
التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

أمازيغيةفاطمةاحسٌن أٌت1389004

أمازيغيةأحمدأكناض2389001

أمازيغيةكرٌم راض3389003ً

مزدوجزكٌةالكمرة4380516

مزدوجمحمدسلٌمان5381114ً

مزدوجالكرٌم عبدمساعٌد6381410

مزدوججمالسلٌمان7381115ً

مزدوجٌوسفسعود8381104

مزدوجسعٌدةقٌسوم9381268ً

مزدوجمٌنةالصواب10380383

مزدوجسفٌانشباب11381131

مزدوجمحسنكامل12381273

مزدوجسمٌةالهرهاري13380611

مزدوجنورةبورج14380872ً

مزدوجامٌمةسلمات15381113

مزدوجملٌكةأزك16380106ً

مزدوجصفٌةلمتٌبت17381358

مزدوجعبدهللاامنزوي18380663

مزدوجبشرىابوالسعد19380015

مزدوجربٌعةبلكدٌة20380798

مزدوجحفصةطاك21381175ً

مزدوجهللا عبداللطفة22380527

مزدوجسارةقٌسون23381269ً

مزدوجعبدالسالمامششاك24380654

مزدوجالوهاب عبدالغالط25380449

مزدوجالمٌالبٌب26381320

مزدوجالزهراء فاطمةالتجان27380219ً

مزدوجسعٌدالثق28380225ً

مزدوجحفصةباعم29380745ً

مزدوجعبدهللاالسلٌمان30380344ً

مزدوجهدىازض31380100ً

مزدوجفوزٌةجلواج32380967

مزدوجولٌدأرماٌش33380093

مزدوجالدٌن بدرالحمرٌط34380251ً

مزدوججهادتكطاك35380938ً

مزدوجسلمىكلباح36380799ً

مزدوجمحمدلحرش37381324

مزدوجمحمدالخطٌب38380273ً

مزدوجحسنسعٌف39381107

مزدوجمحمدأمسكٌن40380652

2018 يناير-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

االبتدائي التعليم سلك
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي
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مزدوجأحمدحموش41381007

مزدوجمحمدسعٌد اٌد42380730

مزدوجمصطفىالمكرد43380572

مزدوجٌاسٌنالشبٌك44380360ً

مزدوجكلثومبنزٌد45380829

مزدوجمرادكوكـلو46381305

مزدوجاسماءزالغ47381083

مزدوجحسنٌةبوستة48380886

مزدوجعثمانالدٌن سٌف49381121

مزدوجكمالدعل50381049ً

مزدوجٌوسفبزار51380766

مزدوجمحمدعدي ابن52380012

مزدوجالقلوب قوتبوضربة53380892

مزدوجرضوانعلم54381211ً

مزدوجاسماعٌلغناج55381230

مزدوجفوزٌةالكوزي56380524

مزدوجكبٌرةالحوزي57380255

مزدوجالدٌن صالحتاودي58380931

مزدوجحفٌظةاشٌبان59380143

مزدوججوادبلحنكٌة60380787

مزدوجامٌنةالقوي عبد61381188

مزدوجفتٌحةبرهٌش62380763

مزدوجٌوسفلهنٌدة63381369

مزدوجمرٌمالمولى عبد64380723

مزدوجمرٌمالكمري65380517

مزدوجنزٌهةصغٌر66381166

مزدوجسناءبوبكري67380857

مزدوجسعٌدزٌان68381093

مزدوجالزهرةحدان69380988ً

مزدوجالسعدٌةالدالح بن70380806

مزدوجغٌثةوشكاد71381497

مزدوجرقٌةاغاٌو72380162

مزدوجالرزاق عبدلحموز73381326

مزدوجفاطمةنعٌم74381470

مزدوجٌوسفادالقائد75380070

مزدوجسلوىبوسبٌح76380885

مزدوجخالدلقلٌسا77381349

مزدوجزكرٌاءالحٌمر78380266

مزدوجتوفٌقالشافع79380353ً

مزدوجالزهراء فاطمةشبشوب80381133
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مزدوجالرزاق عبداضلٌعة81380145

مزدوجٌوسفالمنصور82380576

مزدوجحسناءعبدالهادي83381189

مزدوجلحرٌشًالحسٌن84380241

مزدوجكرٌمبوضرقة85380893

مزدوجعمرداٌر86381040

مزدوجأنسبزي87380767

مزدوجأٌوبمربوح88381392ً

مزدوجاسماءالحوزي89380254

مزدوجهشامفرٌندي90381247

مزدوجاسماءالقرطوش91380478ً

مزدوجلٌلىبمارت اٌت92380713

مزدوجرشٌداٌرفان93380732

مزدوجمنىالدهري94380289

مزدوجحلٌمةشاكر95381126

مزدوجخدٌجةالعالم96380432ً

مزدوجنادٌةكرطان97381281

مزدوجسمٌةالبلدي98380206

مزدوجالفتاح عبدسحمادة99381100

مزدوجغزالنبلعكٌد100380789

مزدوجعمرالصبان101380375

مزدوجمحمدصائب102381158

مزدوجزهٌرةبارزٌان103380743

مزدوجعبدالرحٌمجوبرة104380976

مزدوجهللا عبدامجهادي105380641

مزدوجثورٌةفٌتح106381250ً

مزدوجعزالدٌنغٌبش107381233

مزدوجبهٌجةبوزرمٌن108380882

مزدوجنضٌرةلبجول109381315ً

مزدوجاسماعٌلموح110381439

مزدوجاللطٌف عبدصبور111381161

مزدوجنجاةكرٌم112381293

مزدوجسعدٌةبوهدما113380916

مزدوجحفٌظالمهداوي114380584

مزدوجبوشرىبوعقلٌن115380895

مزدوجكبٌرةقنابعو116381261

مزدوجفاطمةصف117381167ً

مزدوجشرٌفةحبٌب118380985ً

مزدوجسفٌانقضبان119381258ً

مزدوجابراهٌمبوكرفاوي120380904
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مزدوججمٌلةدالم121381052

مزدوجمحمدطوٌل122381179

مزدوجخولةمورٌطان123381441

مزدوجعزٌزاككر124380176

مزدوجفراحأمزٌل125380648

مزدوجكلثومبوشٌنة126380889

مزدوجمحمدالجرمون127380228ً

مزدوجٌوسفبلقوس128380796

مزدوجرشٌدةالناجم129380593

مزدوجالزهراء فاطمةحنٌوي130381016

مزدوجصالحةخداوي131381024

مزدوجاالله عبدسبعٌن132381097

مزدوجالكبٌر عبدجنوي133380973

مزدوجٌوسفقمحة134381260

مزدوجطارقالسنان135380350ً

مزدوجفاطمةلعجٌل136381337

مزدوجحنانازٌك137380113ً

مزدوجمحمدبنطور138380834

مزدوجرقٌةتوفٌق139380946

مزدوجحفٌظةباري140380744

مزدوجزكرٌاءالشمس141380365ً

مزدوجالعزٌز عبدسخ142381101ً

مزدوجاحمدبابا143380738

مزدوجمحمدورخ144381494

مزدوجمحمدالعسري145380424

مزدوجالحسناعلً احماد اٌت146380720

مزدوجعبدالرحٌمصغٌر147381165

مزدوجنادٌةاالكرٌبة148380188

مزدوجهشاماهبول149380677

مزدوجمحمدالدحٌس150380281ً

مزدوجحمٌدالمساعٌف151380555

مزدوجمحمدبٌقش152380929

مزدوجالرحمان عبداموكاي153380666

مزدوجكرٌمةالبٌار154380212

مزدوجعمادالمنٌار155380580

مزدوجنهىدورٌك156381055

مزدوجنوالالزهاري157380318

مزدوجزٌنبزاز158381074

مزدوجاسامةشوطا159381148

مزدوجمٌلودةالبهالً بن160380805
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مزدوجعزٌزةكتٌف161381275ً

مزدوجغزالنالنعمة162380599

مزدوجأحمدشارة163381122

مزدوجهدىالكرض164380505ً

مزدوجحٌاةبال165380779

مزدوجسناءامنصور166380665

مزدوجامالالراض167380298ً

مزدوجالرحٌم عبدبوفنزي168380900

مزدوجالرحٌم عبدالتوغش169380224ً

مزدوجفراحبوانخدامن اٌت170380715

مزدوجمحمدزوتان171381092ً

مزدوجابتسامخدٌري172381026

مزدوجعاطقةافلٌس173380164

مزدوجمحمدموزون174381442

مزدوجمرٌماحوٌده175380060

مزدوجلطٌفةكوك176381306ً

مزدوجابراهٌمحجوض177380987

مزدوجالزهراء فاطمةامشٌمش178380655

مزدوجالجلٌل عبدالقصبة179380482

مزدوجعبدالعزٌزبوسري180380887

مزدوجالرحٌم عبدعمران181381216ً

مزدوجهشامصبار182381159

مزدوجشٌماءالمراوي183380546

مزدوجلحسنمٌدو184381447

مزدوجٌوسفشكري185381139

مزدوجاسماءالنسم186380598

مزدوجالحسنبوجها187380862

مزدوجٌوسفأخراز188380061

مزدوجلطٌفةماووت189381375

مزدوجعبدالجلٌلباه190380749ً

مزدوجالزهراء فاطمةاشدٌك191380129

مزدوجاالله عبدالعطاطري192380430

مزدوجنعٌمةبوتب193380858ً

مزدوجحسنتكوسٌن194380939

مزدوجنوالسعٌدو195381106

مزدوجمدٌحةالزنكدي196380317

مزدوجنعٌمةبوصبع197380890

مزدوجسعٌدةخرطوش198381028

مزدوجبشرىالهرم199380610

مزدوجضحىبران200380755ً
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مزدوجالدٌن عزاكطوان201380175

مزدوجاٌمانغال202381224ً

مزدوجمحمدمقس203381427

مزدوجنادٌةالحمدي204380248

مزدوجمرٌمطوٌل205381178

مزدوجسناءاوبركة206380684

مزدوجالدٌن نورشرار207381134

مزدوجلطبفةفخاش208381237

مزدوجنورةلبرٌر209381317

مزدوجعبدالصمدالحجل210380232ً

مزدوجعائشةعامر211381183

مزدوجسكٌنةبوحب212380864ً

مزدوجرقٌةزمركو213381085

مزدوجمحمدعشعاش214381204

مزدوجمباركاكزار215380172

مزدوجحفصةالمصل216380564ً

مزدوجكبٌرةضرنٌف217381172

مزدوججمالصراي218381164

مزدوجرضوانالنظاظر بو219380847

مزدوجرشٌدبنهان220380842ً

مزدوجسهاممهل221381437ً

مزدوجعائشةاٌالالن222380736

مزدوجنسرٌناروٌدي223380095

مزدوجالكوشًعدال224381197

مزدوجسعٌدمحبوب225381382

مزدوجرشٌدالسباع226380333ً

مزدوجٌاسٌنبنزكار227380827

مزدوجاٌمانقٌسوم228381267ً

مزدوجخدٌجةالدروٌش229380286

مزدوجخدٌجةعزي230381202

مزدوجٌوسفموتح231381438

مزدوجنادٌةامنصور احمد اٌت232380707

مزدوجنوراالشاكر233380355

مزدوجبدرلبارض234381313ً

مزدوجحجوبةالطٌفور235380402

مزدوجعباللحسن بن236380816

مزدوجعثمانبورشوق237380874

مزدوجسهامنٌار238381476

مزدوجمعادبوجمٌرة239380861

مزدوجٌاسٌنمزوزي240381405
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مزدوجعائشةوداد241381491

مزدوجبشرىالحسم242380236ً

مزدوجهندالراج243380295ً

مزدوجسهامزبٌدة244381075

مزدوجبشرىجدي245380960

مزدوجأسماءالتروي246380221

مزدوجهشامالعبدال247380407ً

مزدوجحنانأخراز248380062

مزدوجإلهامشمٌكل249381145ً

مزدوجالدٌن صالحالحربل250380234ً

مزدوجسامًاصراٌدي251380144

مزدوجمصطفىارزٌك252380089ً

مزدوجالحسٌنالغرٌس253380448ً

مزدوجفاتحةبولخبا254380907

مزدوجاللطٌف عبدالسباع255380332ً

مزدوجلطٌفةالمعٌزي256380569

مزدوجماجدةزمهرٌر257381087

مزدوجاناصرمرٌم258381401

مزدوجلٌلةاعفان259380156

مزدوجهند   احمد اٌت260380706

مزدوجحنانالهٌتم261380623ً

مزدوجفوزٌةكودار262381304

مزدوجنجٌةاشهوف263380137ً

مزدوجسومٌةشاكر264381127

مزدوجنورالدٌنالعسري265380423

مزدوجعبدالرزاقالصغراوي266380379

مزدوجمنانمٌنة267381449

مزدوجسعادالشبان268380359ً

مزدوجغزالنالحكٌم269380245ً

مزدوجالقادر عبدبوافود270380850

مزدوجهندالمكوان271380573

مزدوجاسماعٌلبوحنوان272380868

مزدوجرشٌدةقٌسوم273381264

مزدوجانتصارالروٌس274380311ً

مزدوجامشطونلحسن275381325

مزدوجلمٌاءداودي276381039

مزدوجٌاسٌنبوزٌد277380884

مزدوجفاطمةحم278381009ً

مزدوجالسعدٌةعدان279381198

مزدوجالزهراء فاطمةالصول280380384ً
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مزدوجلطٌفةالصحراوي281380376

مزدوجمحمدالمعٌدٌم282380568

مزدوجمحمدلوالٌد283381372

مزدوجفضٌلةجو284380974

مزدوجسعٌدالكر285380498

مزدوجرانٌاهراٌد286381478

مزدوجكماللمدك287381360

مزدوجبوبكرشلح288381141

مزدوجسعٌدلمغور289381364

مزدوججمٌلةادامسعود290380071

مزدوجرشٌدمنصور291381434

مزدوجخولةفروز292381244

مزدوجعثمانالحواص293380253

مزدوجعبدالرحمانالسبٌوي294380334

مزدوجهللا هبةدغش295381050

مزدوجاٌمانشمس296381144ً

مزدوجمحمدسخٌر297381102

مزدوجهاجرالقشاش298380481

مزدوجرشٌدلغبٌرة299381343

مزدوجرجاءاحجٌر300380050

مزدوجأحمدالكرع301380507ً

مزدوجعمرناصح302381455

مزدوجالعزٌز عبدصبري303381160

مزدوجمٌنةمماد304381433

مزدوجاسماءاجروض305380041

مزدوجمرٌمبوكرٌل306380905ً

مزدوجفاطمةاحلٌوت307380053ً

مزدوجمرٌماحمٌم308380057

مزدوجلحسنلمران309381361ً

مزدوجولٌدرٌحان310381073

مزدوجسعٌددباج311381041

مزدوجمحمدكجان312381276

مزدوجأٌوبالعزٌز313380421

مزدوجالجلٌل عبدجادل314380951ً

مزدوجإبراهٌمالصبان315380374

مزدوجعٌسىعلً اٌت316380724

مزدوجملٌكةالولدة317380631

مزدوجعبدالرحٌممحشٌد318381385

مزدوجخدٌجةالداودي اٌت319380711

مزدوجعبدالمغٌثبلقصح320380794
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مزدوجرشٌدناسك321381454

مزدوجحبٌبةبورضى322380876

مزدوجمٌنةالطالب اٌت323380712

مزدوجامٌنةبوتكرسا324380860

مزدوجحلٌمةالخضري325380272

مزدوجغرغٌزالسالم عبد326381187

مزدوجاسماعٌلبواسفارن327380849

مزدوجمصطفىالبدازي328380192

مزدوجنهٌدبوحجرى329380865

مزدوجمرٌملمشاعب330381363ً

مزدوجاٌمانبنٌامنة331380843

مزدوجمحمدالزرٌوٌل332380313

مزدوجالسالم عبدالهروٌض333380612

مزدوجحلٌمةخشتور334381030

مزدوجعمرلكروك335381354ً

مزدوجٌوسفالعسري336380426

مزدوجاسماعٌلعدنان337381199

مزدوجالسعدٌةقشقاش338381256

مزدوجمحمدددحنا339381046

مزدوجعبدالرحٌمالوهلول340380632ً

مزدوجماجدةالبركاوي341380200

مزدوجنعمانرحن342381065

مزدوجعبدالرحٌمادٌونس343380084

مزدوجشٌماءشرٌباتو344381137

مزدوجسعٌدوراد345381493

مزدوجخالداجضهم346380043

مزدوجمحمدالعوادلة347380439

مزدوجطارقمارور348381374

مزدوجملٌكةالعدنان349380413ً

مزدوجحسنخربوش350381027

مزدوجسكٌنةالوال351380626ً

مزدوجحسنالجامع352380226ً

مزدوجمحمدعمر بن اٌت353380714

مزدوجاحمدالصاع بن354380809

مزدوجالحبٌبعالب355381210

مزدوجالمصطفىاالشهب356380185

مزدوجمرٌمالرفاع357380308ً

مزدوجاللطٌف عبددٌدي بن358380812

مزدوجحمٌدبوندو359380914

مزدوجفاطمةشارج360381123
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مزدوجاحمدخرصة اٌت361380721

مزدوجبشرىلفرٌد362381346

مزدوجعائشةأرباح363380085

مزدوجعائشةالهان364380604ً

مزدوجلٌلىمٌنوش365381451

مزدوجنزهةالٌمن366380634ً

مزدوجكوثرالحٌل367380264ً

مزدوجاحمدالهالل368380615ً

مزدوجإكرامخٌري369381037

مزدوجرشٌدةشبرو370381132

مزدوجالهامالمستفٌد371380559

مزدوجنورةلبٌض372381321

مزدوجربٌعالهن373380619ً

مزدوجالمجٌد عبدباتوم374380739ً

مزدوجحنانضعٌف375381173

مزدوجنعٌممةالحر اٌت376380710

مزدوجحبٌبةانعٌنع377380674

مزدوجهندعجول378381195ً

مزدوجمحندأبغوغ379380007

مزدوجمرٌمالمسلك380380562

مزدوجخولةاعال381380158

مزدوجمحمدلعشاري382381339

مزدوجٌاسٌنالبداوي383380193

مزدوجمرٌماواسٌف384380682

مزدوجخالدعمٌري385381219

مزدوجهناءالغنضور386380451

مزدوجعزٌزةاهضٌر387380680

مزدوجٌوسفعدٌل388381200ً

مزدوجسمٌرةالمرابط389380543

مزدوجمحمدالزغموت390380315ً

مزدوجرشٌدجرٌد391380966

مزدوجنادٌةصٌف392381171ً

مزدوجسعادالزٌتون393380325ً

مزدوجعبدااللهبالحجام394380746

مزدوجعبدالجلٌلنعٌم395381469

مزدوجالزهراء فاطمةالحرش396380235ً

مزدوجعبدالسالمالعابدي397380405

مزدوجالمختارعصبان398381205

مزدوجٌاسٌنإٌغمور399380734

مزدوجواصفحسٌن400380997
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مراكش آسفي

مزدوجغزالنالقٌرع401380486

مزدوجعبدالرحمانبوحماد402380867

مزدوجالمصطفىالمصل403380565ً

مزدوجاللطٌف عبدالناج404380594ً

مزدوجالحسنكٌوال405381312ً

مزدوجعائشةالهتهوت406380605

مزدوجالزهراء فاطمةازك407380105ً

مزدوجٌاسٌنزروق408381079

مزدوجفاطمةحرمو409380993

مزدوجكمالاعوٌسة بن410380803

مزدوجعبدهللاعالم411381182

مزدوجابراهٌممقدم اٌت412380727

مزدوجاعبوشبلقوب413380795ً

مزدوجسناءبواقنٌطر414380851

مزدوجالحسنبوطٌب415380894

مزدوجزكرٌاءبوكطاٌة416380906

مزدوجابراهٌمدباج417381042

مزدوجإسماعٌلواف418381488ً

مزدوجخدٌجةساه419381095ً

مزدوجفاطمةكروم420381287ً

مزدوجعبدهللااعباش421380149

مزدوجصباحالعبضالوي422380409

مزدوجمحمداحمانً اٌت423380704

مزدوجوفاءسنان424381118

مزدوجحمزةهناوي425381483

مزدوجٌسرىشاكري426381129

مزدوجمحمدبنطور427380833

مزدوجالحسٌنالوزكان428380630ً

مزدوجمارٌةالعدراوي429380411

مزدوجحورٌةصنهاج430381169ً

مزدوجفاضللبٌب431381319

مزدوجوهبةشاكر432381125

مزدوجلحسنبومور433380912

مزدوجٌوسفكلم434381299ً

مزدوجالرحٌم عبدالدروس435380284ً

مزدوجامٌنةالعجان436380410

مزدوجزهٌرغلٌوش437381229

مزدوجكلثومالكلخة438380515

مزدوجحجٌبةالسانٌة439380330

مزدوجمرٌةالمجٌبر440380536
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مزدوجنسرٌنالفالح441380459ً

مزدوجسمٌرةلخبٌري442381328

مزدوجامالالفالق443380460

مزدوجزهرةبلحماٌد444380785

مزدوجخدٌجةلعوان445381341

مزدوجفاطمةكرٌري446381291

مزدوجرحمةاسكري447380119

مزدوجلحسناقرقاو448380168

مزدوجحناناجرار449380040

مزدوجربٌعةشوٌكة450381150

مزدوجعبدالحقالصدف451380377ً

مزدوجزٌنبالردمان452380302

مزدوجنبٌلةالقصبة453380483

مزدوجاحمدبوحرٌش454380866

مزدوجمحمدحول455381019ً

مزدوجمحمدكسوس456381296

مزدوجمرٌمعنترة457381220

مزدوجالمصطفىاٌسكت458380733

مزدوجمحمدسبتاوي459381096

مزدوجسمٌرةاسكٌر460380121

مزدوجالهاشمًاعسٌلة461380155

مزدوجرشٌدواف462381489ً

مزدوجمرٌملبهانة463381318

مزدوجعبدهللابنمدي464380838

مزدوجالحسٌنالتجان465380218ً

مزدوجٌاسٌناركٌزة466380092

مزدوجمصطفىاشوٌطر467380142

مزدوجحبٌبةالهرج468380609

مزدوجلطٌفةالكوت469380521ً

مزدوجالمنان عبدالعلم470380433ً

مزدوجالحكٌم عبدالحمامص471380246ً

مزدوجٌونسلزا472381332

مزدوجكرٌمةدوان473381053

مزدوجاسماعٌلدكداك474381051ً

مزدوجخدٌجةبالل475380782ً

مزدوجفوزٌةبالخراز476380747

مزدوجخالدغنام477381231ً

مزدوجعبدالواحدشهمة478381147

مزدوجٌوسفاقبال479380167

مزدوجٌاسٌنبوعالم480380897

Page 12/13



التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

2018 يناير-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

االبتدائي التعليم سلك

الصويرة: اإلقليميت المديريت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

مزدوجالزعٌماٌمان481380737

مزدوجمحمدأبوالعولة482380016

مزدوجالزهراء فاطمةالعٌمش483380445
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