزاد6630020

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمعبد الواحدالخلوفي7630008

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمحسنمبروك8630028

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمفيصلدكداك9630030
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مراكش آسفي
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االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

قلعة  السراغنة: إقليممحمدلصفر1640009
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  السراغنة: إقليمسفيانالبسباسي2640071
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الكريمالفصال1620098

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الفتاحراغب2620122

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الكبيرالشيكر3620242

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمزينبالطهيري4620184

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد اللطيفاألطرش5620005

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممنيرةالعياشي6620128

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمصفاءالفاضلي7620043

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمغزالنصابا8620222

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمتوريةالكرزابي9620209

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمالمصطفيادليمي10620004

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمالمصطفىالهواري11620018

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممحمدبونهير12620171

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممباركةصادق13620241

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمياسينبوداما14620210

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبدالرزاقأروى15620112

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الصمدالمقري16620144

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمطارقالشاهد17620164
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ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمفاطمةالمير18620009

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمفتيحةالبداوي19620093

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمخالدزهرالنوي20620001

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةأمينإدرسي جناتي1830177

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةانتصارالباكومي2830115

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةأسماءالمتعلق باهلل3830097

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةسفيانالدحجاني4830156

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةبدرالدينافريفر5830175

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةعمراجديك6830166

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةهدىالقريشي7830047

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةفاطمة الزهراءالنميري8830134

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةحمزةالطايفة9830011

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةفاطمة الزهراءالعيوض10830165

مراكش: عمالةهجرايت الغازي1840302
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

مراكش: عمالةمهاباكوييس2840551
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويمراكش: عمالةسعادالشتاوي1820327

ملحق تربويمراكش: عمالةمديحةزكي2820569

ملحق تربويمراكش: عمالةخولةالمهتدي3820052

ملحق تربويمراكش: عمالةهدىتاليلي4820565
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ملحق تربويمراكش: عمالةاسماءفضلون5820258

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد الصمدمحفوظ6820259

ملحق تربويمراكش: عمالةزكرياءايت عبد الرحيم7820603

ملحق تربويمراكش: عمالةمريملطيف8820135

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمددجمان9820579

ملحق تربويمراكش: عمالةمرادبشناتي10820067

ملحق تربويمراكش: عمالةكريمةعطار11820300

ملحق تربويمراكش: عمالةسعيدابناي12820474

ملحق تربويمراكش: عمالةراضيةزكار13820220

ملحق تربويمراكش: عمالةهشامبنلبشر14820576

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمد امينرشد15820316

ملحق تربويمراكش: عمالةنجوىركبان16820207

ملحق تربويمراكش: عمالةحنان الراجي17820298

ملحق تربويمراكش: عمالةحسناءأمغار18820652

ملحق تربويمراكش: عمالةعبدالرحيمايدار19820117

ملحق تربويمراكش: عمالةالمخلوفيرشيدة20820147

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد الرزاقازنيبر21820278

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد هللاأثالمت22820001

ملحق تربويمراكش: عمالةحفيظةتوري23820129
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ملحق تربويمراكش: عمالةسناءأوكزدير24820424

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمداالنصاري25820767
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 الرياضياتجوادالمطلوب1920071

 الرياضياتعبدالصمدالفريخ2920129

 الرياضياتياسينالطوسي3920067

 الرياضياتصالح الدينالوراكي4920442

 الرياضياتدنيابورزيق5920217

 الرياضياتالهامالفاخري6920421

 الرياضياتسميرصالح الدين7920058

 الرياضياتيوسفلقديم8920457

 الرياضياتنورالدين السياري9920008

 الرياضياتشرفالدفالي10920210

 الرياضياتأشرفبنخزرة11920486

 الرياضياتعفافحاجي12920184

 الرياضياتمريمالعطاوي13920038

 الرياضياتهشاموعتو14920420

 الرياضياتخالدالجرايدي15920297

 الرياضياتعمرأنزيض16920543

 الرياضياتفرحالمكراضي17920369

 الرياضياتمريموافيق18920651

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك
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 الرياضياتحمزةكاتب19920558

 الرياضياتخديجةالنكروشي20920007

 الرياضياتعبدالرزاق اوساقل21920413

 الرياضياتحفصةالمضفار22920450

 الرياضياتمحمدالجعبري23920161

 الرياضياترشيدةجموحي24920286

 الرياضياتعبد الحكيمفرطاص25920314

 الرياضياتمريمرعدة26920469

 الرياضياتخالداوالدبوستة27920419

 الرياضياتزهيرمركول28920131

 الرياضياتوليدبحوح29920223

 الرياضياتعبد الوافيالشيباني30920179

 الرياضياتأنسالدشار31920510

 الرياضياتمحمدالحباقي32920290

 الرياضياتعبد الباسطبوشفيرة33920378

 الرياضياتمعادوحاس34920498

 الرياضياتحماديازوكاغ35920275

 الرياضياتأيوبارويزي36920068
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 الرياضياتيوسفبولحية37920104

 الرياضياتجعفرالجبلي38920312

 الرياضياتاشرفبووكوال39920063

 الرياضياتلحسنابج40920563

 الرياضيات اسماءابوطالب41920144

 الرياضياتعبد المجيدايت حمو42920254

 الرياضياتالحسين بن يو سف43920298

 الرياضياتعمرالطالبي44920665

 الرياضياتخديجة لمدواني45920140

 الرياضياتزكرياءالمومناوي46920145

 الرياضياتهجرالكاوط47920157

 الرياضياترشيداسكايويت48920159

 الرياضياتمريمالضوالدي49920374

 الرياضياتأمينرواسي50920537

 الرياضياترضارحمات51920192

 الرياضياتاسماءمرتادي52920370

 الرياضياتلحسنبوغروم53920078

 الرياضياتسفيانبتي54920414
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 الرياضياتيوسفاباجدي55920128

 الرياضياتاميمةبنبزكري56920325

 الرياضياتادريسالصحراوي57920599

 الرياضياتعبدالرحيممداح58920169

 الرياضياتايوبلخدي59920319

 الرياضياتمريمالطاهري60920065

 الرياضياتعليامساعد61920029

 الرياضياتعمرأمسوري62920244

 الرياضياتياسينصكاك63920291

 الرياضياتعبدالرحمانالجواد64920301

 الرياضياتمصطفىرشيد65920182

 الرياضياتمصطفىلعوافي66920236

 الرياضياتعبد الرحيمأيت حمو67920018

 الرياضياتلحسنالنوري68920245

 الرياضياتفاطمةايت القائد69920478

 الرياضياتيوسفمهمار70920514

 الرياضياتخديجةغنامي71920086

 الرياضياتمريمهنو72920138
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 الرياضياتزكرياءالشحيح73920174

 الرياضياتايوبمشكور74920447

 الرياضياتعمرالشرقاوي75920667

 الرياضياتفاطمة الزهراءبشاني76920183

 الرياضياتخديجةانديب77920588

 الرياضياتسكينةالمخنتار78920186

 الرياضياتزكرياءالحفيان79920205

 الرياضياتاساعيلصديقي80920277

 الرياضياتمحمدمنضوش81920361

 الرياضياتياسينالكوج82920076

 الرياضياتعبد العزيزايت عمار83920045

 الرياضياتعبد اللطيفبركوكو84920123

 الرياضياتزكرياءايت عبد هللا85920353

 الرياضياتعمادالشدادي86920130

 الرياضياتحليمةموديل87920367

 الرياضياتلحسنميري88920385

 الرياضياتالتهاميالزواني89920392

 الرياضياتعبد الصمدامزيان90920424
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 الرياضياتالحسينالماكي91920519

 الرياضياتعادلبوسيف92920077

 الرياضياتعبدهللامدني93920136

 الرياضياتايمانالطاهري94920452

 الرياضياتدنياالمرادي95920120

 الرياضياتياسينالدريوش96920432

 الرياضياتيوسفازناك97920070

 الرياضياتفاطمة الزهراءأمان98920669

 الرياضياتعبد الرحيمامنتاك99920216

 الرياضياتسعيدالزاهيدي100920201

 الرياضياتعبد الحميدقادا101920458

 الرياضياتمحمدالمسفيوي102920198

 الرياضياتكمالحمينا103920309

 الرياضياتيونسأكنين104920504

 الرياضياتعبد الكريماإلمامي105920133

 الرياضياتعمرالمسفيوي106920014

 الرياضياتفاطمة الزهراءالرحوي107920049

 الرياضياتحمزةداوزي108920232
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 الرياضياتمحمدبوشهاب109920109

 الرياضياتناديةلزرق110920439

 الرياضياتحسنبخيش111920116

 الرياضياتمحمدصابيري112920209

 الرياضياتعتيقةزميميطة113920476

 الرياضياتكوثرباللي114920533

 الرياضياتعزيزالسوكافي115920393

 الرياضياتوليدجماتي116920515

 الرياضيات رضاالهيبة117920459

 الرياضياتنهيلةالباز118920539

 الرياضياتعصامسروية119920671

 الرياضياتحفصةايت حريز120920426

 الرياضياتالورغيزكرياء121920441

 الرياضياتيونساصفار122920427

 الرياضياتشيماءبناني123920020

 الرياضياتمحمدميان124920062

 الرياضياتمحمدصكاك125920468

 الرياضياتفاطمة الزهرةزوالي126920032
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 الرياضياتالحسينبران127920164

 الرياضياتجهانالزوتين128920224

 الرياضياتعمراد الباشا129920230

 الرياضياتعبد اللطيفالغازي130920403

 الرياضياتايوباركايك131920239

 الرياضياتاسماعيلااليوبي132920300

 الرياضياتأميمةبن الضيف133920357

 الرياضياتبشرىسميح134920346

 الرياضياتياسيناليعقوبي135920472

 الرياضياتجميلةبدري136920474

 الرياضياتسعيدحفير137920454

 الرياضياتسماحاعنيبة138920165

 الرياضياتيونسالبوصي139920176

 الرياضياتعبدهللابدري140920215

 الرياضياتهشامادالطالب141920423

 الرياضياتمحمدالبجاوي142920061

 الرياضياتعصامأيت ملود143920643

 الرياضياتمحمدانهير144920040
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 الرياضياتمحسنالمكاوي145920653

 الرياضياترشيداوخديل146920106

 الرياضياتمحمدحيدار147920125

 الرياضياتأسامةالنبيكي148920195

 الرياضياتاسماعيللباعلي149920330

 الرياضياتهشامادغوتي150920405

 الرياضياتمنالنجاحي151920677

 الرياضياتعبد الصادقبوالهاز152920561

 الرياضياتسعيدالكداري153920675

 الرياضياتعمرحبيب الدين154920251

 الرياضياتعبد الكبيرناشط155920377

 الرياضياتعيادوابالل156920492

 الرياضياتصامدلقتيب157920111

 الرياضياتسكينةالحمدوني158920425

 الرياضياتابراهيمأكليد159920466

 الرياضياتمروانالوادي160920171

 الرياضياتاحمدايت وعقا161920315

 الرياضياتعبداللطيفالزقي162920411
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 الرياضياتابراهيممتوكل163920079

 الرياضياتمسعودلبزيوي164920379

 الرياضياتيوسفالدكالي165920507

 الرياضيات كمالبوحا166920650

 الرياضياتاليزيدالمحبوب167920473

 الرياضيات  حمزةحمية168920329

 الرياضياتالملوكيفؤاد169920222

 الرياضياتيوسفالصابر170920265

 الرياضياتالحسينايت قدور171920323

 الرياضيات زهيرةزنيبر172920431

 الرياضياتايمانالفاتحي173920399

 الرياضياتالمهديالعواد174920410

 الرياضياتالزبوررضوان175920019

 الرياضياتالمهديفيتحي176920034

 الرياضياتسفيانأوالد هنية دحان177920203

 الرياضياتزهيرمحجوبي178920534

 الرياضياتمصطفىأزغلي179920337

 الرياضياتزكرياءقزبور180920166
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 الرياضياتابراهيماوفوتا181920269

 الرياضياتابراهيمامزوار182920324

 الرياضياترشيدةمنصير183920250

 الرياضياتابراهيمابوري184920074

 الرياضياتخالدكحيل185920390

 الرياضياتحسناءالهام186920213

 الرياضياتالهامالناني187920135

 الرياضياتالهامالفيسي188920455

 الرياضياتعبد الرحيمحنبلي189920264

 الرياضياتسميرزاهيدي190920041

 الرياضياتعبد الغفورغرور191920448

 الرياضياتخديجةبن عتمان192920283

 الرياضياتهشاممزان193920338

 الرياضياتحياةبويا194920636

 الرياضياتعبدالعزيزبن محمود195920088

 الرياضياتعثمانالحداوي196920247

 الرياضياتسميةالشتوكي197920288

 الرياضياتعمرواريد198920398
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

 الرياضياتياسينازضوض199920446

 الرياضياتعبدالرحيملشكر200920099

االجتماعياتاسماعيلالراشيدي1910429

االجتماعياتعيسىاوراغ2910012

االجتماعياتالحسنبودالعة3910042

االجتماعياتمرادعدو4910590

االجتماعياتلطيفةأيت جواد5910624

االجتماعياتمحمدابولمان6910016

االجتماعياتعبدالصادقأيت العباس7910740

االجتماعياتحكيمةالسكوري8910092

االجتماعياتسهاممويك9910602

االجتماعياتخليلميساوي10910387

االجتماعياتعبد الرزاقبوعثمان11910627

االجتماعياترشيداد منصور12910341

االجتماعياتسفيانامغينية13910153

االجتماعياتإسماعيلالكويط14910603

االجتماعياتجميلةارويبعة15910478

االجتماعياتابراهيمحقي16910310
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتفتيحةبن عتو17910230

االجتماعياتالحسينالسايح18910612

االجتماعياتمصطفىموجان19910044

االجتماعياتربيعةأيت جواد20910503

االجتماعياتعبد الرحيمانبير21910294

االجتماعياتعبد الحكيمالعيداوي22910071

االجتماعياتعزيزاهرى23911070

االجتماعياتفاطمةالبوني24910256

االجتماعياتفاطمة الزهراءاسميهر25910008

االجتماعياتحمزةامحليل26910838

االجتماعياتمحمدبوعجول27910499

االجتماعياتجمالاألزهري28910605

االجتماعياتسميةالرزاقي29910710

االجتماعياتعبد الهاديالتزكيني30910541

االجتماعياتعبد الحكيمشمشاوي31910251

االجتماعياتدنياأحملي32910197

االجتماعياتمصطفىأسكيل33910372

االجتماعياتجوادممجيد34910061
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتأيوبإلحاح35910057

االجتماعياتفاتحةبوهنانة36910163

االجتماعياتإيمانالركيكي37910063

االجتماعياتياسينالتائب38910473

االجتماعياتمحمد أمينالناجي39910297

االجتماعياتالحسينالكران40910048

االجتماعياتيوسفالرقبة41910013

االجتماعياتمحمداباسو42910100

االجتماعياتمريمالطيب43910105

االجتماعياترشيدالحاجي44910554

االجتماعياتمحمدايت امحيد45910332

االجتماعياتمريملمريحي46910192

االجتماعياتحسنيةالسباعي فاهم47910864

االجتماعياتأميمةشفيق48910476

االجتماعياتمحمدالكيري49910205

االجتماعياتالحسنكاجة50910018

االجتماعياتعدنانالرميشي51910538

االجتماعياتسعيدةكمال52910390
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتسعيدةبودراع53910035

االجتماعياتلمياءالصغري54910829

االجتماعياتفاطنةالمنتصر55910416

االجتماعياتخالدالفارس56910980

االجتماعياتكوثرشركاوي57911064

االجتماعياتياسينأماما58910217

االجتماعياتكمالمومن59910557

االجتماعياترشيدبوكيل60910045

االجتماعياتانسحماص61910052

االجتماعياتصالح الدينعالني62910444

االجتماعياتياسينالمالكي63910257

االجتماعياتمصطفىاصباحي64910179

االجتماعياتخديجةلهدى65910147

االجتماعياتياسيننحلي66910381

االجتماعياتأيوبعشرة67910344

االجتماعياتليلىقنور68910436

االجتماعياتحسنحيدا69910432

االجتماعياتابراهيمحماد70910588
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبد اللطيفباري71910139

االجتماعياتمحمدباللي72910562

االجتماعياتحسنمساعد73910881

االجتماعياتربيعةالتغزاوي74910498

االجتماعياتالعسوليسناء75910314

االجتماعياتسعادبويكضاض76910472

االجتماعياتعبد اللطيفمبسط77910732

االجتماعياتيوسفالخلفاوي78910338

االجتماعياتهشامابهادة79910734

االجتماعياتعبد الوهابالمغواري80910458

االجتماعياتعبدالرحيمالطوكي81910259

االجتماعياتخديجةالخيدر82910598

االجتماعياتمحمدلكرار83910583

االجتماعياتإبراهيممراد84910072

االجتماعياتماجدةالرحالي85910040

االجتماعياتالحسين اد الحسن86910559

االجتماعياتسناءالشناق87910702

االجتماعياتحكيمةابواليتيم88910405
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبد اللطيفالزعيم89910462

االجتماعياتالمهدياالبيض90910056

االجتماعياتمليكةأيت المدني91910067

االجتماعياتمصطفىالونخاري92910122

االجتماعياتفاطمة الزهراءبرطال93910466

االجتماعياتإسماعيلأمزايل94910209

االجتماعياتخولةالماضي95910849

االجتماعياترشيدةالهاللي96910347

االجتماعياتموناالصبار97910306

االجتماعياتمحمدمصباح98910258

االجتماعياتطريقفنون99910038

االجتماعياتيوسفإكعى100910533

االجتماعياترشيداكيا101910500

االجتماعياتحبيبةهنان102910132

االجتماعياتتوفيقالشناني103910463

االجتماعياتابراهيمالشرفاوي104910185

االجتماعياتكمالالحمداوي105910747

االجتماعياتعبد الرحيمالبحيري106911018
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبدالرحمانالحطاب107910435

االجتماعياتياسينايت بن لمين108910475

االجتماعياتسناءالمصباحي109910193

االجتماعياتإدريسقبلي110910024

التربية االسالميةإبراهيمأموح1941182

التربية االسالميةحنانبودويل2940744

التربية االسالميةفردوساوالد احميدان3941097

التربية االسالميةعزيزازناك4941137

التربية االسالميةسعادبولحيا5940304

التربية االسالميةمصطفىمتكل6941197

التربية االسالميةعزيزايدلحسن7940745

التربية االسالميةهشامالمعروفي8941195

التربية االسالميةفاطمةبوعاللة9940716

التربية االسالميةعبد الرحيمأيت هكو10940175

التربية االسالميةعمراعتب11940336

التربية االسالميةمحمدازناك12940107

التربية االسالميةمحمدالمنصوري13940506

التربية االسالميةزبيرالياسني14940114
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةمحمدالمنصوري15940076

التربية االسالميةمحمدبيجداعن16940754

التربية االسالميةأنسبيدان17940125

التربية االسالميةأيوباسويدة18940110

التربية االسالميةعبد الخالقباعمران19940302

التربية االسالميةابراهيمازضوض20940206

التربية االسالميةيونسازالل21940176

التربية االسالميةنورالديناحنايش22940608

التربية االسالميةيونسرحالن23940611

التربية االسالميةالحسينتانسي24940950

التربية االسالميةياسينامرصيد25940380

التربية االسالميةطهالمعتصم26940486

التربية االسالميةعبد الغفورالبوعزاوي27940316

التربية االسالميةأسامةتكنامس28940471

التربية االسالميةمحمداليلو29940116

التربية االسالميةابراهيمالسباعي30940633

التربية االسالميةعبد هللاأوبيهي31940319

التربية االسالميةنور الدينالزيتوني32940384
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةعبدالفتاحبيدان33940137

التربية االسالميةلحسنايت مبارك34940350

التربية االسالميةعبدهللابوشتى35941038

التربية االسالميةعمرابت علي36940653

التربية االسالميةياسينبويغولدن37941082

التربية االسالميةعبد اللطيفالغريسي38941006

التربية االسالميةحنانالماحي39940132

التربية االسالميةمرواناهريمش40940281

التربية االسالميةرضاحيحي41941161

التربية االسالميةأحمداتوكا42940582

التربية االسالميةعثمانايت برحيم43940293

التربية االسالميةسعيدداسع44940410

التربية االسالميةمحمدلعسيلي45940549

التربية االسالميةزهرةشكري46941141

التربية االسالميةعمرالمحمودي47940224

التربية االسالميةياسينالرويح48940038

التربية االسالميةالبشيرالهواري49940320

التربية االسالميةايوببوابوكير50941003
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةعبد العاطيكناز51941029

التربية االسالميةخالدالعالمي52940641

التربية االسالميةمحمدالعرج53940913

التربية االسالميةعبدالمالكاحميدوش54940499

التربية االسالميةعبدالواحدبومان55940100

التربية االسالميةعبدالحفيظبوزرب56940586

التربية االسالميةأسامةبهى57940255

التربية االسالميةمحمدادريوش58940418

التربية االسالميةمحمدالعوك59940572

التربية االسالميةمحمدالعرش60940291

التربية االسالميةعزيزالشايب61940163

التربية االسالميةعبد الصادقحميدوش62940183

التربية االسالميةرشيدحميمو63940310

التربية االسالميةالمختارالخطاري64940475

التربية االسالميةعليابو الحاج65940766

التربية االسالميةعبد العزيزأزنك66941131

التربية البدنيةسهامالخيصاصي1950056

التربية البدنيةأسماءموكة2950220
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةعصامطاغي3950467

التربية البدنيةرضوانرشيد4950517

التربية البدنيةحمزةأبوفتح5950283

التربية البدنيةأميمة الدهبي6950167

التربية البدنيةالمهديبوذياب7950194

التربية البدنيةسعيدةلقرافلي8950146

التربية البدنيةيوسفمعرير9950154

التربية البدنيةعصاملفيم10950157

التربية البدنيةمعادالزعيم11950175

التربية البدنيةعادلالطواهرة12950483

التربية البدنيةزكرياءاربيبي13950147

التربية البدنيةنسرينالخيصاصي14950128

التربية البدنيةسعدوداد15950354

التربية البدنيةهناءكعب16950177

التربية البدنيةاميمةالمعزي17950082

التربية البدنيةخليلاهم18950240

التربية البدنيةموسىمحمودي19950009

التربية البدنيةزكرياءأيت الحاج وسعيد20950053
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مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةيونسخضيري21950335

التربية البدنيةهجربنشعيب22950336

التربية البدنيةأيوبلمعاطى23950003

التربية البدنيةمحمدالعسلي24950017

التربية البدنيةكريمالفقير25950591

التربية البدنيةعبدالوافيالبوحسيني26950501

التربية البدنيةعبدهللاأيتلحسين27950529

التربية البدنيةاحمد امينزيدور28950160

التربية البدنيةأسامةترناني29950508

التربية البدنيةعبد الغنيكمال30950379

التربية البدنيةمحمد انسالزويني31950339

التربية البدنيةأوسامةالبقالي32950027

التربية البدنيةسفيانوقاس33950014

التربية البدنيةالحسنمزي34950245

التربية البدنيةاحمدالرازي35950058

التربية البدنيةزكرياء أوغرير36950484

التربية البدنيةاحمد المهديمهزولي37950594

التربية البدنيةيونسنويني38950352
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةمحمدأيت الحسن39950069

التربية البدنيةعبدالرحمانأمثقال40950006

التربية البدنيةعماد ساعد41950273

التربية البدنيةيحيىالقدراوي42950186

التربية البدنيةرضىالشمالي43950116

التربية البدنيةنورةلكرام44950477

التربية البدنيةعبدالباسطالفقير45950337

التربية البدنيةأميمةاكميح46950241

التربية البدنيةعبد الحميدبحو47950262

التربية البدنيةكوثرقورش48950121

التربية البدنيةبهيةبوعصة49950367

التربية البدنيةحسامالغازي50950472

التربية البدنيةعبدالهاديالطويل51950174

التربية البدنيةمروانمنتظيم52950614

التربية البدنيةهجركتمان53950393

التربية البدنيةعبدااللهلكواتي54950416

التربية البدنيةحمزةبنعباد55950077

التربية البدنيةسميرشهاب56950405
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنية جمالالزوزي57950163

التربية البدنيةحمزةالطجناري58950054

التربية البدنيةعبد الجليلشاکر59950580

التربية البدنيةعبداللطيف إجيتي60950232

التربية البدنيةسفيانحطابو61950282

التربية البدنيةرشيدمني62950187

التربية البدنيةعصامالناجحي63950257

التربية البدنيةخالدمسترحم64950063

التربية البدنيةمهديادريسي عطوف65950453

التربية البدنيةأشرفالرافعي66950016

التربية البدنيةأحمدالحيان67950236

التربية البدنيةفاطمة الزهراءحربيدي68950503

التربية البدنيةفاطمة الزهراءالسماللي69950277

التربية البدنيةاشرفانطام70950203

التربية البدنيةعبدالرحيمأمرار71950401

التربية البدنيةأيوبصابر72950051

التربية البدنيةاسامة نفوخ73950414

التربية البدنيةنورالدينالكرواز74950079
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةمحمدخبيبا75950428

التربية البدنيةالزدوالمصطفى76950490

التربية البدنيةصباحالديابي77950310

التربية البدنيةعزيزكاديري78950480

التربية البدنيةاسماعيلحفوض79950263

التربية البدنيةزكرياءالبرقاوي80950212

التربية البدنيةزكرياءهوطام81950568

التربية البدنيةشفيقحمامصي82950487

التربية البدنيةياسينفاضل83950375

التربية البدنيةاسماعيلكروم84950045

التربية البدنيةمحمدالفياللي85950179

التربية البدنيةعبدالقادربياري86950093

التربية البدنيةعمرالورزازي87950204

التربية البدنيةأسماءمكرود88950260

التربية البدنيةتوفيقابااحدى89950512

التربية البدنيةمحمد كريملقوادر90950489

التربية البدنيةيونس طهالنظيفيين91950165

التربية البدنيةاسامةالغفاري92950309
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةعبد المنعمأحسينة93950106

التربية البدنيةمنىالشرقي94950131

التربية البدنيةعزيزالداودي95950018

التربية البدنيةنبيلخروبي96950156

التربية البدنيةعبدالرحيمشعان97950234

التربية البدنيةمحمدريان98950207

التربية البدنيةعبدالحكيمأبوزهير99950007

التربية البدنيةمحمد اميناركروك100950227

التربية البدنية مريمالدهبي101950451

التربية البدنيةسميةجدي102950074

التربية البدنيةمريمأقبور103950304

التربية البدنيةمحسنسفياني104950180

التربية البدنيةمحمدبوهالل105950200

التربية البدنيةصالح الدينالزيات106950130

التربية البدنيةأحمدزيدي107950305

التربية البدنيةطهامعي108950228

التربية البدنيةفاطمةغالبي109950152

التربية البدنيةأمينلزرق110950296
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةعتيقةدحني1919136

الفلسفةالدبحنورالدين2919246

الفلسفةطارقمحجوبي3919291

الفلسفةسميرمركانتي4919249

الفلسفةرشيدالعقوبي5919134

الفلسفةسعيدالعطار6919074

الفلسفةعمرحجام7919072

الفلسفةعبد الحكيماغجدامي8919102

الفلسفةسلوىابيشر9919085

الفلسفةكريمةخيراني10919289

الفلسفةنورالدينالطويل11919166

الفلسفةصالحالمعاطلة12919075

الفلسفةمريمالعماري13919268

الفلسفةسلمبومكاي14919203

الفلسفةجوادربيع15919041

الفلسفةجمال الديناليونسي16919036

الفلسفةحسناءبلعوني17919088

الفلسفةأنوارزعيم18919092
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةأسامةبنزهرة19919160

الفلسفةكوثرخيرهللا20919046

الفلسفةهشومةبروكي21919186

الفلسفةسلمى ايت همو بال22919126

الفلسفةمحمدبجي23919161

الفلسفةعمرلوريدي24919188

الفلسفةمحمدالنغيرة25919285

الفلسفةفاطمة الزهراءاالصفر26919210

الفلسفةفاطمة الزهرةاكنيك27919252

الفلسفةحسنالواعر28919309

الفلسفةحياةموني29919263

الفلسفةسعيدالجمدي30919258

الفلسفةالمحفوظالسماللي31919086

الفلسفةعبد الرحيمبوشحمة32919156

الفلسفةكريمةأيت واحي33919129

الفلسفةلمياءمحب34919093

الفلسفةيوسفتائب هلل35919020

الفلسفةعادلعداوي36919081
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةمحمدأوسامة37919103

الفلسفةمعاذقصبان38919112

الفلسفةمحمدميتوس39919277

الفلسفةجميعةبن الهيان40919265

الفلسفةاسماعيلامخشون41919073

الفلسفةبلعيدايت بلقاس42919070

الفلسفةهناءفضلي43919313

الفلسفةسعادبولهرود44919179

الفلسفةعبد الجبارالزنيزين45919189

الفلسفةحكيمةاوهرو46919143

الفلسفةأيوبالفرم47919185

الفلسفةعبد الحميداالشهب48919013

الفلسفةعبد السالماولقاضي اإلدريسي49919147

الفلسفةيحيىالشرادي50919201

الفلسفةعتيقبسام51919034

الفلسفةعبدالحقاطويل52919181

الفلسفةغفرانقورش53919137

الفيزياء والكيمياءيوسفالزمراني1960773
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءايوباكيوي2960334

الفيزياء والكيمياءزينببوانصر3960021

الفيزياء والكيمياءهدىالسروتي4960316

الفيزياء والكيمياءمحمدالحرطاني5960278

الفيزياء والكيمياء رجاءبن عزوز6960434

الفيزياء والكيمياءمحسنالسوسي7960453

الفيزياء والكيمياءكوثرالفلكي8960558

الفيزياء والكيمياءصالحمبروك9960012

الفيزياء والكيمياءحسامالوراق10960522

الفيزياء والكيمياءعبد العظيمالفاخري11960436

الفيزياء والكيمياءسفيانالدحوم12960564

الفيزياء والكيمياءمحمدبوقراب13960527

الفيزياء والكيمياءعبدالرحيماد الطالب14960300

الفيزياء والكيمياءعمرايت العوني15960580

الفيزياء والكيمياءمصطفىمادي16960760

الفيزياء والكيمياءرشيدايت الحاج17960290

الفيزياء والكيمياءالمهديبنحسون18960745

الفيزياء والكيمياءياسينزاح19960454
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءزكرياءهوزان20960381

الفيزياء والكيمياءاميمةالسروتي21960317

الفيزياء والكيمياءمصطفىازندور22960145

الفيزياء والكيمياءسارةبنجلواجة23960121

الفيزياء والكيمياءالعلميالسميتي24960395

الفيزياء والكيمياءيوسفاتبا25960408

الفيزياء والكيمياءيوسفإكرو26960520

الفيزياء والكيمياءعبدالرزاقبهلولي27960055

الفيزياء والكيمياءمحمدعسري28960135

الفيزياء والكيمياءايوبالدوبي29960398

الفيزياء والكيمياءأحمدحبيب هللا30960781

الفيزياء والكيمياءإلياسعلبوبي31960016

الفيزياء والكيمياءمصطفىجديدي32960388

الفيزياء والكيمياءأميمةالكرعي33960171

الفيزياء والكيمياءجوادأوغزوتي34960342

الفيزياء والكيمياءبشرىمخفي35960139

الفيزياء والكيمياءهدىايت هلبي36960337

الفيزياء والكيمياءعبدالحميدصابر37960216
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءعثمانجدور38960128

الفيزياء والكيمياءحنانبنموسى39960400

الفيزياء والكيمياءعبدالفتاحعزام40960386

الفيزياء والكيمياءمحمدالحراضي41960104

الفيزياء والكيمياءزكرياءنصير42960555

الفيزياء والكيمياءسميراموسي43960263

الفيزياء والكيمياءأيوببورزيق44960412

الفيزياء والكيمياءشاديةزوبع45960512

الفيزياء والكيمياءالمهديكروم46960561

الفيزياء والكيمياءليلىإمني47960150

الفيزياء والكيمياءنعيمةبوراس48960243

الفيزياء والكيمياءمحمدبنشتية49960273

الفيزياء والكيمياءمصطفىالمسعودي50960140

الفيزياء والكيمياءمحمدامسكين51960182

الفيزياء والكيمياءسعيدالبصري52960235

الفيزياء والكيمياءيوسفايت سالم53960498

الفيزياء والكيمياءمباركالمكاوي54960283

الفيزياء والكيمياءبدرالديناوسار55960600
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءسميةبلخرشاش56960803

الفيزياء والكيمياءحسنالعمري57960312

الفيزياء والكيمياءحسنامين58960099

الفيزياء والكيمياءجهادالزغاري59960547

الفيزياء والكيمياءمحمدابها60960452

الفيزياء والكيمياءالحسينالخالدي61960541

الفيزياء والكيمياءخولةبنعبيد62960101

الفيزياء والكيمياءرجاءانعايلي63960426

الفيزياء والكيمياءبوغديرةعبد العزيز64960103

الفيزياء والكيمياءرضوانوالداصر65960367

الفيزياء والكيمياءأمينفتحي66960026

الفيزياء والكيمياءعبد الوهاببوسراطة67960295

الفيزياء والكيمياءحمزةصكاك68960159

الفيزياء والكيمياءخالدالكزولي69960323

الفيزياء والكيمياءطارقالعرشة70960214

الفيزياء والكيمياءمحمد امروك71960539

الفيزياء والكيمياءعبدالعزيزالنقار72960132

الفيزياء والكيمياءلطيفةالعرشة73960805

Page 113/151



التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءيوسفسحو74960455

الفيزياء والكيمياءعبد الصمدازناك75960138

الفيزياء والكيمياءعمر البار76960521

الفيزياء والكيمياءمروان الكوفي77960268

الفيزياء والكيمياءفاطمة الزهراءخراو78960387

الفيزياء والكيمياءكريمةايت بوسالم79960482

الفيزياء والكيمياءفتيحةبزطام80960704

الفيزياء والكيمياءمحمدالبركة81960785

الفيزياء والكيمياءرشيدبولنوار82960708

الفيزياء والكيمياءهندشكير83960501

الفيزياء والكيمياءنجيبالنشاط84960393

الفيزياء والكيمياءعبد االلهالريفي85960266

الفيزياء والكيمياءهدىالشيباني86960291

الفيزياء والكيمياءالمصطفىالمالح87960134

الفيزياء والكيمياءابتسامطاهو88960215

الفيزياء والكيمياءجمالشاطر89960495

الفيزياء والكيمياءيوسفالناجي90960468

الفيزياء والكيمياءكريمةايت ابرايم91960198
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءحمزةمحسين92960045

الفيزياء والكيمياءزهيرصبير93960519

الفيزياء والكيمياءعائشةشاكر94960242

الفيزياء والكيمياءايوبالقدري95960305

الفيزياء والكيمياءسعاداسميهر96960569

الفيزياء والكيمياءعبد السالماخدوج97960417

الفيزياء والكيمياءمريمصبري98960314

الفيزياء والكيمياءرضوانبنشكرون99960413

الفيزياء والكيمياءإدريسبولكنز100960247

الفيزياء والكيمياءالحسيننجمي101960674

الفيزياء والكيمياءالعربيشكراش102960221

الفيزياء والكيمياءحموايت احساين103960373

الفيزياء والكيمياءمحمدالمزاهر104960504

الفيزياء والكيمياءفؤادحرقاس105960456

الفيزياء والكيمياءمروةجمال106960218

الفيزياء والكيمياءامالاطفيشة107960255

الفيزياء والكيمياءأيوبكركاشي108960389

الفيزياء والكيمياءابراهيمبوالديان109960601
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءزهيرورتي110960047

الفيزياء والكيمياءسكينةزهير111960531

الفيزياء والكيمياءمنيرالمطاعي112960364

الفيزياء والكيمياءايوبالصالحي113960043

الفيزياء والكيمياءعبد الرحيمالرايس114960340

الفيزياء والكيمياءمريمأيت عبو115960524

الفيزياء والكيمياءنعيمعدو116960251

الفيزياء والكيمياءنورةفرض117960578

الفيزياء والكيمياءزكرياءايت الماضي118960217

الفيزياء والكيمياءحماداوبوني119960237

الفيزياء والكيمياءحميدالرباج120960550

الفيزياء والكيمياءهشامحربال121960083

الفيزياء والكيمياءمحندمبطول122960732

الفيزياء والكيمياءجميلةابخار123960219

اللغة االنجليزيةكريمةحموشي1990564

اللغة االنجليزيةعبداللطيففاسكة2990506

اللغة االنجليزيةايناسالمهداني3990242

اللغة االنجليزيةوصالمشاشتي ابختي4990224
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةعبد الصمدالجوطي5990005

اللغة االنجليزيةفردوسمسامح6990365

اللغة االنجليزيةحمزةجط7990395

اللغة االنجليزيةزكرياءزكور8990102

اللغة االنجليزيةالحسينركيع9990694

اللغة االنجليزيةيونسبوخلفي10990501

اللغة االنجليزيةيونسصيلوح11990038

اللغة االنجليزيةعبد الجبارالمشكوري12990064

اللغة االنجليزيةأسامةالوليدي اشميعة13990560

اللغة االنجليزيةحسنالكواريد14990051

اللغة االنجليزيةفراحالدخيسي15990189

اللغة االنجليزيةزهرةبحدوش16990227

اللغة االنجليزيةفؤادالنويتي17990615

اللغة االنجليزيةرشيدالمتوكل18990801

اللغة االنجليزيةمحمدامدجار19990825

اللغة االنجليزيةهندجواني20990077

اللغة االنجليزيةسليمانعاصيم21990547

اللغة االنجليزيةكوثرشعيج22990343

Page 117/151



التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةاحمد البغدادي23990045

اللغة االنجليزيةرشيدالوحسوسي24990338

اللغة االنجليزيةعبد الرحمانمضي25990135

اللغة االنجليزيةعبد هللابوزنداك26990407

اللغة االنجليزيةأيمنالصديقي27990455

اللغة االنجليزيةزينبلمهين28990800

اللغة االنجليزيةسارةالكراري29990854

اللغة االنجليزيةمحمد نعمانهيني30990025

اللغة االنجليزيةعبدهللابسي31990111

اللغة االنجليزيةجهادازريكة32990203

اللغة االنجليزيةعصامالنجاري33990652

اللغة االنجليزيةأيوبلعرج34990049

اللغة االنجليزيةالحسنخدة35990155

اللغة االنجليزيةمحمدوهيب36990355

اللغة االنجليزيةعواطفالفرع37990360

اللغة االنجليزيةنور الدينادرار38990626

اللغة االنجليزيةهدىأبوالنور39990747

اللغة االنجليزيةسعيدمنار40990003
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اللغة االنجليزيةعبد الواحدالفاضلي41990153

اللغة االنجليزيةمروانالعالوي42990386

اللغة االنجليزيةمريمكاسم43990483

اللغة االنجليزيةياسينامنصور44990840

اللغة االنجليزيةعبدهللاجبير45990291

اللغة االنجليزيةفؤاداجبوحة46990339

اللغة االنجليزيةعبدهللاالمساوي47990035

اللغة االنجليزيةعبد هللاالحيداوي48990170

اللغة االنجليزيةعائشةادعلي49990368

اللغة االنجليزيةحمزةاالفراوي50990592

اللغة االنجليزيةليلىالشالغمي51990472

اللغة االنجليزيةكريمالفاطمي52990500

اللغة االنجليزيةمريمبرديش53990837

اللغة االنجليزيةايمانتوفكة54990947

اللغة االنجليزيةابتسامالمنصوري55990004

اللغة االنجليزيةيوسفاحميداني56990616

اللغة االنجليزيةاسماءالحيمر57990774

اللغة االنجليزيةيسرىبنران58990791
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اللغة االنجليزيةبهيةبنسلم59990793

اللغة االنجليزيةهندنايت عدي60990284

اللغة االنجليزيةفاطمةعيشي61990610

اللغة االنجليزيةرشيدالشاوي62990653

اللغة االنجليزيةسفيانالدروي63990803

اللغة االنجليزيةخديجةالحداوي64990280

اللغة االنجليزيةلطيفةشاكر65990310

اللغة االنجليزيةياسينالخرباتي66990031

اللغة االنجليزيةزهورالشربي67990063

اللغة االنجليزيةحمزةمكريم68990088

اللغة االنجليزيةمصطفىبرغوت69990567

اللغة االنجليزيةكريمةالتكنوكي70990101

اللغة االنجليزيةايةايت لعريف71990238

اللغة االنجليزيةيونسايت سعيد ارحو72990566

اللغة االنجليزيةرشيدةشلواو73990147

اللغة االنجليزيةعبد العاليبشار74990281

اللغة االنجليزيةخالدكمال75990865

اللغة االنجليزيةحمزةكستيح76990911
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اللغة االنجليزيةحنانترزا77990008

اللغة االنجليزيةانسزياد78990082

اللغة االنجليزيةخديجةاوباعزيز79990140

اللغة االنجليزيةلمياءالشاطير80990143

اللغة االنجليزيةياسينكرومي81990308

اللغة االنجليزيةعبد العزيزخدى82990353

اللغة االنجليزيةعبد الفتاحالصالحي83990373

اللغة االنجليزيةهندمعروفي84990388

اللغة االنجليزيةنبيلالناشط85990502

اللغة االنجليزيةشيماءالمتربي86990041

اللغة االنجليزيةليلىالبهات87990194

اللغة االنجليزيةلبنىبوطيب88990580

اللغة االنجليزيةسعيدةالعبدالوي89990751

اللغة االنجليزيةأمينرحمون90990919

اللغة االنجليزيةحمزةالوديع91990054

اللغة االنجليزيةخديجةبلمسحوق92990241

اللغة االنجليزيةشيماءهليل93990603

اللغة االنجليزيةمحمد عدنانوديع94990926
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الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةمينةبنفكري95990122

اللغة االنجليزيةعمرصابر96990363

اللغة االنجليزيةمحمدوحمان97990529

اللغة االنجليزيةياسينبندهيبة98990100

اللغة االنجليزيةالحسينلفنيش99990636

اللغة االنجليزيةحنانأيت مماد100990021

اللغة االنجليزيةخديجةالعثماني101990321

اللغة االنجليزيةزينببوطالب102990411

اللغة االنجليزيةالحسينزهيد103990776

اللغة االنجليزيةياسينحتات104990087

اللغة العربيةعائشةمتاقي1970611

اللغة العربيةمعادايت بولكسوت2970864

اللغة العربيةشيماءبالري3970179

اللغة العربيةعبدالكريمكديري4970350

اللغة العربيةنهيلةلعميم5970450

اللغة العربيةزكرياءغورمان6970797

اللغة العربيةعادلدفني7970573

اللغة العربيةالحسنامدهون8970298
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الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةحمزةالريمي9970283

اللغة العربيةحليمةلدهم10970886

اللغة العربيةمريمأيت أمغار11970089

اللغة العربيةياسينالماكي12970286

اللغة العربيةعزيزةسوري13970675

اللغة العربيةفاطمة الزهراءالتيجاني14970180

اللغة العربيةحمزةمحتا15971071

اللغة العربيةسهامالرجراجي16970037

اللغة العربيةالمصطفىالعقيل17970132

اللغة العربيةعبدهللاوابن18970743

اللغة العربيةايوبايت ايدار19970964

اللغة العربيةمريمابريديز20970906

اللغة العربيةتوفيقالداحي21970081

اللغة العربيةعبد الودودحميد22970304

اللغة العربيةعبد الحقعدنان23970494

اللغة العربيةفدوىكريم24970794

اللغة العربيةعبد الغنيأسافار25970120

اللغة العربيةأيوبخربوش26970096
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الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةسفيانالصادقي27970472

اللغة العربيةمحمدامحولن28970133

اللغة العربيةالمهديأمغار29971087

اللغة العربيةإلهامكعباد30970482

اللغة العربيةعبد الواحدبوكدوس31970156

اللغة العربيةزينببن العالم32970269

اللغة العربيةناديةبنهركوس33970694

اللغة العربيةيوسفبوسدرة34971084

اللغة العربيةالحبيبنجيم35970039

اللغة العربيةزهيرةابوالوفاء36970395

اللغة العربيةعليالعظيمي37970489

اللغة العربيةنورالدينبلمعلم38970126

اللغة العربيةهدىلمنور39970157

اللغة العربيةمصطفىالبغدادي40970876

اللغة العربيةلعزيزةهردو41970068

اللغة العربيةفاطمةبوشباب42970460

اللغة العربيةفاطمةيقضان43970409

اللغة العربيةمنالصغير44970181
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الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةهندبن خدة45970633

اللغة العربيةمصطفىلمين46970028

اللغة العربيةسفيانالعاللي47970128

اللغة العربيةمحمداليوسفي48970112

اللغة العربيةودادالمباشر49970607

اللغة العربيةالزوهرةالنكري50970442

اللغة العربيةخديجةكحماد51970059

اللغة العربيةخالدبوعلي52970178

اللغة العربيةعبد الغفورالرحموني53970485

اللغة العربيةعبدالرحمنبال54970021

اللغة العربيةفاطمةمزان55970753

اللغة العربيةسعيدةاحايسي56970712

اللغة العربيةالسالمينوال57970271

اللغة العربيةخولةعتيق58970585

اللغة العربيةعواطفاللويزي59970104

اللغة العربيةزهرةباني60970221

اللغة العربيةخديجةالحنشاوي61970476

اللغة العربيةخالدسعود62971075
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اللغة العربيةأيوبالتزي63970833

اللغة العربيةيونسأكريش64970926

اللغة العربيةزكرياءخفيسي65970569

اللغة العربيةخديجةقدوري66970520

اللغة العربيةنواللمسوكر67970244

اللغة العربيةعبد الرفيععطاس68970371

اللغة العربيةعمرالخلقي69970590

اللغة العربيةرضوانشوقي70970829

اللغة العربيةبوشرىحناوي71970158

اللغة العربيةأيوبخوية72970215

اللغة العربيةيوسفالقوري73970322

اللغة العربيةمحمدبن الشانع74970670

اللغة العربيةعبد هللاالمالكي75970134

اللغة العربيةجميلةالغمري76970835

اللغة العربيةفتيحةايت ناصر77970477

اللغة العربيةالهاشميةلعوينة78970165

اللغة العربيةحسنعرش79970194

اللغة العربيةياسينالقنضرة80970487
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اللغة العربيةعبد الرحيمالبهلول81970754

اللغة العربيةمحمدادسعيد82970628

اللغة العربيةحياةالبوشيخي83970810

اللغة العربيةإلهاملباردي84970270

اللغة العربيةنورالدينالصديقي85971072

اللغة العربيةفتيحةالشهيبة86970135

اللغة العربيةسفيانالبلغمي87970020

اللغة العربيةكوثرحنوس88970230

اللغة العربيةماريةاسويهل89970348

اللغة العربيةعبد اللطيفاروة90970947

اللغة العربيةعمرالخليفي91970218

اللغة العربيةنورةأيت بنسعيد92970351

اللغة العربيةفوزيةالمكاوي93970445

اللغة العربيةناديةاملية94970873

اللغة العربيةسفيانبكور95970332

اللغة العربيةرجاءاألنصاري96970110

اللغة العربيةفاطمةالناصري97970054

اللغة العربيةمحسنلهوى98970086
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اللغة العربيةخميسةالبندقي99970141

اللغة العربيةمحمدالعبوي100970771

اللغة العربيةابراهيماعتيمي101970454

اللغة العربيةأحمدالعظيمي102970668

اللغة العربيةفاطمة الزهراءبرتى103970129

اللغة العربيةمحسنقرطاس104970172

اللغة العربيةالحسينأكفاي105970959

اللغة العربيةسناءايت افقير106970058

اللغة العربيةمحمدالزيوا107970238

اللغة العربيةعبد الرزاقبلجديد108970017

اللغة العربيةيسرىبنعرينة109970480

اللغة العربيةزينبناسل110970130

اللغة العربيةزكرياءرمضان111970504

اللغة العربيةرجاءالصاعد112970857

اللغة العربيةمحمدايت ازناك113970828

اللغة العربيةابتسامنزيه114970024

اللغة العربيةعبد العزيزالزعري115970977

اللغة العربيةايداراعال116970118
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اللغة العربيةحنانالصغيري117970280

اللغة العربيةرضواناهردون118970595

اللغة العربيةعمرالعباسي119970674

اللغة العربيةزهيرالناصري120970819

اللغة العربيةيونسسيدي الغازي121970975

اللغة العربيةخولةلحسوة122970356

اللغة العربيةفاطمة الزهراءالكابلي123970014

اللغة العربيةسعيدند علي124970948

اللغة العربيةعبدهللاالسعيد125970957

اللغة العربيةزينبادالمين126970783

اللغة العربيةخولةبالعواد127970554

اللغة العربيةإيمانالحضار128970481

اللغة العربيةمحمدايت حماد129971028

اللغة العربيةيوسففروق130970698

اللغة العربيةالمصطفىسعود131970836

اللغة العربيةسعادالعنادي132970323

اللغة العربيةحفيظةنجا133970310

اللغة العربيةعبد الكبيربن الطالب134970823
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةحنانمصدق135970638

اللغة العربيةحميدالناجي136970184

اللغة العربيةخالدالكرومي137970478

اللغة العربيةالعربيالفاتحي138970524

اللغة العربيةسميةعبوا139970389

اللغة العربيةعبدالكريمالفياللي140970855

اللغة العربيةحميدالركراكي141970806

اللغة العربيةفوزيةالتمدلي142970513

اللغة العربيةشرفكرماوي143970664

اللغة العربيةايماناحميدي144970804

اللغة العربيةادريسالخلصي145970728

اللغة العربيةربحةايت علي أحمد146970211

اللغة العربيةياسينتوغزى147970751

اللغة العربيةصفاءالكعرطة148970182

اللغة العربيةحليمةبحر الدين149970101

اللغة العربيةهشامايت بوقدير150970273

اللغة العربيةرشيدحارث151970103

اللغة العربيةعثمانالعكال152970223
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةابتسامبنفرزي153970971

اللغة العربيةالحسينالصادقي154970599

اللغة العربيةنهيدالعثماني155970692

اللغة العربيةنعيمةالنكري156970437

اللغة العربيةحسناءالحساني157970912

اللغة العربيةسميةالعبيوي158970860

اللغة العربيةعبد الواحدازبيري159970592

اللغة العربيةسكينةالعلمي160970201

اللغة العربيةالحسنالتزكيني161970434

اللغة العربيةعبد العزيزاالدريسي162970486

اللغة العربيةحميدامدجار163970791

اللغة العربيةنظيرةشتوي164970925

اللغة العربيةعمرهموش165970433

اللغة العربيةسكينةالطارقي166970761

اللغة العربيةعبدالعاليالونخاري167970515

اللغة العربيةحكيمةمحاتي168970521

اللغة العربيةجوادعباس169970623

اللغة العربيةبشرىكركر170970367
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةلحسنايت وعراب171970079

اللغة العربيةمريمبوعكرى172971078

اللغة الفرنسيةايمانماش1930223

اللغة الفرنسيةمنالاجرى2930003

اللغة الفرنسيةكريمةاليوسفي3930040

اللغة الفرنسيةحسناءايت لحساين4930066

اللغة الفرنسيةحفصةأيتعيسى5930382

اللغة الفرنسيةهدىالدليقي6930096

اللغة الفرنسيةكريمةالبوهالي7930021

اللغة الفرنسيةرشيدمرزاق8930233

اللغة الفرنسيةزينبخرشي9930500

اللغة الفرنسيةهاجرطالبي10930079

اللغة الفرنسيةنبيلوكريم11930313

اللغة الفرنسيةكوثراشماخ12930147

اللغة الفرنسيةطالللعريض13930002

اللغة الفرنسيةسليمةإزكاغن14930045

اللغة الفرنسيةأمنيةحاتم15930132

اللغة الفرنسيةشيماءبلعطار16930220
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةسكينةفكراش17930487

اللغة الفرنسيةرشيدكالل18930046

اللغة الفرنسيةنجيبالكوشي19930239

اللغة الفرنسيةنجاحإدريسي20930017

اللغة الفرنسيةرشيدةحمان21930331

اللغة الفرنسيةعبدالغنيالصادق22930064

اللغة الفرنسيةمريمداندان23930238

اللغة الفرنسيةإلهامالصاهر24930036

اللغة الفرنسيةعائشةاد علي25930287

اللغة الفرنسيةشيماءغزالوي26930014

اللغة الفرنسيةبشرىمراد27930183

اللغة الفرنسيةمالكةمغفير28930236

اللغة الفرنسيةخديجةجدار29930136

اللغة الفرنسيةهاجرالعسال30930376

اللغة الفرنسيةطارقاخويا31930007

اللغة الفرنسيةزينبباحي32930193

اللغة الفرنسيةمراداليعقوبي33930241

اللغة الفرنسيةمحسنالعثماني34930294
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةخولةانوار35930358

اللغة الفرنسيةهدىأيت واكريم36930012

اللغة الفرنسيةهناءتوراك37930078

اللغة الفرنسيةرانيافاضل38930296

اللغة الفرنسيةمروانالورد39930489

اللغة الفرنسيةودادكرعانين40930330

اللغة الفرنسيةسمهانالخولي41930018

اللغة الفرنسيةهندايت نغوجد42930070

اللغة الفرنسيةمحمدايجوي43930022

اللغة الفرنسيةخولة لقريتي44930110

اللغة الفرنسيةربيعةشاكر45930344

اللغة الفرنسيةفدوىزهيري46930113

اللغة الفرنسيةسكينةزكير47930488

اللغة الفرنسيةحفصةبنوروار48930102

اللغة الفرنسيةشيماءالتاج49930105

اللغة الفرنسيةمصطفىالبوحسيني50930405

اللغة الفرنسيةهندصبري51930333

اللغة الفرنسيةمريمالنجار52930211
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةسارةالهايل53930107

اللغة الفرنسيةعبد الرزاقبويوتالن54930175

اللغة الفرنسيةفاطمةالهواري55930450

اللغة الفرنسيةماجيدعبد العزيز56930478

اللغة الفرنسيةلال حسناءحبيبي57930293

اللغة الفرنسيةكوثرلعزيري58930472

اللغة الفرنسيةنعيمةبويزم59930217

اللغة الفرنسيةوليد حمزةواخير60930194

اللغة الفرنسيةسكينةاالدريسي61930301

اللغة الفرنسيةخولةالجابري62930257

اللغة الفرنسيةحفصةديدي63930097

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءقرواني64930115

اللغة الفرنسيةأسامةبونسير65930152

اللغة الفرنسيةخولةمساعد66930035

اللغة الفرنسيةسيسينعيمة67930179

اللغة الفرنسيةصوفياكودري68930016

اللغة الفرنسيةابتسامبالوي69930250

اللغة الفرنسيةطهبولكزاير70930044
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءايت الحنافي71930231

اللغة الفرنسيةإكرامأبوالرجاء72930150

اللغة الفرنسيةياسينايت افقير73930083

اللغة الفرنسيةيوسفالسرغيني74930264

اللغة الفرنسيةحسناءلعويني75930468

اللغة الفرنسيةمينةالزين76930247

اللغة الفرنسيةابتسامالزاهري77930281

اللغة الفرنسيةعبدهللاالقندادي78930202

اللغة الفرنسيةأميناركيبي79930197

اللغة الفرنسيةليلىكودوري80930181

اللغة الفرنسيةرشيدالشاهدي81930186

اللغة الفرنسيةإيماندادة82930027

اللغة الفرنسيةمحمدنورالدين83930169

اللغة الفرنسيةرجاءبلفاسي84930364

اللغة الفرنسيةأسامةدراز85930407

اللغة الفرنسيةعبداإللهتسايست86930020

اللغة الفرنسيةغيتةخالل87930268

اللغة الفرنسيةمريمقداري88930025
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةزينبلغريب89930133

اللغة الفرنسيةسعيدةبوعزى90930086

اللغة الفرنسيةكمالبوعناني91930119

اللغة الفرنسيةهاجرفدواش92930005

اللغة الفرنسيةعبد الخالقايت افقير93930297

اللغة الفرنسيةحميدالوهراني94930280

اللغة الفرنسيةشيماءوهيب95930324

اللغة الفرنسيةسكينةزنكتي96930151

اللغة الفرنسيةمهديعشوبة97930101

اللغة الفرنسيةسفيانالنوبي98930062

اللغة الفرنسيةاسماءالزرايدي99930227

اللغة الفرنسيةهاجرزيات100930208

اللغة الفرنسيةنورالدينلزرق101930265

إكرامزركالي102930075  ْ  ْ اللغة الفرنسيةْ 

اللغة الفرنسيةحياةالطاهري103930085

اللغة الفرنسيةانتصارالجاوي104930304

اللغة الفرنسيةأمينةبورقادي105930300

اللغة الفرنسيةحياةبنحركات106930185
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةأنسمهالل107930050

اللغة الفرنسيةجيهانعزيماني108930404

اللغة الفرنسيةعبد اللطيفاوزال109930072

اللغة الفرنسيةهندحسبي110930210

اللغة الفرنسيةابتسامبوطربوش111930192

اللغة الفرنسيةصوفياطالبي112930329

اللغة الفرنسيةفاطمةغبشان113930015

اللغة الفرنسيةذكرىربيع114930137

اللغة الفرنسيةوئامالناصري115930043

اللغة الفرنسيةبشرىعارف116930163

اللغة الفرنسيةأميمةمعرف117930476

اللغة الفرنسية محمد تمقست118930098

اللغة الفرنسيةوائلرحاني119930337

اللغة الفرنسيةوفاءبنعمر120930001

اللغة الفرنسيةهدىالشادلي121930039

اللغة الفرنسيةلطيفةيمعي122930465

اللغة الفرنسيةيونسابياض123930312

اللغة الفرنسيةصفاءالنشطي124930370
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةابراهيمبنها125930069

اللغة الفرنسيةسناءايت ازي126930420

اللغة الفرنسيةحنانحالبو127930054

اللغة الفرنسيةعبد النبيالزعيم128930212

اللغة الفرنسيةسعادايت اخال129930077

اللغة الفرنسيةيسراشكيب130930283

اللغة الفرنسيةكريمةالحطاب131930073

اللغة الفرنسيةخولةالفاتحي أمين132930092

اللغة الفرنسيةمباركلشكور133930074

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءعزو134930026

اللغة الفرنسيةأيوبالعماري135930349

اللغة الفرنسيةانصافاخرماش136930479

اللغة الفرنسيةفاضنةمعمة137930251

اللغة الفرنسيةسميةأنجار138930207

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءفروي139930298

اللغة الفرنسيةعواطفمفهوم140930383

اللغة الفرنسيةاسماءالعواد141930345

اللغة الفرنسيةمريمطيبي142930128
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةاميمةكبدي143930204

اللغة الفرنسيةهدىالكسايس144930263

اللغة الفرنسيةبدرملوك145930037

اللغة الفرنسيةإيمانأبوعزام146930295

اللغة الفرنسيةخولةالمنور147930475

اللغة الفرنسيةيسراالزعنوني148930065

اللغة الفرنسيةاسامةايت صالح149930286

اللغة الفرنسيةسكينةميمي150930030

اللغة الفرنسيةوفاءايت العربي151930221

اللغة الفرنسيةمحمدويدير152930362

اللغة الفرنسيةربابالكعبة153930425

اللغة الفرنسيةمريمغوليمي154930068

اللغة الفرنسيةمحمدايت سعيد155930509

اللغة الفرنسيةلحسناوعدي156930171

اللغة الفرنسيةمجمدالمهرازي157930023

اللغة الفرنسيةهاجرانضام158930291

اللغة الفرنسيةعبدهللابولعالم159930359

اللغة الفرنسيةهدىبوكطيب160930357
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةأسماءعيادي161930458

اللغة الفرنسيةياسينالزوكية162930440

اللغة الفرنسيةجيهانالنخيلة163930160

اللغة الفرنسيةايمانلحمودي164930277

اللغة الفرنسيةياسينلزعر165930232

اللغة الفرنسيةسليمةمدرك166930508

اللغة الفرنسيةحمزةالفرساني167930243

اللغة الفرنسيةفاطمة  الزهراءسيف النصر168930116

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء المنديلي169930255

اللغة الفرنسيةزهيرالرحوي170930375

اللغة الفرنسيةكوثرريحاني171930048

اللغة الفرنسيةخالدبوشاطر172930290

المعلومياتابتساملغليمي1929087

المعلومياتمحمد جوادالعدناني2929124

المعلومياتمحمدالبهلولي3929097

المعلومياتمروانفحيم4929126

المعلومياتلمياءورديغي5929031

المعلومياتنزهةتمقست6929034
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المعلومياتانسبنزكيل7929045

المعلومياتمحمد امينحاطوش8929013

المعلومياتاسماءجغة9929116

المعلومياتسارةالكاز10929106

المعلومياتخديجةحبيبي11929113

المعلومياتأيمنالزعيم12929040

المعلومياتعثمانعلول13929005

المعلومياتصفاءكعب14929030

المعلومياتعالء الدينالمالح15929052

المعلومياتعائشةلعريف16929028

المعلومياتنورة المرادي17929057

المعلومياترضاشكري18929089

المعلومياتايوبامالك19929012

المعلومياتأسماءبوالريش20929108

المعلومياتسفيانازبيدة21929035

المعلومياتسميةزهيد22929064

المعلومياتيسرىبنمهو23929069

المعلومياتوديعزاهد24929053
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

المعلومياتوليدضيف25929080

المعلومياتايمانالشتوكي26929033

المعلومياتفاطمة الزهراءزاهير27929037

المعلومياتعليالعلوي28929130

المعلومياتهبةأيت الحسين29929018

المعلومياتسعيدةايت سعيد30929062

المعلومياتيسراحمور31929128

المعلومياتسفيانعلوان32929091

المعلومياتحسنيوليالي33929023

المعلومياتصفيةالهرنوس34929101

المعلومياتشرف الدينوحيدي35929086

المعلومياتحسناءطايف36929073

المعلومياتحفصةبنغيلي37929016

المعلومياتبهاء الديناورحو38929110

المعلومياتغزالنبركمن39929054

المعلومياتجيهانمعزوزي40929036

المعلومياتايوبحماوي41929099

المعلومياتفاطمةالسومادي42929017
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الثانوي التعليم سلك

المعلومياتاحمدالسعيدي43929047

علوم الحياة واالرضليلىلمراحي1980150

علوم الحياة واالرضعبدالحقكيحل2980058

علوم الحياة واالرضزينبازرورة3980098

علوم الحياة واالرضمريمرقيبة4980230

علوم الحياة واالرضامينراموز5980308

علوم الحياة واالرضهنداالدريسي مبتسم6980194

علوم الحياة واالرضنهيلةخودراجي7980126

علوم الحياة واالرضيونسايت عال8980091

علوم الحياة واالرضمريمعابدي9980117

علوم الحياة واالرضزكيةمزيغ10980096

علوم الحياة واالرضهندفرحات11980528

علوم الحياة واالرضمحمدابن يدير12980172

علوم الحياة واالرضخديجةاد احماد اعلي13980400

علوم الحياة واالرضمحمدمزواري14980062

علوم الحياة واالرضمحسنالخرشي15980145

علوم الحياة واالرضشيماءنبزي16980069

علوم الحياة واالرضغيثةمولود17980151
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الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضسناءبن الفقير18980270

علوم الحياة واالرضعبداللطيفاألحيان19980496

علوم الحياة واالرضمريممساوي20980138

علوم الحياة واالرضزينبالكمري21980285

علوم الحياة واالرضمروانخبو22980436

علوم الحياة واالرضمريمبوعنان23980256

علوم الحياة واالرضسوميةبوللي24980281

علوم الحياة واالرضالحسينعتنان25980452

علوم الحياة واالرضسعادبزطام26980242

علوم الحياة واالرضيونسكبوس27980086

علوم الحياة واالرضرقيةاجمالي28980362

علوم الحياة واالرضابراهيمامغيط29980258

علوم الحياة واالرضنبيلبوالشيخ30980462

علوم الحياة واالرضأيوبأغوجدام31980368

علوم الحياة واالرضنهيلةالبخوش32980437

علوم الحياة واالرضسعيدبوالريش33980537

علوم الحياة واالرضمحمدالسوسي34980512

علوم الحياة واالرضمحمدالتمسلي35980423
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الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضزهرةالزيتوني36980156

علوم الحياة واالرضكوثربوركوكو37980026

علوم الحياة واالرضرضابلخفا38980221

علوم الحياة واالرضصفيةالغاشي39980212

علوم الحياة واالرضعمادعويناتي40980102

علوم الحياة واالرضأيوبالمهداوي41980111

علوم الحياة واالرضفاطمةالشديلي42980088

علوم الحياة واالرضمحمدكصبي43980022

علوم الحياة واالرضبشرىطودي44980260

علوم الحياة واالرضعبدالواحدتويتيم45980433

علوم الحياة واالرضغزالنايت قسي46980443

علوم الحياة واالرضناديةعلوي47980502

علوم الحياة واالرضخديجةايت واحي48980190

علوم الحياة واالرضمريمعبضالي49980277

علوم الحياة واالرضمعاذدرويش50980030

علوم الحياة واالرضغزالنبلعوني51980267

علوم الحياة واالرضبشرىطيان52980244

علوم الحياة واالرضأسماءالنوعيمي53980501
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الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضرجاءمستقيم54980128

علوم الحياة واالرضزينبالكداح55980166

علوم الحياة واالرضنعيمةلمغيربي56980196

علوم الحياة واالرضشروقدكي57980103

علوم الحياة واالرضاسماعيلاخراز58980383

علوم الحياة واالرضغزالنناجح59980571

علوم الحياة واالرضسلمى-ريحانةرحاني60980456

علوم الحياة واالرضسارةالمحاليل61980046

علوم الحياة واالرضعبدااللهالطاهيري62980082

علوم الحياة واالرضعبد الغنيرمضان63980278

علوم الحياة واالرضخديجةالشرقاوي64980163

علوم الحياة واالرضمريمسالمة65980169

علوم الحياة واالرضناديةبلعسكري66980371

علوم الحياة واالرضعبد الهاديالرحاني67980140

علوم الحياة واالرضزهيرةالحمري68980395

علوم الحياة واالرضحياةالوتوات69980228

علوم الحياة واالرضلبنىبيي70980579

علوم الحياة واالرضزينبطرار71980136
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءفاروق72980393

علوم الحياة واالرض عليبوعري73980068

علوم الحياة واالرضعبدالرحيمالباردي74980029

علوم الحياة واالرضسكينةوراين75980017

علوم الحياة واالرضمالكالصافي76980426

علوم الحياة واالرضنوالدينالركباوي77980544

علوم الحياة واالرضأنسبورزيق78980290

علوم الحياة واالرضرشيدةبنحدو79980317

علوم الحياة واالرضعبدالرحيمعبير80980160

علوم الحياة واالرضحفصةفراح81980264

علوم الحياة واالرضخولةأيت بن وكريم82980319

علوم الحياة واالرضخولةبليلة83980404

علوم الحياة واالرضرشيدايت سي84980565

علوم الحياة واالرضعبد الرحمانحميين85980165

علوم الحياة واالرضنبيلالويداني86980282

علوم الحياة واالرضحسناءأقبلي87980044

علوم الحياة واالرضعبد الوهاببارة88980110

علوم الحياة واالرضصالح الدينالبقال89980028
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علوم الحياة واالرضمروانفاسكي90980042

علوم الحياة واالرضهجرأزديدي91980243

علوم الحياة واالرضداود اكمي92980180

علوم الحياة واالرضايمانشمسي93980543

علوم الحياة واالرضزينبالبحات94980524

علوم الحياة واالرضسكينةبنزالك95980054

علوم الحياة واالرضامالباناصر96980120

علوم الحياة واالرضبديعةاوراغ97980045

علوم الحياة واالرضراضيةالعارفي98980155

علوم الحياة واالرضإلهاملغداش99980439

علوم الحياة واالرضسارةلعبيضلي100980307

علوم الحياة واالرضعبد الباسطبن جدو101980370

علوم الحياة واالرضمحمدالبدوي102980343

علوم الحياة واالرضرضوانطاطا103980237

علوم الحياة واالرضنهى ايداعلي104980050

علوم الحياة واالرضسليمةالزياني105980198

علوم الحياة واالرضمريمكسوس106980202

علوم الحياة واالرضمصطفىاشاطر107980216
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علوم الحياة واالرضليلىداري108980568

علوم الحياة واالرضعادلفقير109980525

علوم الحياة واالرضاجواوان110980119

علوم الحياة واالرضسكينةبن واحمان111980232

علوم الحياة واالرضالحسينيخلف112980229

علوم الحياة واالرضمريملغريسة113980387

علوم الحياة واالرضمحمدكاموم114980085

علوم الحياة واالرضكوثرالبونجيمي115980210

علوم الحياة واالرضزينبالدباغ116980284

علوم الحياة واالرضايمانالقرطيطي117980348

علوم الحياة واالرضمحمدالزين118980389

علوم الحياة واالرضيوسفخازن119980134

علوم الحياة واالرضصالح الدينموقنيع120980144

علوم الحياة واالرضالمنصوريعبدالحفيظ121980434

علوم الحياة واالرضبهيجةبن هرو122980615

علوم الحياة واالرضحميدأبوحافص123980043

علوم الحياة واالرضمريمالعلوي124980199

علوم الحياة واالرضسفياناكتيت125980257
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الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضرقيةالتوكي126980087

علوم الحياة واالرضلحسنبن جامع127980304

علوم الحياة واالرضالمصطفىبوحميد128980474

علوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءبن عبوا129980268

علوم الحياة واالرضنسرينبوهاللي130980493

علوم الحياة واالرضياسينالصوفي131980143

علوم الحياة واالرضوئامتابت132980025

علوم الحياة واالرضاكرامبنكرباش133980184

علوم الحياة واالرضحسناءخبان134980398

علوم الحياة واالرضفاطمةأحنصال135980342

علوم الحياة واالرضلبنىارجدال136980523
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