
سٌدي البرنوصًحسناء الخلف13080479ً

سٌدي البرنوصًلٌلى بهلول23081558

سٌدي البرنوصًسكٌنة الواف33080889ً

سٌدي البرنوصًزٌنب شوري43080788

سٌدي البرنوصًابتسام صوام53080013

سٌدي البرنوصًشٌماء  الدراز63081103

سٌدي البرنوصًفدوى تماصط73081439

سٌدي البرنوصًسعٌدة إٌمزٌلن83080879

سٌدي البرنوصًطامو الرمشى93081146

سٌدي البرنوصًسارة الرابو103080812

سٌدي البرنوصًأمٌنة العلموس113080297ً

سٌدي البرنوصًنسرٌن بنتان123081858

سٌدي البرنوصًمرٌم الحجام133081695

سٌدي البرنوصًخدٌجة العمرانً اإلدرٌس143080614ً

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء جولال153081365

سٌدي البرنوصًخدٌجة تنسار163080578

سٌدي البرنوصًفاطمة  االمٌن173081346

سٌدي البرنوصًسارة بورزاق183080817

سٌدي البرنوصًسلمى سفٌر193080941

سٌدي البرنوصًرجاء الكمران203080690ً

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء وعزٌز213081359

سٌدي البرنوصًنورة بادو223081924

سٌدي البرنوصًمرٌم طاحطاح233081687

سٌدي البرنوصًحلٌمة لمصاطف243080510ً

سٌدي البرنوصًسكٌنة صاف253080890ً

سٌدي البرنوصًامل اٌت الطالب263080229

سٌدي البرنوصًزٌنب كعموش273080767

سٌدي البرنوصًفاطمة جرمون283081319ً
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سٌدي البرنوصًالحٌداوي ابتسام293080145

سٌدي البرنوصًجهاد همدان303080436

سٌدي البرنوصًابتسام جوبٌر313080006

سٌدي البرنوصًسناء كولحس323081015

سٌدي البرنوصًنجاة هراد333081832

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء الخدوم343081393ً

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء الونان353081366

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء العلوي363081367

سٌدي البرنوصًسلمى الباه373080950ً

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء  الخلول383081412ً

سٌدي البرنوصًكوثر دروٌش393081497

سٌدي البرنوصًخدٌجة الهبزة403080603

سٌدي البرنوصًآمنة األشمر413080231

سٌدي البرنوصًأمٌمة كولحس423080265

سٌدي البرنوصًادرٌس ابدعان433080038

سٌدي البرنوصًسوكٌنة احبائز443081047

سٌدي البرنوصًسمٌحة مزراوي453080973

سٌدي البرنوصًإٌمان  الهاللً 463080351

سٌدي البرنوصًنعٌمة الزوٌتٌن473081871

سٌدي البرنوصًدنٌا اسماهري483080669

سٌدي البرنوصًفاطمة  بوهوش493081347

سٌدي البرنوصًأمٌنة الموري503080298

سٌدي البرنوصًسمٌة العٌادي513080967

سٌدي البرنوصًدٌنة خلٌل523080680

سٌدي البرنوصًكرٌمة اخلٌفتً علٌه533081465

سٌدي البرنوصًزٌنب  مغزي543080804

سٌدي البرنوصًرجاء االخضر553080694

سٌدي البرنوصًٌسرى الراٌس563082054

سٌدي البرنوصًحلٌمة حمٌدي573080509

سٌدي البرنوصًخدٌجة الحب 583080620

سٌدي البرنوصًاٌمان طنطون593080322ً

سٌدي البرنوصًغٌثة الدرلاوي603081301

سٌدي البرنوصًعبد العلً لطف613081193ً

سٌدي البرنوصًسكٌنة بوجرفاوي623080886
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سٌدي البرنوصًحلٌمة نصٌف633080504

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء شالح643081361

سٌدي البرنوصًفرٌدة كمال653081448

سٌدي البرنوصًحنان مومان663080556

سٌدي البرنوصًسكٌنة نجمة673080896

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء الزراٌدي683081369

سٌدي البرنوصًمباركة بلعباس693081581

سٌدي البرنوصًخدٌحة رٌاض703080651

سٌدي البرنوصًامباركة لدام713080228ً

سٌدي البرنوصًنعٌمة أكسكوس723081874

سٌدي البرنوصًعبد هللا إسماعٌل لعرٌب733081211ً

سٌدي البرنوصًفاطمة رالٌل743081310ً

سٌدي البرنوصًكوثر وهب753081507ً

سٌدي البرنوصًابتسام خلم763080015ً

سٌدي البرنوصًاٌمان  كبٌري773080348

سٌدي البرنوصًصفاء رمضان783081124

سٌدي البرنوصًمرٌم حوماٌص793081701ً

سٌدي البرنوصًالطلحاوي رباب803080167

سٌدي البرنوصًمٌنة بوركٌبة813081792

سٌدي البرنوصًخدٌجة مبرون823080588

سٌدي البرنوصًلٌلى  لٌل833081569ً

سٌدي البرنوصًنورى دوٌش843081927ً

سٌدي البرنوصًهدى هروش853081963

سٌدي البرنوصًخدٌجة بوتمن863080622ً

سٌدي البرنوصًشٌماء  غٌن873081106ً

سٌدي البرنوصًكوثر حاض883081492ً

سٌدي البرنوصًمرٌم العصري893081674

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء  الراٌة903081413

سٌدي البرنوصًفاتن اٌت عٌسى913081308

سٌدي البرنوصًسارة اكزوز923080820

سٌدي البرنوصًمٌنة اعوٌنة933081791

سٌدي البرنوصًزٌنب لبهان943080778

سٌدي البرنوصًآسٌة  نواس953080118

سٌدي البرنوصًسمٌرة بن963080983
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سٌدي البرنوصًسارة  الحٌمر973080844

سٌدي البرنوصًسلمى مدٌح983080934

سٌدي البرنوصًنجٌة راٌس993081848ً

سٌدي البرنوصًحاسمة امعٌزات1003080450

سٌدي البرنوصًكرٌم عزرودي1013081460

سٌدي البرنوصًٌوسف بكارا1023082071

سٌدي البرنوصًالهام بوراس1033080198

سٌدي البرنوصًمنال السفٌان1043081772ً

سٌدي البرنوصًلمٌاء سدٌر1053081550

سٌدي البرنوصًالهام الزراري1063080200

سٌدي البرنوصًٌسرى مذكور1073082058

سٌدي البرنوصًنورة الحٌمر1083081923

سٌدي البرنوصًسوكٌنة المعٌزي 1093081048

سٌدي البرنوصًنادٌة بٌهروتن1103081807
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الدمحمٌةاسماء حلم13100507ً

الدمحمٌةكوثر جبٌري23100159

الدمحمٌةفاطمة الوهاب33100196ً

الدمحمٌةغرٌبة الرال43100215ً

الدمحمٌةزٌنب محضار53100328

الدمحمٌةعزٌز لهبال63100222ً

الدمحمٌةإكرام العود73100491

الدمحمٌةأمٌمة السباع83100462ً

الدمحمٌةأسماء السٌوط93100501ً

الدمحمٌةسعاد وردي103100315

الدمحمٌةدنٌا صنهاجً غندور113100353

الدمحمٌةشٌماء أمٌن123100270

الدمحمٌةلبنى اٌت بنسعٌد133100156

الدمحمٌةسلمى لغجٌب143100299ً

الدمحمٌةهدى أٌت كروم153100040

الدمحمٌةخدٌجة اوموسى163100359

الدمحمٌةنزهة الكنوز173100073

الدمحمٌةمرٌم رمرام183100103ً

الدمحمٌةاسماء العباس193100505ً

الدمحمٌةخالد مزكور203100376

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء
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سطاتعثمان  ندٌري 13120429

سطاتدنٌا  أبوسعٌد 23122534

سطاتسعاد كمال33122005

سطاتحبٌبة العماري43121495

سطاتفاطمة الزهراء بشر53121826

سطاتالهام فجراوي63122930

سطاتاٌمان كمال73121920

سطاتعماد  خالص83121314

سطاتاٌمان ابولرعة93120338

سطاتبدٌعة  ممرون103121931ً

سطاتفاطمة الزهراء باكرٌم113120768

سطاتٌاسٌن رزاوي123122411

سطاتعبد الجلٌل الباه133121576ً

سطاتجهان  مبسط143121937

سطاتإٌمان وهاب153120341ً

سطاتكوثر كرود163123192

سطاتوصال بوي173121865

سطاتخدٌجة  مساعد183123028

سطاتأمٌنة  فونزو193122467

سطاتإٌمان  اٌت ٌوسف203122958

سطاتامٌنة مرابط213121739

سطاتهند عراج223121701ً

سطاتحمزة غزل233121180ً

سطاتفاطمة الزهراء  ٌالٌن243120118

سطاتفاطمة الزهراء فالحً 253123165

سطاتإلهام  حسان263120554ً

سطاتزهٌر الواف273123047ً

سطاتدمحم صحٌح283121848

المديرية اإلقليمية

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سطات: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

6/42
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سطاتمرٌم لعفو293120826

سطاتكوثر وهب303122849

سطاتنادٌة اللواح313123256

سطاتحسناء وكٌل323122986ً

سطاتحٌاة الدري333120626

سطاتتوفٌك بنهنانة343121752

سطاتلطٌفة  المرجان353123199ً

سطاتأسماء فرحات363120536

سطاتحلٌمة رضوان373121950ً

سطاتعثمان وهب383123145ً

سطاتخالد كمال393121772

سطاتعبدالهادي العماري403122065

سطاتسهام بوهالل413120401

سطاتأسماء حداوي423122758

سطاتٌاسٌن مغران433123305ً

سطاتهالة الباردي443123280

سطاتاٌمان مبشور453120027

سطاتسناء حافٌظ463121008

سطاتمرٌم توفٌك473120158

سطاتادرٌس زروال483120532

سطاتمرٌم عنان493120825

سطاتسمٌة الدخٌص503120080ً

سطاتهدى عاطف513123285

سطاتأٌوب  أبوزٌن523122963

سطاتعثمان ابوالخٌرات533122327

سطاتخولة  الشرلاوي543122533

سطاتحسناء شباب553120609ً

سطاتفاطمة الزهراء بغداد563120769

سطاتكلثوم فتح هللا573121633

سطاتهند بالحاج583120866

سطات سناء طٌاف593122752

سطاتأٌوب وك603120031ً

سطاتلبنى الزهٌد613121353

سطاتهجر العطوان623120494ً
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سطاتعبد الحكٌم كرم633123115

سطاتإٌمان بلعادل643122471

سطاتإٌمان دورٌد653120340

سطاتدمحم الضاوي663121653

سطاتنادٌة  أوبال673122161

سطاتسكٌنة بالحاج683122009

سطاتبهٌجة خٌة693122487

سطاتسهام كرام703121558ً

سطاتفاتحة  الناوي713122337

سطاتسلمى عشوي723120393

سطاتعبدالحك فن733122058ً

سطاتغزالن هالل743120112

سطاتنزهة حجب753120490ً

سطاتٌوسف لوهاب763121109

سطاتدمحم حكٌم773120804

سطاتنعٌمة السدري783123270

سطاتعبداالله سنان793122057

سطاتسكٌنة لحمر803123085

سطاتنورة زنٌبر813121862

سطاتالمهدي بن زٌتون823122918

سطاتدمحم ابن الخطٌب833120137

سطاتشٌماء ركول843120091ً

سطاتحلٌمة بنور853121176

سطاتاسماعٌل بركة863120011

سطاتنادٌة الهاشم873123257ً

سطاتأٌوب الكوراري883121480

سطاتمٌنة اصٌاد893122392

سطاتدمحم زٌدان903120143ً

سطاتحمزة بوعمود913122995

سطاتلٌلى محتاج923122365

سطاتعبدالرحٌم فاضل933120422

سطاتفاطمة الرشٌد943122338

سطاتفاطمة الزهراء  الزعاري953123170

سطاتدمحم السحاسح963121064
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سطاتأسٌة  زٌوان973122440

سطاتجمال لعرج983120598

سطاتخدٌجة  عفان993121973

سطاتعمر بلحدٌوي1003120746

سطاتفاطمة الزهراء بشكاض1013122095

سطاتفاطمة الزهراء بنشابرٌن 1023122842

سطاتفؤاد مرشٌدي1033120783

سطاتاٌمان  سكرات1043122225ً

سطات زٌنب  عروب1053121112

سطاتحسناء فتح1063121172ً

سطاتهدى  فضلً 1073120495

سطاتحمزة الحمر1083122993

سطاتإٌمان غالب1093120576

سطاتٌسرى  السبط1103121712ً

سطاتورضٌة العسل1113123288ً

سطاتشامة العمران1123120700ً

سطاتحمزة زروق1133121954

سطاتمصطفى المهتدي1143121671

سطاترشٌدة محٌب1153121982

سطاتدمحم ٌونس خشان1163121074ً

سطاتدمحم برٌكو1173121367

سطاتٌوسف بناصر1183121713

سطاتجالل فتاش1193122972

سطاتزٌنب الفاخوري1203120662

سطاتٌونس حجازي1213122199

سطاتعبد الغنً  البغدادي 1223122594

سطاتالمصطفى فنان1233122915

سطاتسهام المادري1243120084

سطاتهشام رمال1253123444ً

سطاتخولة كرام1263121198

سطاتفاطمة الزهراء نعٌنٌعة1273120446

سطاترشٌد مصدق1283123517

سطاتدمحم وٌدادي1293120147

سطاتأمان المشماش1303121140ً
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سطاتهدى بنمومن1313120858

سطاتعبداالاله شاهر1323120726

سطاتبشرى لبشٌر1333122485

سطاتبوشرى المسكاوي1343122970

سطاتعزٌز ناجح1353122609

سطاتسوكٌنة بنساهل1363120086

سطاتهند الشرون1373122181ً

سطاتهدى   ملٌح 1383120182

سطاتالمهدي البٌض1393122917

سطاتسعٌد لوالل1403120675

سطاتعبد هللا فصٌح1413122316

سطاتفاطمة الزهراء بنشٌخ1423120771

سطاتلطٌفة غٌات1433123198

سطاتنورا بن لممدم1443121695

سطاتزٌنب فضل1453123060ً

سطاتسناء بوكطٌف1463123379

سطاتٌاسٌن  مدٌان1473121432ً

سطاتأسامة عبدهللا  رٌاض1483122205

سطاتحلٌمة عزام الرحال1493121177ً

سطاتامٌمة العلم1503120330ً

سطاتمراد عالل1513121075

سطاتسمٌرة البزطام1523120686ً

سطاتأمٌن مصلوح1533121143ً

سطاتحسن منصر1543122982

سطاتصالح الدٌن   لوهاب  1553122577

سطاتسكٌنة  فهم1563121238ً

سطاتزٌنب  الشاطب1573121535ً

سطاتصالح الدٌن بولرٌان1583122306

سطاتفاطنة ابن الشٌخ 1593122101

سطاتعثمان ابو حنن1603123394

سطاتسعاد كبوري1613123369

سطاترابحة بلبخاري 1623122536

سطاتٌاسٌن  دٌنار1633121431

سطاتحلٌمة فتح هللا1643121951
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سطاتفاطمة الزهراء  اوالد اشرٌف1653121334

سطاتسماح العلوي المزٌان1663121242

سطاتسعاد  باباسٌدي 1673121226

سطاتحنان العماري1683121958

سطاتزٌنب  وردي 1693123529

سطاتزٌنب مستمٌم1703121997

سطاتالمصطفى السالم1713122912ً

سطاتالمهدي  العمرانً 1723122925

سطاتسناء بغداد1733120689

سطاتعبدهللا  شهٌدي1743120733

سطاتمرٌم النماش1753121078

سطاتأٌوب ولد زٌرة1763121153

سطاتالغالٌة غافر1773120018

سطاتخدٌجة حارٌت1783121512

سطاتأمٌنة  فتح هللا 1793121477

سطاتحسناء ابو الصواب1803122983
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 موالي رشٌدغٌثة الكمال13060106ً

 موالي رشٌدسلمى المجار23060545

 موالي رشٌدسارة الموحد33060090

 موالي رشٌدفاطمة الزهراء سدوان43060864

 موالي رشٌدعائشة الصغٌر53060854

 موالي رشٌدجوهر زالل63060440

 موالي رشٌدنورة اصالح73060105

 موالي رشٌدعلٌان حنان83061124

 موالي رشٌدنبٌل بن حمودان93060439

 موالي رشٌدمرٌم تاود103060512

 موالي رشٌدبنولً وفاء113061253

 موالي رشٌدأمٌمة مفالح123060023

 موالي رشٌدعبد الصمد مرشد133061087

 موالي رشٌدابتسام خرباش143060467

 موالي رشٌدأحالم الزهر153060997

 موالي رشٌدخدٌجة المالح163060003

 موالي رشٌدمرٌم العمران173060899ً

 موالي رشٌدبشرى ابن غزالة183060063

 موالي رشٌدخدٌجة ازوتٌن193060889

 موالي رشٌدزٌنب فطرحٌن203060079

 موالي رشٌد  مرٌم أمعروق 213061080

 موالي رشٌدحلٌمة بن شروٌط223060050

 موالي رشٌدحٌاة بودٌنار233060829

 موالي رشٌدوداد سرٌر243061043

 موالي رشٌدزهٌرة ممبول253060409

 موالي رشٌدمدوٌم حورٌة263061166

 موالي رشٌدهند داد273060202

 موالي رشٌدعائشة الشٌخ283060516

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

موالي رشيد: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

 موالي رشٌدلبنى فاضل293060801

 موالي رشٌدعبدالواحد ضاو303060193

 موالي رشٌدصفاء صدول313060141ً

 موالي رشٌدفضٌلة الصغٌر323060031

 موالي رشٌدسعٌدة بنبلخٌر333060004

 موالي رشٌدحسناء الحسون343060567ً

 موالي رشٌدسناء المرش353060164ً

 موالي رشٌدعثمان بن الزاوٌة363060790

 موالي رشٌدلٌلى عزام373060544

 موالي رشٌدأحمد السلٌمان383060186ً

 موالي رشٌدمٌكاوي جٌهان393061164

 موالي رشٌدفاطمة الزهراء خونات403060089ً

 موالي رشٌدمرٌم الخٌاط413060279

 موالي رشٌدحلٌمة البشتاوي423060491

 موالي رشٌدنبٌل بنلبٌض433060143

 موالي رشٌدحنان بوزٌان443060433

 موالي رشٌدحلٌمة الوثري453060780

 موالي رشٌدسلمى اسلٌع463060580ً

 موالي رشٌدفاطمة الحرار473060058

 موالي رشٌدكنزة لمزوق483060472

 موالي رشٌدهاجر الشاعر493060746

 موالي رشٌدشٌماء زائد503061072

 موالي رشٌدصارة صادق513060783

 موالي رشٌدغسان المخلص523060569

 موالي رشٌدفارز دمحم533061128

 موالي رشٌدمدٌحة الطاهري543060224

 موالي رشٌدسناء الجادب553060770

 موالي رشٌدشٌماء العمارت563060496ً

 موالي رشٌدأوبنزكري نزهة573060463

 موالي رشٌدلبنى الرجعاوي583060308

 موالي رشٌدعبد الرحمان متوكل593060553

 موالي رشٌدمرٌم البهال603060909ً

 موالي رشٌدزٌنب ضباش613060785ً

 موالي رشٌدسناء الخالدي623060590
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المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

 موالي رشٌدإكرام وجٌب633060142

 موالي رشٌدملٌكة فائك643060722

 موالي رشٌدشٌماء لهراوي653060167

 موالي رشٌدسكٌنة حرٌك663060519

 موالي رشٌدسكٌنة محسن673060554

 موالي رشٌداٌمان مرابط683060814ً

 موالي رشٌدسناء السمال اإلدرٌس693060347ً

 موالي رشٌداكرام السباع703060223ً

 موالي رشٌدأسماء بوستة713060599

 موالي رشٌدرجاء نافع723060858

 موالي رشٌدزٌنب عابد733060524

 موالي رشٌدإفمٌرن لوبنى743061156

 موالي رشٌدنورة الملٌان753060462ً

 موالي رشٌدفاطمة الزهراء رام763060157ً

 موالي رشٌدمرٌم بٌساط773060006ً

 موالي رشٌدمرٌم الطنوب783060197ً

 موالي رشٌدحلٌمة المدمٌري793060775

 موالي رشٌدإسماعٌل لبجٌل803061108ً

 موالي رشٌداٌمان الٌمان813060762ً

 موالي رشٌدمرٌم مخلص823060179

 موالي رشٌدحسناء صبري833060064

 موالي رشٌدهند هالل843060934ً

 موالي رشٌدرجاء العمٌري853060876

 موالي رشٌدابتسام الدٌش863060181ً

 موالي رشٌدهجر مكمول873061100

 موالي رشٌدعادل مبرون883061042

 موالي رشٌدإٌمان موسى893061025

 موالي رشٌدزٌنب زعٌتر903060898

 موالي رشٌدعبد المغٌث فارس913060136

 موالي رشٌدمونة دغنوش923060169

 موالي رشٌدمرٌم بالل933060916ً

 موالي رشٌدزٌنب شابو943060755

 موالي رشٌدهاجر حداد953060634

 موالي رشٌدلحلو إٌمان963061154
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المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

 موالي رشٌدغزالن الحبادي973060796

 موالي رشٌددمحم الدوٌبة983060863

 موالي رشٌددمحم اٌت العباس993060712

 موالي رشٌدلحبل امال1003061209

 موالي رشٌدإٌمان جوهاري1013060547

 موالي رشٌدزٌنب رفٌع1023060839ً

 موالي رشٌدٌونس نعمان1033060248ً

 موالي رشٌدهند خلك هللا1043061101

 موالي رشٌدلٌلى الدوح1053061048

 موالي رشٌدبشرى عٌاد1063060042

 موالي رشٌدفاتحة لبزٌوي1073061073

 موالي رشٌدمرٌم ابراٌم1083060137

 موالي رشٌدأسماء الخٌاري1093060102

 موالي رشٌدرمٌساء عزمان1103060402
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بن مسٌنخدٌجة متمً هللا13050027

بن مسٌنعزٌزة الرجراج23050048ً

بن مسٌنأمال اسوٌعدة33050121

بن مسٌنهدى عزالدٌن43050197

بن مسٌنخدٌجة شوكران53050131

بن مسٌناٌمان المرابط63050023ً

بن مسٌناحسان العزاب73050109ً

بن مسٌنشٌماء بوزرزار83050055

بن مسٌنكوثر المعط93050119ً

بن مسٌنكوثر المرٌن103050141ً

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

بن مسيك: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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الجدٌدةخدٌجة صابر13150604

الجدٌدةالهناوي سمٌرة23150197

الجدٌدةأمٌمة العالل33150230ً

الجدٌدةالشعٌبٌة العدلون43150134ً

الجدٌدةالٌاسمٌن دادون53150201

الجدٌدةفتٌحة بصري63151259

الجدٌدةنوال عمل73151659ً

الجدٌدةغزالن الماري83151156

الجدٌدةنوال سمٌع93151658

الجدٌدةأٌوب بن المحٌرة103150315

الجدٌدةفاطمة الزهراء الطاوس113151216ً

الجدٌدةوجدان وعزٌز123151712

الجدٌدةالمصطفى محراش133150161

الجدٌدةالمصطفى الضوٌو143150150

الجدٌدةزهٌر الهان153150709ً

الجدٌدةرجاء العبدول163150655ً

الجدٌدةمنى بوجنان173151521

الجدٌدةمٌنة الدوٌب183151534ً

الجدٌدةفتٌحة أكزول193151257

الجدٌدةاسماء سند203150060

الجدٌدةسلمى الزبدي213150852

الجدٌدةنبٌلة بوعوٌنة223151579

الجدٌدةمرٌم حٌح233151478ً

الجدٌدةالمهدي حامٌد243150172

الجدٌدةسكٌنة الحوات253150825ً

الجدٌدةوسام السماط263151715

الجدٌدةسناء خدٌر273150895

الجدٌدةكوثر لفداوي283151318

الجدٌدةفاطمة الزهراء الناصري293151222

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

الجديدة: المديرية اإلقليمية

الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الجدٌدةالمصطفى بٌاري303150154

الجدٌدةامٌنة شاعر313150257

الجدٌدةحنان حدٌدي323150526

الجدٌدةشٌماء اوعٌش333150964

الجدٌدةرلٌة صدوق343150692

الجدٌدةفاطمة الهراس353151188

الجدٌدةزٌنب الخلوف363150725ً

الجدٌدةأسماء األٌوب373150064ً

الجدٌدةزٌنب بوشكرة383150734

الجدٌدةٌسرى كلفوت393151765

الجدٌدةاٌمان سراج403150286

الجدٌدةبشرى الهواري413150342

الجدٌدةنادٌة مدٌح423151565ً

الجدٌدةالزوهرة بخام433150126

الجدٌدةزهٌرة ضهري443150714

الجدٌدةاٌمان عدار453150287

الجدٌدةصفاء الزراٌف463150989ً

الجدٌدةجٌهان الشوٌطر473150400

الجدٌدةامٌنة الهمادي483150254

الجدٌدةأمٌن بركشٌة493150249

الجدٌدةسارة أوف503150764ً

الجدٌدةنوال جومٌط513151653

الجدٌدةحنان كمري523150537

الجدٌدةحسناء ناج533150443ً

الجدٌدةسمٌة فرح543150872

الجدٌدةشٌماء أمٌن553150963

الجدٌدةالمصطفى بنحراف563150152

الجدٌدةجمٌلة رداد573150389

الجدٌدةنبٌل روان583151575ً

الجدٌدةسكٌنة الشواي593150828

الجدٌدةالهام حفري603150188

الجدٌدةسكٌنة بوحلمة613150839

الجدٌدةمرٌم الختٌري623151449

الجدٌدةناهد بن الكاس633151571
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الجدٌدةالمهدي كنوز643150176

الجدٌدةهجر جوي653151688

الجدٌدةحٌاه رسم663150552ً

الجدٌدةفاطمة الزهراء بامو673151225

الجدٌدةحفصة بن السمالل683150451ً

الجدٌدةبحرٌة عفان693150330

الجدٌدةإٌمان زٌن703150298

الجدٌدةحنان افزان713150511

الجدٌدةدنٌا عزٌف723150641

الجدٌدةسكٌنة عمٌدة733150844

الجدٌدةرجاء زٌاد743150659

الجدٌدةكنزة الحناوي753151306

الجدٌدةامٌمة مرنوش763150225

الجدٌدةزٌنب ابوسلٌم773150721

الجدٌدةحسناء نصٌف783150444

الجدٌدةسكٌنة بنصاٌر793150838

الجدٌدةخدٌجة الموالد803150583

الجدٌدةعبدالكبٌر العباس813151100ً

الجدٌدةحورٌة رحٌم823150539

الجدٌدةمرٌم جباد833151472

الجدٌدةلٌلى تٌموم843151363ً

الجدٌدةسلٌمة ابن الصائغ853150861

الجدٌدةرشٌد ولاص863150675

الجدٌدةزٌنب عاٌد873150747

الجدٌدةسكٌنة خالد ٌحٌى883150840

الجدٌدةسكٌنة المصطك893150833ً

الجدٌدةجمٌلة كتب903150391ً

الجدٌدةمرٌة بولخٌر913151444

الجدٌدةرضا حران923150679

الجدٌدةطارق أوكسٌر933151011

الجدٌدةإٌمان صادٌم943150299ً

الجدٌدةاسماء الصدلاوي953150050

الجدٌدةرضا معروف963150681

الجدٌدةهدى عشار973151693
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الجدٌدةصفاء مطٌع983150993

الجدٌدةأحالم مخابة993150023

الجدٌدةخدٌجة سام1003150603ً

الجدٌدةنهٌلة مغنٌت1013151648

الجدٌدةسناء زٌغٌغ1023150897ً

الجدٌدةالحسٌن ربٌع1033150117

الجدٌدةحسناء مكرم1043150441ً

الجدٌدةخدٌجة الغالب1053150577ً

الجدٌدةحنان حنٌن1063150528

الجدٌدةلحسن بنصٌر1073151335

الجدٌدةانتصار استٌتو1083150272

الجدٌدةغزالن مبرون1093151171

الجدٌدةشٌماء لمراس1103150977

الجدٌدةأمٌمة لباب1113150238

الجدٌدةرحمة مغار1123150664

الجدٌدةلٌلى معاهدي1133151368

الجدٌدةفاطمة الزهراء المفتمر1143151221

الجدٌدةدمحم بلعمدة1153151397

الجدٌدةنادٌة االودي1163151550

الجدٌدةحسناء لنٌن1173150432

الجدٌدةرضوان امهاري1183150683

الجدٌدةرجاء الراض1193150654ً

الجدٌدةزكرٌاء غفار1203150699
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سٌدي بنورأمٌمة أبوحدٌد13160278

سٌدي بنورأسماء حج23160094ً

سٌدي بنورالمهدي  خالد33160225

سٌدي بنورإلهام  شٌبة 43160248

سٌدي بنورسعٌد عتٌك53160880

سٌدي بنورامٌنة االبٌض63160301

سٌدي بنوروسام مالط73162007ً

سٌدي بنورحسناء شكاري83160520

سٌدي بنورسارة بونحٌزة93160858

سٌدي بنورٌاسٌن الجوهري103162050

سٌدي بنورنعٌمة الدبٌان113161914ً

سٌدي بنورأحمد الهاشم123160066ً

سٌدي بنورحفصة منون133160534

سٌدي بنورزهرة  غرٌب 143160795

سٌدي بنورسكٌنة الضرٌف153160938

سٌدي بنورسهام البودال163161024ً

سٌدي بنورأمال عمٌل173160262ً

سٌدي بنورنبٌلة لمهف183161858

سٌدي بنورسكٌنة اعنٌبة193160947

سٌدي بنورسفٌان  ناجم203160937

سٌدي بنورٌاسٌن لبنٌن213162035

سٌدي بنورفتٌحة  مروان223161532

سٌدي بنورفاطمة االدرٌس233161484ً

سٌدي بنورفاطمة الزهراء منٌر243161504

سٌدي بنورٌوسف عشٌر253162075

سٌدي بنور عادل لمغاري263160009

سٌدي بنورالمصطفى  االدرٌسً 273160213

سٌدي بنورعائشة الفنانً 283161112

سٌدي بنورعفاف المرابط293161412

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

المديرية اإلقليمية

سيدي بنور: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء
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المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

سٌدي بنورفاطمة الزهراء اكعٌش303161503

سٌدي بنورمنال الباز313161806

سٌدي بنورٌوسف سالب 323162092

سٌدي بنورزهٌر حفوض333160800

سٌدي بنورسعاد زمان343160867ً

سٌدي بنورامال خدٌري353160253

سٌدي بنوربوشعٌب هدان363160433ً

سٌدي بنورسعٌد نظٌف الرتمة373160892

سٌدي بنورسعاد الٌزٌدي383160868

سٌدي بنورغزالن غالب393161447

سٌدي بنورعبدالكرٌم لكنٌزي403161312

سٌدي بنورزهٌر الهاشٌمً 413160802

سٌدي بنورسكٌنة خروبٌن423160963

سٌدي بنورٌونس الصابحً 433162100

سٌدي بنورأمال المهجور 443160261

سٌدي بنورلطٌفة أوبال453161608

سٌدي بنورعٌسى سلوان463161438ً

سٌدي بنورشراف صبري473161050

سٌدي بنورخدٌجة شكٌب483160678

سٌدي بنورٌاسمٌن معز493162026

سٌدي بنورملٌكة  منور503161804

سٌدي بنورحنان ربوح513160602

سٌدي بنورخدٌجة السلمانً 523160642

سٌدي بنورحلٌمة فهم533160544ً

سٌدي بنورسهام المزنن543161030

سٌدي بنورادمحم االدرٌس553160272ً

سٌدي بنوراٌمان روتم563160333ً

سٌدي بنورسفٌان كنال573160931ً

سٌدي بنورفاطمة حارت583161473ً

سٌدي بنورإٌمان  الحباشً 593160346

سٌدي بنورزكرٌا لشهب603160776

سٌدي بنورإٌمان محبعل613160340ً

سٌدي بنورحورٌة خلو 623160606

سٌدي بنورإلهام التوزان633160243ً
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سٌدي بنوروفاء بناصر643162014

سٌدي بنورمرٌم  المنوار653161782

سٌدي بنورحلٌمة عرفوي663160546

سٌدي بنورأسماء  زهوري673160103

سٌدي بنورحمٌد بوعنان683160580

سٌدي بنوروفاء لشاب693162016

سٌدي بنورالصالحً عبٌر703160171

سٌدي بنورسعٌدة  ذهب713160921ً

سٌدي بنورأمٌمة  كرمة723160284

سٌدي بنورسعاد اسباٌب733160876ً

سٌدي بنورإٌمان بنور743160341

سٌدي بنورسلوى الفاتح753160976ً

سٌدي بنورهالة بركات763161961ً

سٌدي بنورسكٌنة الزنات773160954ً

سٌدي بنورنجاة نجٌب783161864

سٌدي بنورسهام الحرشً 793161034

سٌدي بنورعبد الرحٌم بنعباد803161171

سٌدي بنورشراف الدٌن  لعدٌل813161051ً

سٌدي بنوراٌوب الحالوي823160363

سٌدي بنورعائشة عٌدان833161111

سٌدي بنورسعاد التوٌجر843160864

سٌدي بنورسعٌد شهوبة853160887

سٌدي بنورخدٌجة عثمان863160675

سٌدي بنورامال بنحمان873160255ً

سٌدي بنورٌاسمٌن لحرش883162027

سٌدي بنورالغزال المغٌرات893160185

سٌدي بنورالغالٌة وردي903160183

سٌدي بنورحسناء  الدوٌمً 913160528

سٌدي بنوردمحم الراشٌدي923161690

سٌدي بنورامباركة ابسابسة933160267

سٌدي بنورعبد العالً   الفرخً 943161193

سٌدي بنوروهٌبة التاري953162023

سٌدي بنورزكرٌاء مكوس963160782

سٌدي بنوراٌوب اوشحن973160355
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سٌدي بنورعبدالعالً غنام983161292

سٌدي بنورعائشة زحال993161122

سٌدي بنوربوشعٌب لعبٌس1003160423ً

سٌدي بنورفاطمة الزهراء  محسن1013161518

سٌدي بنورسفٌان  العالم 1023160935

سٌدي بنورنورة تالب1033161958

سٌدي بنورسعٌد الطنطنات1043160897

سٌدي بنوراٌمان  الطاٌر1053160344

سٌدي بنورفدوى حمٌم1063161537

سٌدي بنورعبدالكرٌم مرحان1073161313

سٌدي بنورجمٌلة  الشرلاوي1083160463

سٌدي بنورغزالن بومهدي1093161442

سٌدي بنورحفصاء مبسط1103160533

سٌدي بنورالكبٌرة الرٌح1113160190ً

سٌدي بنورحسناء المعٌن1123160501ً

سٌدي بنورعلً بناصر1133161416

سٌدي بنورالمصطفى نعٌم1143160208

سٌدي بنورصارة البصراوي1153161072

سٌدي بنورزٌنب نصر هللا1163160819

سٌدي بنوراحمد االدرٌس1173160056ً

سٌدي بنوردمحم زٌدان1183161673

سٌدي بنورخالد  الٌمنً 1193160632

سٌدي بنوردمحم ماهر1203161674

سٌدي بنورعبد الرحٌم عشاب1213161167

سٌدي بنورزٌنب النوري1223160842

سٌدي بنورنورة صادق1233161956

سٌدي بنوردمحم اخمٌر1243161687

سٌدي بنورنزهة لدمٌر1253161887

سٌدي بنوراٌمان الهوس1263160332

سٌدي بنورعبدالفتاح التال1273161306ً

سٌدي بنوردمحم سعٌف1283161683

سٌدي بنورانس موفٌد1293160317

سٌدي بنورزكرٌاء العفس1303160784

سٌدي بنوراحمد الموزٌدي1313160058
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سٌدي بنورسناء ملٌة1323160999

سٌدي بنوردمحم بنعبد الرسول1333161691

سٌدي بنورإٌمان هداري1343160338

سٌدي بنورأحمد الفضٌل1353160061ً

سٌدي بنورأٌوب جٌل1363160366ً

سٌدي بنورادمحم كٌبر1373160273

سٌدي بنورسعد عوفٌر1383160878

سٌدي بنوردمحم النابغة1393161703

سٌدي بنورسلوى األنبل1403160973

سٌدي بنوردمحم الجادل1413161681ً

سٌدي بنورحسناء بوحمٌد1423160510

سٌدي بنورسناء السوٌدي1433161006

سٌدي بنورزكرٌاء رضوان1443160781

سٌدي بنورامٌنة ابرٌبر1453160303

سٌدي بنورنورالدٌن عرباش1463161941

سٌدي بنوردمحم زهٌري1473161682

سٌدي بنوروفاء عدراوي1483162012

سٌدي بنورأحمد الزاهر1493160064

سٌدي بنورسعٌد سعٌف1503160882

سٌدي بنورالمصطفى  بنمصور1513160211

سٌدي بنورفدوى مشروف1523161534

سٌدي بنورأحمد بلعسري1533160063

سٌدي بنورعبدالفتاح السعودي1543161307

سٌدي بنورإٌمان مبشور1553160339

سٌدي بنورعبد المادر حجاج1563161219

سٌدي بنورنورة فتوح1573161954ً

سٌدي بنورأحمد حضري1583160059

سٌدي بنورحسناء حبٌب1593160514

سٌدي بنورٌاسٌن بلكصع1603162047ً

سٌدي بنورٌوسف سلٌم1613162077

سٌدي بنورإلهام منصوري1623160238

سٌدي بنورنجمة فٌاض1633161870

سٌدي بنوردمحم منضٌف1643161689

سٌدي بنوراٌوب الغرد1653160352
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سٌدي بنورسمٌرة عفري1663160991

سٌدي بنورشٌماء رلٌب1673161065

سٌدي بنورهشام الحافٌض1683161974ً

سٌدي بنورٌوسف المادري1693162091

سٌدي بنورسمٌة  عاطف1703160984
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برشٌدالثابث شدٌدة13130572

برشٌدالعبدالوي مرٌم23130448

برشٌدالغفٌري سمٌرة33130181

برشٌدبوصبع دمحم ٌاسٌن43130235

برشٌدستٌتو منال53130722

برشٌدوعزٌز نورة63130190

برشٌدخلوق هاجر73130541

برشٌدبراق فاطمة83130717

برشٌدالعامري امٌمة93130463

برشٌدالناجً مرٌم103130911

برشٌدالطالبً فدوى113130132

برشٌدالتورابً سكٌنة123130827

برشٌدطركاوي حلٌمة133130359

برشٌدالعنزاوي جٌهان143130115

برشٌدبطاش خدٌجة153130264

برشٌدبساس زكرٌاء163130198

برشٌدأبوشاشً سناء173130848

برشٌدفكانً فدوى183130956

برشٌدالدومً دمحم193130575

برشٌدوحٌانة هجر203130718

برشٌدرفاق مونٌة213130057

برشٌدغنٌم ثرٌا223130237

برشٌدالحطاب سكٌنة233130267

برشٌدالعطٌفً سفٌان243130240

برشٌدالمرلوري شهرزاد253130542

برشٌدكبوري رلٌة263130560

برشٌدلطرش سلمى273130223

برشٌدالشهبً شٌماء283130582

برشٌدلشمر إلهام293130993

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء
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برشٌدتوفٌك مرٌم303130432

برشٌدفخرالدٌن أمٌنة313130396

برشٌدالبودالً ودٌع323130042

برشٌدالطنجً زٌنب333130358

برشٌدالفاطمً أسماء343130470

برشٌدالعسري زٌنب353130272

برشٌدلمباركً فاطمة الزهراء363130386

برشٌدعمورة بوشرى373131005

برشٌدالمرتضً سمٌة383130220

برشٌدمنٌانً حنان393130457

برشٌدادالحاج علً سكٌنة403130153

برشٌدمارس حمزة413130231

برشٌدلشٌمش لٌلى423130168

برشٌدفتوح خالد433130748

برشٌدمحب حٌانً غزالن443130652

برشٌدالزاهً فاطمة453130433

برشٌدالرجراجً ملٌكة463130400

برشٌدبن العلو بتٌنة473130561

برشٌدجعفري سكٌنة483130234

برشٌدعدنان أمٌنة493130154

برشٌدطرباج شٌماء503130035

برشٌدالسٌح نجاة513130236

برشٌدالمركز مروان523130625

برشٌدلحاللً هدى533130280

برشٌدأٌت عمر زٌنب543130989

برشٌدبومهدي سعاد553130114

برشٌدمسمٌط سعاد563130199

برشٌدحرٌزي لمٌاء573130527

برشٌدالعلمً عطٌفة583130047

برشٌدباري ملٌكة593130598

برشٌدحسنً عل603130786ً

برشٌدملحاوي هدى613130077

برشٌداشموتً عثمان623130578

برشٌدالكداري سهام633130521
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برشٌدالمخلوفً مصطفى643130160

برشٌدمستغفر سلٌمان653130855

برشٌدكونً سلمى663130145

برشٌداٌت ٌحٌى خدٌجة673130117

برشٌدالصوفً صفاء683130932

برشٌدالمصلً نعٌمة693130188

برشٌدبوكبوط أمٌنة703130039
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النواصرنجاة مجاهد13090718

النواصرفاطمة الزهراء بن لمعلم23090333

النواصرأسماء عمٌري33090257

النواصرحنان اوماد43090463

النواصرخدٌجة باهدي53090106

النواصرجمٌلة العماري63090028

النواصرحنان شهٌر73090500

النواصررلٌة الحٌمد83090593

النواصردمحم سوٌس93090241ً

النواصرعائشة المزوزي103090108

النواصردمحم ناوي113090227

النواصررحمة الربٌع123091207ً

النواصرمحجوبة كرٌم133090586

النواصرخدٌجة لخواجة143090991

النواصرزٌنب الباه153090508ً

النواصراٌمان العبادي163091078

النواصرسلمى فضٌل173090578ً

النواصرفاطمة الزهراء عٌادي183090004

النواصرسكٌنة الركٌب193090255ً

النواصرفدوى الشرلاوي203090186

النواصراكرام بورٌش213091259

النواصركوثر غٌات223090294ً

النواصرإلهام حماد233090165

النواصرهند حاج243091323ً

النواصرزٌنب السابع253091255ً

النواصركوثر احسٌنة263090238

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء
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النواصرخدٌجة الضو273090088

النواصرمرٌم طارق283090894

النواصررلٌة الكنٌدي293091117

النواصرفاطمة الزهراء بوراق303091034

النواصراكرام الكراوي313090035

النواصرسعٌد اغرضى323090734

النواصرهاجر عباس333090206ً

النواصرفتٌحة اكوجٌل343090798

النواصرسارة بن عم353090319

النواصرفتٌحة عاوس363091376ً

النواصرٌعموب البوكنٌف373091012ً

النواصرجالل لمبشر383091244

النواصراٌمان لحرارت393090220ً

النواصرنجمة توزي403090775

النواصرأمٌنة مترج413090592ً

النواصراٌمان جبران423090759

النواصرشٌماء ابوٌه433090749

النواصراسماعٌل اٌت وعراب443090063

النواصرزلٌخة العبدالوي453090040

النواصرإكرام العلوي463091148

النواصرفاطمة الزهراء أسٌر473090754

النواصرسارة نزٌه483090036

النواصرغزالن الجواوي493090368

النواصرٌوسف مغرار503090098

النواصرسناء فرحان513090173

النواصرعزٌزة الرتم523090078ً

النواصررجاء جلٌل533090730

النواصركوثر االبراهٌم543090549ً

النواصرفاطمة الزهراء شاكر553090711

النواصرلٌلى راشد563090708

النواصرإٌمان الٌالوت573090079ً
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النواصرصفٌة الكامل583091258

النواصرالهام خ593090539ًٌ

النواصرسكٌنة أوفمٌر603090135

النواصرأمال ملٌح613090340

النواصرمنى مجاهد623090388

النواصردنٌا األحمر633090832

النواصرمرٌم إٌد لحسن643090137

النواصرصفاء مرتضى653090090

النواصرلطٌفة اشروش663090093

النواصرسارة خش673091350ً

النواصرسومٌة بدٌع683090204

النواصرسهام النتٌج693090211

النواصرخدٌجة المؤدن703090293

النواصردمحم أمٌن دجٌل713090166

النواصرسارة العمال723091206ً

النواصرمارٌة الزهوي733090755

النواصرحلٌمة مالل743090864

النواصرسهام الساه753090331ً

النواصرفدوى أنواري763090071

النواصرفاطمة الشاف773090733ً

النواصرسومٌة عمٌم783090216ً

النواصرزكرٌاء صمودي793090325

النواصرحلٌمة بزٌوي803090880

النواصرطارق المامون813091132ً

النواصرعواطف الخلداوي823090976

النواصرخدٌجة اٌت الحاج833090473

النواصرفاطمة الهاشم843090660ً

النواصرسومٌة حمٌنة853091127

النواصرشٌماء بوكٌر863091190

النواصرعفاف الكزوٌر873090130

النواصرابتسام بنعلو883090183
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النواصرغزالن إدحماد893090857

النواصرأٌوب كراما903090840

النواصرفاطمة الزهراء الطاهري913090920

النواصرشٌماء اجٌاوي923091324

النواصرسارة لطاف933090230

النواصرعبدالكرٌم كرام943090817ً

النواصرطارق محسٌن953091136

النواصرخدٌجة اٌت حمو963091105

النواصرسكٌنة كاكان973090409ً

النواصركنزة الوجان983090176ً

النواصرفاطمة الزهراء األخضر993090187

النواصرمدٌحة اراٌد1003090527

النواصراٌمان درٌدٌش1013090157

النواصركوثر بنعثمان1023090691

النواصرإبراهٌم ولً الدٌن1033090343

النواصرعزٌزة الرٌتال1043090596

النواصرحسناء الصاف1053091130ً

النواصرسومٌة المصلوح1063090469ً

النواصرهاجر عالم1073091061

النواصراسماعٌل النجار1083090676

النواصرهجر ممداد1093090272

النواصرزهٌرة الرفاع1103090655ً

النواصراسماعٌل البٌهات1113090658

النواصرزٌنب رازق1123091068

النواصرجمٌلة جافر1133090327

النواصرزٌنب الشرادي1143090380

النواصرعائشة العطار1153090018

النواصرأٌوب شبٌب1163090805

النواصرنورة الشاوي1173090639

النواصرشٌماء بنرٌس1183090547

النواصردمحم نور1193090042
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النواصرإٌمان الدمون1203090866ً
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 بنسلٌمانحسناء مبرون13140117

 بنسلٌمانابتسام ٌدٌر23140002

 بنسلٌمانفاطمة حرة33140361

 بنسلٌمانمنال لرناب43140494ً

 بنسلٌمانوهٌبة عالٌل53140569

 بنسلٌمانهند عسول63140555

 بنسلٌمانمرٌم باحسٌن73140473

 بنسلٌمانهدى وشٌر83140540

 بنسلٌمانكوتر افراس93140410

 بنسلٌمانفاطمة الزهراء البهجة103140369

 بنسلٌمانحفصة مجٌب113140123

 بنسلٌمانمرٌم العماري123140480

 بنسلٌمانهند بوعزٌز133140551

 بنسلٌمانطارق شالوري143140298

 بنسلٌمانلبنى شمٌري153140420

 بنسلٌمانسناء بادي163140267

 بنسلٌمانمنال عوسٌر173140495

 بنسلٌمانشٌماء ناضر183140285

 بنسلٌمانفاطمة كرت193140360

 بنسلٌمانإٌناس مبارك203140077ً

 بنسلٌمانمروة اورحو213140461

 بنسلٌمانهشام الصفصاف223140544ً

 بنسلٌمانسكٌنة عنٌد233140237

 بنسلٌمانحٌاة الرشدي243140149

 بنسلٌمانسمٌرة لكرون253140265

 بنسلٌمانلبنى اكرٌوا263140418

 بنسلٌمانشٌماء ابٌط273140283ً

 بنسلٌمانجمٌلة مرور283140103

 بنسلٌماندنٌا ابوالفراج293140171

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

بنسليمان: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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 بنسلٌمانجٌهان ٌعكوب303140111

 بنسلٌمانمرٌم عمار313140463

 بنسلٌمانفاطمة جبور323140362

 بنسلٌمانالزهرة السرحان333140036ً

 بنسلٌمانلبنى الزاك343140421ً

 بنسلٌمانحنان لهراوي353140142

 بنسلٌمانفاطنة كرٌكٌعة363140384

 بنسلٌمانفاطمة الزهراء بكري373140376

 بنسلٌمانبوشرى كعة383140092

 بنسلٌمانمرٌم بوسباع393140478

 بنسلٌمانسعٌد خلٌل403140226
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مدٌونةأسماء الٌمان13110061ً

مدٌونةخولة روكان23110152

مدٌونةملٌكة الهمان33110439ً

مدٌونةخولة سري43110153

مدٌونةحسناء بودارد53110104

مدٌونةنعٌمة أكناٌن63110471

مدٌونةفاطمة الزهراء العبضل73110335ً

مدٌونةهند النحال83110492

مدٌونةنهٌلة غزل93110473ً

مدٌونةرشٌد البٌضك103110162

مدٌونةاحالم الخاٌب113110004

مدٌونةلطٌفة مستعد123110377

مدٌونةعائشة الشرٌف133110253

مدٌونةأمال دهٌبة143110067

مدٌونةلحسن بعال153110374

مدٌونةشٌماء رزق163110237

مدٌونةشٌماء فوٌف173110243

مدٌونةشادٌة الملم183110234ً

مدٌونةإحسان حموش193110049

مدٌونةفاطمة صابر203110316

مدٌونةسكٌنة الزران213110203

مدٌونةاحمد ابرابٌج223110005

مدٌونةامنة صبان233110039

مدٌونةخدٌجة لغفاري243110140

مدٌونةفاطمة الزهراء بادي253110330

مدٌونةفاطمة الذٌب263110323

مدٌونةفاطمة الزهراء شاطر273110341

مدٌونةأمٌن باحم283110071ً

مدٌونةزٌنة اوطالب293110191

المديرية اإلقليمية

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

مديونة: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

مدٌونةمرٌم سطٌل303110426ً

مدٌونةسلمى الشراط313110211

مدٌونةأحمد اخوٌل323110058ً

مدٌونةزٌنب عفٌف333110185

مدٌونةنسرٌن حرف الزٌن343110466

مدٌونةٌاسٌن حرٌز353110500

مدٌونةإٌمان البوعالوي363110053

مدٌونةالبنانً امٌمة373110023

مدٌونةنادٌة بله383110450ً

مدٌونةنهٌلة الرموم393110472ً

مدٌونةسارة خربوش403110193

مدٌونةخدٌجة نٌت الحاج413110143

مدٌونةعزٌزة ربٌع423110294

مدٌونةأمٌمة دٌام433110068

مدٌونةفاطمة الزهراء توفٌك443110331

مدٌونةنادٌة الخٌاط453110448ً

مدٌونةحمزة اجابل463110118

مدٌونةإٌمان أٌت جٌالل473110055

مدٌونةزوبٌدة الجٌالل483110179ً

مدٌونةنجاة محفوظ493110457

مدٌونةلٌلى ابن رضا503110385

38/42



الحً الحسنًحسناء مروان13030176ً

الحً الحسنًإلهام أوهام23030078ً

الحً الحسنًبشرى معٌزي33030139

الحً الحسنًهند بن العسري43030758

الحً الحسنًعبدالرزاق خشالن53030463

الحً الحسنًأسماء أبحمان63030029

الحً الحسنًمرٌم فمٌد73030646

الحً الحسنًصفاء غٌور 83030420

الحً الحسنًلٌلى حمدي 93030611

الحً الحسنًحبٌبة  سمٌن103030171

الحً الحسنًضحى امسٌن113030426

الحً الحسنًنزهة أمٌة123030709

الحً الحسنًدلٌلة الجد133030250

الحً الحسنًشٌماء حمدون143030404

الحً الحسنًتٌجان لبكٌري153030153

الحً الحسنًفاطمة شاوي163030522

الحً الحسنًسكٌنة بوضٌر173030337

الحً الحسنًسفٌان لرمٌم 183030335

الحً الحسنًسكٌنة  الحراك193030356ً

الحً الحسنًإٌمان هراس203030118

الحً الحسنًبشرى الدوهاوي213030144

الحً الحسنًلبنى بن عزٌز223030588

الحً الحسنًسكٌنة لورٌك233030344ً

سطات-األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن لجهة الدار البٌضاء

-(التخصص المزدوج )التعليم االبتدائي -  النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

المديرية اإلقليمية

الحي الحسني: المديرية اإلقليمية

الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الحً الحسنًخولة حراز243030874

الحً الحسنًخولة الحجاج253030249ً

الحً الحسنًسمٌة باتا 263030372

الحً الحسنًكوثر برٌمة273030581

الحً الحسنًإٌمان بوعل283030116ً

الحً الحسنًفاتن  العلوي293030506

الحً الحسنًفاتحة الزٌراري303030505

الحً الحسنًربٌعة صدٌم313030259ً

الحً الحسنًخدٌجة مفتاح323030220

الحً الحسنًمرٌم إغٌل333031041ً

الحً الحسنًاٌمان الزعاطري343030112

الحً الحسنًسلمى عاشر353030362

الحً الحسنًأسماء بوشٌخ363030031ً

الحً الحسنًسكٌنة العثمانً الصمل373030348ً

الحً الحسنًهند محب383030762

الحً الحسنًابتسام  عرفان393030006

الحً الحسنًأسماء جودا403030038

الحً الحسنًنورا ماهٌري413030733

الحً الحسنًرشٌدة مرجان423030270

الحً الحسنًأسماء  صدل433030043ً

الحً الحسنًفاطمة لزهراء  الغربً 443030551

الحً الحسنًضحى معنة453030427

الحً الحسنًشٌماء ازهان463030407ً

الحً الحسنًحلٌمة المصواب473030194

الحً الحسنًأمال بودٌر483030082

الحً الحسنًغٌثة الناصٌح493030502

الحً الحسنًسكٌنة شكٌب503030347

الحً الحسنًحسنة صرٌك513030186
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الحً الحسنًخدٌجة  اسكور 523030241

الحً الحسنًسومٌة اٌت اوعالة533030391

الحً الحسنًغزالن الزراوي543030497

الحً الحسنًفاطمة  البنعٌس553030523ً

الحً الحسنًنور الدٌن رموح563030732ً

الحً الحسنًكلثوم السلمن573030574ً

الحً الحسنًلٌلى الداودي583030604

الحً الحسنًعائشة مٌمون593030437

الحً الحسنًسعاد هنوش603030894

الحً الحسنًالعالٌة الوراق613030067

الحً الحسنًجهان لبٌض623030164

الحً الحسنًحسناء  مومو633030184

الحً الحسنًخدٌجة  بواتاي 643030243

الحً الحسنًلمٌاء لمزوق653030602

الحً الحسنًشادٌة كدري663030396

الحً الحسنًسارة عرب الرام673030316ً

الحً الحسنًسعٌد الحٌان683030326

الحً الحسنًسعد إٌلٌغ693030324

الحً الحسنًأمٌنة  العسري703030101

الحً الحسنًغزالن اوعل713030492ً

الحً الحسنًفاطمة فالح 723030519

الحً الحسنًكلثوم  المطٌع733030575

الحً الحسنًجٌهان بوعبٌد743030167

الحً الحسنًزكرٌاء أزمان753030291

الحً الحسنًهناء  صابر763030754

الحً الحسنًبشرى بن عزٌز773030143

الحً الحسنًتورٌة نجاح783030152

الحً الحسنًعتٌمة حباد793030474
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المديرية اإلقليمية
الرقم 

الترتيبي
االسم والنسبرقم االمتحان

الحً الحسنًمرٌم ندبكمان803030660

الحً الحسنًعبد الرحمن اٌت سعٌد813030444

الحً الحسنًنزهة اعمرش823030706

الحً الحسنًصفٌة  شلدانً 833030422

الحً الحسنًخدٌجة أشتٌوي843030222

الحً الحسنًجهاد العزاب853030161ً

الحً الحسنًمغنٌة زرٌوح 863030671

الحً الحسنًحلٌمة احمٌن873030195

الحً الحسنًفوزٌة بن زكرون883030568

الحً الحسنًحسٌن فرٌاض893030187

الحً الحسنًفاطمة الزهراء لواح903030531
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اللغة العربٌةنادٌة بوراس11030090

اللغة العربٌةخالد لغوٌل21030657ً

اللغة العربٌةعبد الصمد بلفمٌر31030726

اللغة العربٌةٌحٌى حوض41030299

اللغة العربٌةمرٌم السعٌدي51030369

اللغة العربٌةحسناء مهذب61030820

اللغة العربٌةسكٌنة لكسٌري71030216

اللغة العربٌةحمزة دوٌب81030493ً

اللغة العربٌةالهام الوزان91030511

اللغة العربٌةاسماعٌل السكاوي101030910

اللغة العربٌةأسماء امهاضر111030367

اللغة العربٌةسعٌد عك121030433ً

اللغة العربٌةغزالن المباب131030857ً

اللغة العربٌةمحسن أوبل141030056

اللغة العربٌةجمعة اخشٌلٌعة151030614

اللغة العربٌةهاجر الصبٌري161030009

اللغة العربٌةزٌنب بكاري171030019

اللغة العربٌةعمر غاندي181030228

اللغة العربٌةالمحجوب المصلوح191030740ً

اللغة العربٌةخدٌجة نٌفش201030415ً

اللغة العربٌةفتٌحة مٌلح211030132

اللغة العربٌةسومٌة بوهالل221030722

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

رقم االمتحان الرقم الترتيبي

(اللغة العربية )

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

2020نونبر 

التخصصاالسم والنسب
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رقم االمتحان التخصصاالسم والنسبالرقم الترتيبي

اللغة العربٌةزٌنب لفضول231030209ً

اللغة العربٌةوفاء نافع241030736

اللغة العربٌةامٌنة دمحمي251031053

اللغة العربٌةكوثر الجامع261030002

اللغة العربٌةٌوسف نجماوي271030547

اللغة العربٌةخدٌجة كرٌم281030846ً

اللغة العربٌةشعٌب بركات291030957

اللغة العربٌةراضٌة فهم301030531ً

اللغة العربٌةعبد المجٌد الرؤوف311030074ً

اللغة العربٌةحمزة إراوي321030609

اللغة العربٌةدمحم الزٌدان331030108ً

اللغة العربٌةهشام الصالح341031033ً

اللغة العربٌةٌوسف الجعفري351030130

اللغة العربٌةعثمان أمارٌر361031168

اللغة العربٌةجعفر الموزٌدي371030263

اللغة العربٌةملٌكة زهدي381030727

اللغة العربٌةكوثر مخلوف391030908

اللغة العربٌةلطٌفة اشكوراش401030160

اللغة العربٌةعماد بن رلو411031069

اللغة العربٌةشٌماء مجٌر421030605

اللغة العربٌةخدٌجة غنام431030742

اللغة العربٌةفاطمة إدٌوسف441031035

اللغة العربٌةبهٌجة رزٌك451030240

اللغة العربٌةإٌمان أسمن461030435

اللغة العربٌةنورا أفلو471030274

اللغة العربٌةإلهام فراح481030645

اللغة العربٌةنعٌمة المخلوف491030124ً

اللغة العربٌةمرٌم عرنوس501030573ً
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رقم االمتحان التخصصاالسم والنسبالرقم الترتيبي

اللغة العربٌةلمٌاء دراح511030566

اللغة العربٌةٌوسف جباف521030793ً

اللغة العربٌةمرٌم الناج531030197ً

اللغة العربٌةهند رٌحان541030203ً

اللغة العربٌةزهٌرة نماوي551030310

اللغة العربٌةمصطفى بودولة561030020

اللغة العربٌةحدو بن حمو571030013

اللغة العربٌةجهاد حمٌدوش581030375

اللغة العربٌةكلتوم اٌت وحمان591030114

اللغة العربٌةدمحم كومر601031111

اللغة العربٌةعزالدٌن حضري611030853

اللغة العربٌةسمٌرة اٌت وعزان621030220

اللغة العربٌةعثمان سراي631030211

اللغة العربٌةدمحم بلخضر641030862

اللغة العربٌةفاطمة هٌلول651030874

اللغة العربٌةشٌماء بالٌن661030786

اللغة العربٌةسومٌة النواري671030948

اللغة العربٌةزكٌة عوروف681030683ً

اللغة العربٌةتورٌة مفتاح691030602

اللغة العربٌةجمٌلة معروف701030306

اللغة العربٌةدمحم الحٌان711030935ً

اللغة العربٌةكوثر وضٌف721030549

اللغة العربٌةخدٌجة لكتوي731030127

اللغة العربٌةزٌنب بونٌت741030295

اللغة العربٌةفتٌحة الكٌري751031149

اللغة العربٌةعزٌزة لمعزي761030537

اللغة العربٌةبشرى انعٌنٌعة771030442

اللغة العربٌةخدٌجة عنون781030477ً
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اللغة العربٌةرحمة عادل791031014

اللغة العربٌةسهام بلبزار801030234

اللغة العربٌةأمٌن تكمٌت811030233

اللغة العربٌةهدى مفتاح821030980

اللغة العربٌةعبد الهادي حمزة831030340

اللغة العربٌةصالح الدٌن عٌبوس841030942

اللغة العربٌةعبدالعزٌز جبران851030876ً

اللغة العربٌةحسناء ناج861030944ً

اللغة العربٌةهشام لتدة871030227

اللغة العربٌةسعٌدة اٌت احبٌب881030958ً

اللغة العربٌةعبد الواحد البخٌري891030804

اللغة العربٌةفاطنة العطٌوي901030781

اللغة العربٌةأمٌن شمام911030837

اللغة العربٌةجمٌلة مزٌنو921030783

اللغة العربٌةعبد المدوس مجون931030410

اللغة العربٌةعبد الرحٌم منان941030196

اللغة العربٌةفاطمة اإلبرٌن951030334ً

اللغة العربٌةفاطمة الزهراء بلعطوس961030518

اللغة العربٌةسكٌنة عوفٌر971030987

اللغة العربٌةرضوان سمري981030914

اللغة العربٌةحسن السلٌمن991030025ً

اللغة العربٌةادرٌس بنٌحٌى1001030716

اللغة العربٌةالحسناوي خدٌجة1011030512

اللغة العربٌةحمزة لحلو1021030953

اللغة العربٌةإٌمان هشٌمو1031030748

اللغة العربٌةزهٌرة بوستى1041030038

اللغة العربٌةوفاء الرغاي1051030207

اللغة العربٌةمٌنة ترٌك1061030158ً
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اللغة العربٌةنادٌة الهجري1071030122

اللغة العربٌةأمٌنة بوغنٌم1081030439

اللغة العربٌةفاطمة ربان1091030938ً

اللغة العربٌةفتٌحة كودان1101030735

اللغة العربٌةمصطفى بودٌن1111030177

اللغة العربٌةدمحم الكراري1121030454

اللغة العربٌةغٌثة ٌفري1131030034

اللغة العربٌةعائشة مرابط1141030076

اللغة العربٌةلبنى الساس1151030205ً

اللغة العربٌةدنٌال مشروح1161030618ً

اللغة العربٌةخدٌجة بسور1171030751

اللغة العربٌةعبد العزٌز الجردي1181030685

اللغة العربٌةهند فؤادي1191030570

اللغة العربٌةمٌنة صدق1201030669

اللغة العربٌةسعٌد بنان1211030037

اللغة العربٌةاكرام بٌروت1221030397ً

اللغة العربٌةالمهدي العوادي1231030210

اللغة العربٌةلٌلى أكربال1241030886

اللغة العربٌةفاطمة ورٌع1251030048

اللغة العربٌةعبد الهادي كردوح1261030411

اللغة العربٌةإٌمان ناعٌم1271030440

اللغة العربٌةزهٌر ظرٌف1281030694

اللغة العربٌةهجر ودٌع1291031084

اللغة العربٌةخدٌجة المرادي1301030788

اللغة العربٌةعبد اللطٌف الحج1311030805ً

اللغة العربٌةعبد الطٌف الشوم1321030459ً

اللغة العربٌةأشرف الحرشان1331030039ً

اللغة العربٌةأسماء محب1341030401
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اللغة العربٌةٌاسٌن وردان1351030479

اللغة العربٌةعبد الحك حم1361030650ً

اللغة العربٌةأمٌن صفوان1371030125

اللغة العربٌةخولة وهب1381030882ً

اللغة العربٌةعبد اللطٌف أوفوتا1391030119

اللغة العربٌةخدٌجة منصوري1401030978

اللغة العربٌةمعاذ بوترخا1411030739

اللغة العربٌةسمٌة بوكرٌم1421030357

اللغة العربٌةهناء البمال1431030734

اللغة العربٌةأمٌنة عسول1441030057ً

اللغة العربٌةمرٌم اٌت بمومن1451030113

اللغة العربٌةربٌعة المامون1461031011

اللغة العربٌةلطف هللا التوم1471030859ً

اللغة العربٌةعزٌزة لاض1481030522ً

اللغة العربٌةٌوسف الصدٌم1491030849ً

اللغة العربٌةإبتسام باسط1501030839

اللغة العربٌةإمان الصٌاد1511030850

اللغة العربٌةإٌمان طٌس1521030667ً

اللغة العربٌةادمحم الزٌبرة1531030191

اللغة العربٌةفاطمة كوٌدر1541030272

اللغة العربٌةمصطفى العرٌب1551030296ً

اللغة العربٌةجواد الحام1561030194ً

اللغة العربٌةخدٌجة اكٌضو1571030482

اللغة العربٌةأمٌمة جابر1581030172

اللغة العربٌةسهام كرمان1591030544ً

اللغة العربٌةحنان الضعٌف1601030720

اللغة العربٌةأمٌمة أكروج1611030731

اللغة العربٌةحسناء المندال1621030738ً
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اللغة العربٌةزٌنب اللوزان1631030480ً

اللغة العربٌةدمحم صبري1641030695

اللغة العربٌةبلماسم فارس1651030282ً

اللغة العربٌةنادٌة نحالن1661030644

اللغة العربٌةبهٌجة ٌونس1671030631

اللغة العربٌةختٌمة عاطف1681030834

اللغة العربٌةعبد الكرٌم البٌطار1691030165

اللغة العربٌةفاطمة العسري1701030962

اللغة العربٌةحنان الٌاكدي1711030649

اللغة العربٌةكوثر العشبورة1721030455

اللغة العربٌةكرٌمة لداف1731030422

اللغة العربٌةحمٌد الجباري1741030809

اللغة العربٌةمنٌر الظافري1751030121

اللغة العربٌةخدٌجة لدو1761030478

اللغة العربٌةربٌعة برٌنة1771030192

اللغة العربٌةأٌوب مشماش1781031095
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اللغة الفرنسٌةمصطفى عاشك11010445

اللغة الفرنسٌةفاطمة الرام21010826ً

اللغة الفرنسٌةٌاسمٌن السوس31010386ً

اللغة الفرنسٌةعبد الجلٌل الحسٌب41011053

اللغة الفرنسٌةأنس بوطاف51010843ً

اللغة الفرنسٌةأٌمن مصلح61010507

اللغة الفرنسٌةأٌمن نصٌف71010553

اللغة الفرنسٌةرجاء لحسٌن81010244ً

اللغة الفرنسٌةجواد هٌسون91010379

اللغة الفرنسٌةشروق النائم101010202

اللغة الفرنسٌةزٌنب ممداد111010229

اللغة الفرنسٌةلمٌاء رادٌد121010813

اللغة الفرنسٌةبثٌنة طاسة131010501

اللغة الفرنسٌةسناء الرشٌدي141011106

اللغة الفرنسٌةطارق كردول151010437

اللغة الفرنسٌةسومٌة سبح161010645ً

اللغة الفرنسٌةإٌمان شكراوي171010033

اللغة الفرنسٌةسمٌرة فاك181010805ً

اللغة الفرنسٌةهاجر علو191010544

اللغة الفرنسٌةعبد الرزاق فرتوت201010762ً

اللغة الفرنسٌةاسماء كرٌم211010207

اللغة الفرنسٌةرانٌة ماكر221010922

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(اللغة الفرنسية)

2020نونبر 

التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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اللغة الفرنسٌةخدٌجة اصوٌلدا231010531

اللغة الفرنسٌةاكرام اللبٌنة241010838

اللغة الفرنسٌةهاجر المنابدي251010161

اللغة الفرنسٌةسكٌنة المفلح261010559

اللغة الفرنسٌةعبدالصادق الراوي271010432

اللغة الفرنسٌةأمٌمة ترٌد281010434

اللغة الفرنسٌةحبٌبة النوري291010841

اللغة الفرنسٌةمرٌم البوزري301010803

اللغة الفرنسٌةحسن فاض311011118ً

اللغة الفرنسٌةٌاسمٌن عشاوي321010213

اللغة الفرنسٌةكرٌم الزوبٌر331011113

اللغة الفرنسٌةاٌمان لود341010648ًٌ

اللغة الفرنسٌةلمٌاء الدهن351010499ً

اللغة الفرنسٌةلمٌاء التراب361010153

اللغة الفرنسٌةإلهام الصدول371010810ً

اللغة الفرنسٌةهاجر رشدان381010571ً

اللغة الفرنسٌةدمحم إدرٌسً أزم391010551ً

اللغة الفرنسٌةكرٌمة كمرة401010950

اللغة الفرنسٌةحاجً لطٌفة411010547

اللغة الفرنسٌةحفصة هالل421010552

اللغة الفرنسٌةامٌمة امال431010147

اللغة الفرنسٌةرشٌد المدن441010532ً

اللغة الفرنسٌةالحسٌن الشهدي451010657

اللغة الفرنسٌةحٌاة الراوي461010346

اللغة الفرنسٌةأمٌمة الهاشٌم471010097ً

اللغة الفرنسٌةسوسن ساري481010413

اللغة الفرنسٌةمرٌمة راجح491010816ً

اللغة الفرنسٌةعالء أبوتمام501010577
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اللغة الفرنسٌةدمحم سعٌد لرص511010832

اللغة الفرنسٌةمرٌم عشات521010804

اللغة الفرنسٌةأسماء زرطون531010515

اللغة الفرنسٌةمنال الشام541010071ً

اللغة الفرنسٌةٌاسمٌن لكراع551010270

اللغة الفرنسٌةإٌمان ناج561010421ً

اللغة الفرنسٌةشٌماء الصبار571010740

اللغة الفرنسٌةالشٌماء بولٌس581010796

اللغة الفرنسٌةسعاد بلحناف591010103ً

اللغة الفرنسٌةخدٌجة الوجان601010510ً

اللغة الفرنسٌةحسناء الحاجی611010545

اللغة الفرنسٌةالمهدي المبشر621010888

اللغة الفرنسٌةضحى ٱشطاٌب631010151ً

اللغة الفرنسٌةٌوسف بنعٌش641010253

اللغة الفرنسٌةمهدي اتهوم651010239ً

اللغة الفرنسٌةاسماعٌل بحار661010938

اللغة الفرنسٌةلٌلى اسبٌت671010210

اللغة الفرنسٌةسهام بنعدي681011025

اللغة الفرنسٌةفؤاد الجبل691010471ً

اللغة الفرنسٌةفوزٌة السباع701010293ً

اللغة الفرنسٌةسعد عزي711010351

اللغة الفرنسٌةعزٌزة متطهر721010870

اللغة الفرنسٌةنورة نصر هللا731010335

اللغة الفرنسٌةفاطمة الزهراء مرجان741010561ً

اللغة الفرنسٌةلمٌاء شعٌب751010470ً

اللغة الفرنسٌةحنان لصفر761010503

اللغة الفرنسٌةسومٌة المناصري771011070

اللغة الفرنسٌةزٌنب اشمارخ781010166
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اللغة الفرنسٌةزكرٌاء المنابدي791010038

اللغة الفرنسٌةسفٌان دحم801010798ً

اللغة الفرنسٌةشٌماء النافٌع811010555ً

اللغة الفرنسٌةإٌمان أٌت باسو821010524

اللغة الفرنسٌةزٌنب شوكة831010025

اللغة الفرنسٌةهجار تعلوشت841010054

اللغة الفرنسٌةعماد كرام851010542

اللغة الفرنسٌةشٌماء امرازكة861010256

اللغة الفرنسٌةمحجوبة العالم871010599

اللغة الفرنسٌةأسماء الزنت881010423ً

اللغة الفرنسٌةغزالن تال891010540ً

اللغة الفرنسٌةٌوسف الغنامً االدرٌس901010268ً

اللغة الفرنسٌةأمٌنة نواري911010957

اللغة الفرنسٌةعبد النور عنٌبة921011083

اللغة الفرنسٌةمرٌم اخراز931011174

اللغة الفرنسٌةبحة والدوش941010894

اللغة الفرنسٌةوصال السعداوي951010536

اللغة الفرنسٌةفاطمة اهالل961010216ً

اللغة الفرنسٌةاحالم عالل971010828

اللغة الفرنسٌةعبد الحكٌم جابري981010980

اللغة الفرنسٌةشٌماء مرابح991011033

اللغة الفرنسٌةلوبناء الوات1001010306ً

اللغة الفرنسٌةلمر هالل1011010203ً

اللغة الفرنسٌةمرٌم أبوزٌد1021010506

اللغة الفرنسٌةشٌماء صالح1031010508

اللغة الفرنسٌةسامٌة أخراز1041010479

اللغة الفرنسٌةرجاء هارش1051010829

اللغة الفرنسٌةزهٌرة مدرن1061010797ً
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اللغة الفرنسٌةامال المرزول1071011109ً

اللغة الفرنسٌةخدٌجة منادي1081010195

اللغة الفرنسٌةكمال لكرائد1091010825

اللغة الفرنسٌةعبد العالً رٌط1101010257ً

اللغة الفرنسٌةصالح الدٌن مونتدي1111010853

اللغة الفرنسٌةزٌنب الخلدي1121011126

اللغة الفرنسٌةحنان شٌفاع1131010388

اللغة الفرنسٌةفتٌحة الحٌاوي1141011148

اللغة الفرنسٌةحنان بشر1151010401

اللغة الفرنسٌةأنس رغل1161010332ً

اللغة الفرنسٌةزٌنب برجاوي1171010831

اللغة الفرنسٌةصفاء خوضر1181010913

اللغة الفرنسٌةكرٌمة أالموي1191010755

اللغة الفرنسٌةإٌمان الماض1201010802ً

اللغة الفرنسٌةٌوسف فرٌس1211010526

اللغة الفرنسٌةجمٌلة راج1221010399ً

اللغة الفرنسٌةآٌة الشمس1231010275ً

اللغة الفرنسٌةكوثر جمران1241010812ً

اللغة الفرنسٌةأسٌة بكار1251010211

اللغة الفرنسٌةفاطمة الزهراء برحال1261010842

اللغة الفرنسٌةشهرزاد كنداوي1271010403

اللغة الفرنسٌةأحالم العطاوي1281010452

اللغة الفرنسٌةعبد الرحمان لٌف1291010451

اللغة الفرنسٌةفاطمة الزهراء العواد1301010283

اللغة الفرنسٌةسكٌنة الجٌدي1311011156

اللغة الفرنسٌةشرٌف عبد المجٌد1321010425

اللغة الفرنسٌةفاطمة حساٌن1331010811

اللغة الفرنسٌةهاجر الشرلاوي1341010868
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اللغة الفرنسٌةالزوهرة جناج1351010214

اللغة الفرنسٌةخولة جاكنت1361010046ً

اللغة الفرنسٌةفاطمة الزهراء الغمري1371010959

اللغة الفرنسٌةصفاء الشرع1381010558ً

اللغة الفرنسٌةاكرام زركان1391010752

اللغة الفرنسٌةمرٌم ادبٌش1401010518

اللغة الفرنسٌةسارة تلوي1411010864

اللغة الفرنسٌةابتهال نفٌل1421010995

اللغة الفرنسٌةربٌعة ظن1431010328ً

اللغة الفرنسٌةإٌمان الرازٌم1441011121ً

اللغة الفرنسٌةعثمان مزوار1451010233

اللغة الفرنسٌةنعٌمة اسعٌدو1461010069

اللغة الفرنسٌةرمضانً عبد الحفٌظ1471010435

اللغة الفرنسٌةنهٌلة ازكوار1481010189

اللغة الفرنسٌةدمحم برادة1491010327

اللغة الفرنسٌةأمٌنة األتاس1501010222ً

اللغة الفرنسٌةشمس الدٌن عابد1511010937

اللغة الفرنسٌةهدى عشاق1521010897

اللغة الفرنسٌةدنٌا لسمر1531010446

اللغة الفرنسٌةسكٌنة بنحماٌد1541010595

اللغة الفرنسٌةالغالٌة ابن1551010855

اللغة الفرنسٌةبسمة الهرام1561011140

اللغة الفرنسٌةأحالم استمال1571010455

اللغة الفرنسٌةزٌنب التاغوت1581011021ً

اللغة الفرنسٌةأكرم بورحٌم1591010326

اللغة الفرنسٌةشٌماء مبرون1601010898

اللغة الفرنسٌةشٌماء التوٌس1611010857ً

اللغة الفرنسٌةخولة بلعزري1621010169
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اللغة الفرنسٌةمنال مبسوط1631010822

اللغة الفرنسٌةمرٌم الراشٌدي1641010384

اللغة الفرنسٌةفاطمة الحمدون1651010562ً

اللغة الفرنسٌةسمٌر هنان1661010942

اللغة الفرنسٌةالهام عسال1671010869

اللغة الفرنسٌةسناء بن زٌدة1681010581

اللغة الفرنسٌةخوٌا فٌروز1691010783

اللغة الفرنسٌةنزهة فارس1701010439

اللغة الفرنسٌةنجٌب لارا1711010861

اللغة الفرنسٌةأحالم الهوس1721010726

اللغة الفرنسٌةنعمان حنٌف1731011144

اللغة الفرنسٌةمٌنة إنزوط1741010477

اللغة الفرنسٌةفوزٌة شماع1751010352

اللغة الفرنسٌةزكرٌاء مطرح1761010773

اللغة الفرنسٌةجٌهان المولت1771010848

اللغة الفرنسٌةنجاة العباس1781011023ً

اللغة الفرنسٌةهجر حجل1791011186ً

اللغة الفرنسٌةشٌماء طنٌبو1801010096

اللغة الفرنسٌةوفاء جواد1811010885

اللغة الفرنسٌةهجر جواد1821010754

اللغة الفرنسٌةعبد الرحمان حمٌل الدٌن1831010433

اللغة الفرنسٌةسارة الواردي1841010493

اللغة الفرنسٌةامٌمة محً الدٌن1851010529

اللغة الفرنسٌةكوثر كنون1861010448ً

اللغة الفرنسٌةابتسام احددان1871010918

اللغة الفرنسٌةشامة الساحل1881010422ً

اللغة الفرنسٌةفاطمة الزهراء مخنات1891010833

اللغة الفرنسٌةسناء الرجاع1901010440
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اللغة الفرنسٌةبهٌة بوشان1911010044
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اللغة اإلنجلٌزٌةخالد لحبٌب11040267ً

اللغة اإلنجلٌزٌةأسماء فراح21040015

اللغة اإلنجلٌزٌةخلٌل التوك31040027ً

اللغة اإلنجلٌزٌةفردوس اسماعٌل41040025ً

اللغة اإلنجلٌزٌةرشٌد موزون51040812ً

اللغة اإلنجلٌزٌةعمر عبادي61040255

اللغة اإلنجلٌزٌةلبنى الفمٌر71040603

اللغة اإلنجلٌزٌةٌوسف الواف81040005ً

اللغة اإلنجلٌزٌةأمٌمة دٌراق91040003

اللغة اإلنجلٌزٌةعثمان االدرٌس101040732ً

اللغة اإلنجلٌزٌةحمزة فرحان111040980

اللغة اإلنجلٌزٌةٌوسف بوخلٌك121040053

اللغة اإلنجلٌزٌةسارة لمراصن131040489ً

اللغة اإلنجلٌزٌةسمٌر اهمو141040913

اللغة اإلنجلٌزٌةالمصطفى العبدان151040040ً

اللغة اإلنجلٌزٌةحفصة العبدي161040855

اللغة اإلنجلٌزٌةبسمة ثابت171040448

اللغة اإلنجلٌزٌةعبدالرحمن العمران181040410ً

اللغة اإلنجلٌزٌةالٌزٌد خالد191040579

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم أمٌن افروخ201040059ً

اللغة اإلنجلٌزٌةاسماعٌل العلم211040296ً

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(اللغة اإلنجليزية)
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اللغة اإلنجلٌزٌةنبٌل طوٌل221040042

اللغة اإلنجلٌزٌةبسمة بوطحٌش231040353

اللغة اإلنجلٌزٌةحسن لوطف241040372ً

اللغة اإلنجلٌزٌةابراهٌم الحمدون251040685ً

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم ألواوش261040497

اللغة اإلنجلٌزٌةكمال بغددي271040269

اللغة اإلنجلٌزٌةنوعٌم حرار281040706

اللغة اإلنجلٌزٌةعصام شردودي291040342

اللغة اإلنجلٌزٌةمراد الذهب301040028ً

اللغة اإلنجلٌزٌةأسامة سالن311040792

اللغة اإلنجلٌزٌةعبد الصمد نرجٌس321040072ً

اللغة اإلنجلٌزٌةهاجر بونصر331040499

اللغة اإلنجلٌزٌةأسامة ضرٌف341040723

اللغة اإلنجلٌزٌةلبنى زوٌتن351040344

اللغة اإلنجلٌزٌةمرٌم بولرن361040038

اللغة اإلنجلٌزٌةعلً بلمٌن371040738

اللغة اإلنجلٌزٌةأسٌة المدافع381040180

اللغة اإلنجلٌزٌةفاطمة زوزان391040398

اللغة اإلنجلٌزٌةعائشة لدوري401041010

اللغة اإلنجلٌزٌةلمٌاء مبرون411041048

اللغة اإلنجلٌزٌةأسٌة عٌة421040424

اللغة اإلنجلٌزٌةضحى طربوش431040400

اللغة اإلنجلٌزٌةابتسام محجوب441041014ً

اللغة اإلنجلٌزٌةلٌلى عشاق451040533

اللغة اإلنجلٌزٌةاحمد االمٌن المالدي461040041

اللغة اإلنجلٌزٌةانس منصوري471040378

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم صواب481040602

اللغة اإلنجلٌزٌةإسماعٌل الكفاوي491040767
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اللغة اإلنجلٌزٌةحمزة أٌت السً لحسن501040064

اللغة اإلنجلٌزٌةهشام الطاهري العلوي511040054

اللغة اإلنجلٌزٌةخدٌجة اغزاز521040848

اللغة اإلنجلٌزٌةنورة رٌان531040148

اللغة اإلنجلٌزٌةزكرٌاء معاج541040761ً

اللغة اإلنجلٌزٌةضحى بادي551040543

اللغة اإلنجلٌزٌةجمٌلة الشلخ561040385

اللغة اإلنجلٌزٌةاسماء عصاب571040086

اللغة اإلنجلٌزٌةرحاب الراوي581040218

اللغة اإلنجلٌزٌةعبد اإلاله العالل591040264ً

اللغة اإلنجلٌزٌةعبد الرحٌم احلٌوى601040636

اللغة اإلنجلٌزٌةهدى الزاو611040127

اللغة اإلنجلٌزٌةسفٌان لكمٌري621040547

اللغة اإلنجلٌزٌةمرٌم عارف631040484

اللغة اإلنجلٌزٌةحسناء وادي641040284

اللغة اإلنجلٌزٌةحنان زهاري651040718

اللغة اإلنجلٌزٌةإٌمان بمادٌر661040359

اللغة اإلنجلٌزٌةامٌمة دازٌة671040266

اللغة اإلنجلٌزٌةهدى مشوق681040695

اللغة اإلنجلٌزٌةجواد لاس691040032ً

اللغة اإلنجلٌزٌةنهٌلة رٌف701040229ً

اللغة اإلنجلٌزٌةعلٌة الحور711041045

اللغة اإلنجلٌزٌةبشرى المٌر721040211

اللغة اإلنجلٌزٌةنورالدٌن العوف731040490ً

اللغة اإلنجلٌزٌةزهرة خلف741040280ً

اللغة اإلنجلٌزٌةزكرٌاء ابنسماعٌل751040333

اللغة اإلنجلٌزٌةحمزة لمساهل761040656

اللغة اإلنجلٌزٌةسناء حٌات771040030
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اللغة اإلنجلٌزٌةٌوسف الحموي781040498

اللغة اإلنجلٌزٌةأٌمن الهنتات791040523ً

اللغة اإلنجلٌزٌةٌاسمٌن الجٌالل801040327ً

اللغة اإلنجلٌزٌةخالد الحنٌن811040294ً

اللغة اإلنجلٌزٌةمٌنة اوبال821040403

اللغة اإلنجلٌزٌةفٌصل حرٌمة831040894

اللغة اإلنجلٌزٌةإلهام ٌاسر841040058

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم نضف851040800ً

اللغة اإلنجلٌزٌةعائشة المنكٌب861040549ً

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم شجاع871040463

اللغة اإلنجلٌزٌةأحالم خلٌف881040203

اللغة اإلنجلٌزٌةمعاد عزام891040852

اللغة اإلنجلٌزٌةهاجر حلٌم901040249

اللغة اإلنجلٌزٌةسعد صٌاد911040341

اللغة اإلنجلٌزٌةزٌنب الداودي921040737

اللغة اإلنجلٌزٌةعبداإلله الكوٌس931040642

اللغة اإلنجلٌزٌةمرٌم عزٌز941040397

اللغة اإلنجلٌزٌةإٌمان محفوظ951040703

اللغة اإلنجلٌزٌةصفاء خربٌش961040081ً

اللغة اإلنجلٌزٌةفتٌحة عزالدٌن971040178

اللغة اإلنجلٌزٌةٌسرى برادة981040145

اللغة اإلنجلٌزٌةفاطمة الزهراء بادي991040023

اللغة اإلنجلٌزٌةدمحم الماسم1001041025ً

اللغة اإلنجلٌزٌةحمٌد هرٌم1011040880

اللغة اإلنجلٌزٌةهناء لوكال1021040088

اللغة اإلنجلٌزٌةمرٌم حمورة1031040061
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االجتماعٌاترشٌد أباعرٌب11080637

االجتماعٌاتزٌنب شهٌدي21080497

االجتماعٌاتاحمد مستعٌن31080641

االجتماعٌاتسعٌد البورلادي41080478

االجتماعٌاتحٌاة عنباري51080451

االجتماعٌاتسهام السمٌح61080536ً

االجتماعٌاتملٌكة غباوي71080460

االجتماعٌاتحسناء كروم81080649

االجتماعٌاتٌوسف غلنشون91080004

االجتماعٌاتٌوسف العود101080493

االجتماعٌاتشٌماء الحدادي111080645

االجتماعٌاتوهٌبة مجاهد121080005

االجتماعٌاترضوان مزوار131080772

االجتماعٌاتعبدالرزاق جبار141080514

االجتماعٌاتسفٌان نعٌم151080411

االجتماعٌاتكوثر الفائك161080366

االجتماعٌاتعبد العالً عرباوي171080763

االجتماعٌاتجواد غندور181080724

االجتماعٌاتإسماعٌل بخوت191080488

االجتماعٌاتأنس محفوظ201080454

االجتماعٌاتنادٌة مطراش211080500

االجتماعٌاتأمٌمة زلري221080166

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(االجتماعيات)
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االجتماعٌاتعزالدٌن مدٌح231080876

االجتماعٌاتخدٌجة الضو241080452

االجتماعٌاتحنان عٌادي251080474

االجتماعٌاتعبد العزٌز العروي261080380

االجتماعٌاتكوثر النجاوي271080465

االجتماعٌاتٌاسٌن حفٌظ281080210ً

االجتماعٌاتٌدار اٌت سعٌد291080479

االجتماعٌاتنور الدٌن دٌان301080695

االجتماعٌاتمراد لطرش311080938

االجتماعٌاتعلً المعروف321080468ً

االجتماعٌاتعبد المجٌد بوشنافة331080599

االجتماعٌاترحٌمة مجٌد341080246

االجتماعٌاتأمٌن حمص351080002

االجتماعٌاتأدٌب الوزانً الشاهدي361080359

االجتماعٌاتأسماء البدوي371080960

االجتماعٌاتٌوسف لهواوي381080178

االجتماعٌاتدمحم كوان391080584ً

االجتماعٌاتٌاسٌن الناصري401080894

االجتماعٌاتعلً فارس411080373

االجتماعٌاتعبد المجٌد الضرلاوي421080915

االجتماعٌاتعبد المادر للع431080485ً

االجتماعٌاترشٌد وارزاك441080590ً

االجتماعٌاتعبدالرحمان سهدي451080607

االجتماعٌاتشٌماء أبوهوش461080441

االجتماعٌاتٌاسٌن البوكنٌف471080598ً

االجتماعٌاتعبدالرحٌم الغٌال481081360ً

االجتماعٌاتٌاسٌن خلٌل491080026

االجتماعٌاتمعاذ احمادة501080215
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االجتماعٌاتعبد الرحٌم لفمٌه511080306ً

االجتماعٌاتخولة بدران521080940

االجتماعٌاتمحسن الدهٌش531080074

االجتماعٌاتابراهٌم عضوض541080559

االجتماعٌاتغزالن البمال551080608ً

االجتماعٌاتنورالٌمٌن صبري561081074

االجتماعٌاتصالح احنٌن571080309ً

االجتماعٌاتسعٌد داٌم هللا581080907

االجتماعٌاتسمٌرة ساخ591080482ً

االجتماعٌاتعبد هللا أٌت عبد المومن601080009

االجتماعٌاتفاطمة رفٌك611080848

االجتماعٌاتدمحم سوي621080712

االجتماعٌاتنورالدٌن الحفٌان631080519ً

االجتماعٌاتزٌنب صبٌر641080495

االجتماعٌاتإٌمان السهوبة651080873

االجتماعٌاتسكٌنة مزٌات661080569

االجتماعٌاتحكٌمة الخطاب671080548ً

االجتماعٌاتاناس الخٌاط681080979ً

االجتماعٌاتعبد الفتاح حروش691080041

االجتماعٌاترجاء البودي701080161

االجتماعٌاتخالٌد تاج الدٌن711080502

االجتماعٌاتعثمان الزوبٌر721080575

االجتماعٌاتاٌوب الطلباوي731080604

االجتماعٌاتكرٌم بنحسو741081064

االجتماعٌاتغزالن لمسلن751080070

االجتماعٌاتعبد الصمد اٌت المستضرف761081386

االجتماعٌاتعبد الرحٌم حاضٌر771080269

االجتماعٌاتسهام الحٌرش781080660
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االجتماعٌاتنسٌمة العكال791080462

االجتماعٌاتالمهدي الزٌاري801080593

االجتماعٌاتأسماء تركانت811081054

االجتماعٌاتزكرٌاء الروك821081323ً

االجتماعٌاتدمحم حصٌب831080778ً

االجتماعٌاتعبد الجلٌل حمان841080962

االجتماعٌاتهجر مح851080175ًٌ

االجتماعٌاتأمال لمخربش861081279

االجتماعٌاتسفٌان معنان871081287

االجتماعٌاتعبد الصمد فارس881080337

االجتماعٌاتعبد الغنً البنٌن891080890ً

االجتماعٌاتنور الدٌن الوزٌري901080453

االجتماعٌاتعواطف العطاري911080784

االجتماعٌاتٌاسٌن اضوٌو921080416

االجتماعٌاتكوتر بن تابت931081001

االجتماعٌاتالحسٌن كٌدي941080057

االجتماعٌاتابراهٌم الداوودي951081026

االجتماعٌاتخدٌجة الخدري961080931

االجتماعٌاتعبد  العزٌز متم971080720ً

االجتماعٌاترشٌدة خرسان981080602ً

االجتماعٌاتإسماعٌل أٌت منصور991080165

االجتماعٌاتالعربً عٌاد1001080731

االجتماعٌاتفاطمة الحبش1011080011ً

االجتماعٌاتعبد العالً الطاهري1021080047

االجتماعٌاتٌوسف اعمٌرة1031080642

االجتماعٌاتعبد االاله بوغلٌمة1041080492

االجتماعٌاتسمٌرة اغبالو1051080540

االجتماعٌاتٌوسف العلم1061080652ً
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االجتماعٌاتمراد عروب1071080574

االجتماعٌاتأمٌن العمراوي1081080687

االجتماعٌاتالحسن ابوطالب1091081356

االجتماعٌاتزٌنب فتاح1101081062

االجتماعٌاتحنان التازي1111080356

االجتماعٌاتسكٌنة الفرع1121080524

االجتماعٌاتعزٌز براد1131080549

االجتماعٌاتسوكٌنة العماري1141080159

االجتماعٌاتزكرٌاء ساس1151080065ً

االجتماعٌاتدمحم صانع1161080472

االجتماعٌاتعمرو عبد النور1171080340

االجتماعٌاتهند اسعٌدي1181080601

االجتماعٌاتصالح الدٌن السال1191080044ً

االجتماعٌاتعادل المجهد1201080605

االجتماعٌاتالمهدي عدنان1211080498

االجتماعٌاتحمزة غالٌم1221080507ً
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الرٌاضٌاتسارة الشكرٌدة11020964

الرٌاضٌاتزكرٌاء المخلوف21020259ً

الرٌاضٌاتعصام خلوف31020074ً

الرٌاضٌاتجواد المسكاوي41020707

الرٌاضٌاتأناس مداد51020332

الرٌاضٌاتالمهدي لموش61020773

الرٌاضٌاتاٌوب سكوم71020666

الرٌاضٌاتٌوسف خرش81020163ً

الرٌاضٌاتفاطمة الزهراء العكرودي91020145

الرٌاضٌاتالمهدي اٌت حمو101020005

الرٌاضٌاتعائشة معروف111020624

الرٌاضٌاتخدٌجة بدان121020141

الرٌاضٌاتعثمان صادق131020101

الرٌاضٌاتادمحم بن ٌوسف141020198

الرٌاضٌاتعبدالرحمان أبوعل151020500ً

الرٌاضٌاتغزالن عبارة161020001

الرٌاضٌاتاٌمان عدل171020243ً

الرٌاضٌاتالمهدي االزهري181020505

الرٌاضٌاتمها المرموش191020477ً

الرٌاضٌاتدمحم نشاد201020278

الرٌاضٌاتفدوى زٌنان211020522

الرٌاضٌاتأٌوب حٌرش221020067

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء
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الرٌاضٌاتحسن عدنان231020872

الرٌاضٌاتنبٌل فالل241020184

الرٌاضٌاتفاطمة الزهراء زمران251020899ً

الرٌاضٌاتآمنة غوات261020929ً

الرٌاضٌاتعبداإلله محسن271020197

الرٌاضٌاتأنس ازبٌر281020682

الرٌاضٌاتأٌمن كوثر291020018

الرٌاضٌاتكوثر المغٌر301020619

الرٌاضٌاتعبدالرزاق الحروش311020216

الرٌاضٌاتعمر دنٌال321020608

الرٌاضٌاتٌمٌن الوعداري331021158

الرٌاضٌاتمصطفى بدر الزمان341020508

الرٌاضٌاتخلود شول351020584ً

الرٌاضٌاتمنال أمزٌان361020439

الرٌاضٌاتعبٌر عابد371020610

الرٌاضٌاترضا شماري381020634

الرٌاضٌاتأحمد زهٌر391020753

الرٌاضٌاتٌونس اٌت عمو401020627

الرٌاضٌاتفهد بنعشراق411020056

الرٌاضٌاتدمحم الحافظ421020514ً

الرٌاضٌاتإنصاف الممري431020618

الرٌاضٌاتنسٌمة أٌوب441021274

الرٌاضٌاتدمحم زٌان451021127

الرٌاضٌاتفاطمة الزهراء الم461020322ً

الرٌاضٌاتعادل الروك471021003ً

الرٌاضٌاتمصعب األنصاري481020401

الرٌاضٌاتبوتشٌش أحمد491020273

الرٌاضٌاتعبداالله باراض501020923ً
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الرٌاضٌاتحمزة السالم511020356ً

الرٌاضٌاتعبد الصمد نكور521020731

الرٌاضٌاتٌاسمٌن لعراف531020109ً

الرٌاضٌاتكمال إصباح541020335

الرٌاضٌاتخالد اٌت تبرواٌت551020571

الرٌاضٌاتعبد المادر اجدار561020524

الرٌاضٌاتالمهدي وهب571020054ً

الرٌاضٌاتهند موهوب581020701

الرٌاضٌاتزهٌرة الشدرة591020012

الرٌاضٌاتدمحم مازوز601020360

الرٌاضٌاتزٌنب السمال611020607ً

الرٌاضٌاتدمحم بوكراٌن621020102

الرٌاضٌاتعبدالرحٌم بناوي631020425

الرٌاضٌاتعادل جوهري641020986

الرٌاضٌاتخولة بونري651020776

الرٌاضٌاتحمزة لحبٌب661020916ً

الرٌاضٌاتشٌماء بوستان671020997

الرٌاضٌاتحمزة بهادي681020059

الرٌاضٌاتاٌوب مبارك691021064ً

الرٌاضٌاتدمحم غالم701020051ً

الرٌاضٌاتسلمى المعتول711020376ً

الرٌاضٌاتتوفٌك اسلمن721020938ً

الرٌاضٌاتحفصة أبوالحمام731020455

الرٌاضٌاتعبدالمولى طالٌب741020482

الرٌاضٌاتابتسام العٌاط751021118ً

الرٌاضٌاترشٌد السمام761020975ً

الرٌاضٌاتنوال عطاري771020930

الرٌاضٌاتسفٌان رشٌدي781020490
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الرٌاضٌاتٌوسف دوالٌازال791020095

الرٌاضٌاتتوفٌك بوالل801020073

الرٌاضٌاتعبد الواحد الوحدان811021363ً

الرٌاضٌاتالمصطفى الكٌحل821020541

الرٌاضٌاتربٌع شمراوي831020023

الرٌاضٌاتالمصطفى فخرالدٌن841020628

الرٌاضٌاتمرٌم امزٌلن851020788

الرٌاضٌاتعبدالرزاق مزٌان861020757

الرٌاضٌاتالشعٌبٌة رابح871020951

الرٌاضٌاتٌاسٌن مٌدادي881021276

الرٌاضٌاتعبدهللا اٌت تستٌفت891020390

الرٌاضٌاتمبارن ابوالماسم901020671

الرٌاضٌاتزوهٌر بوفكري911020014

الرٌاضٌاتأمٌن فلٌسات921020139

الرٌاضٌاتأناس خلدون931020969

الرٌاضٌاترشٌد الباسٌط941020939

الرٌاضٌاتفاطمة الزهراء السائح951020920

الرٌاضٌاتبدر فصٌح961020854

الرٌاضٌاتعبد هللا أعمو971020317

الرٌاضٌاتحمزة شراوي981020308

الرٌاضٌاتعزالدٌن غازي991021144

الرٌاضٌاتزكرٌاء جواد1001020748

الرٌاضٌاتزكرٌاء أحم1011021167ً

الرٌاضٌاتهٌدان حسٌب1021020681

الرٌاضٌاتعبدالرفٌك ازوانات1031020167

الرٌاضٌاتأٌوب فرحان1041020434

الرٌاضٌاتبوشعٌب بلحفٌان1051020154

الرٌاضٌاتعبدالكبٌر محراش1061020957
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الرٌاضٌاتعبدالصمد المخربش1071020042

الرٌاضٌاتحنان مرحبا1081020338

الرٌاضٌاتمرٌم الدباش1091020985

الرٌاضٌاتأنس مرجان1101020062

الرٌاضٌاتدمحم بومغار1111020918

الرٌاضٌاتسكٌنة رحمون1121020132

الرٌاضٌاتعبد الحمٌد شاكر1131020955

الرٌاضٌاتعزالدٌن زاتن1141020998ً

الرٌاضٌاتمروى بالٌمان1151020189ً

الرٌاضٌاتتوفٌك جابر1161020820

الرٌاضٌاتمرٌم عمري1171020293

الرٌاضٌاتسهام لمغاري1181020798

الرٌاضٌاتأٌوب علممة1191021092

الرٌاضٌاتٌاسٌن مضمون1201020567

الرٌاضٌاتمصطفى زرار1211020108

الرٌاضٌاتدمحم أمٌن مفضال1221020485

الرٌاضٌاتالعربً عوادي1231020559

الرٌاضٌاتمنال سالم1241020933

الرٌاضٌاتعصام بنحٌدا1251021174

الرٌاضٌاتعبدالمادر توفٌك1261021160

الرٌاضٌاتأٌوب مبرون1271020492

الرٌاضٌاتافضٌل مختطٌف1281020367

الرٌاضٌاتحنان الشراد1291020411

الرٌاضٌاتبوشرى دٌدان1301020448

الرٌاضٌاتهند نزٌه1311021181

الرٌاضٌاتٌاسٌن لبان1321020435

الرٌاضٌاتالمهدي الورادي1331020053

الرٌاضٌاتأمال مناج1341020486ً
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الرٌاضٌاتخدٌجة ارٌري1351020826

الرٌاضٌاتكوثر شهاب1361020617

الرٌاضٌاتعبدالرزاق موهاب1371020839

الرٌاضٌاتابراهٌم بنضروي1381020620

الرٌاضٌاترشٌد الكٌحل1391020535

الرٌاضٌاتٌاسٌن مصباح1401020684ً

الرٌاضٌاتعبدالفتاح العسلوج1411021124

الرٌاضٌاتسهام اغراس1421020126

الرٌاضٌاتشرف حرٌز1431020849

الرٌاضٌاتعثمان زٌدوح1441021338

الرٌاضٌاتحمزة خلدي1451020282

الرٌاضٌاتخدٌجة جواد1461020177

الرٌاضٌاتسفٌان كرٌم1471020720ً

الرٌاضٌاتدمحم أوزاح1481020028

الرٌاضٌاتكمال بلمغفوري1491020416

الرٌاضٌاتهدى لمنون1501020039ً

الرٌاضٌاتٌوسف غسموك1511020751ً

الرٌاضٌاتاسماعٌل العشاب1521020961

الرٌاضٌاتبدر الدٌن بمال1531020280

الرٌاضٌاتحنان الدواحدي1541020185

الرٌاضٌاتإٌمان فرداوس1551020575

الرٌاضٌاتعبدهللا لهواٌشري1561020793

الرٌاضٌاتعبد هللا االراوي1571020830

الرٌاضٌاتعبدالصادق حافصا1581020968

الرٌاضٌاتفتٌحة الطبٌطب1591021105ً

الرٌاضٌاتٌونس هبط1601020990ً

الرٌاضٌاتأنس األٌوب1611020174ً

الرٌاضٌاتبوشعٌب لرزاز1621020510
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الرٌاضٌاتمرٌة رجف هللا1631020497

الرٌاضٌاتعبد الحلٌم حسٌب1641020334

الرٌاضٌاتمنٌة فكري1651020588

الرٌاضٌاتالمهدي بوعنان1661020528

الرٌاضٌاتعبدالعزٌز الدازي1671020756

الرٌاضٌاتبوشعٌب بنكرٌش1681020948

الرٌاضٌاتاٌوب راج1691020009ً

الرٌاضٌاتبوشتى ناوي1701020080

الرٌاضٌاتاسماء لائد الطوٌل1711020408

الرٌاضٌاترباب جعفري1721020910

الرٌاضٌاتأنس بوسنة1731020915

الرٌاضٌاتدمحم رافك1741020699

الرٌاضٌاتمهدي نوار اللوز1751020389

الرٌاضٌاتالمصطفى الضاٌف1761021337

الرٌاضٌاتحاتم زك1771020357ً

الرٌاضٌاتعبد الغنً حنصال1781020395ً

الرٌاضٌاتبوشرى المضٌوي اإلدرٌس1791020587ً

الرٌاضٌاتحمزة ابوالزهر1801020218

الرٌاضٌاتصوفٌا أهموا1811021170

الرٌاضٌاتبسام الجوهري1821020089

الرٌاضٌاتاٌوب البغدادي1831020754

الرٌاضٌاتعبدالعزٌز خلٌل1841020297ً

الرٌاضٌاتدمحم التاغ1851020638ً

الرٌاضٌاتأمٌمة حشف1861020225ً
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علوم الحٌاة واألرضعثمان الفاضل11070568

علوم الحٌاة واألرضاكرام مبرون21070467

علوم الحٌاة واألرضهدى بوداٌر31070490

علوم الحٌاة واألرضهارون الدروج41070848ً

علوم الحٌاة واألرضأٌوب لطف51070499ً

علوم الحٌاة واألرضٌوسف توفٌم61070022ً

علوم الحٌاة واألرضامٌمة الخضري71070005

علوم الحٌاة واألرضمرٌم الشعال81070306ً

علوم الحٌاة واألرضخدٌجة شلب91070548ً

علوم الحٌاة واألرضعبد الحفٌظ عباد101070549

علوم الحٌاة واألرضاسماء بوجعد111070474

علوم الحٌاة واألرضٌسرى العاشٌك121070504

علوم الحٌاة واألرضملٌكة بدرى131070524

علوم الحٌاة واألرضالشرلً شتوان141070554

علوم الحٌاة واألرضنادٌة أدبراٌم151070636

علوم الحٌاة واألرضحسناء عبد الرحٌم161070726

علوم الحٌاة واألرضاٌمان اٌت االخو171070113

علوم الحٌاة واألرضنجوى همادي181070979

علوم الحٌاة واألرضشٌماء عاطف191070494

علوم الحٌاة واألرضرباب الرشد201070367

علوم الحٌاة واألرضثورٌة البصراوي211070428

علوم الحٌاة واألرضسلوى لعظم221070370

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء
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علوم الحٌاة واألرضدمحم أمٌن بابا231070707

علوم الحٌاة واألرضحنان اعزٌز241070725

علوم الحٌاة واألرضزٌنب أزهري251070019

علوم الحٌاة واألرضفاطمة الزهراء شفٌك261070417

علوم الحٌاة واألرضحفصة عمبى271070167

علوم الحٌاة واألرضصابر كنان281070261

علوم الحٌاة واألرضأسامة عالل291070764

علوم الحٌاة واألرضأمٌمة كمال301070540

علوم الحٌاة واألرضاٌمان احمد الشرٌف311070508

علوم الحٌاة واألرضسومٌة جناح321070154

علوم الحٌاة واألرضلٌلى تنكش331070994

علوم الحٌاة واألرضوٌئام حمٌمش341070017

علوم الحٌاة واألرضشكٌب مسٌوي351071093

علوم الحٌاة واألرضفدوى الشاب361070466

علوم الحٌاة واألرضأسامة التائب371070706

علوم الحٌاة واألرضسهام الجعدوم381070559ً

علوم الحٌاة واألرضٌاسٌن المصباح391070023ً

علوم الحٌاة واألرضكوثر الجمال401070454

علوم الحٌاة واألرضنبٌلة واردي411070258

علوم الحٌاة واألرضامٌمة الزغدان421070586ً

علوم الحٌاة واألرضزٌنب البٌدي431070897

علوم الحٌاة واألرضإحسان غسات441070010ً

علوم الحٌاة واألرضكوثر مشارن451070724

علوم الحٌاة واألرضرجاء حافض461070495ً

علوم الحٌاة واألرضضحى لعنٌب471070650ً

علوم الحٌاة واألرضسكٌنة عالوي481070205

علوم الحٌاة واألرضأمٌن اإلدرٌس491070477ً

علوم الحٌاة واألرضٌوسف نزار501070374

علوم الحٌاة واألرضالبتول السالم511070538ً
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علوم الحٌاة واألرضسارة مدكر521070171

علوم الحٌاة واألرضمرٌم المهٌل531070498ً

علوم الحٌاة واألرضفاطمة الزهراء اٌت الفمٌه541070421

علوم الحٌاة واألرضٌاسمٌن الباه551070460ً

علوم الحٌاة واألرضاسمهان الهراز561070868

علوم الحٌاة واألرضحفصة المدنب571070937

علوم الحٌاة واألرضأٌوب نعمان581070233

علوم الحٌاة واألرضخدٌجة فنون591070185

علوم الحٌاة واألرضمنى جنات601070389ً

علوم الحٌاة واألرضالمعطً سوٌط611070257

علوم الحٌاة واألرضنجوى سراج الدٌن621070847

علوم الحٌاة واألرضسارة نور الدٌن631070553

علوم الحٌاة واألرضخدٌجة هبط641070463ً

علوم الحٌاة واألرضسلمى صالح الدٌن651070987

علوم الحٌاة واألرضهشام عٌساوي661070574

علوم الحٌاة واألرضسعٌد الماسم671070947

علوم الحٌاة واألرضخدٌجة كرو681070913

علوم الحٌاة واألرضوفاء بنان691070399ً

علوم الحٌاة واألرضمرٌم بلهام701070111

علوم الحٌاة واألرضلٌلى الحمول711070793ً

علوم الحٌاة واألرضأٌوب أبورضوان721070486

علوم الحٌاة واألرضحمٌد المادري731070904

علوم الحٌاة واألرضصالح الدٌن سعٌون741070133

علوم الحٌاة واألرضاحسان لكنٌزي751070501

علوم الحٌاة واألرضزهرة نماش761070820

علوم الحٌاة واألرضأمٌن دندان771070519

علوم الحٌاة واألرضكلثوم بن التاج781070531

علوم الحٌاة واألرضمحسن سمٌري791070471

علوم الحٌاة واألرضهاجر أرضون801070488ً
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علوم الحٌاة واألرضٌسرى حاكم811070062ً

علوم الحٌاة واألرضهند منظر821070425

علوم الحٌاة واألرضرضا الشاطب831070014ً

علوم الحٌاة واألرضزٌنب مجاهٌد841070172

علوم الحٌاة واألرضإٌمان بلهوس851070752

علوم الحٌاة واألرضمرٌم حسن861070265ً

علوم الحٌاة واألرضٌاسٌن نٌت كٌن871070294

علوم الحٌاة واألرضهدى الحر881070168

علوم الحٌاة واألرضعبد الغفور الحلوي891070967

علوم الحٌاة واألرضدمحم اورٌر901070225

علوم الحٌاة واألرضزٌنب لربوس911070152

علوم الحٌاة واألرضنزار حمان921070035ً

علوم الحٌاة واألرضهشام السرداوي931070465

علوم الحٌاة واألرضاسماء غزوان941070579ً

علوم الحٌاة واألرضدمحم شكرهللا951070560

علوم الحٌاة واألرضعبد هللا شكري961070916

علوم الحٌاة واألرضامٌمة بودالح971070497

علوم الحٌاة واألرضحفٌضة العمري981070402

علوم الحٌاة واألرضبسمة ادباب991070177

علوم الحٌاة واألرضنسٌبة خلدٌن1001070232

علوم الحٌاة واألرضالشٌماء هلهل1011070240ً

علوم الحٌاة واألرضأسامة بٌاري1021070148

علوم الحٌاة واألرضحمزة بٌض1031070670

علوم الحٌاة واألرضمرٌم ملك1041070008ً

علوم الحٌاة واألرضزٌنب الدٌوري1051070881

علوم الحٌاة واألرضعبد هللا أمحٌل1061070954

علوم الحٌاة واألرضنهاد بنزٌان1071070407

علوم الحٌاة واألرضهر بشرى1081070398

علوم الحٌاة واألرضحنان بوزٌت1091070799
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علوم الحٌاة واألرضخدٌجة ردٌدي1101070102

علوم الحٌاة واألرضبوشرى البوغرام1111070914ً

علوم الحٌاة واألرضحنان أبونواس1121070182

علوم الحٌاة واألرضلٌلى الزعٌم1131070002

علوم الحٌاة واألرضامٌمة جناتً ادرٌس1141070900ً

علوم الحٌاة واألرضفٌصل الخملٌش1151070803ً

علوم الحٌاة واألرضكوثر كرامة1161071078

علوم الحٌاة واألرضخلٌل سعداوي1171070066

علوم الحٌاة واألرضأمال مرغٌش1181070550

علوم الحٌاة واألرضفتٌحة اكزٌن1191070173

علوم الحٌاة واألرضأسٌة فرنان1201070969

علوم الحٌاة واألرضأمٌنة فالح1211070910

علوم الحٌاة واألرضلكبٌر حصب1221071081ً

علوم الحٌاة واألرضمرٌم مسك1231070049ً

علوم الحٌاة واألرضالمهدي البحار1241070280

علوم الحٌاة واألرضمرٌم لشخم1251070178

علوم الحٌاة واألرضوفاء االشهب1261070456

علوم الحٌاة واألرضابوٌعلى امٌمة1271070733

علوم الحٌاة واألرضنبٌل لب1281070971

علوم الحٌاة واألرضنوهٌلة الحر1291070166

علوم الحٌاة واألرضحنان حرش1301070391ً

علوم الحٌاة واألرضٌوسف رشٌك1311070546

علوم الحٌاة واألرضبهٌجة بنزحاف1321070773

علوم الحٌاة واألرضاٌمان الكحل1331070442

علوم الحٌاة واألرضدمحم البوط1341070529ً

علوم الحٌاة واألرضخدٌجة مالح1351070461

علوم الحٌاة واألرضوداد مغراوي1361070316

علوم الحٌاة واألرضلطٌفة برلاوي1371070777

علوم الحٌاة واألرضمرٌم كرٌم1381070697
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علوم الحٌاة واألرضسلٌمان اٌت الحسٌن1391070512

علوم الحٌاة واألرضأمٌمة ولاص1401070308

علوم الحٌاة واألرضحكٌمة الزروال1411070986ً

علوم الحٌاة واألرضاسماء برادة كوزي1421070915

علوم الحٌاة واألرضرضوان بوٌخف1431070730

علوم الحٌاة واألرضالمهدي براق1441070643

علوم الحٌاة واألرضصباح بنداموا1451071020

علوم الحٌاة واألرضأمٌمة الكاه1461070667ً

علوم الحٌاة واألرضحفصة مرجان1471070845

علوم الحٌاة واألرضمرٌم البهلول1481070436

علوم الحٌاة واألرضٌاسٌن كرٌم1491070170

علوم الحٌاة واألرضأٌوب ٌوسف1501070136ً

علوم الحٌاة واألرضبوشعٌب عوان1511070353ً

علوم الحٌاة واألرضحنان المخلوف1521070715ً

علوم الحٌاة واألرضٌوسف ابو اللٌث1531070770

علوم الحٌاة واألرضخولة الزغاري1541070778

علوم الحٌاة واألرضأٌوب شعنون1551070229

علوم الحٌاة واألرضأسماء الشتوك1561070400ً
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءحنان لزرن11060723

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأحمد أمغار21060356

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة لكشري31060313

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم رمٌلة41061575

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة سام51061189ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمروان الدرواس61060848ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسف بتاس71061242

الفٌزٌاء والكٌمٌاءجمٌلة اكرام81061290

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الناج91060392ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة ابعرارن101060881

الفٌزٌاء والكٌمٌاءلمٌاء لهمام111060715

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعثمان غالم121060138ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءتوفٌك كرمٌم131061436

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفتح هللا عواد141061207

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحٌاة الفماري151060526

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسعٌد زهران161061251

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسعٌد عشٌر171061577

الفٌزٌاء والكٌمٌاءغزالن المهداوي181060793

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب مسرور191060237

الفٌزٌاء والكٌمٌاءهاجر العموري201060398

الفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء اٌت بندرى211060697

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحنان ابن أم221060905
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءخالد موافك اإلدرٌس231061506ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة كصوري241061514

الفٌزٌاء والكٌمٌاءابراهٌم نكٌر251060568

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد العزٌز مرٌك261060885

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحنان السعٌدي271060632

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأسماء المزٌان281060173ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمصطفى أولشٌخ291060108

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسف اوبلعٌد301061589

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمروان اشكون311060032

الفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌنب صبري321060207

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم اشنٌتف331061499

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة معلمات341061487

الفٌزٌاء والكٌمٌاءربٌعة لدوري351061281

الفٌزٌاء والكٌمٌاءبدر علوي361061288

الفٌزٌاء والكٌمٌاءاٌوب العوف371061153ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسعاد لحمادي381061235

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة بو سكٌنة391060656

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعالء الدٌن الدهب401061431ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحسناء إدعل411060714ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسٌن أٌت ٌوسف421060012

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعزٌز اشدٌن431061273ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءهشام حباش441060767

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم زروال451060794

الفٌزٌاء والكٌمٌاءصدٌك احلٌوي461060273

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعزالدٌن الجوهري471061530

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأحمد كرمان481060921ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم سوكاري491060049

الفٌزٌاء والكٌمٌاءربٌع سٌدي مومن501060037
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسف بوشوكة511060305

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة اوفمٌر521061179

الفٌزٌاء والكٌمٌاءوفاء لحمر531061236

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخلف رزاق541061574

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم اٌت بركة551060936

الفٌزٌاء والكٌمٌاءاحالم لمغاري561060731

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم بنبارن571060107

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعادل شات581060384ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة المحفوض591060130ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحٌاة بوعباد601060647

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفرح الهندور611061434

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسارة وعزان621060244

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسلمى الفتح631060358ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءرضوان مجمل641061284

الفٌزٌاء والكٌمٌاءزكرٌاء مجدي651061205

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسر بكٌوض661060151

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخولة فٌاك671060254ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالحك اصوعبل681060122

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأسماء شرفان691060175

الفٌزٌاء والكٌمٌاءنادٌة فجري701060849

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم ابولرماش711061169

الفٌزٌاء والكٌمٌاءجمٌلة وكٌل721060157ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالغنً مبارن731060341

الفٌزٌاء والكٌمٌاءكوثر مولخنٌف741060724

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب ضمٌر751060182

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الواحد شبٌه761061144

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأسماء كمٌت771061461

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسارة الساكم781060181
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءشعٌب صٌاغ791060394ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءرضوان الخسوان801060001ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد العزٌز صبار811060241

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد العالً بنحفو821060819

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسلمى احمالة831060887

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة عبٌد841060907

الفٌزٌاء والكٌمٌاءشٌماء تفكة851060184

الفٌزٌاء والكٌمٌاءرضا البودمحمي861060250

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفردوس مبرر871060808

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسعد بنمومن881061077

الفٌزٌاء والكٌمٌاءكوثر كرتٌت891060668

الفٌزٌاء والكٌمٌاءصابرٌن رضوان901060708

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌوب المعتصم911061023

الفٌزٌاء والكٌمٌاءإسماعٌل بوجرٌدة921060584

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالرزاق ناٌمٌن931060018

الفٌزٌاء والكٌمٌاءالطٌب احرٌك941060711

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة عطٌف951060790

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسٌن عادل961061090

الفٌزٌاء والكٌمٌاءفاطمة الزهراء ناٌت خوٌا موح971060659

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌوسف الرفاس981060709

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأٌمن أمرهٌن991060540

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعلً ابوالوفاء1001060791

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخلٌل الكرام1011060933ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءالسعدٌة زروال1021060857

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسلمى الصامدي1031060003

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم الغنام1041060524ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسعٌد سعوف1051060875

الفٌزٌاء والكٌمٌاءهند الزكٌرٌل1061060317
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة كراد1071061299

الفٌزٌاء والكٌمٌاءادرٌس اشمارخ1081060331

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالصادق لرفاش1091060229

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسٌن حسون1101061583

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعثمان لمنور1111060966

الفٌزٌاء والكٌمٌاءوداد بٌن1121060166

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالمادر رابح1131060726

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالواحد ابوسٌر1141060695

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد المغٌث النحاس1151061329ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسوكٌنة بوغب1161060361ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءحمزة اإلدرٌس1171061417ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءنضال منٌان1181060863ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم المسعودي1191061147

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعمر الزاهدي1201061060

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الغنً زٌتون1211060391ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءدمحم رشادي1221060193

الفٌزٌاء والكٌمٌاءطامو بالحمٌدٌة1231060150

الفٌزٌاء والكٌمٌاءخدٌجة العٌان1241061057ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءأمٌن سهٌل1251060020

الفٌزٌاء والكٌمٌاءٌاسمٌن أربعاي1261060959

الفٌزٌاء والكٌمٌاءمرٌم حسون1271061380

الفٌزٌاء والكٌمٌاءرشٌد رزٌن1281060763

الفٌزٌاء والكٌمٌاءجهاد عبٌد1291060846

الفٌزٌاء والكٌمٌاءاسمى افمٌر1301061364

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبدالمالن بابحا1311061053

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبد الرحمان أٌت لحسن1321060240

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة الوهاب1331060718ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءرشٌد لحمدي1341061325
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الفٌزٌاء والكٌمٌاءدنٌا التادري1351060761

الفٌزٌاء والكٌمٌاءسكٌنة الرام1361060194ً

الفٌزٌاء والكٌمٌاءهاجر الفن1371061366

الفٌزٌاء والكٌمٌاءعبداللطٌف العسري1381060816

الفٌزٌاء والكٌمٌاءزٌدان ملون1391061784
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التربٌة اإلسالمٌةرشٌد الربان11100059ً

التربٌة اإلسالمٌةاسماء معاش21101199

التربٌة اإلسالمٌةادمحم دول31101292ً

التربٌة اإلسالمٌةادمحم بان41101167ً

التربٌة اإلسالمٌةمرٌم مكرم51100698

التربٌة اإلسالمٌةحمزة الكودي61100265

التربٌة اإلسالمٌةعمر ابنعٌسى71101455

التربٌة اإلسالمٌةهشام لاسم81100403ً

التربٌة اإلسالمٌةحمزة بشار91100116

التربٌة اإلسالمٌةحمزة الحمٌدي101100113

التربٌة اإلسالمٌةعبد الحك داٌش111100718

التربٌة اإلسالمٌةالزبٌر المغراوي121101578

التربٌة اإلسالمٌةدمحم امشٌش131101467

التربٌة اإلسالمٌةدمحم فاٌز141100770

التربٌة اإلسالمٌةلحسن زاهر151101532

التربٌة اإلسالمٌةعبدالعالً بكرن161100264

التربٌة اإلسالمٌةخالد اٌت الفمٌر عل171100472ً

التربٌة اإلسالمٌةلحسن لمخٌضة181100393

التربٌة اإلسالمٌةٌاسٌن مرشد191101091

التربٌة اإلسالمٌةأٌوب بٌمٌن201100392

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(التربية اإلسالمية)

2020نونبر 
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة اإلسالمٌةأٌوب لحمٌدي211100963

التربٌة اإلسالمٌةعمر العمري221100991

التربٌة اإلسالمٌةالمصطفى بوعالم231101565

التربٌة اإلسالمٌةمراد شكدان241100933

التربٌة اإلسالمٌةعبدالصمد الرجراج251101082ً

التربٌة اإلسالمٌةأحمد اشوٌبان261101441ً

التربٌة اإلسالمٌةأحمد باري271100967

التربٌة اإلسالمٌةسعٌد المنصوري281100418

التربٌة اإلسالمٌةبوشعٌب الساك291101150ً

التربٌة اإلسالمٌةزٌنب متٌزغ301100433

التربٌة اإلسالمٌةخالد مسدد311100317

التربٌة اإلسالمٌةهشام الفرج321100905ً

التربٌة اإلسالمٌةدمحم شرادي331100205

التربٌة اإلسالمٌةسناء كرٌم341100139

التربٌة اإلسالمٌةعواطف خراز351100323

التربٌة اإلسالمٌةسكٌنة بنعال361100764

التربٌة اإلسالمٌةٌوسف المساوي371101120

التربٌة اإلسالمٌةدمحم الفٌالج381100155ً

التربٌة اإلسالمٌةعبد الحكٌم بران391100312

التربٌة اإلسالمٌةفاطمة الزهراء ماهر401100272

التربٌة اإلسالمٌةعمر بعدي411100318

التربٌة اإلسالمٌةالسعدٌة باه421100175ً

التربٌة اإلسالمٌةسومٌة معارف431100704

التربٌة اإلسالمٌةدمحم السعٌدي441100413

التربٌة اإلسالمٌةالحبٌب بورجى451100992

التربٌة اإلسالمٌةعادل حلوات461101123

التربٌة اإلسالمٌةنزهة الحرشاوي471100607
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة اإلسالمٌةدمحمأمٌن اسنغور481100052

التربٌة اإلسالمٌةعبداللطٌف الكرش491100852

التربٌة اإلسالمٌةدمحم غراب501100315ً

التربٌة اإلسالمٌةعادل رشاد511100739

التربٌة اإلسالمٌةفاطمة جلٌل521100449

التربٌة اإلسالمٌةاسماعٌل نصر531100926

التربٌة اإلسالمٌةطارق خلوق541100777

التربٌة اإلسالمٌةعبد الهادي الناج551101678ً

التربٌة اإلسالمٌةالمهدي ازعٌتر561100447

التربٌة اإلسالمٌةزكرٌاء خندوف571100420

التربٌة اإلسالمٌةدمحم الزاهدي581100434

التربٌة اإلسالمٌةٌوسف شادل591100212ً

التربٌة اإلسالمٌةعمار المندور601101026

التربٌة اإلسالمٌةاألمٌن الحداد المرابط611100904

التربٌة اإلسالمٌةعبد الحمٌد العامري621100825

التربٌة اإلسالمٌةخدٌجة أٌت وزغور631100313

التربٌة اإلسالمٌةالمختار عامر641100918

التربٌة اإلسالمٌةالحسٌن لكرٌت651100262ً

التربٌة اإلسالمٌةفتٌحة اٌوب661100896ً

التربٌة اإلسالمٌةسكٌنة بمداوي671100561

التربٌة اإلسالمٌةسفٌان لزرق681101429

التربٌة اإلسالمٌةٌاسٌن المهداوي691101524

التربٌة اإلسالمٌةهاجر أزلٌو701100412

التربٌة اإلسالمٌةعبد الحً منضوري711101195

التربٌة اإلسالمٌةسلٌمان البصري721100206

التربٌة اإلسالمٌةحسام أمزٌان731101415

التربٌة اإلسالمٌةوفاء البمال741100361ً
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة اإلسالمٌةعبد العالً العزٌوي751100035

التربٌة اإلسالمٌةمارٌة الطوٌل761100938

التربٌة اإلسالمٌةخدٌجة بلعروس771100351ً

التربٌة اإلسالمٌةالحسٌن لروش781100438

التربٌة اإلسالمٌةدمحم الغراس791100339

التربٌة اإلسالمٌةحنان اوعول801100570ً

التربٌة اإلسالمٌةعمران الناه811101683ً

التربٌة اإلسالمٌةالسعدٌة بال821100358

التربٌة اإلسالمٌةالمصطفى سموح831100458

التربٌة اإلسالمٌةنورالدٌن بٌوسف841100112

التربٌة اإلسالمٌةٌوسف التوات851100582

التربٌة اإلسالمٌةابراهٌم بن ٌبة861101108

التربٌة اإلسالمٌةدمحم الكمٌت871100731

التربٌة اإلسالمٌةعمر منان881100957ً

التربٌة اإلسالمٌةحكٌمة لفحل891100993

التربٌة اإلسالمٌةعثمان عماد901100268

التربٌة اإلسالمٌةحمزة النادري911100875

التربٌة اإلسالمٌةسارة بنبرٌة921101386

التربٌة اإلسالمٌةهناء تابت931101354

التربٌة اإلسالمٌةحمٌد ابو الحمام941100259

التربٌة اإلسالمٌةطارق جباري951100124

التربٌة اإلسالمٌةعبد الرحٌم اوعبال961100026

التربٌة اإلسالمٌةسفٌان العرش971100959ً

التربٌة اإلسالمٌةعبد الحك اراوي981100106
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التربٌة البدنٌةحمزة كرام11110413

التربٌة البدنٌةصالح صدٌك21110406

التربٌة البدنٌةأمٌنة كعادي31110691

التربٌة البدنٌةأٌوب خردوش41110308

التربٌة البدنٌةشٌماء السال51110361ً

التربٌة البدنٌةشٌماء اجدٌة61110412

التربٌة البدنٌةامٌمة حبش71110409ً

التربٌة البدنٌةمرٌم لمكن81110810ً

التربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء بالخدٌر91110411

التربٌة البدنٌةأمٌن الداواللٌن101110230

التربٌة البدنٌةشادٌة السباع111110165ً

التربٌة البدنٌةنسٌمة بكار121110144

التربٌة البدنٌةٌحٌى بوسرحان131110366

التربٌة البدنٌةأمٌمة جاسم141110375

التربٌة البدنٌةفاطمة الزهراء الدباح151110190

التربٌة البدنٌةالعمرانً ادم161110321

التربٌة البدنٌةٌوسف إدعبدهللا171110247

التربٌة البدنٌةابراهٌم الحارت181110986ً

التربٌة البدنٌةحسٌن العلوي اإلسماعٌل191110443ً

التربٌة البدنٌةاٌمان عمران201110377ً

التربٌة البدنٌةحمزة بللوش211110381

التربٌة البدنٌةامال كدري221110578

التربٌة البدنٌةكرٌم المونس231110263

التربٌة البدنٌةدمحم ٌاسٌن المسعودي241110199

التربٌة البدنٌةحنان علٌوان251110167

التربٌة البدنٌةربٌعة لزٌبري261110335

التربٌة البدنٌةصالح الدٌن عالن271110330ً

التربٌة البدنٌةمرٌم تابت281110826ً

التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة البدنٌةأسماء ضعٌف291110168

التربٌة البدنٌةاسماء امحٌمح301110246

التربٌة البدنٌةكرٌمة الوردي311110586

التربٌة البدنٌةحمزة حمدٌنة321110474

التربٌة البدنٌةاٌمن سعدان331110050

التربٌة البدنٌةالمهدي االدرٌس341110548ً

التربٌة البدنٌةكوثر المرابط351110631

التربٌة البدنٌةأٌوب الحضري361110236

التربٌة البدنٌةعبد العالً بودراع371110229

التربٌة البدنٌةسعد شٌبوب381110539

التربٌة البدنٌةزكرٌاء كبوري391110405

التربٌة البدنٌةدمحم الهروٌض401110808

التربٌة البدنٌةأمٌن الفاطٌم411110101ً

التربٌة البدنٌةأٌمن اكرٌش421110469

التربٌة البدنٌةنهٌلة كمٌل431110245ً

التربٌة البدنٌةالٌاس مهتم441110503ً

التربٌة البدنٌةأٌوب المراح451110353ً

التربٌة البدنٌةإٌمان بزة461110124

التربٌة البدنٌةٌاسٌن بوزكراوي471110051

التربٌة البدنٌةٌوسف خرخاش481110532

التربٌة البدنٌةمعاد عماري491110136

التربٌة البدنٌةالحسٌن كمو501110577

التربٌة البدنٌةمحسٌن سهٌل511110657

التربٌة البدنٌةشٌماء باهض521110286

التربٌة البدنٌةمونٌا الوضاف531110243

التربٌة البدنٌةسفٌان بنشٌكر541110183

التربٌة البدنٌةامٌن مفتاح551110714

التربٌة البدنٌةسماح هوري561110198

التربٌة البدنٌةخولة لزبور571110393
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة البدنٌةأحالم حبٌبة المٌطاري581110182

التربٌة البدنٌةامل لمسوي591110023

التربٌة البدنٌةهند بطاري601110479

التربٌة البدنٌةعمر الصدٌم611110823ً

التربٌة البدنٌةحمزة تارغ621110171ً

التربٌة البدنٌةابتسام خدٌري631110512

التربٌة البدنٌةاٌوب عمراوي641110253

التربٌة البدنٌةٌاسٌن المركان651110847ً

التربٌة البدنٌةعصام بن زهوم661110117

التربٌة البدنٌةأسماء بشر671110570

التربٌة البدنٌةالمهدي صلح681110598

التربٌة البدنٌةسلمى عالوي691110078

التربٌة البدنٌةرضوان حرب701110466ً

711110297Soufiane Darouichiالتربٌة البدنٌة

التربٌة البدنٌةأنس فارس721110347

التربٌة البدنٌةخولة أمرك731110239ً

التربٌة البدنٌةطارق انوار741110594

التربٌة البدنٌةعبدالحكٌم تابٌة751110339

التربٌة البدنٌةزكرٌاء نشدة761110600

التربٌة البدنٌةسكٌنة بارز771110449

التربٌة البدنٌةنهٌلة معتز781110164

التربٌة البدنٌةحمزة الماسم791110030ً

التربٌة البدنٌةهٌبة الركادي801110107

التربٌة البدنٌةاٌوب ربٌع811110821ً

التربٌة البدنٌةوفاء التباع821110205ً

التربٌة البدنٌةمحسٌن رزل831110172ً

التربٌة البدنٌةصفاء مصٌل841110355ً

التربٌة البدنٌةآدم اروٌس851110002

التربٌة البدنٌةاسماعٌل بشري861110663
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

التربٌة البدنٌةدمحم تمار871110815

التربٌة البدنٌةدمحم أمٌن جدي881110384

التربٌة البدنٌةخدٌجة المغاري891110363

التربٌة البدنٌةحسناء لمعاودة901110572

التربٌة البدنٌةهشام المبل911110382ً

التربٌة البدنٌةٌاسٌن عبد الرزاق العلوي921110018

التربٌة البدنٌةالٌاس دوالٌزال931110047

التربٌة البدنٌةٌحٌى اعبٌدة941110325

التربٌة البدنٌةٌاسر المكً رشٌدي951110077

التربٌة البدنٌةنجالء البكوري961110326
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المعلومٌاتٌاسٌن أكضٌض11090164

المعلومٌاتالشٌماء بلبرك21090067ً

المعلومٌاتأنس فرٌح31090091

المعلومٌاتهاجر الكٌحل41090098

المعلومٌاتحمزة مواهب51090215

المعلومٌاتعمر العلم61090068ً

المعلومٌاتالوكش نادٌة71090065

المعلومٌاتمعاذ الزراع81090060ً

المعلومٌاترجاء محب91090050

المعلومٌاتلمٌاء اٌت بنهم101090093

المعلومٌاتأسماء مطر111090089

المعلومٌاتسعدالدٌن ركادي121090062

المعلومٌاتإٌمان الكوش131090213

المعلومٌاتدمحم صواب141090234ً

المعلومٌاتٌاسمٌن لحضر151090117

المعلومٌاتفاطمة الزهراء متٌك161090108

المعلومٌاتسعاد كمال171090003

المعلومٌاتسلمى حكٌم181090024

المعلومٌاتأمال عٌاش191090010

المعلومٌاتجمٌلة اوعم201090189ً

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(المعلوميات)

2020نونبر 

التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

المعلومٌاتشٌماء نصٌب211090202

المعلومٌاتسمٌة صفصاف221090057ً

المعلومٌاتمروى مهداوي231090241

المعلومٌاتامٌن االراوي241090120

المعلومٌاتإلهام مسنٌن251090070

المعلومٌاتكرٌمة البالت261090007ً

المعلومٌاتبدر حمراوي271090226

المعلومٌاتمرٌم لوت281090090

المعلومٌاتوفاء بلوردة291090145

المعلومٌاتخدٌجة بصل301090153ً

المعلومٌاتلٌلى السعٌدي311090195

المعلومٌاتنوهٌلة خدٌم321090140

المعلومٌاتخولة تاج331090142ً

المعلومٌاتزٌنب حباش341090005

المعلومٌاتعبد الصمد المترج351090053ً

المعلومٌاتمرٌم لفظ361090092ً

المعلومٌاتدمحم األعرج371090038

المعلومٌاتحسناء كنون381090105ً

المعلومٌاتزكرٌاء المٌار391090063

المعلومٌاتعبد الرحمن بوغاض401090163

المعلومٌاتٌسرى جمهور411090025

المعلومٌاتسلوى نصري421090151

المعلومٌاتمرٌم الكصٌري431090086

المعلومٌاتزٌنب مرغوب441090011

المعلومٌاتدمحم حافظ451090221

المعلومٌاتسعد تجدة461090052

المعلومٌاتالتباري خضراوي471090066
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

المعلومٌاتدمحم دحمان481090096ً

المعلومٌاتدعاء الراج491090014ً

المعلومٌاتأٌوب أباحاج501090034

المعلومٌاتسارة منادي511090051

المعلومٌاتسناء طبٌخ521090004ً

المعلومٌاتحمزة حران531090165

المعلومٌاتلطفً شنان541090160

المعلومٌاتسكٌنة الكامل551090112

المعلومٌاتسلمى الحٌان561090156ً

المعلومٌاتنادٌة المشرٌم571090009ً

المعلومٌاتمرٌم العوٌنات581090218

المعلومٌاتفرح الدعادع591090133ً

المعلومٌاتخدٌجة هشام601090083

المعلومٌاتسناء لحبٌش611090171ً

المعلومٌاتٌونس حسن621090045ً

المعلومٌاترضوان المسكٌن631090116ً

المعلومٌاتٌونس برحٌلة641090167

المعلومٌاتمارٌة الغزنا651090029

المعلومٌاتدمحم شٌب661090031ً

المعلومٌاتمرٌم زٌز671090046

المعلومٌاتأمٌن هشام681090071

المعلومٌاتأٌوب فرٌد691090119

المعلومٌاتأسامة ستات701090193

المعلومٌاتأمٌمة بنصغٌر711090079

المعلومٌاتسناء الزٌن721090107

54/57



الفلسفةدمحم بوكرٌبات11050313

الفلسفةالحسٌن الزٌات21050290ً

الفلسفةالطٌب نجارن31050322

الفلسفةعبد االاله عنٌبة41050240

الفلسفةأسماء مٌمون51050093ً

الفلسفةنورالدٌن احتسن61050012

الفلسفةسعٌد الراوي71050066

الفلسفةدمحم الحشالف81050068ً

الفلسفةبوكرٌن ٌوسف91050130

الفلسفةالصدٌك اسلٌوات101050266

الفلسفةعتمان اهرٌتان111050209

الفلسفةسعٌد اباي121050210

الفلسفةامٌن خمٌس131050137ً

الفلسفةدمحم خلف141050394ً

الفلسفةفتٌحة بوستٌتا151050213

الفلسفةكرٌم شراد161050317

الفلسفةعثمان طاهر171050070

الفلسفةسعٌدة مهٌر181050341

الفلسفةخالد الرامش191050336

الفلسفةزكرٌاء الشحم201050177

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-التعليم الثانوي - النتائج النهائية لمباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية 

(الفلسفة)

2020نونبر 

التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

55/57



التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

الفلسفةلبنى بطاهر211050231

الفلسفةحمٌد مزٌان221050224ً

الفلسفةدمحم التوٌج231050217ً

الفلسفةفاطمة أوفمٌر241050395

الفلسفةأٌوب هالل251050014ً

الفلسفةامال حجاج261050369

الفلسفةحكٌمة بن ٌحٌا271050218

الفلسفةأحمد أصهري281050058

الفلسفةزكرٌاء أزنود291050352

الفلسفةشٌماء اجبٌري301050206

الفلسفةعبد الغفور جوهر311050359

الفلسفةنعٌمة احطوفان321050340

الفلسفةسارة نعٌم331050248

الفلسفةاحمد الفشوش341050195

الفلسفةحمزة فارس351050269

الفلسفةٌوسف الزٌان361050216ً

الفلسفةعبد الواحد السحبان371050346ً

الفلسفةنورالدٌن شنٌور381050010

الفلسفةعبدالفتاح البشٌري391050227

الفلسفةمنعم بنان401050020ً

الفلسفةأهنكور عبد الجلٌل411050281

الفلسفةحسن حدوش421050297

الفلسفةفاطمة لرفاش431050214ً

الفلسفةسلوى العرفاوي441050013

الفلسفةاحمد بال451050029

الفلسفةخالد بلفدا461050246

الفلسفةدمحم الدام471050272ً
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التخصصاالسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

الفلسفةلٌلى اشرٌبك481050180ً

الفلسفةمنعم السحمدي491050325

الفلسفةخدٌجة مرجان501050094

الفلسفةالحسٌن لمماس511050223

الفلسفةسلٌمان الراي521050215

الفلسفةمصطفى حموش531050233ً

الفلسفةمراد الرحال541050056ً

57/57



سطاتتابتي   عبد المغيث16120506

سطاتادبيليج   عفاف26120240

المديرية اإلقليمية

سطات: المديرية اإلقليمية

(ملحقو االقتصاد واإلدارة) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

1



برشيدمحسن   انشاءهللا16130037

برشيدعبد الحكيم   أمهاوش26130305

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

(ملحقو االقتصاد واإلدارة)النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

المديرية اإلقليمية

برشيد: المديرية اإلقليمية

2



بنسليمانعسلي   كرياء16140322

بنسليماناخراز   عبدالكريم26140275

المديرية اإلقليمية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

(ملحقو االقتصاد واإلدارة)النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

بنسليمان: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

3



الجديدةمصطفى   فرحان16150148

الجديدةباعمو   صالح26150302

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

(ملحقو االقتصاد واإلدارة)النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

المديرية اإلقليمية

الجديدة: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

4



سيدي بنورالخبيزي   هند16160008

سيدي بنورتونس   مريم26160016

سيدي بنورلطفي   محمد األزهر36160020

المديرية اإلقليمية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات

(ملحقو االقتصاد واإلدارة)النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سيدي بنور: المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

5



2020نونبر 

سطاتعثمان  أبوفارس15120284

سطاتعبد الهادي  فرٌش25120258

سطاتعبداللطٌف  الزاٌدي35120276

سطاتفٌصل  اجوالة45120324

سطاتدمحم ٌاسر  كوش55120379

سطاتاٌمان  دكان65120057

سطاتالصالح  ندٌر75120034

سطاتأمٌن  همٌد85120053

سطاتدمحم  السالمة95120371

سطاتصالح الدٌن   بوجدرة105120224

سطاتنزهة  سائل115120419

سطاتدمحم  سنان125120359

سطاتخوالء  اٌت العراب135120127ً

سطاتبنداود  رشٌد145120073

سطاتسعٌد  سواخ155120183

سطاتزٌنب  زك165120164ً

سطاتحنان  نجاح175120099ً

سطاتسعٌد  الحافظون185120176

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

االسم والنسبرلم االمتحان ت.ر

سطات: المدٌرٌة اإلللٌمٌة
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المدٌرٌة اإلللٌمٌة االسم والنسبرلم االمتحان ت.ر

سطاتمصطفى  شجراوي195120399

سطاتنجٌب  غازي205120416

سطاتهند  لغرٌب215120007

سطاتشرٌفة  راشٌدي225120208

سطاتدمحم  اعمرة235120362

2/18



2020نونبر 

بنسلٌماننورة  الصالح15140144ً

بنسلٌمانفاطمة  بوزرٌبة25140103

بنسلٌمانأمٌمة  بنداح35140026ً

بنسلٌمانمنٌر  حدٌدو45140136

بنسلٌمانزهٌرة  اجغالف55140063

بنسلٌمانكلثوم  السوٌدي65140123

بنسلٌمانمرٌمة  حلو75140134

بنسلٌمانأسماء  بحري85140010

بنسلٌمانسمٌرة  السمالل95140081ً

بنسلٌمانزكٌة  العراب105140060ً

بنسلٌمانفاطمة  ابو لبارودي115140105

بنسلٌمانسفٌان  امرابط125140076

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

بنسلٌمان: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

برشٌدصحٌح  ٌوسف15130100

برشٌدبونو  فاطمة25130072

برشٌدالعماري  مرٌم35130045

برشٌدنعمان  عبد الرحٌم45130115

برشٌدمصباح  فوزٌة55130174

برشٌدالماسمً  هنٌة65130028

برشٌدابن علً  زكرٌاء75130051

برشٌدبالحاج  امٌن85130130

برشٌدالنٌوف  رشٌدة95130131

برشٌدالسوٌنً  بدٌعة105130008

برشٌدرشٌد  شمٌسة115130098

برشٌدبالمدنً  زهور125130125

برشٌدمشهور  دمحم135130124

برشٌدالحمرانً  حاتم145130013

برشٌدالنكروا  الدرٌسٌة155130046

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

برشٌد: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

الجدٌدةجهان  بوزٌان15150074

الجدٌدةٌونس  البشري25150302

الجدٌدةأٌوب  عواد35150054

الجدٌدةلحسن  الهرز45150223

الجدٌدةسعٌد  عازو55150132

الجدٌدةدنٌا  دنٌال65150111

الجدٌدةنوح  بندرلاوي75150272

الجدٌدةاحمد  شمٌشة85150008

الجدٌدةإبراهٌم  تماس95150005ً

الجدٌدةنرجس  اسماعل105150265ً

الجدٌدةحلٌمة  ازعٌرٌط115150082

الجدٌدةلطٌفة  اٌت درى125150225

الجدٌدةزٌنب  كلتاوي135150124

الجدٌدةهجر  بولفاف145150281

الجدٌدةخدٌجة  الشامخ155150103

الجدٌدةرشٌد  لصار165150117

الجدٌدةنوال  ازرٌرة175150271

الجدٌدةالبشٌر  الرابح185150021ً

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

الجدٌدة: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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المدٌرٌة اإلللٌمٌة االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

الجدٌدةسمٌرة  عزي195150154

الجدٌدةالحسن  انجار205150022

الجدٌدةسعٌد  هتوف215150133
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2020نونبر 

سٌدي بنورعبدالباري  لكرٌم15160072ً

سٌدي بنوردمحم  الحدادي25160099

سٌدي بنورعادل  بلعوجة35160063

سٌدي بنورعبداللطٌف  طموح45160076

سٌدي بنورعبدهللا   بن التٌس55160079

سٌدي بنورمٌلودة  شكور65160106

سٌدي بنورعثمان  رادي75160083

سٌدي بنورسلٌمة   اصلٌح85160057ً

سٌدي بنورتوفٌك  الرٌمول95160031ً

سٌدي بنورهند  همون105160114

سٌدي بنورهشام  هشٌم115160112ً

سٌدي بنورعبدالعزٌز   بلعات125160074ً

سٌدي بنورامٌن  زكاغ135160021ً

سٌدي بنورعزٌز  زمورٌن145160087

سٌدي بنورجبران  مطلوب155160033

سٌدي بنوربهٌجة  الوهب165160029ً

سٌدي بنورأٌوب  المسكٌن175160027

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

سٌدي بنور: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

الدمحمٌةرشٌد  الغرب15100151ً

الدمحمٌةنورة  جعفر25100023

الدمحمٌةكنزة  أرسالن35100076

الدمحمٌةفوزٌة  حٌمر45100080

الدمحمٌةلٌلى  الشراٌب55100062ً

الدمحمٌةدمحم  بكري65100051

الدمحمٌةعمر  بسٌون75100102ً

الدمحمٌةودٌع  زروال85100010

الدمحمٌةعبد الرحمان  رجراج95100115ً

الدمحمٌةحسناء  أٌت الحسن105100183

الدمحمٌةاسامة  الدرٌدي115100230

الدمحمٌةحنان  زروال125100170

الدمحمٌةدمحم  مدكٌر135100053

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

الدمحمٌة: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

 النواصرأنس  شعشعاي15090097

 النواصرعزٌز  الوصٌف25090007

 النواصرعبد الصمد  مالن35090064

 النواصرزكرٌاء  منصوري45090163

 النواصرجواد  بٌوسف55090012

 النواصرصوفٌة  سرار65090065

 النواصرٌاسٌن  تمورت75090024

 النواصرمرٌم  همزان85090141ً

 النواصركرٌمة  العون95090189ً

 النواصرسعٌد  حفٌرو105090224

 النواصرعبد الحكٌم  ناضر115090131

 النواصرخدٌجة  ازكاغ125090091

 النواصرودٌع  اٌت الماض135090030ً

 النواصرالزٌتونٌة  الرافع145090013ً

 النواصرمعاد  الرفٌم155090066ً

 النواصرفاطمة  عرجون165090118

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

النواصر: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

مدٌونةنعٌمة  بوجملة15110095

مدٌونةعادل  بنوي25110052

مدٌونةنزهة  فرداوي35110093

مدٌونةخدٌجة  لحٌال45110031

مدٌونةرجاء  بوخوٌمة55110035

مدٌونةحمزة  مرزاق65110025

مدٌونةسفٌان  بنعدي75110048

مدٌونةعلً  أبت افتاح85110069

مدٌونةسارة  العدول95110043ً

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

مدٌونة: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر
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2020نونبر 

سٌدي البرنوصًٌوسف  هناء15080507

سٌدي البرنوصًلبنى   اعبٌدا25080383

سٌدي البرنوصًأمٌنة  سموأل35080065

سٌدي البرنوصًامل   جالل45080051

سٌدي البرنوصًعبد الصمد  العدنان55080301ً

سٌدي البرنوصًأمٌنة  أوغدو65080063

سٌدي البرنوصًهند  جٌار75080485

سٌدي البرنوصًوفاء  كونة85080490

سٌدي البرنوصًالزوهرة   الساع95080036ً

سٌدي البرنوصًمرٌم  اٌت س105080426ً

سٌدي البرنوصًمنٌر  المنصوري115080445

سٌدي البرنوصًفاطمة الزهراء  بوكماس125080358

سٌدي البرنوصًعبد الحمٌد  السباع135080291ً

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

سٌدي البرنوصً: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

11/18



2020نونبر 

 ابن مسٌنوفاء  الهادي15050023

 ابن مسٌنمرٌم  اسمٌري25050041

 ابن مسٌنسً أحمد  الحاف35050054ً

 ابن مسٌنعائشة  النجوم45050078ً

 ابن مسٌنٌاسٌن  الشهر55050065

 ابن مسٌنفٌصل  لبٌض65050015

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

ابن مسٌن: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

12/18



2020نونبر 

عٌن السبع الحً الدمحميبصال  حمزة15070028

عٌن السبع الحً الدمحميلٌازغً  سمٌة25070007

عٌن السبع الحً الدمحميسفاج  حمزة35070031

عٌن السبع الحً الدمحميأصغر  نورالدٌن45070016

عٌن السبع الحً الدمحميرحاوي  رشٌد55070009

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

عٌن السبع الحً الدمحمي: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

13/18



2020نونبر 

عٌن الشكبلكحل  عائشة15020042

عٌن الشكباموسى  فاطمة الزهراء25020068

عٌن الشكالعلمً  اسٌة35020060

عٌن الشكبالكوري  امٌمة45020004

عٌن الشكالبوجً  فاطمة الزهراء55020059

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

عٌن الشك: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

14/18



2020نونبر 

آنفاأٌت مالن  دمحم15010032

آنفااإلدرٌسً  بتٌنة25010002

آنفااعمولى  وفاء35010066

آنفاأمهان  لٌلى45010045

آنفاالورٌاغلً  زٌنب55010001

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

آنفا: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

15/18



2020نونبر 

الفداء مرس السلطانعادل  خلٌل151050026ً

الفداء مرس السلطانٌاسٌن  حجل251050057ً

الفداء مرس السلطانهاجر  السكوري351050039

الفداء مرس السلطانفاطمة الزهراء  أرض451050055ً

الفداء مرس السلطانمنى  بدوي551050049

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

الفداء مرس السلطان: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

16/18



2020نونبر 

موالي رشٌدخدٌجة  الهراد15060080

موالي رشٌدلحبل  دمحم25060181

موالي رشٌدنعٌمة  فتاح35060111

موالي رشٌدنادٌة  دهب45060093ً

موالي رشٌدخالد  الرجال55060127ً

موالي رشٌدوفاء  المعن65060103ً

موالي رشٌدفؤاد  الوناس75060039ً

موالي رشٌدأمال  عٌل85060034

موالي رشٌدفاطمة  الحمٌدي اإلدرٌس95060073ً

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

موالي رشٌد: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

17/18



2020نونبر 

 الحً الحسنًمرٌم  الحوام15030143ً

 الحً الحسنًسفٌان   الباز25030075

 الحً الحسنًأسماء  بانو35030009

 الحً الحسنًٌحٌى   دك45030174ً

 الحً الحسنًصالح  السبٌط55030085ً

 الحً الحسنًدنٌا   أبات65030051ً

 الحً الحسنًأنوار  الخضري75030020

 الحً الحسنًعبدالمجٌد  اخدام85030103

 الحً الحسنًعالء الدٌن   الحوزي95030111

المدٌرٌة اإلللٌمٌة

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

-أطر الدعم التربوي  - النتائج النهائٌة لمباراة توظٌف  أطر األكادٌمٌة 

الحً الحسنً: المدٌرٌة اإلللٌمٌة

االسم والنسبرلم االمتحانت.ر

18/18



سيدي بنوراسية  شرواط14160002

سيدي بنورنجيب  صبور24160021

سيدي بنورنادية  حيار34160020

سيدي بنورزكرياء   لحمودي44160008

سيدي بنوربهيجة  الحارتي54160004

سيدي بنورمحمد  االدريسي64160017

سيدي بنوريونس   بلمودن74160022

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

سيدي بنور: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

1/16



الجديدةعبد الصادق  فاتحي14150029

الجديدةخديجة  اجنيخات24150015

الجديدةصفاء  خطيب34150027

الجديدةرشيد  طالبي44150018

الجديدةالمهدي  بسطيلي54150007

الجديدةمحمد  البحاري64150034

الجديدةمحمد  سلماوي74150035

الجديدةالحسن  لعزيزي84150004

الجديدةرضوان  بريقات94150019

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

الجديدة: المديرية اإلقليمية

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

2/16



بنسليمانمحمد  بن الطالب14140029

بنسليمانفاضل  بوعمال24140024

بنسليماننورالدين  دايم هللا34140037

بنسليمانعثمان  منيري44140022

بنسليمانهشام  بلمداني54140039

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

بنسليمان: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

3/16



برشيدالبوزيدي  عزيز14130003

برشيددريسي  أميمة24130009

برشيدعمار  خديجة34130028

برشيدالوردي  أميمة44130016

برشيدأوجامع  بشرى54130022

برشيدتباري  نوال64130032

برشيدمحفوظ  فاطمة الزهراء74130018

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

برشيد: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

4/16



سطاتهاجر  العويني14120037

سطاتمحمد  الكاسمي24120033

سطاتزينب  زيد34120018

سطاتأسامة  يتوب44120003

سطاتفاطمة الزهراء   بحري54120029

سطاتعبدالرزاق  رفيق64120025

سطاتالمجيد  السالمي74120005

سطاتسعاد  العوادي84120019

سطاتفوزية  أولشيخ94120031

سطاتالهام  بساط104120006

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

سطات: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

5/16



مديونةعبد الكريم  بوصرة14110016

مديونةحسناء  صغروني24110008

مديونةجواد  اللخمي34110005

مديونةحسناء  بوجملة44110007

مديونةعبد الحميد  بوخريص54110015

مديونةجميلة  محتي64110004

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

مديونة: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

6/16



النواصرعبد الرحيم  شهاب14090021

النواصرايمان  اخليص24090002

النواصرالهام  التجاني34090008

النواصريونس  المستفهم44090003

النواصريونس  مومن54090001

النواصررضوان  الموسوي64090015

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

النواصر: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

7/16



المحمديةسارة  بنوى14100024

المحمديةزينب  جالبي24100002

المحمديةمريم  الياسيني34100013

المحمديةفاطمة  الوالكي44100022

المحمديةأحمد  الغدري54100041

المحمديةكوثر  حجامي64100009

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المحمدية: المديرية اإلقليمية

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانالرقم الترتيبي

8/16



ابن مسيكحميد  نصيف14050003

ابن مسيكهاجر  زرقاوي24050006

ابن مسيكحمزة  زهيير34050012

ابن مسيكعبد االله  بلقائد44050018

ابن مسيكاسماء  شادلي54050010

ابن مسيكحنان  البوعمري64050017

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

ابن مسيك: المديرية اإلقليمية

9/16



الفداء مرس السلطانلمياء  البكولي141050006

الفداء مرس السلطانمريم  شعيبة241050007

الفداء مرس السلطانسمية  العروشي341050004

الفداء مرس السلطانالياس  شباب441050003

الفداء مرس السلطانياسين  بركاوي541050005

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المديرية اإلقليمية

الفداء مرس السلطان:المديرية اإلقليمية

االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

10/16



آنفاالنور  المهدي14010015

آنفاالداودي الصغير  مصطفى24010001

آنفاازحيمي  اسية34010017

آنفااألكحل  رجاء44010011

آنفاالحنشي العمراني  إلهام54010005

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

آنفا: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

11/16



عين السبع الحي المحمدياسكوي  حبيب14070026

عين السبع الحي المحمديلفحل  عبدهللا24070014

عين السبع الحي المحمديحباتي  جيهان34070016

عين السبع الحي المحمديطلبوي  الحسين44070011

عين السبع الحي المحمديالبادري  أسمهان54070025

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

عين السبع الحي المحمدي: المديرية اإلقليمية

12/16



موالي رشيدنادية  مزوز14060043

موالي رشيدعمر  صبراني24060033

موالي رشيدبلباسي  غزالن34060052

موالي رشيدخالد  لبداع44060036

موالي رشيدأيوب  درنان54060013

موالي رشيدغيثة  غارس64060020

موالي رشيدالسعدية  بامو74060025

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

موالي رشيد: المديرية اإلقليمية

13/16



 الحي الحسنيسهام  بوزيان14030014

 الحي الحسنيحنان   وحمان24030009

 الحي الحسنيياسين  لعوينة34030031

 الحي الحسنيالمختار  العالوي44030004

 الحي الحسنيايمان  شهين54030007

 الحي الحسنيعائشة  نعيم64030018

 الحي الحسنيهاجر  فخري74030030

الحي الحسني: المديرية اإلقليمية

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

14/16



عين الشقبادسي  فاطمة الزهراء14020014

عين الشقاومغار  حنان24020005

عين الشقأقديم  أمينة34020009

عين الشقواريد  عصام44020011

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

عين الشق: المديرية اإلقليمية

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

15/16



سيدي البرنوصياسماعيل  القرقوري14080005

سيدي البرنوصيخديجة  المكي24080031

سيدي البرنوصيأميمة  أمشراف34080012

سيدي البرنوصيلطيفة  الدريوش44080094

سيدي البرنوصيأسامة  ريزقي54080004

سيدي البرنوصيعزيز  العكازي64080074

سيدي البرنوصيرضوان  الملكتي74080037

سيدي البرنوصيفاتحة  محسن84080077

سيدي البرنوصيكوثر  زاكي94080092

2020نونبر 

سطات-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء

(أطر الدعم االجتماعي) النتائج النهائية لمباراة توظيف أطر األكاديمية 

المديرية اإلقليمية االسم والنسبرقم االمتحانت.ر

سيدي البرنوصي: المديرية اإلقليمية

16/16



اللغة األمازيغيةرشيد بوكالد12090028

يم22090030 ن البر اللغة األمازيغيةالحسي 

اللغة األمازيغيةعبدالواحد اقا32090052

اللغة األمازيغيةحورية اليونسي42090025

اللغة األمازيغيةنادية عبضايم52090073

اللغة األمازيغيةادريس زى62090075

اللغة األمازيغيةاحمد اوعدي72090032

اللغة األمازيغيةامينة عبضايم82090083

ي92090001 اللغة األمازيغيةداود حجر

اللغة األمازيغيةرشيد بوجا102090067

اللغة األمازيغيةنعيمة بباوي112090051

اللغة األمازيغيةموحا جمال122090024

ي132090056
اللغة األمازيغيةمحمد معدينن

اللغة األمازيغيةعبدالواحد أكضيض142090043

اللغة األمازيغيةخديجة بوتمنت152090084

اللغة األمازيغيةبوبكر اسمهري162090007

ن طاهري172090048 اللغة األمازيغيةياسي 

اللغة األمازيغيةمحمد اوزنو182090021

اللغة األمازيغيةنجوى بوعديد192090060

اللغة األمازيغيةكمال إباريون202090015

ي212090063
ن
اللغة األمازيغيةنعيمة اثمان

ي222090004 اللغة األمازيغيةسومية ماجر

اللغة األمازيغيةمحمد ابعرارن232090038

اللغة األمازيغيةنادية الحيمر242090040

اللغة األمازيغيةرشيد اوكهو252090078

اللغة األمازيغيةسعاد دريوش262090003

اللغة األمازيغيةمحمد اوبجا272090005

ي282090049
اللغة األمازيغيةادريس أيت عنينن

اللغة األمازيغيةعزيز دد علي292090002

اللغة األمازيغيةعبال بومارش302090066

ي312090072 اللغة األمازيغيةالسعدية وهنر

ي322090036
اللغة األمازيغيةعمر أوحسينن

اللغة األمازيغيةابوبكر الوردي332090061

اللغة األمازيغيةنعيمة ميكائل342090016

اللغة األمازيغيةمحمد صغب 352090006

اللغة األمازيغيةعبدالواحد بركة362090053

اللغة األمازيغيةالبشب  إنفالس372090059

اللغة األمازيغيةمحمد الكبب 382090096

ن بوعزة392090018 اللغة األمازيغيةياسي 

اللغة األمازيغيةحفيظة آيت الشيخ402090045

اللغة األمازيغيةنعيمة تنكوت412090011

اللغة األمازيغيةعبد العزيز ازيزة422090035
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