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الفلسفةمريماكتراب97203017

الفلسفةعزالديننموح107203303

الفلسفةعبداللطيفبن ابيه117203164
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الفلسفةعبد الواحدشيشي127203237

الفلسفةالمهدينيني137203304

الفلسفةليلةعباسي147203243

الفلسفةايوبايت العربي157203137

الفلسفةيوسفبنعدي167203173

الفلسفةفاطنةالميموني177203112

الفلسفةمحمدايت بابانيما187203140

الفلسفةعبد اللطيفخدودي197203208

الفلسفةمحمدمساعيد207203285

الفلسفةنورالدينأحاو217203003

الفيزياء والكيمياءحسنلمسيح17208475

الفيزياء والكيمياءناديةالمنداوي27208192

الفيزياء والكيمياءأيوبصعصاع37208406

الفيزياء والكيمياءناجي آدمخريبش47208364

الفيزياء والكيمياءالمهديالكزار57208173
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الفيزياء والكيمياءكوثربلقائد67208279

الفيزياء والكيمياءاسماعيلعفيف77208422

الفيزياء والكيمياءزهيرتنضوفت87208341

الفيزياء والكيمياءعبداإللهالعسولي97208146

الفيزياء والكيمياءأيوبفرحات107208433

الفيزياء والكيمياءعمادالبازة117208053

الفيزياء والكيمياءحكيمةبلقايد127208278

الفيزياء والكيمياءسكينةشقرون137208395

الفيزياء والكيمياءاكرامبويوم147208338

الفيزياء والكيمياءبهيةايت دوصو157208244

الفيزياء والكيمياءالحسنابوعلي167208008

الفيزياء والكيمياءسوفيانكشاف177208452

الفيزياء والكيمياءربابأوكاكة187208230

الفيزياء والكيمياءخليلالطاهري197208129

الفيزياء والكيمياءرشيدالتازي207208061
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الفيزياء والكيمياءمريماالدريسي227208045

الفيزياء والكيمياءسعيدةبعزيز237208267

الفيزياء والكيمياءالحسينالضفاري247208127

الفيزياء والكيمياءثوريةالدمير257208092

الفيزياء والكيمياءحمزةسالم267208392

الفيزياء والكيمياءجوادالعفيفي277208148

الفيزياء والكيمياءغيثةبنزغار287208295

الفيزياء والكيمياءهاجرالقوشي297208168

الفيزياء والكيمياءفؤادالرامي307208094

الفيزياء والكيمياءحمزةأيت عبد العالي317208249

الفيزياء والكيمياءمحمد امينخروبة327208363

الفيزياء والكيمياءمحسنبوطالب337208324

الفيزياء والكيمياءحمزةأيت احمد347208233

الفيزياء والكيمياءأحمدغوت357208430
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الفيزياء والكيمياءعبدالفتاحايت بن المدني367208240

الفيزياء والكيمياءعبد الفتاحايت الطالب377208237

الفيزياء والكيمياءعبدهللاالزيوي387208113

الفيزياء والكيمياءهجربوزرود397208311

الفيزياء والكيمياءسكينةبلعضايلي407208277

الفيزياء والكيمياءعبد الهاديسرطاطي417208389

الفيزياء والكيمياءأسماءايت الطالب427208236

الفيزياء والكيمياءاحمدبوالسايح437208302

الفيزياء والكيمياءحسناومرزوك447208231

الفيزياء والكيمياءمحسنانعينيعة457208226

الفيزياء والكيمياءوسامبنيجة467208299

الفيزياء والكيمياءنريمانايت عدي477208252

الفيزياء والكيمياءلحسنالتغزاوي487208062

الفيزياء والكيمياءلبنىأمهارش497208223

الفيزياء والكيمياءعبلةأسوس507208027
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الفيزياء والكيمياءالكوشيالمجيد517208181

الفيزياء والكيمياءمحمدلفروجي527208467

الفيزياء والكيمياءفاطمة الزهراءالعمراني537208149

الفيزياء والكيمياءمريمالشهيبة547208122

الفيزياء والكيمياءشرفلحراري557208458

الفيزياء والكيمياءياسينالتمتام567208064

الفيزياء والكيمياءياسينبنفراج577208298

الفيزياء والكيمياءامالالعيار587208156

الفيزياء والكيمياءاحمدايت صالح597208247

الفيزياء والكيمياءنهيلةلقطيب607208468

الفيزياء والكيمياءمحمدراجي عفوة617208375

الفيزياء والكيمياءسعيدةبوعمير627208327

الفيزياء والكيمياءمصطفىصلحي637208408

الفيزياء والكيمياءمريمالرتبي647208096

الفيزياء والكيمياءحمزةبزوزي657208264
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الفيزياء والكيمياءزينبالعسال667208142

الفيزياء والكيمياءمحمدالطالبي677208128

الفيزياء والكيمياءسعدالعزاب687208140

الفيزياء والكيمياءاميمةالباردي697208051

الفيزياء والكيمياءعبد اللطيفالتهامي707208065

الفيزياء والكيمياءحسامبلعبار717208276

الفيزياء والكيمياءالرحاليلشهب727208463

الفيزياء والكيمياءعبدالسالمالموكن737208198

الفيزياء والكيمياءوجدانبشر747208265

الفيزياء والكيمياءمحمدشكور757208398

الفيزياء والكيمياءاسماعيلادياسين767208020

الفيزياء والكيمياءحسناضريكة777208031

الفيزياء والكيمياءيوسفبوكيالن787208332

الفيزياء والكيمياءحسنالعسري797208143

الفيزياء والكيمياءطارقنبار807208501
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الفيزياء والكيمياءمعادالعمري817208152

الفيزياء والكيمياءالحسينهكو827208507

الفيزياء والكيمياءحفيظالرية837208100

الفيزياء والكيمياءسفيانلكويي847208472

الفيزياء والكيمياءسعيدقائد الغابة857208440

الفيزياء والكيمياءخديجةبن عزوز867208290

الفيزياء والكيمياءعبد الحكيملكحل877208469

الفيزياء والكيمياءعبدالرحمانعجمي887208415

الفيزياء والكيمياءعبد المولىابوعلي897208009

الفيزياء والكيمياءندوةالعموري907208153

اللغة اإلنجليزيةنورالدينالدحاوي17211094

اللغة اإلنجليزيةحسنالحيمر27211086

اللغة اإلنجليزيةمحمدالمنصوري37211218

اللغة اإلنجليزيةروقيةلدغم47211541

اللغة اإلنجليزيةعبد الفتاحالديماني57211099
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اللغة اإلنجليزيةالغاليايت امغار67211268

اللغة اإلنجليزيةعثمانحرواش77211412

اللغة اإلنجليزيةزكرياءكندود87211536

اللغة اإلنجليزيةأنسسلمان97211453

اللغة اإلنجليزيةامالفوزي107211516

اللغة اإلنجليزيةزينبامزوز117211238

اللغة اإلنجليزيةحنانحافظ127211408

اللغة اإلنجليزيةهاجرأبوزيد137211008

اللغة اإلنجليزيةزينبالضروي147211144

اللغة اإلنجليزيةفاطمةابايح157211001

اللغة اإلنجليزيةفاتحةكشطوط167211531

اللغة اإلنجليزيةسميرةعبد المولى177211486

اللغة اإلنجليزيةاشرفالراجي187211102

اللغة اإلنجليزيةأسماءالزنجلي197211111

اللغة اإلنجليزيةعبدالهاديبالماية207211295
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اللغة اإلنجليزيةسعيدتمادلة217211396

اللغة اإلنجليزيةرشيدالحسيسن227211077

اللغة اإلنجليزيةمريمايت لحسن اعلي237211283

اللغة اإلنجليزيةعبد الوهاببنان247211340

اللغة اإلنجليزيةاسماءبلوريدي257211324

اللغة اإلنجليزيةخولةالزاكي267211109

اللغة اإلنجليزيةفاطمة الزهراءالريمي277211108

اللغة اإلنجليزيةسارةالصغير287211142

اللغة اإلنجليزيةحامدعبدربي297211490

اللغة اإلنجليزيةإيمان العربالمصالحي307211209

اللغة اإلنجليزيةعبد العزيزبوتجكات317211355

اللغة اإلنجليزيةشاديةرضوان327211433

اللغة اإلنجليزيةحنانالتهاهما337211068

اللغة اإلنجليزيةسهامالسخيري347211117

اللغة اإلنجليزيةايوبموح357211589
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اللغة اإلنجليزيةمينةبيشيشي377211391

اللغة اإلنجليزيةفاطمة الزهراءسورني387211458

اللغة اإلنجليزيةحسناءالتاغي397211066

اللغة اإلنجليزيةأرسموكإسماعيل407211032

اللغة اإلنجليزيةالحسينالحيان417211081

اللغة اإلنجليزيةأسامةالطايع427211148

اللغة اإلنجليزيةعائشةالفاروق437211186

اللغة اإلنجليزيةفاطمة الزهراءعابيدي447211483

اللغة اإلنجليزيةأسيةالمسعودي457211207

اللغة اإلنجليزيةعبدالعاطيعتيق467211492

اللغة اإلنجليزيةمحمداتنان477211013

اللغة اإلنجليزيةياسميناميران487211246

اللغة اإلنجليزيةعبد الحكيماغندا497211037

اللغة اإلنجليزيةهشامبلفاسي507211319
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اللغة اإلنجليزيةهاجرعبد الوارث517211488

اللغة اإلنجليزيةعصماءالمشاوري527211208

اللغة اإلنجليزيةمحمداديونس537211024

اللغة اإلنجليزيةحمزةبلفاسي547211318

اللغة اإلنجليزيةزينبالطوراحي557211151

اللغة اإلنجليزيةجمالالحيداوي567211084

اللغة اإلنجليزيةمروانايت رئيس577211275

اللغة اإلنجليزيةعبد الكريمبن حيسون587211331

اللغة اإلنجليزيةزكيةلمديني597211557

اللغة اإلنجليزيةنزهةالرابحي607211101

اللغة اإلنجليزيةحسنبن عبوا617211339

اللغة اإلنجليزيةعبد الكريمزاكي627211437
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اللغة الفرنسيةسارةالباهي387204041
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اللغة الفرنسيةناديةبال427204215

اللغة الفرنسيةسوميةالمخطاري437204153

اللغة الفرنسيةبدرالريحاني447204079

اللغة الفرنسيةصراطالعلواوي457204121

اللغة الفرنسيةانسبوطوال467204250

اللغة الفرنسيةابراهيمالكطع477204140

اللغة الفرنسيةدنياالجكاني487204055

اللغة الفرنسيةطارقلمامي497204382

اللغة الفرنسيةحنانالسرغني507204089

اللغة الفرنسيةخولةخليف517204284

اللغة الفرنسيةنعيمةوزاك527204420

اللغة الفرنسيةالحسنرزقي537204299
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اللغة الفرنسيةعبد الكبيربوسعيد737204245
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اللغة الفرنسيةمريمالفقري807204132
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اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءالعامري887204112

اللغة الفرنسيةزينباليازيدي897204178

اللغة الفرنسيةخديجةأيت فقير علي907204202

اللغة الفرنسيةياسمينادعلي917204017

اللغة الفرنسيةهاجرالصبيحي927204103

اللغة الفرنسيةمريةاتميم937204008

اللغة الفرنسيةاسماءالرايس947204075

اللغة الفرنسيةيوسفصبح957204329

اللغة الفرنسيةمحمد أيوبلمين967204388

اللغة الفرنسيةحاتمالرفاع977204077
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اللغة الفرنسيةسميرةالصديق1047204105

اللغة الفرنسيةيونسبولعظام1057204256

اللغة الفرنسيةسهامالبركاوي1067204044

اللغة الفرنسيةحفيظةحدوفان1077204273

اللغة الفرنسيةميمونةالمهداوي1087204160

اللغة الفرنسيةمريمطارق1097204338

اللغة الفرنسيةايت خوياعبد الصمد1107204345

اللغة الفرنسيةمباركادالخضير1117204015

اللغة الفرنسيةحنانالسعدي1127204092

اللغة الفرنسيةأيوب مصطفىعرفة1137204349
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اللغة الفرنسيةناديةبن عطوش1197204229

اللغة الفرنسيةعبد الهادياروش1207204019

اللغة الفرنسيةابراهيمايت لحسن1217204205

اللغة الفرنسيةخديجةبن حدة1227204228

اللغة الفرنسيةوسيمالحمادي1237204061

اللغة الفرنسيةرضىعطي1247204352

اللغة الفرنسيةسميرةايت اومغار1257204194

اللغة الفرنسيةسعادصابر1267204328

اللغة الفرنسيةنسرينمنجي1277204399

اللغة الفرنسيةاسيةالبهتي1287204046
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اللغة الفرنسيةنسرينجبوري1337204264

اللغة الفرنسيةمريمسالمي1347204311

اللغة الفرنسيةمجيدةاكجيل1357204033

اللغة الفرنسيةانيسةالعلوي االسماعيلي1367204122

اللغة الفرنسيةلطيفةالجعدر1377204054

اللغة الفرنسيةاسيةالحياني1387204066

اللغة الفرنسيةلطيفةسميك1397204314

اللغة الفرنسيةسناءسهول1407204316

اللغة الفرنسيةأمينةالظاهر1417204110

اللغة الفرنسيةإشراقخشعي1427204283

اللغة الفرنسيةشعيبدندوني1437204294
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اللغة الفرنسيةعبدالهاديالكريتي1547204139

اللغة الفرنسيةمحمد امينالسعدي1557204093

اللغة الفرنسيةربيعةأكضاش1567204035

اللغة الفرنسيةعائشةأمهيدي1577204186
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المعلومياتأمالالشاطر17205023

المعلومياتهشامشوقي27205062

المعلومياتلبنىالبرنوسي37205011
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المعلومياترجاءوهبي147205076
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المعلومياتحسناءاسقزاي167205004
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علوم الحياة واألرضياسينحضيري97210271

علوم الحياة واألرضمحمدسراط107210292

علوم الحياة واألرضخديجةوحمان117210385

علوم الحياة واألرضخالدفارسي127210318
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

.التسجيل بإجراءات القيام لهم يتسنى حتى ،2019 دجنبر 02 اإلثنين يوم وذلك ،(فروعه أحد أو الرئيس المقر)

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضسارةكرام137210335

علوم الحياة واألرضهشامجدييي147210266

علوم الحياة واألرضامينالناشط157210138

علوم الحياة واألرضحسناءخوشان167210278

علوم الحياة واألرضكريمةقمبوع177210330

علوم الحياة واألرضعزيزةهبشان187210380

علوم الحياة واألرضخديجةبومكات197210251

علوم الحياة واألرضوئامبلفقيرة207210199

علوم الحياة واألرضليلىبوازران217210221

علوم الحياة واألرضسوميةكرفيسي227210336

علوم الحياة واألرضأسامةالمسلك237210125

علوم الحياة واألرضعبد العزيزسومد247210294

علوم الحياة واألرضبوبكرالفقيه257210110

علوم الحياة واألرضخدوجدواجي267210281

علوم الحياة واألرضسعيدحسناوي277210270

Page 61/66



التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت
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.التسجيل بإجراءات القيام لهم يتسنى حتى ،2019 دجنبر 02 اإلثنين يوم وذلك ،(فروعه أحد أو الرئيس المقر)

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضحمزةأمجاهدي287210146

علوم الحياة واألرضعبد الرحيمبخاش297210189

علوم الحياة واألرضزينبحمرالراس307210274

علوم الحياة واألرضسناءبوكركور317210246

علوم الحياة واألرضليلىبوشحمة327210240

علوم الحياة واألرضسليمانكاسة337210332

علوم الحياة واألرضايمانتنون347210258

علوم الحياة واألرضمحمدالركراكي357210077

علوم الحياة واألرضاماللمسلك367210352

علوم الحياة واألرضفاطمة الزهراءياسر377210392

علوم الحياة واألرضعبد المجيداوبراهيم387210151

علوم الحياة واألرضخولةالسميج397210090

علوم الحياة واألرضعمرهمو407210383

علوم الحياة واألرضهشامفروي417210323

علوم الحياة واألرضابراهيمابراراي427210001
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.التسجيل بإجراءات القيام لهم يتسنى حتى ،2019 دجنبر 02 اإلثنين يوم وذلك ،(فروعه أحد أو الرئيس المقر)

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضمستقيملحسن437210343

علوم الحياة واألرضايمانازعيتر447210021

علوم الحياة واألرضالياسشعيبي457210301

علوم الحياة واألرضخديجةبدة467210190

علوم الحياة واألرضأسماءأبوناصر477210008

علوم الحياة واألرضمحمدازكاغ487210022

علوم الحياة واألرضياسيننصيري497210377

علوم الحياة واألرضفاطمةامرهون507210147

علوم الحياة واألرضسميرةالصالجى517210094

علوم الحياة واألرضازهاريسار527210394

علوم الحياة واألرضخديجةرضا537210284

علوم الحياة واألرضحسنزلماط547210290

علوم الحياة واألرضأحمد أمينبولطار557210249

علوم الحياة واألرضعبد الصمدالمراوحي567210123

علوم الحياة واألرضاحسانرزقي577210283
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.التسجيل بإجراءات القيام لهم يتسنى حتى ،2019 دجنبر 02 اإلثنين يوم وذلك ،(فروعه أحد أو الرئيس المقر)

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضفاطمة الزهراءلدية587210345

علوم الحياة واألرضعبد المجيدالساتري597210086

علوم الحياة واألرضزهراءولد لحروش607210391

علوم الحياة واألرضسارةقمر الشمشي617210331

علوم الحياة واألرضمحمدلمليوي627210354

علوم الحياة واألرضريحانةأبروش637210002

علوم الحياة واألرضايمانراكز647210282

علوم الحياة واألرضعبد االلهبعاطي657210194

علوم الحياة واألرضزكرياءشرادي667210297

علوم الحياة واألرضزينبعامري677210308

علوم الحياة واألرضحسناءالعود687210106

علوم الحياة واألرضمحمد رضىابن الدوم697210005

علوم الحياة واألرضجوادشكري707210302

علوم الحياة واألرضنورةالشناق717210093

علوم الحياة واألرضالزوهرةالعود727210105
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضفاطمة الزهراءفتح هللا737210322

علوم الحياة واألرضيونسشرادي747210298

علوم الحياة واألرضعبد الهاديغنينوا757210315

علوم الحياة واألرضنوالبونو767210253

علوم الحياة واألرضسناءاخشيشة777210013

علوم الحياة واألرضراضيةفاروق787210319

علوم الحياة واألرضمصطفىبوجعفر797210226

علوم الحياة واألرضطارقبويكروان807210254

علوم الحياة واألرضكوثربلحشفي817210196

علوم الحياة واألرضرحمةالقسمي827210112

علوم الحياة واألرضمحمد ياسينالعبريدي837210099

علوم الحياة واألرضعبدالرحيمالوحداني847210142

علوم الحياة واألرضمريممروري857210361

علوم الحياة واألرضدنياشويدي867210304

علوم الحياة واألرضعبد اللطيفالعريسي877210100
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مراكش آسفي

2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واألرضركراكيالمنتصر887210131

علوم الحياة واألرضمريمأمغار897210149

علوم الحياة واألرضهاجرمبتسم907210355

علوم الحياة واألرضعبدالحكيمالفاتحي917210107

علوم الحياة واألرضإكرامكباب927210333

علوم الحياة واألرضفاطمة الزهراءالناشر937210137

علوم الحياة واألرضخولةاللوزي947210119

علوم الحياة واألرضفاطمة الزهراءلعويشي957210348

علوم الحياة واألرضيسرىخندة967210277

علوم الحياة واألرضصفيةبوشان977210238

علوم الحياة واألرضامالالطرقا987210095

علوم الحياة واألرضامالالقزابري997210111
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