
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
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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

8/42
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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
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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
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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
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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
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االسم والنسبرقم االمتحان
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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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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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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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