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الرياضياتعلي الساخي238

الرحامنة
الرياضياتعمر الحارك239

الرحامنة
الرياضياتمصطفى بوسكور240

الرحامنة
االجتماعياتسناء اصبيرو241

الرحامنة
االجتماعياتغزالن االدريسي242

الرحامنة
االجتماعياتمريم غيات243

الرحامنة
االجتماعياتهشام مازن244

الرحامنة
االجتماعياتمحمد سحمود245

الرحامنة
االجتماعياتيوسف بوطرف246

الرحامنة
االجتماعياتالكريم عبد الخلوقي247

الرحامنة
االجتماعياتحمزة بونوارة248

الرحامنة
االجتماعياتحسن حافظي249

الرحامنة
االجتماعياتشعيب لعسيلي250

الرحامنة
االجتماعياتطارق لعريني251

الرحامنة
االجتماعياتنورالدين دنون252
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الرحامنة
االنجليزية اللغةيوسف حسيني253

الرحامنة
االنجليزية اللغةعادل بوعبدلي254

الرحامنة
االنجليزية اللغةمحمد الناجي255

الرحامنة
االنجليزية اللغةحيدة أيوب256

الرحامنة
االنجليزية اللغةعبدالرحيم كني257

الرحامنة
الفرنسية اللغةئشة عا هللا عبد اد258

الرحامنة
الفرنسية اللغةصوفيا بادن259

الرحامنة
الفرنسية اللغةلطيفة جمر260

الرحامنة
الفرنسية اللغةأحالم بوصبعات261

الرحامنة
الفرنسية اللغةهند القلش262

الرحامنة
الفرنسية اللغةمريم الوردي263

الرحامنة
الفرنسية اللغةالزهراء فاطمة وحداني264

الرحامنة
الفرنسية اللغةنجمة الورز265

الرحامنة
الفرنسية اللغةحمزة طيرف266

الرحامنة
الفرنسية اللغةاسامة المتوسط267

الرحامنة
الفرنسية اللغةعدنان بدرو268

الرحامنة
الفرنسية اللغةانوار بادسي269

الرحامنة
الفرنسية اللغةسفيان بدوح270

الرحامنة
الفرنسية اللغةالهادي عبد الناصري271

الرحامنة
الفرنسية اللغةسعيد الروحة272

الرحامنة
الفرنسية اللغةالغفور عبد مولوع273

الرحامنة
الفرنسية اللغةكمال الطوسي274

الرحامنة
الفرنسية اللغةحسن الشرع ايت275

الرحامنة
الفرنسية اللغةرشيد بمليح276

الرحامنة
الفرنسية اللغةنبيل بالهادي277

الرحامنة
العربية اللغةبنعيسى تورية278

الرحامنة
العربية اللغةجبران بوشرة279

الرحامنة
العربية اللغةاألزهري خديجة280
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الرحامنة
العربية اللغةهللا سعد شريفة281

الرحامنة
العربية اللغةالبيضاوي رضوان282

الرحامنة
العربية اللغةهللا جابا العزيز عبد283

الرحامنة
العربية اللغةالهوى عماد284

الرحامنة
العربية اللغةالحافظي بوبكر285

الرحامنة
العربية اللغةاعلي حميد286

الرحامنة
العربية اللغةصالح اد الواحد عبد287

الصويرة
الفلسفةنعيمة سمير288

الصويرة
الفلسفةياسين الضفاري289

الصويرة
المعلومياتسليمة الناجي290

الصويرة
المعلومياتسعاد البيراع291

الصويرة
المعلومياتغزالن منير292

الصويرة
المعلومياتمحمد عمري293

الصويرة
البدنية التربيةمحمد سواح294

الصويرة
البدنية التربيةاكرام المباركي295

الصويرة
البدنية التربيةخولة البلقاني296

الصويرة
البدنية التربيةالرزاق عبد الوديعي297

الصويرة
البدنية التربيةالرحيم عبد أكزار298

الصويرة
البدنية التربيةالمهدي تمي299

الصويرة
البدنية التربيةالفتاح عبد بنهنية300

الصويرة
البدنية التربيةعمر أوزين301

الصويرة
البدنية التربيةمصطفى تولوت302

الصويرة
البدنية التربيةسعيد حاببي303

الصويرة
البدنية التربيةياسين الفرجي304

الصويرة
البدنية التربيةمحمد سائح305

الصويرة
البدنية التربيةمحمد منتير306

الصويرة
البدنية التربيةسفيان القضاوي307

الصويرة
االسالمية التربيةالوهاب عبد الشلح308
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الصويرة
االسالمية التربيةالغني عبد الحادكة بن309

الصويرة
االسالمية التربيةمريم عبال بن310

الصويرة
االسالمية التربيةالعربي حسان311

الصويرة
والكيمياء الفيزياءجهان الغالبي312

الصويرة
والكيمياء الفيزياءنضال العرابي االدريسي313

الصويرة
والكيمياء الفيزياءزهيرة المناني314

الصويرة
والكيمياء الفيزياءمجدولين حصين315

الصويرة
والكيمياء الفيزياءنادية لمغور316

الصويرة
والكيمياء الفيزياءهاجر الناضي317

الصويرة
والكيمياء الفيزياءخالد تفرا318

الصويرة
والكيمياء الفيزياءإبراهيم اإلبراهيمي319

الصويرة
والكيمياء الفيزياءعماد اولعيدي320

الصويرة
والكيمياء الفيزياءعزيز الكاسم321

الصويرة
والكيمياء الفيزياءمصطفى بنواحمان322

الصويرة
والكيمياء الفيزياءعمر امزيلن323

الصويرة
والكيمياء الفيزياءمحمد الكر324

الصويرة
والكيمياء الفيزياءالدين صالح احديدو325

الصويرة
والكيمياء الفيزياءهمام ابعالل326

الصويرة
والكيمياء الفيزياءمصطفى وشرار327

الصويرة
والكيمياء الفيزياءعبدالرحمان دينار328

الصويرة
والكيمياء الفيزياءايوب اشباني329

الصويرة
والكيمياء الفيزياءحمزة القرس330

الصويرة
والكيمياء الفيزياءمحمد العسري331

الصويرة
والكيمياء الفيزياءالرحيم عبد ملوك332

الصويرة
واالرض الحياة علومكريم الغرايب333

الصويرة
واالرض الحياة علوممالك فردوس مهداني334

الصويرة
واالرض الحياة علومسارة هافت335

الصويرة
واالرض الحياة علومامل الخطابي336
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الصويرة
واالرض الحياة علومرباب بنبوشعيب337

الصويرة
واالرض الحياة علومكوثر عيسى ايت338

الصويرة
واالرض الحياة علومأسماء أشحرور339

الصويرة
واالرض الحياة علومطارق مشلوخ340

الصويرة
واالرض الحياة علوممحمد حجة بن341

الصويرة
واالرض الحياة علومنبيل اسخيرة342

الصويرة
واالرض الحياة علومكمال الباز343

الصويرة
واالرض الحياة علوممنتصر زعيزاع344

الصويرة
واالرض الحياة علومكمال لمنعي345

الصويرة
واالرض الحياة علومهشام لمغاري346

الصويرة
واالرض الحياة علومأمين محمد زميصو347

الصويرة
واالرض الحياة علومالفتاح عبد المحمدي348

الصويرة
واالرض الحياة علومالحكيم عبد كعاري349

الصويرة
واالرض الحياة علوماشرف الحجراوي350

الصويرة
الرياضياتالمجيد عبد النشوي351

الصويرة
الرياضياتجهان بنزوين352

الصويرة
الرياضياتالزهراء فاطمة الهبري353

الصويرة
الرياضياتفاطمة الحواش354

الصويرة
الرياضياتماجدة موخطاطيف355

الصويرة
الرياضياتهند لوطفي356

الصويرة
الرياضياتحنان ناصر357

الصويرة
الرياضياتزينب لعرج358

الصويرة
الرياضياتالعربي بريديز359

الصويرة
الرياضياتالكبير عبد النشوي360

الصويرة
الرياضياتعلي اموزك361

الصويرة
الرياضياترشيد ازروال362

الصويرة
الرياضياتمحمد بنواحمان363

الصويرة
الرياضياتمحمد موهو بن364
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الصويرة
الرياضياتمصطفى اعطار365

الصويرة
الرياضياتسمير مدكن366

الصويرة
الرياضياتماسين لوداوي367

الصويرة
الرياضياتخالد الزوين368

الصويرة
الرياضياتهشام الخنكي369

الصويرة
الرياضياتالرحيم عبد سبا370

الصويرة
الرياضياتالحق عبد النويكة371

الصويرة
الرياضياتمصطفى موهيين372

الصويرة
الرياضياتمحمد بركات373

الصويرة
الرياضياتيونس العالمة374

الصويرة
الرياضياتمحمد إدلحسن375

الصويرة
الرياضياتمحمد كريوي376

الصويرة
الرياضياتمحمد داهي377

الصويرة
الرياضياتمحمد مومن378

الصويرة
الرياضياتحسن اوداهي379

الصويرة
الرياضياتمصعب اتزمورت380

الصويرة
االجتماعياتحجيبة سعيدو381

الصويرة
االجتماعياتنوال الدين سراج382

الصويرة
االجتماعياتعزيز اخراز383

الصويرة
االجتماعياتعادل العباسي384

الصويرة
االجتماعياتجمال بومشماش385

الصويرة
االجتماعياتالبشير نوحي386

الصويرة
االجتماعياتالسعيد االطرش387

الصويرة
االجتماعياتالكريم عبد اليحياوي388

الصويرة
االجتماعياتمحمد دالمي389

الصويرة
االجتماعياتجواد الغزواني390

الصويرة
االجتماعياتالرحيم عبد شونيظ391

الصويرة
االجتماعياتالكريم عبد السندوبي392
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الصويرة
االجتماعياتالفتاح عبد اجديد393

الصويرة
االجتماعياتخالد ازلف394

الصويرة
االجتماعياتالمنعم عبد ياسين395

الصويرة
االنجليزية اللغةالمراكشي حنان396

الصويرة
االنجليزية اللغةفنان حنان397

الصويرة
االنجليزية اللغةالمسعودي محمد398

الصويرة
االنجليزية اللغةالكبير عبد الحيان399

الصويرة
االنجليزية اللغةحسن واكريم400

الصويرة
االنجليزية اللغةبخباش سمير401

الصويرة
االنجليزية اللغةعدي الكريم عبد402

الصويرة
االنجليزية اللغةيوسف متوكل403

الصويرة
االنجليزية اللغةيوسف الوافي404

الصويرة
االنجليزية اللغةمحمد ادريسي405

الصويرة
الفرنسية اللغةهند الشعيبي406

الصويرة
الفرنسية اللغةخديجة اعطار ايت407

الصويرة
الفرنسية اللغةجميلة اسبيكة408

الصويرة
الفرنسية اللغةمريم الزاهل409

الصويرة
الفرنسية اللغةعتيقة فارس410

الصويرة
الفرنسية اللغةحمزة زكار411

الصويرة
الفرنسية اللغةيوسف بوعدي412

الصويرة
الفرنسية اللغةالعزيز عبد مصباحي413

الصويرة
الفرنسية اللغةالحفيض عبد المحجوب أيت414

الصويرة
الفرنسية اللغةيوسف راجع415

الصويرة
الفرنسية اللغةخالد زاية416

الصويرة
الفرنسية اللغةعبداالله البركة417

الصويرة
الفرنسية اللغةالحميد عبد جباري418

الصويرة
الفرنسية اللغةرشيد المحجوب ايت419

الصويرة
الفرنسية اللغةعبدهللا اليعقوبي420
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

الصويرة
الفرنسية اللغةعصام كجضاض421

الصويرة
الفرنسية اللغةنورالدين أركايك422

الصويرة
الفرنسية اللغةحسن بوهوش423

الصويرة
الفرنسية اللغةطارق بوكركور424

الصويرة
الفرنسية اللغةعبدالهادي الحيمر425

الصويرة
العربية اللغةحليمة سمير426

الصويرة
العربية اللغةوجدان الفناني427

الصويرة
العربية اللغةمليكة المنبر428

الصويرة
العربية اللغةعزيز محيب429

الصويرة
العربية اللغةكمال الداهي430

الصويرة
العربية اللغةسلمان نعينيعة431

الصويرة
العربية اللغةجبور ادريس432

الصويرة
العربية اللغةالرشيدي الخالق عبد433

الصويرة
العربية اللغةأشباك ياسين434

الصويرة
العربية اللغةالدردوري هللا عبد435

الصويرة
العربية اللغةعمر بوالطرحات436

الصويرة
العربية اللغةمحمد قلمون437

الصويرة
العربية اللغةحسن ملهو أيت438

الصويرة
العربية اللغةعٌزيز الزين439

الصويرة
العربية اللغةابراهيم الصالح440

اليوسفية
الفلسفةشفيق مشقوقي441

اليوسفية
الفلسفةيونس دحمان442

اليوسفية
المعلومياتالدين شرف وكريم443

اليوسفية
المعلومياتاحمد بلكرن444

اليوسفية
البدنية التربيةسميرة الحلومي445

اليوسفية
البدنية التربيةخالد العرايش446

اليوسفية
البدنية التربيةيوسف زيدان447

اليوسفية
البدنية التربيةأنس الظريف448
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

اليوسفية
البدنية التربيةامين محمد بكني449

اليوسفية
البدنية التربيةعمر الهاللي450

اليوسفية
االسالمية التربيةكبيرة الكرماعي451

اليوسفية
االسالمية التربيةمبارك باز452

اليوسفية
االسالمية التربيةالغفور عبد العمراني453

اليوسفية
االسالمية التربيةابراهيم اخرضيض454

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءالزهراء فاطمة الخلفاوي455

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءمحمد نسر456

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءالحق عبد سميح457

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءمحمد دهيم458

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءمحمد الصنيبي459

اليوسفية
والكيمياء الفيزياءالنبي عبد شراضي460

اليوسفية
واالرض الحياة علوممريم الحاتمي461

اليوسفية
واالرض الحياة علومخديجة أديان462

اليوسفية
واالرض الحياة علومعبدالصادق العزوزي463

اليوسفية
واالرض الحياة علوماسامة متبير464

اليوسفية
واالرض الحياة علومالعالي عبد بلكرن465

اليوسفية
واالرض الحياة علوممحماد الوزكيتي466

اليوسفية
واالرض الحياة علومسعيد سعيف467

اليوسفية
واالرض الحياة علومجواد أديان468

اليوسفية
واالرض الحياة علومعمر افيفن469

اليوسفية
واالرض الحياة علومزكرياء اوركوس470

اليوسفية
الرياضياتفاطمة تاشفين471

اليوسفية
الرياضياتعائشة بونصر472

اليوسفية
الرياضياتالعزيز عبد العطافي473

اليوسفية
الرياضياتيوسف اخيدار474

اليوسفية
الرياضياتادريس لعسافري475

اليوسفية
الرياضياتياسين أمين476
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

اليوسفية
الرياضياتالرحمان عبد بنميمو477

اليوسفية
الرياضياتأنوار الكورض478

اليوسفية
الرياضياتاللطيف عبد عكرود479

اليوسفية
الرياضياتوليد ازواني480

اليوسفية
الرياضياتياسر حديق481

اليوسفية
الرياضياتعبدالعزيز اتشنكة482

اليوسفية
الرياضياتسعيد الزوين483

اليوسفية
الرياضياتفيصل الدابيس484

اليوسفية
الرياضياتطارق بلفقيرة485

اليوسفية
االجتماعياتجميلة الوحداني486

اليوسفية
االجتماعياتزهيرة الشلحة بن487

اليوسفية
االجتماعياتحسن بلقاضي488

اليوسفية
االجتماعياتمحمد كريش489

اليوسفية
االجتماعياتياسين الجردي490

اليوسفية
االجتماعياتالكريم عبد ياسين491

اليوسفية
االجتماعياتربه عبدو الكسيري492

اليوسفية
االنجليزية اللغةناصف هيبة493

اليوسفية
االنجليزية اللغةأيوب أكزال494

اليوسفية
االنجليزية اللغةأزبيليح أمين محمد495

اليوسفية
الفرنسية اللغةسميرة الماشي496

اليوسفية
الفرنسية اللغةلحسن سماللي497

اليوسفية
الفرنسية اللغةخالد بوكرن498

اليوسفية
الفرنسية اللغةمحمد القدوري499

اليوسفية
الفرنسية اللغةحمزة لونيري500

اليوسفية
الفرنسية اللغةرشيد حدو501

اليوسفية
الفرنسية اللغةالدين صالح الهاللي502

اليوسفية
الفرنسية اللغةمحمد االدريسي503

اليوسفية
الفرنسية اللغةعمر الطالب بن504
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

اليوسفية
الفرنسية اللغةجواد لفريندي505

اليوسفية
الفرنسية اللغةالسعيد به أيت506

اليوسفية
الفرنسية اللغةسعد بحر اإلدرسي507

اليوسفية
الفرنسية اللغةمحمد بوناكي508

اليوسفية
الفرنسية اللغةمحمد محسين509

اليوسفية
الفرنسية اللغةخالد بنشيخ510

اليوسفية
الفرنسية اللغةزكرياء أحرش511

اليوسفية
العربية اللغةعفيفة مرموش512

اليوسفية
العربية اللغةكمال ازرايدي513

اليوسفية
العربية اللغةالعزيز عبد مصلوح514

اليوسفية
العربية اللغةجواد كصار515

اليوسفية
العربية اللغةحمزة ناصرالدين516

اليوسفية
العربية اللغةالعالي عبد الكرًطي517

اليوسفية
العربية اللغةمعاد باكيز518

شيشاوة
الفلسفةمحمد امغوس519

شيشاوة
الفلسفةعبدالرحيم الوراقي بن520

شيشاوة
المعلومياتيوسف برهون521

شيشاوة
المعلومياتأميمة الطواطي522

شيشاوة
البدنية التربيةسناء الدهبي523

شيشاوة
البدنية التربيةحمزة كوحيلة524

شيشاوة
البدنية التربيةسفيان بوناصر525

شيشاوة
البدنية التربيةالعالي عبد الناجحي526

شيشاوة
البدنية التربيةالصمد عبد فخش527

شيشاوة
البدنية التربيةايوب العمراني528

شيشاوة
البدنية التربيةمروان البراق529

شيشاوة
االسالمية التربيةالحسن بويفر530

شيشاوة
االسالمية التربيةالواحد عبد اعوط531

شيشاوة
االسالمية التربيةهللا عبد بايه بن532
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

شيشاوة
والكيمياء الفيزياءالمرشيق حبيب533

شيشاوة
والكيمياء الفيزياءرشيد اكضيض534

شيشاوة
والكيمياء الفيزياءعبدالحكيم متوكل535

شيشاوة
والكيمياء الفيزياءايوب ادقي536

شيشاوة
واالرض الحياة علومرشيدة طاهر537

شيشاوة
واالرض الحياة علومعبدهللا األزهري538

شيشاوة
واالرض الحياة علومحفصة جنداب539

شيشاوة
واالرض الحياة علومسعيدة الحيان540

شيشاوة
واالرض الحياة علومفاطمة ادالحاج541

شيشاوة
الرياضياتالزهراء فاطمة الناني542

شيشاوة
الرياضياتكريمة احدجي543

شيشاوة
الرياضياتيوسف الخيرفيه544

شيشاوة
الرياضياتكوثر اعملي545

شيشاوة
الرياضياتمريم الميساوي546

شيشاوة
الرياضياتياسين بنهيالل547

شيشاوة
الرياضياترشيد الفتيحي548

شيشاوة
الرياضياتاسماعيل والهاب549

شيشاوة
الرياضياتحمزة الحبشي550

شيشاوة
الرياضياتسعيد بويوزكارن551

شيشاوة
الرياضياتاحماد افقير552

شيشاوة
الرياضياتغفران بوستة553

شيشاوة
الرياضياتحفيظ باسالم554

شيشاوة
الرياضياتاحمد لعباد555

شيشاوة
الرياضياتمحمد اوكزي556

شيشاوة
الرياضياتعبدالكبير علوان557

شيشاوة
الرياضياتمحمد الحبيبي558

شيشاوة
االجتماعياتحسن لحميدي559

شيشاوة
االجتماعياتمريم رشيد560
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

شيشاوة
االجتماعياتالبشير شوقي561

شيشاوة
االجتماعياترضوان بوحوحو562

شيشاوة
االجتماعياتإسماعيل الشرقاوي563

شيشاوة
االجتماعياتسعيد إدحمان564

شيشاوة
االجتماعياتمحمد صفراوي565

شيشاوة
االجتماعياتاللٌطيف عبد السنبري566

شيشاوة
االجتماعياتالحسن احمد نايت567

شيشاوة
االجتماعياتمحمد السالم568

شيشاوة
االجتماعياتحمو بعلي569

شيشاوة
االجتماعياتاإلله عبد عاشق570

شيشاوة
االنجليزية اللغةكنزة القوادسي571

شيشاوة
االنجليزية اللغةسمر سمير572

شيشاوة
االنجليزية اللغةفاطمة هماد573

شيشاوة
االنجليزية اللغةنرجس الرشدي574

شيشاوة
الفرنسية اللغةمهى ريان575

شيشاوة
الفرنسية اللغةنبيل العوني576

شيشاوة
الفرنسية اللغةكريمة اجالل577

شيشاوة
الفرنسية اللغةمنى خربوش578

شيشاوة
الفرنسية اللغةمريم شنتوفي579

شيشاوة
الفرنسية اللغةسناء الوجودي580

شيشاوة
الفرنسية اللغةنجاة أكوزمت581

شيشاوة
الفرنسية اللغةأندلس كفيح582

شيشاوة
الفرنسية اللغةرشيدة الحسن علي ايت583

شيشاوة
الفرنسية اللغةخولة الصادق584

شيشاوة
الفرنسية اللغةفتيحة بيدو585

شيشاوة
الفرنسية اللغةفاطمة القاضي أيت586

شيشاوة
الفرنسية اللغةمريم مزور587

شيشاوة
الفرنسية اللغةزينب غيث588
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

شيشاوة
الفرنسية اللغةياسمينة يسعدن و589

شيشاوة
الفرنسية اللغةفاطمة مومن ايت590

شيشاوة
الفرنسية اللغةسارة كمال591

شيشاوة
الفرنسية اللغةعائشة انزار592

شيشاوة
الفرنسية اللغةجمال أمديد593

شيشاوة
الفرنسية اللغةزكرياء الهنائي594

شيشاوة
الفرنسية اللغةالكريم عبد المودن595

شيشاوة
العربية اللغةادعال رشيدة596

شيشاوة
العربية اللغةلعسري ابراهيم597

شيشاوة
العربية اللغةكرومي عائشة598

شيشاوة
العربية اللغةروض هدى599

شيشاوة
العربية اللغةسلمان لبنى600

شيشاوة
العربية اللغةفاتل زهراء601

شيشاوة
العربية اللغةالسربوت كريمة602

شيشاوة
العربية اللغةمنير تورية603

شيشاوة
العربية اللغةسهام اشيط604

شيشاوة
العربية اللغةفسيح حنان605

شيشاوة
العربية اللغةفاضل أبو وفاء606

شيشاوة
العربية اللغةايمان جربوع607

شيشاوة
العربية اللغةغزالن امريود608

شيشاوة
العربية اللغةالصالحي يوسف609

شيشاوة
العربية اللغةجاللي يونس610

شيشاوة
العربية اللغةالجيد محمد611

شيشاوة
العربية اللغةسفيان احماد ايت612

شيشاوة
العربية اللغةإفراضن حسن613

شيشاوة
العربية اللغةالتزكيني العزيز عبد614

السراغنة قلعة
الفلسفةخديجة خالد615

السراغنة قلعة
الفلسفةميلودة سليم616
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

السراغنة قلعة
الفلسفةالزهراء فاطمة شايب617

السراغنة قلعة
الفلسفةالرحيم عبد البرادي618

السراغنة قلعة
الفلسفةابراهيم لباعلي619

السراغنة قلعة
المعلومياتكوثر لشكر620

السراغنة قلعة
المعلومياترحاب الكرام621

السراغنة قلعة
المعلومياتمريم لوزاني ا622

السراغنة قلعة
المعلومياتصبرولين جبران623

السراغنة قلعة
المعلومياتايمان الطاهري624

السراغنة قلعة
المعلومياتجمال حنين625

السراغنة قلعة
البدنية التربيةجواد باهدي626

السراغنة قلعة
البدنية التربيةرضوان عياش627

السراغنة قلعة
البدنية التربيةسهام الكدي628

السراغنة قلعة
البدنية التربيةسميحة لمصدق629

السراغنة قلعة
البدنية التربيةمحمد بوركانا630

السراغنة قلعة
البدنية التربيةسعيد الكومي631

السراغنة قلعة
البدنية التربيةانوار العناوي632

السراغنة قلعة
البدنية التربيةمهدي الشطيبي633

السراغنة قلعة
البدنية التربيةمحمد الدعراك634

السراغنة قلعة
البدنية التربيةجمال الطوسي635

السراغنة قلعة
البدنية التربيةسفيان الساري636

السراغنة قلعة
البدنية التربيةالفتاح عبد الزيات637

السراغنة قلعة
البدنية التربيةمحمد الزاعم638

السراغنة قلعة
البدنية التربيةيوسف لمطاعي639

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةاإلله عبد محسن640

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةربيعة الخنك641

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةالدين صالح العسولي642

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةأيوب خي643

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةرشيد العبدالوي العلوي644
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةمحمد كنجيح645

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةحمزة اباون العبار646

السراغنة قلعة
االسالمية التربيةالعزيز عبد اعراب647

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءخديجة الصاني648

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءحياة اكد649

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءلطيفة الراجي650

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءكوثر المزدي ايت651

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءخولة البويحياوي652

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءحياة العلياني653

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءالرحمان عبد السرار654

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءعبدهللا أقرو655

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءصالح البشراوي656

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءأناس السريدي657

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءمحمد لبريني658

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءنبيل الشرار659

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءحسن اتمكونت660

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءزكرياء مشكور661

السراغنة قلعة
والكيمياء الفيزياءعبداالله الرايس662

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومهناء مواد663

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومحجيبة العبداللوي664

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومريم مكماسي665

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومالزهراء فاطمة كشريني666

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومحنان البوهالي667

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علوممريم العاطري668

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومخولة حناني669

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومابتسام المصريوي670

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علوممينة ير يد ايت671

السراغنة قلعة
واالرض الحياة علومخديجة جرو672
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التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسمالترتيبي الرقم

 لجهة اإلقليمية بالمديريات- 2018 فوج-  األكاديمية أطر تعيينات الئحة

-الثانوي التعليم سلك-   أسفي مراكش

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

السراغنة قلعة
الرياضياتخالد المرابطي673

السراغنة قلعة
الرياضياتطارق خوبيد674

السراغنة قلعة
الرياضياتاالبراهيمي ابراهيم675

السراغنة قلعة
الرياضياتالهادي عبد لعبيد676

السراغنة قلعة
الرياضياتبوشرى لعزيري677

السراغنة قلعة
الرياضياتحياة الزغيري678

السراغنة قلعة
الرياضياتكريمة الفيروزبدي679

السراغنة قلعة
الرياضياترجاء بندوى680

السراغنة قلعة
الرياضياتامنة حضرية681

السراغنة قلعة
الرياضياتمريم القاديري682

السراغنة قلعة
الرياضياتخديجة العساوي683

السراغنة قلعة
الرياضياتزينب بوكيو684

السراغنة قلعة
الرياضياتمحسن البرطيلة685

السراغنة قلعة
الرياضياتالرحيم عبد السماللي686

السراغنة قلعة
الرياضياتمعاد بوشتلة687

السراغنة قلعة
الرياضياتعبدالباري ازرورة688

السراغنة قلعة
الرياضياتفيصل النعناعي689

السراغنة قلعة
الرياضياتالدين بدر برادة690

السراغنة قلعة
الرياضياتحمزة فاتح691

السراغنة قلعة
الرياضياتمحمد العمراني692

السراغنة قلعة
الرياضياتمحمد جاطا693

السراغنة قلعة
الرياضياتعبدالرحيم المتوكل694

السراغنة قلعة
الرياضياتاسماعيل جعفر695

السراغنة قلعة
الرياضياتعبدالمجيد الخلفي696

السراغنة قلعة
الرياضياتعثمان المرابطي697

السراغنة قلعة
الرياضياتعبدالحكيم بويسيل698

السراغنة قلعة
الرياضياتالدين صالح اكرم699

السراغنة قلعة
الرياضياتحمزة لشقر700
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السراغنة قلعة
الرياضياتمهدي لغزايلي701

السراغنة قلعة
الرياضياتهشام حريشة702

السراغنة قلعة
الرياضياتمحمد حمود703

السراغنة قلعة
الرياضياتالدين نور خترا ايت704

السراغنة قلعة
االجتماعياترشيد بنربيعة705

السراغنة قلعة
االجتماعياتعفاف لمباردي706

السراغنة قلعة
االجتماعياتوفاء قاسمي707

السراغنة قلعة
االجتماعياتحسناء عاللي708

السراغنة قلعة
االجتماعياتخليفة الطاهري709

السراغنة قلعة
االجتماعياتخليفة سالك710

711ٌ السراغنة قلعة
االجتماعياتنادية بال يت ا

السراغنة قلعة
االجتماعياتحياة بنقريفة712

السراغنة قلعة
االجتماعياتالزهراء فاطمة بوجليدة713

السراغنة قلعة
االجتماعياتنادية منواري714

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةاسماء لفخر ابو715

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةرشيدة ادبوجنان716

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةالمتوكل لطيفة717

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةمحماد غين بن718

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةالتكاني عبدالغفور719

السراغنة قلعة
االنجليزية اللغةاللطيف عبد كمال720

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةحسناء الزعيري721

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةمريم بنكريش722

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةزهيرة النميري723

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةالزهراء فاطمة بركة724

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةصوفيا الزين725

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةسهام لخناتي726

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةدليلة العموري727

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةامال ابى بن728
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السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةخديجة مطهر729

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةسعيدة عبادي730

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةزكرياء اسعيدي731

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةالمهدي تنضوفت732

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةاإلله عبد البازيني733

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةنسيم بلكوش أيت734

السراغنة قلعة
الفرنسية اللغةشرف ازناك735

السراغنة قلعة
العربية اللغةلصيف الرحيم عبد736

السراغنة قلعة
العربية اللغةالمؤدن الكريم عبد737

السراغنة قلعة
العربية اللغةالعليش خديجة738

السراغنة قلعة
العربية اللغةالدين عماد بسمة739

السراغنة قلعة
العربية اللغةعوريش سلمى740

السراغنة قلعة
العربية اللغةلكحل نسيمة741

السراغنة قلعة
العربية اللغةالحمداوي جميلة742

السراغنة قلعة
العربية اللغةأعدي ليلى743

السراغنة قلعة
العربية اللغةنعيمة لكريدة744

السراغنة قلعة
العربية اللغةايعيش بن ياسين745

السراغنة قلعة
العربية اللغةابعاش يحيى746

السراغنة قلعة
العربية اللغةعلولي محمد747

السراغنة قلعة
العربية اللغةأوكوجيل يوسف748

السراغنة قلعة
العربية اللغةالحسناوي محمد749

السراغنة قلعة
العربية اللغةلقصير جمال750

السراغنة قلعة
العربية اللغةالفخار العالي عبد751

السراغنة قلعة
العربية اللغةالصمد عبد الطالب ايت752

السراغنة قلعة
العربية اللغةأشيبان يوسف753

السراغنة قلعة
العربية اللغةأحمد الفتاشي754

السراغنة قلعة
العربية اللغةفكار محمد755
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