
التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

مسدوجخلٌل محمدالعلوي الفتح1180536ً

مسدوجنادٌةأمزوار2180702

مسدوجاٌمانبلقاس3180977

مسدوجفاطمةلعمٌم4181601

مسدوجٌاسٌنبوكستان5181110

مسدوجمعادبنعدي6181027

مسدوجفاطمةالروان7180357ً

مسدوجبشرىالزراف8180367

مسدوجلبنىجواد9181206

مسدوجالرحٌم عبدسعٌدي10181357

مسدوجمحمدبنكرباش11181034

مسدوجامٌنةامنزوا12180718

مسدوجاسماءخواجة13181282

مسدوجسعادٌاسٌن اٌت14180920

مسدوجمحمداكادٌر15180179

مسدوجأمالهٌالل بن16181007

مسدوجسمٌرةنضٌف17181733

مسدوجسمٌرةباشى18180936

مسدوجفتٌحةالبكار19180236

2018 يناير-   عقىد تمىجة التىظيف مثاراج
الناجحين للمترشحين النهائيح الالئحح

االتتدائي التعليم سلك

الحىز: اإلقليميح المديريح

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

مراكش آسفً
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مسدوجحفصةإدرحو20180088

مسدوجعزالدٌنحسون21181234ً

مسدوججمالاكدو22180181

مسدوجهللا عبدعاله بن23181003

مسدوجفوزٌةبكري24180972

مسدوجمحمدالحاي25180284

مسدوجغزالنبوكرن26181109

مسدوجزكرٌاءالترك27180251ً

مسدوجفاطمةرسام28181306

مسدوجامٌمةصمود بن29181000

مسدوجعبدالوهابالحاتم30180279ً

مسدوجالزهراء فاطمةدادة بن31180994

مسدوجعائشةأومغار أٌت32180824

مسدوجنهٌلةنعمان33181735

مسدوجفاطمةوسعدان بن أٌت34180846

مسدوجنزهةاومغار نٌت35181745

مسدوجخدٌجةوحمان36181780

مسدوجقمرهازي37181749

مسدوجمحمدبوٌكضارن38181153
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مسدوجصارةبلواه39180983ً

مسدوجنسرٌنبومضٌل40181135

مسدوجزكٌةالمترج41180595ً

مسدوجسهامبنكاري42181033

مسدوجمروانادعبال43180091

مسدوجلٌلىالفارٌس44180533ً

مسدوجسارةخمٌل45181281

مسدوجعبداإللهباعن46180937ً

مسدوجرجاءالشعولة47180428

مسدوجمصطفىأمنثاك48180717

مسدوجحمزةراض49181298ً

مسدوجصفاءبغور50180969

مسدوجحسنشانة بن51180998

مسدوجحنانناقش52181725ً

مسدوجالكرٌم عبدبوعٌن53181103

مسدوجأكرمراٌري54181300

مسدوجنجاةالحجام55180286ً

مسدوجحسناءالٌوسف56180690ً

مسدوجغزالنإمورٌك57180722
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مسدوجخولةالناصح58180647ً

مسدوجنورةامهال59180721

مسدوجسارةرونٌنبة60181320

مسدوجخالدلعظم61181600

مسدوجوصالالزعدي62180371

مسدوجمونٌاخالد63181273

مسدوجحلٌمةرشدي64181308

مسدوجالرحٌم عبدنعٌم65181737

مسدوجداللمرزوك66181671

مسدوجفاطمةشوٌدي67181402

مسدوجنادٌةسركوك68181351ً

مسدوجالزهراء فاطمةأبثور69180017

مسدوجسناءاكزول70180188

مسدوجسلوىالعباس أٌت71180806

مسدوجالغازيوسعٌد72181785

مسدوجعبدالعالًحمو اٌت73180859

مسدوجنعٌمةادبراٌم74180086

مسدوجسعٌدأمزٌغ75180703

مسدوجاالله عبداكزنناي76180187
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مسدوجملٌكةاربع77180098

مسدوجمرٌمأزاهٌم78180109

مسدوجهشامالصدٌق اٌت79180796

مسدوجمحسٌنمدٌن80181666ً

مسدوجحسناءبومن81181138ً

مسدوجعادلرزوق82181305ً

مسدوجحنانأضهر83180151

مسدوجخدٌجةعزمان84181446ً

مسدوجاسماءالمساعدي85180614

مسدوجإلهامحاتم86181211

مسدوجأمٌنةالهشام87180669ً

مسدوجسعٌدالصحراوي88180449

مسدوجخدٌجةامسكٌن89180706

مسدوججهانحرفاوي90181225

مسدوجمحمدالرحى قائد91181508

مسدوجفاطمةالزهراءالنكٌض92180658ً

مسدوجفرٌدبوحسٌن بن93180991

مسدوجسكٌنةبنزٌدان94181020

مسدوجكوثرعباد95181432
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مسدوجٌاسٌنبولهناء96181132

مسدوجدنٌازمزام97181338ً

مسدوجزٌنباشباٌو98180139

مسدوجامالخلف99181274ً

مسدوجكمالغضبان100181467

مسدوجالغفور عبدحركات101181227

مسدوجصفاءبالعراس102180943

مسدوجاٌمانخلول103181276

مسدوجاسماعٌلربٌب104181302

مسدوجالحق عبدبنعراب105181028

مسدوجمرٌمبوهالل106181144

مسدوجأمٌمةالزاوٌت آٌت107180792

مسدوجسمٌرةروغال108181317

مسدوجبسمةفرٌدي109181484

مسدوجوفاءاسدٌرة ابن110180027

مسدوجعٌسىرافع111181299

مسدوجحكٌمةبٌس112181159ً

مسدوجعادلالفقٌر اٌت113180811

مسدوجالدٌن صالحالهراوي114180665
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مسدوجمحمدبوناس115181140

مسدوجملٌكةبوطالب116181093

مسدوجرجاءسمٌان117181369

مسدوجحنانبوحٌد118181059

مسدوجهللا عبدحٌان119181255

مسدوجسلمىخٌاط120181283

مسدوجفاطمةكولوز121181560

مسدوجوفاءازوٌزي122180122

مسدوجسارةالرزاوي123180348

مسدوججٌهانبوعب124181095ً

مسدوجمرٌمأورٌك125180748

مسدوجعبدهللاخلف126181275ً

مسدوجالكرٌم عبداالنصاري127180209

مسدوجكرٌمةخوش اٌت128180862

مسدوجسعٌدةالبادي129180214

مسدوجعفٌفةالرزٌك130180350ً

مسدوجعبدالرزاقبنعٌسى131181030

مسدوجنجوىشوال132181401

مسدوجابتسامواسنوان133181769
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مسدوجالحكٌم عبدالراج134180332ً

مسدوجثورٌةالمسعودي135180620

مسدوججوادالخالف136180315ً

مسدوجاالله عبداغمور137180169

مسدوجمصطفىبرزٌز138180955

مسدوجمرادشٌبان139181403ً

مسدوجلٌلىموقصٌط140181710

مسدوجمرٌمالرٌم141180360ً

مسدوجأٌوبعرو142181444

مسدوجغزالناعموا143180165

مسدوجالزهراء فاطمةأمنقاش144180720ً

مسدوجحفصةزمزام145181339ً

مسدوجالحٌاة زهرةكروم146181537

مسدوجهندبنفٌنة147181032

مسدوجالعزٌز عبدالرحال148180344ً

مسدوجملٌكةالطاٌع149180473

مسدوجسعٌداالداري150180198

مسدوجابراهٌماروح151180105ً

مسدوجزكرٌاءأمرهون152180700
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مسدوججمٌعةبلعرادي153180975

مسدوجحنانبوٌدناٌن154181149

مسدوجالمصطفىرمزي155181315

مسدوجعفافاغجدام156180166ً

مسدوجسمٌرالفتح157180535ً

مسدوجنعٌمةصاٌلوح158181408

مسدوجسفٌانالحاتم159180278ً

مسدوجحسناءبرد160180954

مسدوجسكٌنةجرار161181197

مسدوجخدٌجةادصالح162180090

مسدوجالحسنبوناصر163181141

مسدوجمهديلوٌدات164181646

مسدوجاٌمنالعروس165180489ً

مسدوجخدٌجةالجكان166180272ً

مسدوجحسناءاسوس167180136

مسدوجالحسنوحاس168181779

مسدوجصابربالفول169180944

مسدوجطارقاشقاو170180142

مسدوجالغانً عبدالتباري171180249
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مسدوجحرٌةالمجهد172180597

مسدوجٌاسٌناكناو173180191

مسدوجاحمدلعمٌم174181602

مسدوجنادٌةكنش175181545

مسدوجعبدالواحدأزوض176180119

مسدوجنعٌمةبومان177181134

مسدوجامٌمةثوبان178180010

مسدوجالزهراء فاطمةصدقاوي179181414

مسدوجحسناءالهٌالل180180673ً

مسدوجمصطفىاوٌحى181180768

مسدوجلٌلىاڭرٌس182180197ً

مسدوجهشامفٌاض183181496

مسدوجزٌنبعلوي التعرمت184180252ً

مسدوجالمنعم عبدرباع185181301

مسدوجعزٌزةاحولٌن186180067

مسدوجغزالنابارو187180015

مسدوجوهٌبةالعٌوج188180515

مسدوجأنسعبادي189181433

مسدوجالزهراء فاطمةبومهدي190181139
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مسدوجفدوىجاهو191181189

مسدوجمرٌمرفٌع192181312

مسدوجدلٌلةزكار193181334

مسدوجسكٌنةابراٌم اٌت194180771

مسدوجبسمةعدي اٌت195180882

مسدوجتوفٌقلخصاص196181589

مسدوجمحمدأبوحس197180036

مسدوجفتٌحةاجة بن اٌت198180838

مسدوجخالدظهٌر199181426

مسدوجرشٌدةالشرع200180425ً

مسدوجٌوسفاشو201180144

مسدوجخدٌجةالعثمان202180483ً

مسدوجهنٌةججان203181195ً

مسدوجنسٌمالسٌدي204180413

مسدوجفدوىمامون اٌت205180897

مسدوجحسنالٌزٌدي206180687

مسدوجابتسامسٌران207181378ً

مسدوجمحمدبوسفان208181079

مسدوجالجلٌل عبدبوصوف209181091
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مسدوجملٌكةٌاسٌن210181795

مسدوجمحمدابوخابٌة211180037

مسدوجمرٌممروة212181674

مسدوجعبدااللهالسوالل213180411ً

مسدوجسفٌانكندو214181544

مسدوجحسناءالهٌالن215180675ً

مسدوجسلوىبالفقٌه اٌت216180827

مسدوجخدٌجةالموجٌب217180641ً

مسدوجعبدالرحٌمرابح218181296

مسدوجناهدمحكام219181658

مسدوجأسماءالحمداوي220180303

مسدوجالصادق عبدالصولدي221180460

مسدوجالحسٌنالحاج222180280ً

مسدوجمجدولٌنالزغاري223180373

مسدوجاسماءالصهوي224180458

مسدوجاللطٌف عبدبوشعار225181087

مسدوجنورالدٌنامالل226180714

مسدوججمٌلةالمرابط227180606

مسدوجالهامالشادي228180416
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مسدوجٌاسٌنادٌر اٌت229180780

مسدوجٌاسٌنكرتن230181530ً

مسدوجاسماءدرٌمو بن231180996

مسدوجفاطمةازاز232180107

مسدوجنعٌمةاسوس233180137

مسدوجحفٌظةبشر234180965

مسدوجامٌمةتوٌنس235181183ً

مسدوجاٌمانبادر236180930

مسدوجابراهٌمبنطالب237181025

مسدوجمحمدالبرج238180224ً

مسدوجالجلٌل عبدحسن239181233ً

مسدوجمرٌمفراح240181481

مسدوجوهٌبةوسعدان بن أٌت241180845

مسدوجعزالدٌنبوكجدي242181108

مسدوجخالدالقرمودى243180556

مسدوجمرٌمالحربٌش244180294ً

مسدوجحفٌظةمشكوري245181684

مسدوجسارةالطٌب أبو246180030

مسدوجخلودشهاب247181396
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مسدوجلطٌفةالنحل248180657ً

مسدوجلمٌاالسٌحم249180412

مسدوجثورٌةزٌدان اٌت250180865

مسدوجرشٌداخرٌب251180073

مسدوجهللا عبدبشكك252180966

مسدوجعائشةأمكعاز253180712

مسدوجحكٌمةالجٌب254180277

مسدوجخدٌجةامجٌكة255180693

مسدوجفاطمةامسافر256180704

مسدوجٌوسفالوشك257180681ً

مسدوجامرغاض اٌتسمٌرة258181370

مسدوجالرحٌم عبدعدي اٌت259180880

مسدوجسهامقرٌس260181515ً

مسدوجمحمدكرجٌد261181531

مسدوجالعزٌز عبدلحسن اٌت262180896

مسدوجسناءبنباوي263181012

مسدوجفاطمةجناح264181204

مسدوجنزهةالشالوي265180432

مسدوجحمزةبولغبار266181127
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االتتدائي التعليم سلك

الحىز: اإلقليميح المديريح

األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

مراكش آسفً

مسدوجأمالالشٌبوب267180440ً

مسدوجملٌكةالشٌخ اٌت268180795

مسدوجأٌوبالوادي269180676

مسدوجعبدهللاكوحو270181549

مسدوجمٌنةاخبش271180071

مسدوجغٌثةسكو272181359

مسدوجنورالدٌنبوشرف273181085

مسدوجسومٌةجباري274181190

مسدوجزهٌرالجدي275180266

مسدوجاحمدبوعولتٌن276181102

مسدوجغزالنبهتات277181040

مسدوجالدٌن بدراركٌت278180102ً

مسدوجالدٌن عالءالرام279180335ً

مسدوجزٌنباوالدبوستة280180759

مسدوجسحرالسمالل281180405ً

مسدوجنهالبات282180926ً

مسدوجنادٌةأومغار283180764

مسدوجفاطمةمنصور اٌت284180904

مسدوجلطٌفةصالح اد285180082
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مراكش آسفً

مسدوجسعادبابسة286180925

مسدوجالزهراء فاطمةجلوق287181200

مسدوجاشرفالعداوي288180485

مسدوجبشرىمعروف289181691

مسدوجسكٌنةتروح290181168

مسدوجماجدةالداودي291180003

مسدوجرشٌدةابش292180023ً

مسدوجنزهةالغزوان293180524ً

مسدوجالزهراء فاطمةبوستة294181075

مسدوجلبنىلقطٌب بن295181004

مسدوجمصطفىالزاوٌت296180366

مسدوجالحسٌنابراهٌم علً اٌت297180887

مسدوجالصادق عبدالمٌن298181566

مسدوجمحجوبةبشاري299180964

مسدوجالتكانًالزهراء فاطمة300181476

مسدوجمحمدبوصرحان301181090

مسدوجاٌمانالغفالوي302180525

مسدوجالدٌن صالحقاشا303181505

مسدوججمٌلةالغبرة304180517
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مراكش آسفً

مسدوجالزهراء فاطمةكرارة305181528

مسدوجهندوتخدٌلت306181777

مسدوجاملهاجل307181748

مسدوجسلوىفاهٌم308181477

مسدوجسارةولٌما309181792

مسدوجعبدالحقلمرض310181628ً

مسدوجمحمادواكرٌم311181773

مسدوجاملخٌاط312181284ً

مسدوجهشاماحسٌن اٌت313180778

مسدوجمنىبوهالل314181145ً

مسدوجاللطٌف عبدالمدن بن315180990

مسدوجغزالنالرحال316180343ً

مسدوجالعزٌز عبدازوٌزي317180123

مسدوجسعٌدالشقراوي318180429

مسدوجفاطمةالعطار319180499

مسدوجاسماعٌلسرنان320181353

مسدوجسعٌدالماهٌر321180593

مسدوجالوهاب عبدإذلمٌن322180096

مسدوجمحمدحسان323181230ً
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مراكش آسفً

مسدوجأمٌن محمدالناج324180646ً

مسدوجزكٌةبنبوبكر325181013

مسدوجنادٌةمرٌر326181675

مسدوجسارةالنباك327180652

مسدوجٌاسٌنلكحل328181611

مسدوجأملدحان329181288ً

مسدوجنزهةر الهٌضا330180672

مسدوجربٌعةبلكوش331180979

مسدوجسعادكام332181520ً

مسدوجمحمداهروي333180733

مسدوجعبدالهاديقراط334181513

مسدوجالرحٌم عبدالشرارط335180423ً

مسدوجهللا عبدأوناصر336180767

مسدوجخدٌجةبقاش337180971

مسدوجعبدالرحٌمجدة338181196

مسدوجالحسنالرسموك339180351ً

مسدوجٌوسفالدٌن زٌن340181344

مسدوجاالله عبداعمر علً اٌت341180005

مسدوجزٌنباحٌش342180070ً
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مسدوجوئامٌوسف ناٌت343181727

مسدوجفرحبوكن344181115ً

مسدوجملٌكةصرٌح345181416

مسدوجالجلٌل عبدواوري346181774

مسدوجمنةابزار347180022

مسدوجمرٌمبري348180961

مسدوجنجاةالحداوي349180289

مسدوجٌوسفالغدوٌن350180518ً

مسدوجربٌعحرمان351181228

مسدوجأنسكوردادي352181551

مسدوجمحمدادحم353180087

مسدوجفرحبنشهٌبة354181023

مسدوجسمٌرةبوستى355181078

مسدوجمونىبطوش356180968

مسدوججهانبالحبٌب357180940

مسدوجنادٌةالمدٌش358180603ً

مسدوجنعٌمةالهزمٌري359180668

مسدوجالهامابراٌم اٌت360180772

مسدوجمونٌةالرزٌق361180349ً
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مسدوجفوزٌةعسٌلة362181449

مسدوجدنٌاالزروق363180369ً

مسدوجنادٌةتائب364181165

مسدوجٌونسالركٌب365180355ً

مسدوجالرحٌم عبدأعبٌب366180154ً

مسدوجخولةالمالل367180633ً

مسدوجخدٌجةمنصور اد368180083

مسدوججمٌلةالقرش369180555ً

مسدوجالمصطفىالمراب370180608ً

مسدوجابتسامالبداد371180221

مسدوجخدٌجةبوكٌلة372181118

مسدوجمرٌمرئٌس أٌت373180864

مسدوجلطٌفةبولودن374181133

مسدوجنعٌمةلحسٌن375181579

مسدوجمحمدالحضري376180299

مسدوجرشٌدةالحدي377180291

مسدوجهنداركٌتة378180101

مسدوجالحكٌم عبدكدروز379181526

مسدوجحنانلزرك380181593
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مسدوجنزهةازوهري381180120

مسدوجفاطمةبولفضاٌل382181129

مسدوجامٌمةهٌكل383181762

مسدوجنورالدٌنتتررات384181166

مسدوجرشٌدةالمعروفً االدرٌس385180201ً

مسدوجبوجمعةانجار386180725

مسدوجحسناءاسطس387180129

مسدوجالجلٌل عبدعمارة388181455

مسدوجسناءالبٌد389180244

مسدوجفاطمةالبرش390180226

مسدوجمنىحمن391181242ً

مسدوجرشٌدبنار392181010

مسدوججمعةالمسعودي393180618

مسدوجكمالأحٌار394180069

مسدوجعمرندراس اسل395180134ً

مسدوجلمٌاءبوٌجوان396181148

مسدوجزٌنبابوالوقار397180033

مسدوجٌوسفالعمراوي398180510

مسدوجاٌمانالحداوي399180288
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مسدوجلوبنةامغري400180710

مسدوجسكٌنةكروم401181540ً

مسدوجمٌنةالمومن402180644

مسدوجسمٌرةغزوى403181466

مسدوجغزالناحم404180064ً

مسدوجمرٌمالقاضً اٌت405180813

مسدوجفٌصلكبول406181522

مسدوجاٌوبالصوري407180459

مسدوجخدٌجةخترا اٌت408180861

مسدوجفاطمةالكروم409180574ً

مسدوجأحمدبوتطست410181053

مسدوجملٌكةأبودرار411180038

مسدوجفاطمةبالزاوك412180941

مسدوجالدٌن نورالمصلً اٌت413180818

مسدوجبشرىالشٌكر414180441

مسدوجهندالرفٌق415180353

مسدوجكرٌمةالبرن416180227ً

مسدوجهللا عبدأوتزغٌت417180743

مسدوجشٌماءزغلون418181333
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مسدوجلعزٌزةالصبري419180448

مسدوجحسناءبنمٌاح420181036

مسدوجلكبٌرةلدٌد421181592

مسدوجمحمدانصاري422180727

مسدوجمرٌمالطنان423180474ً

مسدوجٌوسفبولعضام424181125

مسدوجنادٌةبوشرٌط425181086

مسدوجعبدالرحٌمالهواوي426180671

مسدوجٌوسفاحولٌٌن427180068

مسدوجنادٌةشكٌر428181394

مسدوجالرحٌم عبدالواص429180678ً

مسدوجعبدالصمدالزغاري430180372

مسدوجوفاءعمار431181454

مسدوجأمالالكرٌم432180579ً

مسدوجعمرسعٌد بن اٌت433180841

مسدوجعبدالواحدالدبدوب434180320ً

مسدوجأمٌمةمٌسور435181717

مسدوجنبٌلالعسري436180493

مسدوجمنالالهان437180663ً
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مسدوجنزٌهةبلوط438180984

مسدوجنجاةخموس439181280

مسدوجسعٌدةلمعلم440181633

مسدوجخدٌجةلملوج441181638

مسدوجالرزاق عبدالغنجاوي442180526

مسدوجبشرىرخام443181304

مسدوجبشرىعك444181452ً

مسدوجالسعدٌةازناك445180115

مسدوجفاطمةزلول446181337ً

مسدوجلطٌفةحمو سٌدي اٌت447180869

مسدوجاسماعٌلوحمان اٌت448180915

مسدوججمالسعٌد اٌت449180867

مسدوجخالدإجماعن450180055

أمازيغيحزينثحتاري1189001

أمازيغيحرشيداعرب2189003

أمازيغيحالحسناحضي3189007
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