
التخصصاالسمالنسب  اإلمتحان رقمت ر

مزدوجمرٌمقدور اٌت1280879

مزدوجحكٌمةإحسان2280362

مزدوجالمصطفىسالم3280520

مزدوج نعٌمةالقزدٌر4280597

مزدوجاٌمانبدران5280479

مزدوجعبدهللاعماري6281085

مزدوجاحسانلمعٌدر7280813

مزدوجكمالالكشاكش8280523

مزدوجخدٌجةظرٌف9281061

مزدوجنوالاألفغان10280833ً

مزدوجندىمعدان11280189ً

مزدوجمنٌرةبوعلولو12280568

مزدوجخدٌجةاسحٌمد13280566

مزدوجمهديالطالب14280285ً

مزدوجمحمدلشهب15280774

مزدوجمرٌمالعبادي16280263

مزدوجمرٌمبٌة17280452

مزدوجٌونسمساوي18280804

مزدوجعزٌزةالفجوج19281063ً

مزدوجحنانالمتوكل20280548

مزدوجامٌن دي محماالقباج21281097

مزدوجسناءالكرن22280225ً

مزدوجهللا حبٌببوقدٌر23280228

مزدوجٌونسنانة بن24280249

مزدوجسارةالحافة25280086

مزدوجالزهراء فاطمةخٌرات26280238

مزدوجغزالنالخصال27280242

مزدوجكوترعالل28280107ً

مزدوجوسامقصاري29280033

مزدوجحفٌظةبلحو30280641

مزدوجعبدالحمٌدمحفوظ31280245

مزدوجرشٌدةالورد32280538

مزدوجسارةاقٌش33280236

مزدوجحناننزه34280231ً

مزدوجفاتحةباٌو35280993

مزدوجمرٌمجوجان36280826

مزدوج الزهراء فاطمةالمالك37280167ً

مزدوجثورٌةلبردي38280859

مزدوجمحمدالعلوي39280732

مزدوجرشٌدةفؤاد40281090

مزدوجسكٌنةابوفراج41280695

مزدوججهادالمصدوق42280919ً

2018 يناير-   عقود بموجب التوظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

الرحامنت: اإلقليميت المديريت

االبتدائي التعليم سلك

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي
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مزدوجسكٌنةزركان43280849

مزدوجفدوىبوطلب44280861

مزدوج اسماعٌل االشكر45280745

مزدوجاحالمشهروي46280451

مزدوجوفاءكفى47280006

مزدوجعبدالرحمانجدٌدة ابن48280852

مزدوججهادمعدان49280190ً

مزدوج الصادق عبدبنبال50280431

مزدوجالعابدٌن زٌنبنعزٌز51281031

مزدوج الحكٌم عبد صالح52280684ً

مزدوججوادالشهبون53280955ً

مزدوجمرٌم بون54280827ً

مزدوجالهامبلعٌشى55280583

مزدوجالسعدٌةالصاف56280082ً

مزدوجبشرىالغبراض57280186

مزدوجعبدالوهابفرتاش58280415

مزدوجبهٌجةالراحل59280360

مزدوجالزهراء فاطمة شاكر60280787

مزدوجمروىنشوق61280519

مزدوجإكراممخٌار62280435

مزدوجثورٌةبوزغٌبة63280962

مزدوجفاطمةموسى بن64280902

مزدوجلمٌاءكرٌم65280515

مزدوجزٌنبشكٌر66280553

مزدوجالعزٌز عبدغنام67280028ً

مزدوجسالمةعدنان68280686

مزدوجعٌنانازلماض69280656

مزدوجحلٌمة الكاٌدي70280986

مزدوجخدٌحةبنشقرون71280848

مزدوجبشرىاسامة72280392

مزدوجحلٌمةبوطٌب73280657

مزدوجالزهراء فاطمةرزوق بن74280655

مزدوجكوثراخراز75280842

مزدوججمٌلة اللةكوكن76280924ً

مزدوجخدٌجةمضهور77280239

مزدوجحسناءالفرغساوي78280563

مزدوجعمر البخاري 79280887

مزدوجٌاسٌنحٌمر بن80280266

مزدوجعاللالسباع81280105ً

مزدوجحمزاء العز ابو82280257

مزدوجأسماءالعزاب83280728ً

مزدوجهدىبركال84280210
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مزدوجوجدان سكٌن85280957ً

مزدوجنعٌمةلعوٌس86280679ً

مزدوجفوزٌةعرش87280297

مزدوجالجراريخدٌجة88280896

مزدوجالرحٌم عبدالكوري89280847

مزدوجالزهراء فاطةبوجملة90280693

مزدوجسكٌنةالكارح91280802

مزدوجالجبار عبددمشٌق92280982ً

مزدوج إٌمانالصبٌطً بن93280669

مزدوجالدٌن نورالعجاج بو94280243

مزدوجوفاءالشدان95280280ً

مزدوجنجالءالغزاوي96281058

مزدوجٌوسفالصدٌق97280974ً

مزدوجمرٌمعك98280484ً

مزدوجاملابوالعٌش99280357

مزدوججمالاٌوب100280087

مزدوجطه محمدلومن101280334ً

مزدوجبشرىالحوزي102280901

مزدوجالدٌن شرفمطوال103280192

مزدوجمرٌمحدٌر104280868

مزدوجالحسنحرف105280908

مزدوجابراهٌمالحامدي106280923

مزدوج ناجٌةمحمودي107280735

مزدوجخدٌجةالوردي108280642

مزدوجاسامةاوتشعٌبت109280916

مزدوجمحمدالعدراوي110280626

مزدوجالزهراء فاطمةظرٌف111281001

مزدوجسهامهاجر112280051

مزدوج هدىمخلوق113280491

مزدوجغزالنكمون114280856

مزدوجنادٌةالنخٌل115280863ً

مزدوج خدٌجةلبٌض116280234

مزدوجمحمدرمزي117280128

مزدوجالكرٌم عبدالمالح118280844

مزدوجشٌماءلمصدق119280812

مزدوجحمزةامزٌلن120280622

مزدوجالزهراء فاطمة	اشخاخ121281004

مزدوجالرحمان عبدبوزٌد122280734

مزدوجأناسعتو أوالد123280587

مزدوجزٌنبحور124280699

مزدوجالحسنٌةالصاف125280624ً

مزدوجنوالالبركاوي126280711
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مزدوجفاطمة الهوش127280761ً

مزدوجمصطفىمصطلح128280807

مزدوجبهٌجةالخٌاط129280031

مزدوجأٌوبفراح130280181

مزدوجبهٌٌجةاسوٌلم131280268

مزدوج سامٌة لودي132280037

مزدوج بوشرةاوزال133280589

مزدوجالسعدٌةبوداود134280746

مزدوجأمٌن	 محمدبوشوشة135280344

مزدوجابتسامالصغٌري136280603

مزدوجزكرٌاءفارق137281068

مزدوجٌوسفالرقٌب138281128ً

مزدوجزهرةالحضري139280690

مزدوجوئٌلطباش140280316

مزدوجخالدالخطاب141281133ً

مزدوجٌاسٌنالعٌداوي142280286

مزدوجعبدالرحٌمحارث143280854

مزدوجسناءحنٌن144280764

مزدوجحنانالنشٌوة145280873

مزدوجاسماعٌل محمدالروم146281145

مزدوجابتسامبواالعراب147280390

مزدوجسعٌدةلفقٌري148280910

مزدوجالندى قطرزٌرار149281003

مزدوجشٌماءجلٌل150280964

مزدوجالزهراء فاطمةكرٌم151280770

مزدوجنادٌة      الحمداوي152281152

مزدوج ابراهٌم  السمالل153280284ً

مزدوجدلٌلةالرام154280244ً

مزدوج عمادحمو أٌت155280206

مزدوجمروانعٌمارة156280667

مزدوجمرٌمدحان157280218ً

مزدوجسناءالواصف158280359

مزدوجزٌنبالنشٌوي159281137

مزدوجخالداللعب160280207ً

مزدوجلطٌفةشكور161281109

مزدوجحفصةشكرهللا162280733

مزدوجوفاءشتٌح163280004

مزدوجرجاءالبحٌري164280410

مزدوجرضاهٌدان165280055

مزدوجالطٌف عبدجواد166280633

مزدوجٌسرىولدا167280724

مزدوجحمزةضمٌري168280784
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مزدوجنادٌةمنصور169281100

مزدوجالهامعزٌز170280337

مزدوجالحكٌم عبدالعدنان171280023ً

مزدوجمحندالمحوب اٌت172280026

مزدوج خدٌجةبودٌنة173280835

مزدوجحمٌدالبحٌري174280608

مزدوجخدٌجةشرٌف175280224

مزدوجمحمدالحمرٌط176281000ً

مزدوج هشامالبحراوي177280035

مزدوجكرٌمةالكدان178280078ً

مزدوجمحمداتشعٌبت179280831

مزدوجمحمدصبري180280554

مزدوجمنٌرسٌكوك181281056

مزدوجفوزٌةجودي182280321

مزدوجسعٌدةفصاٌص183280646ً

مزدوجسفٌانالقسباوي184281057

مزدوجمٌنةالجدٌان185280421ً

مزدوجرشٌدةمحسٌن186280182

مزدوجرشٌدةالغبراض187280265

مزدوجخدىجةالناجى188280404

مزدوجاحمدالكرمات189280556

مزدوج إٌمانجمح آٌت190280070

مزدوجعمرلخمٌست191280909ً

مزدوجهشاماالغرٌب192280617ً

مزدوجمرٌمالحمٌدي193280681

مزدوجحبٌبةفاتح194280260ً

مزدوجفاطمةالزٌان195280401ً

مزدوجسالمحٌاة196280166

مزدوجمحمدالراوي 197281020

مزدوجحنانالٌمان198280639ً

مزدوج الدٌن عز الشرقاوي199280956

مزدوج القادر عبدبلحٌرش200281087

مزدوجخدٌجةالزكان201280453ً

مزدوجحورٌةرفا202280707

مزدوجعمرالمزاهر203280870

مزدوجسالمةلودي204280291

مزدوجحكٌمةبجدكن205280634ً

مزدوجهدىهٌبة206280340

مزدوجسكٌنةالرحمان207280578ً

مزدوجلطٌفةاللٌمون208280011ً

مزدوجعثمانمعطوف209280199

مزدوجكرٌمةغمٌط210280604
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مزدوجعبدالغفورالعبقاري211281083

مزدوجامٌنةالطٌب212280296ً

مزدوجعزالدٌنالمؤدن213281084

مزدوج الحبٌبمورٌد214280139

مزدوجالبدالًرفٌق215280535

مزدوجمٌنةالراحل216280341

مزدوجلطٌفةلخصٌم217281089

مزدوجاملالمتوكل218280371

مزدوجبدرروبال219280066

مزدوجصالحغٌات220280545

مزدوج عزالدٌنحجاج221280002ً

مزدوجالحمٌد عبدفخري222280888

مزدوجسفٌانمعوز223280815

مزدوجبدرسكٌن224280843ً

مزدوجحمٌدالعسول225280345ً

مزدوجاسماءالهداج226280347ً

مزدوجاللطٌف عبدالبرداع227280526ً

مزدوجرشٌدالمنتصٌر228280250

مزدوجسفٌانالموفق229280191

مزدوجسعٌدبلحوار230280572

مزدوجفوزٌةحمادة231280178

مزدوج فاطمةلعبادال 232280383

مزدوجالكرٌم عبدالحمٌان233280276ً

مزدوجخدٌجةالعالم234281077

مزدوجحٌاةعكاشة235280283

مزدوجرفٌقةعزوزي236280992

مزدوج	 أناسلعقٌق237280373

مزدوجمٌنةرضوان238281111

مزدوج  نزهةالعلوي239280573

مزدوجسومٌةازلك240280313

مزدوجمعادطلحة241280361

مزدوجالغمراويعبدالمنعم242280857

مزدوجالحسٌنبارا243280221

مزدوجتوفٌقالرٌة244280836

مزدوجمحمدلعتٌق245280113

مزدوجعبدالواحدالراشدي246280219

مزدوجلبنىشعو بن247280696

مزدوجٌاسٌنالعسول248280114ً

مزدوج   سناء     لعوٌنة249280501

مزدوجسهامأخوٌش250280591

مزدوجحبٌبةالباز251280471

مزدوجحنانكومٌة252280264
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مزدوجلمٌاءبورمضان253280184

مزدوجهجرتوزوز254280822

مزدوجنادٌةمكوار255280213

مزدوجزكرٌاءالناج256280096ً

مزدوجعبدالسالمعفون257280867

مزدوجخالدالهدان258280795ً

مزدوجاسماعٌلالعثمانً السباع259280143ً

مزدوج خدٌجةبات260280594ً

مزدوجعبدالعزٌزالحمري261280944

مزدوجٌوسفالمتوكل262280677

مزدوجاحمدالخٌاط263280375ً

مزدوجملٌكةالسعٌدي264280932

مزدوجاحمدالشرباوي265280124

مزدوج سكٌنةإموال266280841

مزدوجٌونسازطوط267280057ً

مزدوجخولةأورٌر268280106

مزدوجٌوسفامهٌرة269280202

مزدوجنجٌة الساٌح270280786

مزدوجنجٌةالداودي271280047

مزدوجوفاءصباح272280176ً

مزدوجمنٌركدٌرة273280022

مزدوجالسعدٌةفاضل274280165

مزدوجخدٌجةمعقول275280274

مزدوجرشٌدمنافر276280874

مزدوجخولةلحوٌدك بل277280730

مزدوجالرحٌم عبدالبرداع278280525ً

مزدوج  لعزٌزةلفطح279280889

مزدوج خدٌجةرزوق بن280280654

مزدوجحنانكجوجا281280261

مزدوجعزالدٌنلحٌان282280365

مزدوجرشٌدمعدن283280727ً

مزدوجمصطفىٌحٌاوي284280173

مزدوجمٌنةنبوي285280422

مزدوجزكرٌاءالسراخ286280938

مزدوجٌاسٌنلمعاش287280069ً

مزدوجالرحٌم عبدغفور288280043

مزدوجصباحعالم289280007ً

مزدوجالبشتاوٌةمرزاق290280209

مزدوجاللطٌف عبدبادٌس291280912

مزدوجٌوسفالسعٌدي292281092

مزدوجحسناءجبران293280579ً

مزدوجالهاملمسكٌن294280840
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مزدوجحنانغٌادي295280001

مزدوجامٌنالعبسان296280480ً

مزدوج حمزةالعابدي297280304

مزدوجهدىمبروك298280751

مزدوجرضوانالعامري299280093

مزدوجالرحٌم عبدالسمالل300280197ً

مزدوجعبدالغنًرشدي301280878

مزدوجحلٌمةحاسٌوة302280683

مزدوجفرٌداجمٌل303280003ً

مزدوجنجوىقسو304280839

مزدوجنعٌمةالغٌالن305280529ً

مزدوجاسماءبنعدنان306280758

مزدوجرشٌدالسباع307280041ً

مزدوجالدٌن سٌفسقري308280180

مزدوجمحمدالفاتح309280773ً

مزدوجمٌنةزنٌبر310280240

مزدوجنجاةابوالمشاعٌل311280496

مزدوجسهاممحسٌن312280368

مزدوجعائشةحسنة313280876

مزدوج لطٌفةبلمام314281104

مزدوجدنٌاناج315280366ً

مزدوجاسماءارٌف316280237ً

مزدوجمحمدمزوار317280119

مزدوجأٌوبكرٌم318280095

مزدوجمجٌدةبزاو319280692

مزدوجٌوسفمكافح320280468

مزدوجزٌنبالصغٌري321280546

مزدوجعتٌقةالحمري322280372

مزدوجسفٌانالحفٌان323281024

مزدوج مرٌم الجالل324280111ً

مزدوج المطلب عبد هدي325280350

مزدوجصفاءلحمن326281040ً

مزدوجمدٌحةبلٌٌل327280682

مزدوججهادالمتوكل328280477

مزدوجٌاسرالسوس329281073ً

مزدوجأحمدالبنون330280255ً

مزدوج نادٌةفرحون331280864

مزدوج ماجدةكرٌب332280600

مزدوجامٌناكشرٌد333280785

مزدوجحورٌةكرماج334280073

مزدوج حمزةالطوس335280886ً

مزدوج الرزٌق عبدالسعودي336280348
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مزدوجعبدااللهعتٌق337280317

مزدوجزٌنبحبٌبة338280325

مزدوجابرٌكهللا الدائم339280460

مزدوجحلٌمةجبران340281140

مزدوجخدٌجةانقٌرة341280364

مزدوجسعٌدةكرٌم342281066ً

مزدوجلٌلةالوال343280965ً

مزدوجعٌدةالفضل هل344280504

مزدوجأمٌنةالمٌمون345280907ً

مزدوج ابراهٌمالصفرٌت346280151ً

مزدوجٌوسفاعمٌم347280790ً

مزدوج نادٌةخٌرات348280705

مزدوجمحمدنصٌر349280384

مزدوجخالدنورالدٌن350280270

مزدوجمحمداجلبل351280157

مزدوججوادالطاهري352280034

مزدوجعبدهللاخالدي353280222

مزدوجسناءاروٌجع354280175ً

مزدوجبشرىالمعطوف355280211

مزدوج ابتسام العالم356280838

مزدوجالرزاق عبدراضٌة بن357280800

مزدوجلمٌاءعاقل358280966

مزدوجسفٌانابنوحجر359280678

مزدوجهدىالعٌادي360280715

مزدوجودادفضول361280269ً

مزدوجكمالماشت362280918ً

مزدوجعمرعلً أٌت363280382

مزدوجمحمددلاير364280145

مزدوج حسناءالكٌسائ365280619ً

مزدوجسناءالزات366281079

مزدوجاعبٌد بوٌدر367280858

مزدوجنادٌةالنان368280862ً

مزدوجسفٌانالسعٌد369280183

مزدوجرضواناعنٌبا370280710

مزدوجرضوانالحبٌب ابن371280142

مزدوجنبٌلنعمان372280586

مزدوجكوثرزربٌة373280323

مزدوجفوزٌةالربان374280115ً

مزدوج عبدالرحٌمالشواي375280056

مزدوجعزٌزالساهل376280779

مزدوجسعٌدلعجٌجٌل377280354

مزدوجاٌمانناور378280584
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مزدوج احسان العالوي379280328

مزدوجمٌلودالكمً 380280214

مزدوجموسىصابر381280879

مزدوجخدٌجةالطٌب أبو382280362

مزدوجالهامالعلوي383280520

مزدوجسارةالمروان384280597ً

مزدوجسعٌدةالنافع385280479

مزدوج سارة اغاي386281085

مزدوجمحمدالدرداري387280813

مزدوجحمزةالهرموش388280523ً

مزدوجخالدالمساوي389281061

مزدوجالسعدٌةابلعٌد390280833

مزدوجمحمدفندالت391280189

مزدوجمحمدالخصال392280568

أمازٌغٌةنجٌبكامول1289004

أمازٌغٌةمصطفىاللٌث2289005ً

أمازٌغٌةحلٌمةالصالح3289002
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