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الحوز: إقليممزدوجمصطفىايت وارك9121331

الحوز: إقليممزدوجلحسنبوالصابون10121552

الحوز: إقليممزدوجخميسةبونوير11121697

الحوز: إقليممزدوجنورالدينايت الهري12121197

الحوز: إقليممزدوجعبدالخالقبيسي13121720

الحوز: إقليممزدوجمنيرالنخاضي14120958

الحوز: إقليممزدوجأمينةالسمحاوي15120569

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك
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الحوز: إقليممزدوجصفاءبورجيلة17121596

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوضاهير18121634

الحوز: إقليممزدوجايمانبوعودة19121644

الحوز: إقليممزدوجيوسفايت وحمان20121335

الحوز: إقليممزدوجمحمدزغط21121946

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاهري22121083
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الحوز: إقليممزدوجايمانلحماد24122254

الحوز: إقليممزدوجليلىسغوغ25121989

الحوز: إقليممزدوجعبدالمجيدازويزي26120159

الحوز: إقليممزدوجاكرامايت القاضي27121190

الحوز: إقليممزدوجرجاءالحداد28120399

الحوز: إقليممزدوجياسينالعلوي29120712

الحوز: إقليممزدوجنبىلالساحب30120546
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الحوز: إقليممزدوجفرحاودرار32121108

الحوز: إقليممزدوجمريمحنتات33121840

الحوز: إقليممزدوجاميمةالزعدي34120519

الحوز: إقليممزدوجرشيدبوطالب35121636

الحوز: إقليممزدوجنجالءمجيك36122357

الحوز: إقليممزدوجأحمدجبروتي37121773

الحوز: إقليممزدوجيونسبوسكين38121620

الحوز: إقليممزدوجحمزةسوسان39122011

الحوز: إقليممزدوجسفيانأيت الحاج40121158

الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفالبومالي41120349

الحوز: إقليممزدوجحليمةأيت الرامي42121168

الحوز: إقليممزدوجفرحالعدناني43120671

الحوز: إقليممزدوجزهرةايت المودن44121195

الحوز: إقليممزدوجالهامبايفو45121381
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الحوز: إقليممزدوجعبدالكريمبويخنفان48121704

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالعظيمي49120697

الحوز: إقليممزدوجمريمنضين50122483

الحوز: إقليممزدوجمليكةايت فراج51121301

الحوز: إقليممزدوجمحمدايت براهيم52121215

الحوز: إقليممزدوجمونياالبشرى53120325

الحوز: إقليممزدوجناديةأيت سالم54121268

الحوز: إقليممزدوجحمزةالسالم55120549

الحوز: إقليممزدوجرضوانوافي56122517

الحوز: إقليممزدوجحفصةبنعيشة57121526

الحوز: إقليممزدوجرشيدالسعيدي58120559

الحوز: إقليممزدوجصفاءادرع59120112

الحوز: إقليممزدوجهدىالفرجي60120770
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الحوز: إقليممزدوجحكيمةبلخيري61121441

الحوز: إقليممزدوجزهرةلديبي62122268

الحوز: إقليممزدوجحنانموجان63122440

الحوز: إقليممزدوجرشيدالزيات64120534

الحوز: إقليممزدوجالمهديبشار65121409

الحوز: إقليممزدوجنعيمةسفيان66121991

الحوز: إقليممزدوجفاطمةلمسكين67122317

الحوز: إقليممزدوجامنةايت موحى68121327

الحوز: إقليممزدوجهاجربولغبار69121677

الحوز: إقليممزدوجفوزيةايت مبارك70121317

الحوز: إقليممزدوجمريمالبويهي71120350

الحوز: إقليممزدوجعزالدينالخراز72120446

الحوز: إقليممزدوجمنىأيت وحمان73121337

الحوز: إقليممزدوجسوميةالحوفي74120428

الحوز: إقليممزدوجاميمةباصيط75121366
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الحوز: إقليممزدوجرضوانالحر77120404

الحوز: إقليممزدوجأيوبجلنار78121788

الحوز: إقليممزدوجتوفيقالباز79120313

الحوز: إقليممزدوجبشرىالحيمري80120441

الحوز: إقليممزدوجمعادهدي81122495

الحوز: إقليممزدوجخديجةالميخ82120938

الحوز: إقليممزدوجزينبشوقي83122047

الحوز: إقليممزدوجثرياطالبي84122075

الحوز: إقليممزدوجاكرامدوباللي85121904

الحوز: إقليممزدوجسناءتفوتبنى86121746

الحوز: إقليممزدوجنجاةلعصابة87122284

الحوز: إقليممزدوجمليكةلغواسلي88122299

الحوز: إقليممزدوجزينببنعبدو89121514

الحوز: إقليممزدوجسليمةالناجي90120941
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الحوز: إقليممزدوجزهيرةزكيف92121949

الحوز: إقليممزدوجسكينةأيت خرتوش93121262

الحوز: إقليممزدوجعبد الفتاححافظي94121804

الحوز: إقليممزدوجمينةاشهري95120197

الحوز: إقليممزدوجمحمدالعمري96120724

الحوز: إقليممزدوجحسناءاديوسف97120129

الحوز: إقليممزدوجرقيةأزرك98120142

الحوز: إقليممزدوجفتيحةايت تضروخت99121248

الحوز: إقليممزدوجاميمةالعباسي100120660

الحوز: إقليممزدوجسارةابرجي101120010

الحوز: إقليممزدوجفدوةانفالس102121073

الحوز: إقليممزدوجيوسفبنجد103121497

الحوز: إقليممزدوجخديجةالفاضلي104120764
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الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءجبران106121769

الحوز: إقليممزدوجنظيرةالغاشي107120743

الحوز: إقليممزدوجعبدالحكيماوبن علي108121095

الحوز: إقليممزدوجمريمبارز109121365

الحوز: إقليممزدوجلحسنايت احمد110121141

الحوز: إقليممزدوجسعيدالزيتوني111120541

الحوز: إقليممزدوجغيثةالكبيري112120818

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخوجير113121881

الحوز: إقليممزدوجاميمةبوتسكاوين114121562

الحوز: إقليممزدوجمحمدالجالوي115120391

الحوز: إقليممزدوجهندالحيحي116120438

الحوز: إقليممزدوجرشيدةالغازي117120740

الحوز: إقليممزدوجسارةبوفري118121649

الحوز: إقليممزدوجمحمدالهرم119120979

الحوز: إقليممزدوجرشيدايت عبد هللا120121282
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الحوز: إقليممزدوجزهرةابوعليل121120043

الحوز: إقليممزدوجانسابوالعيش122120030

الحوز: إقليممزدوجمريمابوعلي123120042

الحوز: إقليممزدوجالحسناعلي124120224

الحوز: إقليممزدوجحسناءاقبلي125120254

الحوز: إقليممزدوجخديجةايت بلعيد126121229

الحوز: إقليممزدوجأشرفأبيهي127120048

الحوز: إقليممزدوجعبد الحيالرزيقي128120491

الحوز: إقليممزدوجزينبلمغاري129122322

الحوز: إقليممزدوجساميةالحيان130120429

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبلحبيب131121435

الحوز: إقليممزدوجياسينلعبيد132122275

الحوز: إقليممزدوجمريماحبيبي133120071

الحوز: إقليممزدوجشيماءكوكب134122227

الحوز: إقليممزدوجوفاءلحرور135122252
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الحوز: إقليممزدوجصفيةاتركي136120052

الحوز: إقليممزدوجحنانالحيمر137120439

الحوز: إقليممزدوجشيماءايت القاضي138121191

الحوز: إقليممزدوجأيوبابريك139120015

الحوز: إقليممزدوجاميمةبن علي140121485

الحوز: إقليممزدوجاحالملعميري141122287

الحوز: إقليممزدوجمريماألنصاري142120309

الحوز: إقليممزدوجفردوسالسليم143120567

الحوز: إقليممزدوجاشرفرباح144121910

الحوز: إقليممزدوجكوثرلعالهمي145122286

الحوز: إقليممزدوجحسناءبحراوي146121386

الحوز: إقليممزدوجاسيةالمسناوي147120894

الحوز: إقليممزدوجلبنىكونان148122230

الحوز: إقليممزدوجحفصاءاوزكري149121113

الحوز: إقليممزدوجايمانبيضة150121722
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الحوز: إقليممزدوجلمياءالسنابي151120572

الحوز: إقليممزدوجسارةاتيدرين152120059

الحوز: إقليممزدوجرجاءأقبلي153120257

الحوز: إقليممزدوجسعيداهري154121082

الحوز: إقليممزدوجنورةبوگرو155121667

الحوز: إقليممزدوجياسيندريسي156121894

الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزادوحمن157120127

الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفالرامي158120483

الحوز: إقليممزدوجحبيبةايت الحاج159121153

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالدريسي التكرتة160120293

الحوز: إقليممزدوجسعادبوشريح161121622

الحوز: إقليممزدوجعبد العزيززهير162121953

الحوز: إقليممزدوجلبنىبلحومير163121439

الحوز: إقليممزدوجأيوبأدناس164120125

الحوز: إقليممزدوجالحسيناسكري165120170
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2019 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجامالادعيسى166120119

الحوز: إقليممزدوجشيماءالربيب167120486

الحوز: إقليممزدوجحسناءاتراوحي168120051

الحوز: إقليممزدوجرشيدحماد169121827

الحوز: إقليممزدوجصالح الديننظيف170122484

الحوز: إقليممزدوجحجيبةأباخور171120002

الحوز: إقليممزدوجحوريةاالطرش172120301

الحوز: إقليممزدوجخالدبرنو173121405

الحوز: إقليممزدوجصارةسكالطي174121994

الحوز: إقليممزدوجالربانيوصال175122541

الحوز: إقليممزدوجمحمدالشتوكي176120585

الحوز: إقليممزدوجمحمد أمينبنعكيدة177121520

الحوز: إقليممزدوجمهابلغزال178121444

الحوز: إقليممزدوجخولةبن الطالب179121466

الحوز: إقليممزدوجمريمالخراز180120447
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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الحوز: إقليممزدوجسعادبولعجاج181121672

الحوز: إقليممزدوجسعيدأعراب182120215

الحوز: إقليممزدوجسكينةالشغافي183120601

الحوز: إقليممزدوجمريمميداري184122456

الحوز: إقليممزدوجنورةاعراب185120213

الحوز: إقليممزدوجعبد العاليبايحيا186121379

الحوز: إقليممزدوجفتيحةبن ا خيى187121456

الحوز: إقليممزدوجعبد اإللهالعمراوي188120723

الحوز: إقليممزدوجأسماءلعوينة189122288

الحوز: إقليممزدوجنجاةاجليل190120070

الحوز: إقليممزدوجمحمدحمي191121835

الحوز: إقليممزدوجنضيرةالحنين192120425

الحوز: إقليممزدوجالحسنيةالنادى193120945

الحوز: إقليممزدوجسناءايت البرج194121152

الحوز: إقليممزدوججميلةجدة195121775
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الحوز: إقليممزدوجنجاةبرملو196121404

الحوز: إقليممزدوجامينةبن داود197121474

الحوز: إقليممزدوجعبد العاليالمرابط198120875

الحوز: إقليممزدوجزبيدةالرجراجي199120487

الحوز: إقليممزدوجلطيفةوقار200122547

الحوز: إقليممزدوجعبدالعزيزبولعراب201121674

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفايت ايدير202121210

الحوز: إقليممزدوجأسماءناسل203122465

الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلبورجالت204121595

الحوز: إقليممزدوجصابركوناين205122231

الحوز: إقليممزدوجرشيدةايت بن ادريس206121232

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمستجيد207122391

الحوز: إقليممزدوجخديجةالفريزي208120775

الحوز: إقليممزدوجأنسبنطالب209121511

الحوز: إقليممزدوجهشامارخصيص210120134
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الحوز: إقليممزدوجبشرىأجالل211120069

الحوز: إقليممزدوجعزيزةالجداري212120384

الحوز: إقليممزدوجسميرةايت بوفوس213121242

الحوز: إقليممزدوجابتسامبومزيد214121687

الحوز: إقليممزدوجمريمالزاتي215120501

الحوز: إقليممزدوجيوسفالعصار216120690

الحوز: إقليممزدوجسهيلةبوضلعة217121635

الحوز: إقليممزدوجمحمداجريف218120067

الحوز: إقليممزدوجمحمدايت عبو219121286

الحوز: إقليممزدوجالحسينايت عبو220121284

الحوز: إقليممزدوجأشرفأيمن221121349

الحوز: إقليممزدوجحناندرهمان222121893

الحوز: إقليممزدوجوفاءرواي223121931

الحوز: إقليممزدوجخالدبوصبع224121625

الحوز: إقليممزدوجرشيدايت لحسن225121310
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الحوز: إقليممزدوجسارةأيت الحاج226121157

الحوز: إقليممزدوجعبد الواحدايت الرايس227121170

الحوز: إقليممزدوجحفصةجناح228121795

الحوز: إقليممزدوجمحمدايت علي229121295

الحوز: إقليممزدوجمحمدانميري230121078

الحوز: إقليممزدوجعبدالفتاحالصالح231120615

الحوز: إقليممزدوجحياةابوكير232120045

الحوز: إقليممزدوجياسينالغراس233120748

الحوز: إقليممزدوجسوميةاوتنان234121100

الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزأيت عدي235121288

الحوز: إقليممزدوجمريملطفي236122274

الحوز: إقليممزدوجفاطمةأيت ابراهيم237121128

الحوز: إقليممزدوجابراهيمبوحميد238121577

الحوز: إقليممزدوجشرافالعبدالوي239120663

الحوز: إقليممزدوجأنوراألنصاري240120305
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الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفتوفيق241121759

الحوز: إقليممزدوجامينعروب242122117

الحوز: إقليممزدوجاسماءكامل243122196

الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمالمعمري244120904

الحوز: إقليممزدوجرشيدايت عدي245121287

الحوز: إقليممزدوجسميرةشراف246122021

الحوز: إقليممزدوجأنسالطويل247120655

الحوز: إقليممزدوجعبدالحليمنافع248122471

الحوز: إقليممزدوجاسماءالمعناوي249120905

الحوز: إقليممزدوجايوببوبحيت250121558

الحوز: إقليممزدوجامينةاتسال251120055

الحوز: إقليممزدوجهدىالحجراوي252120395

الحوز: إقليممزدوجزهرةادعلي253120118

الحوز: إقليممزدوجصالحةبوست254121614

الحوز: إقليممزدوجخديجةهناوي255122503
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الحوز: إقليممزدوجسعادبوهوش256121702

الحوز: إقليممزدوجمنيركيزو257122235

الحوز: إقليممزدوجكريمةفرض258122160

الحوز: إقليممزدوجعبدالوهابايت ميلود259121328

الحوز: إقليممزدوجنزهةالجداري260120385

الحوز: إقليممزدوجلحبيبايت حقي261121256

الحوز: إقليممزدوجاسماءحسومي262121820

الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت شاويت263121274

الحوز: إقليممزدوجيحيىبويزكارن264121709

الحوز: إقليممزدوجسفيانابرام265120008

الحوز: إقليممزدوجخديجةالبركالي266120321

الحوز: إقليممزدوجمحمدتيرز267121762

الحوز: إقليممزدوجزهرهالسيطي268120577

الحوز: إقليممزدوجخديجةالعالم269120702

الحوز: إقليممزدوجالسعديةعزي270122120
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الحوز: إقليممزدوجعثمانبنلعضم271121530

الحوز: إقليممزدوجمحمدحيدة272121848

الحوز: إقليممزدوجصالح الدينٱنويسل273120001

الحوز: إقليممزدوجعزيزاخويرات274120093

الحوز: إقليممزدوججميلةالعطفي275120696

الحوز: إقليممزدوجمحمداحديدوا276120073

الحوز: إقليممزدوجشيماءفريدي277122167

الحوز: إقليممزدوجحياةخرطوش278121864

الحوز: إقليممزدوجحوريةالعروسي279120678

الحوز: إقليممزدوجهشامالزاكي280120503

الحوز: إقليممزدوجاسماءبلحاضي281121433

الحوز: إقليممزدوجعبد العزيزالقدوري282120798

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوتلخوخت283121564

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبيزين284121719

الحوز: إقليممزدوجحسناءهرموش285122497
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الحوز: إقليممزدوجهشاماعاللة286120223

الحوز: إقليممزدوجعبد الجليلبنيجة287121537

الحوز: إقليممزدوجعبد الوافيجوبوتي288121796

الحوز: إقليممزدوجامينالساقري289120548

الحوز: إقليممزدوجغزالنالقندسي290120807

الحوز: إقليممزدوجهاجرابن جديدة291120023

الحوز: إقليممزدوجعبدالغنيأبرو292120014

الحوز: إقليممزدوجعبد السالمأزناك293120153

الحوز: إقليممزدوجمحمداحنداك294120086

الحوز: إقليممزدوجنعيمةبوخاش295121580

الحوز: إقليممزدوجمريمبوفريوة296121650

الرحامنة: إقليممزدوجاشرفحقيق1220579

الرحامنة: إقليممزدوجزينبشريف2220650

الرحامنة: إقليممزدوجنورةالطيار3220242

الرحامنة: إقليممزدوجاسامةرزقي4220619
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الرحامنة: إقليممزدوجأميمةأعالم5220039

الرحامنة: إقليممزدوجناديةبلغابي6220485

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالدرقاوي7220147

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدالبحراوي8220065

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالراوي9220055

الرحامنة: إقليممزدوجمرواءمالك10220792

الرحامنة: إقليممزدوجالحسينمستور11220816

الرحامنة: إقليممزدوججهادكال12220739

الرحامنة: إقليممزدوجعدنانعادتي13220681

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنبوعودة14220545

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفالسعيدي15220196

الرحامنة: إقليممزدوجمروانحرف16220575

الرحامنة: إقليممزدوجسارةحوسيني17220587

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالبهلولي18220082

الرحامنة: إقليممزدوجلبنىالبرادعي19220067
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مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الرحامنة: إقليممزدوجدنيابوعاللة20220542

الرحامنة: إقليممزدوجامانالبيضاوي21220088

الرحامنة: إقليممزدوجكوثرالناني22220375

الرحامنة: إقليممزدوجناديةهدي23220849

الرحامنة: إقليممزدوجعبد الفتاحالشرادي24220213

الرحامنة: إقليممزدوجنورةالمياللي25220370

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةشكري26220657

الرحامنة: إقليممزدوجسهاممتين27220797

الرحامنة: إقليممزدوجشرفرشدي28220621

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةعدنان29220688

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانبرني30220471

الرحامنة: إقليممزدوجمنصفايت سي احماد31220443

الرحامنة: إقليممزدوجخليدمكوار32220829

الرحامنة: إقليممزدوجسناءكوركش33220747

الرحامنة: إقليممزدوجحنانحقي34220578
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اإلبتدائي التعليم سلك

الرحامنة: إقليممزدوجعبد الحقامهيضرة35220414

الرحامنة: إقليممزدوجعبدااللهقسوم36220729

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءدادا37220602

الرحامنة: إقليممزدوجعبد المجيدايت عبد المولى38220444

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةرفيع39220623

الرحامنة: إقليممزدوجهدىأبي الزهور40220015

الرحامنة: إقليممزدوجحياةالشرقاوي41220214

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءايت اكيوض42220424

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةالشاي43220211

الرحامنة: إقليممزدوجزينبصافي44220666

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءاإلدريسي45220054

الرحامنة: إقليممزدوجسهامإنزالن46220418

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءالراحلي47220158

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالهاشمي48220386

الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللاالغشوة49220288
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الرحامنة: إقليممزدوجنجاةالغبراض50220284

الرحامنة: إقليممزدوجبحريةاحمامدة51220019

الرحامنة: إقليممزدوجسميرةأبو الفضل52220007

الرحامنة: إقليممزدوجانورالكيحل53220326

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالجوري54220099

الرحامنة: إقليممزدوجرفيقةحركان55220576

الرحامنة: إقليممزدوجزهيرةلعديدات56220768

الرحامنة: إقليممزدوجالعويسايمان57220454

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانالهزعة58220390

الرحامنة: إقليممزدوجنورالدينالراجي59220156

الرحامنة: إقليممزدوجايمانالميموني60220371

الرحامنة: إقليممزدوجبوشرىطالل61220678

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالعالم62220270

الرحامنة: إقليممزدوجحمزةالنومي63220384

الرحامنة: إقليممزدوجهشامالكلوطي64220321
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الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءدنون65220609

الرحامنة: إقليممزدوجعبد الحكيمالدياني66220152

الرحامنة: إقليممزدوجهاجرالهسكوري67220391

الرحامنة: إقليممزدوجسعادلحرش68220754

الرحامنة: إقليممزدوجميلودةتابت69220557

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةبودحين70220529

الرحامنة: إقليممزدوجسفيا نطالبي71220676

الرحامنة: إقليممزدوجاكرامفتاح72220706

الرحامنة: إقليممزدوجنورةمسين73220817

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامالفقير74220305

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالبركاوي75220070

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءالكبري76220318

الرحامنة: إقليممزدوجماجدةناجح77220836

الرحامنة: إقليممزدوجعائشةالعاللي78220269

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالمسكيني79220344
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الرحامنة: إقليممزدوجسميرةنورالدين80220846

الرحامنة: إقليممزدوجبوشرةالسطاتي81220195

الرحامنة: إقليممزدوجعبد اإللهالمغفري82220354

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالفاخري83220295

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبومنقار84220550

الرحامنة: إقليممزدوجحنانهويد85220856

الرحامنة: إقليممزدوجمريممخالص86220808

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالواحدحجباوي87220572

الرحامنة: إقليممزدوجصالحالكبشي88220319

الرحامنة: إقليممزدوجفدوىالبهيجي89220084

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالكويزي90220325

الرحامنة: إقليممزدوجعمادلخوير91220761

الرحامنة: إقليممزدوجسعيدبالحجام92220463

الرحامنة: إقليممزدوجحفصةالوزواز93220405

الرحامنة: إقليممزدوجحياةالوارتي94220398

Page 26/98



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

 القيام لهم يتسنى حتى ،2019 دجنبر 02 اإلثنين يوم وذلك ،(فروعه أحد أو الرئيس المقر)
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الرحامنة: إقليممزدوجسارةشكور95220660

الرحامنة: إقليممزدوجفاتحةالرقيقي96220177

الرحامنة: إقليممزدوجمريمكتاف97220734

الرحامنة: إقليممزدوجياسينالوارثي98220399

الصويرة: إقليممزدوجناديةعبيد1321933

الصويرة: إقليممزدوجكوثرالخلدوني2320448

الصويرة: إقليممزدوجابتسامامبارك3321055

الصويرة: إقليممزدوجأسماءعيمارة4321979

الصويرة: إقليممزدوجحليمةبوصميطي5321487

الصويرة: إقليممزدوجعمربيا6321549

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسالمي7321835

الصويرة: إقليممزدوجهشامبلكوري8321313

الصويرة: إقليممزدوجمحمد أمينالشاوي9320599

الصويرة: إقليممزدوجزينبالداودي10320463

الصويرة: إقليممزدوجسعادايت بال11321163
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اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجنسرينالصمصم العلوي12320635

الصويرة: إقليممزدوجلمياءلطرش13322154

الصويرة: إقليممزدوجايمانالعروشي14320691

الصويرة: إقليممزدوجنسيمةبنتفور15321367

الصويرة: إقليممزدوجأميمةاسقيرو16320190

الصويرة: إقليممزدوجزهرةعقاش17321953

الصويرة: إقليممزدوججميلةدزاز18321729

الصويرة: إقليممزدوجعالء الدينانشيفة19321096

الصويرة: إقليممزدوجياسينلبزيوي20322116

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالقرع21320805

الصويرة: إقليممزدوجخالدالناجي22320980

الصويرة: إقليممزدوجاسماءمشكور23322306

الصويرة: إقليممزدوجالهامادابهي24320108

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةامرونة25321060

الصويرة: إقليممزدوجيوسفادالحاج26320111
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اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالوراد27321034

الصويرة: إقليممزدوجايمانالبوكيلي28320355

الصويرة: إقليممزدوجحناناكرش29320273

الصويرة: إقليممزدوجحنانايدعليكوش30321195

الصويرة: إقليممزدوجنجيبالحكمي31320406

الصويرة: إقليممزدوجبوبكربوحريش32321440

الصويرة: إقليممزدوجبهيجةاألعنان33320305

الصويرة: إقليممزدوجامينةالزعالمي34320532

الصويرة: إقليممزدوجشيماءالقشاش35320809

الصويرة: إقليممزدوجاحسانقنور36322047

الصويرة: إقليممزدوجعادلالمحب37320900

الصويرة: إقليممزدوجياسينبزوزي38321259

الصويرة: إقليممزدوجكوثرسومان39321846

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالصوفي40320636

الصويرة: إقليممزدوجشريفةغنباجة41321989
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الصويرة: إقليممزدوجاكرامنموس42322396

الصويرة: إقليممزدوجرحاببوسعودي43321474

الصويرة: إقليممزدوجمنيةباعكوش44321220

الصويرة: إقليممزدوجابتسامالتويربي45320373

الصويرة: إقليممزدوجشيماءالنعيمة46320995

الصويرة: إقليممزدوجكريمةمهديوي47322339

الصويرة: إقليممزدوجفدوىالبشار48320336

الصويرة: إقليممزدوجسميرةاشاطر49320206

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمفضل50320945

الصويرة: إقليممزدوجأسيةحلي51321665

الصويرة: إقليممزدوجاسماءالبادي52320312

الصويرة: إقليممزدوجعبدهللاالطائش53320656

الصويرة: إقليممزدوججيهاننوالي54322399

الصويرة: إقليممزدوجهشامبنون55321411

الصويرة: إقليممزدوجخديجةادالمحفوض56320114
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الصويرة: إقليممزدوجعبدالجليلالطاهري57320652

الصويرة: إقليممزدوجفدوىفرعون58322011

الصويرة: إقليممزدوجحياةالعروسي59320690

الصويرة: إقليممزدوجنسيمةلعبوب60322161

الصويرة: إقليممزدوجعبدالمولىبوهالل61321542

الصويرة: إقليممزدوجمهديمصران62322311

الصويرة: إقليممزدوجمريمالشمالي63320614

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمالشاعي64320594

الصويرة: إقليممزدوجمنىبلدي65321292

الصويرة: إقليممزدوجعثمانسفير66321828

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاسمان67321839

الصويرة: إقليممزدوجكوثرنزيلي68322375

الصويرة: إقليممزدوجعائشةزهوان69321797

الصويرة: إقليممزدوجحفصةالمرابط70320905

الصويرة: إقليممزدوجامالسامي71321810
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الصويرة: إقليممزدوجنزهةالمكانة72320947

الصويرة: إقليممزدوجبوشرةبن العرجي73321333

الصويرة: إقليممزدوجعبد العاليفضالدي74322019

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكمراوي75322097

الصويرة: إقليممزدوجسوميةقائم ليلى76322033

الصويرة: إقليممزدوجهاجرأزرك77320166

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالعالي78320676

الصويرة: إقليممزدوجانسزرطيح79321782

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةلكريمي80322188

الصويرة: إقليممزدوجمرادمسالك81322303

الصويرة: إقليممزدوجاشرفالكياس82320877

الصويرة: إقليممزدوجمليكةرباب83321747

الصويرة: إقليممزدوجمريمسدود84321817

الصويرة: إقليممزدوجلحبيبالرحالي85320504

الصويرة: إقليممزدوجحسناءاوسوس86321130
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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانناضيم87322369

الصويرة: إقليممزدوجعزيزلغني88322173

الصويرة: إقليممزدوجإيمانالروبيو89320519

الصويرة: إقليممزدوجحفصةالناجمي90320977

الصويرة: إقليممزدوجسلمىلحصيري91322127

الصويرة: إقليممزدوجسميةولكن92322457

الصويرة: إقليممزدوجسعيدايت رباي93321173

الصويرة: إقليممزدوجحسناءالرشدي94320509

الصويرة: إقليممزدوجحسنبلمعلم95321315

الصويرة: إقليممزدوجسميرةاماست96321053

الصويرة: إقليممزدوجإلهامنقيزة97322393

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلخيال98322134

الصويرة: إقليممزدوجيوسفلمغاري99322205

الصويرة: إقليممزدوجسهاممرداد100322269

الصويرة: إقليممزدوجرشيدبالعواد101321226
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الصويرة: إقليممزدوجمحمدلعشير102322164

الصويرة: إقليممزدوجسعاداليامني103321050

الصويرة: إقليممزدوجالمصطفىاهنتات104321115

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةعنترة105321970

الصويرة: إقليممزدوجسلمىمالوي106322327

الصويرة: إقليممزدوجرجاءلكرام107322185

الصويرة: إقليممزدوجسكينةسراط108321818

الصويرة: إقليممزدوجسميةلحباب109322123

الصويرة: إقليممزدوجفريدبوزارت110321461

الصويرة: إقليممزدوجأحمدبالمداني111321228

الصويرة: إقليممزدوجعصامالرسيمي112320508

الصويرة: إقليممزدوجناديةابار113320003

الصويرة: إقليممزدوجحنانالطلحاوي114320660

الصويرة: إقليممزدوجالحسنتنزفت115321592

الصويرة: إقليممزدوجنهيلةفيتاوي116322027
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اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجمريمالفيدقي117320789

الصويرة: إقليممزدوجحسناءالبعزاوي118320341

الصويرة: إقليممزدوجسوميةالكبش119320821

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمالمرابط120320904

الصويرة: إقليممزدوجكريمةاركراك121320156

الصويرة: إقليممزدوجتريةبوالتخريز122321415

الصويرة: إقليممزدوجمريمالنبيل123320988

الصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمالدهبي124320476

الصويرة: إقليممزدوجخولةالسوفري125320589

الصويرة: إقليممزدوجالحسيناحمودي126320093

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالكردوني127320841

الصويرة: إقليممزدوجوجدانهواري128322425

الصويرة: إقليممزدوجكبيرالوارمة129321029

الصويرة: إقليممزدوجمحمدايعز130321199

الصويرة: إقليممزدوجرشيدركيك131321771
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الصويرة: إقليممزدوجمباركككوس132322089

الصويرة: إقليممزدوجزكرياءالديمي133320482

الصويرة: إقليممزدوجخديجةلحصابي134322126

الصويرة: إقليممزدوجرشيدةوعراب135322449

الصويرة: إقليممزدوجسعيدواللي136322455

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةبن تزروت137321339

الصويرة: إقليممزدوجبديعةالكاسم138320815

الصويرة: إقليممزدوجزينبالحرش139320395

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينالقدوري140320800

الصويرة: إقليممزدوجسلوىالحمار141320410

الصويرة: إقليممزدوجبوجمعةالمزراك142320913

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةفاضل143321999

الصويرة: إقليممزدوجمحمداباحمدون144320002

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالمهيلي145320966

الصويرة: إقليممزدوجسكينةبلهرادي146321319
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اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجعزالدينبولهنا147321527

الصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم148322069

الصويرة: إقليممزدوجابتسامأمزيل149321066

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبوعيبي150320354

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينوكريم151322454

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللااجكرو152320076

الصويرة: إقليممزدوجنعيمةسعيدي153321824

الصويرة: إقليممزدوجزهيرةالبوزاري154320349

الصويرة: إقليممزدوجليلىلصفر155322151

الصويرة: إقليممزدوجالمصطفىالتكي156320370

الصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزأهريو157321110

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمالشافقي158320597

الصويرة: إقليممزدوجلبنىاالخصاصي159320299

الصويرة: إقليممزدوجاحمدبنشير160321383

الصويرة: إقليممزدوجسفيانبوعلي161321496
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اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجاميمةالسحيمي162320566

الصويرة: إقليممزدوجعواطفالوردي163321036

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشهر164320616

الصويرة: إقليممزدوجحسناءايت حدو165321168

الصويرة: إقليممزدوجسعادالهطي166321021

الصويرة: إقليممزدوجامينةبنعلي167321395

الصويرة: إقليممزدوجمحمددرقوي168321727

الصويرة: إقليممزدوجهشامبن لخضر169321357

الصويرة: إقليممزدوجمريمحمري170321673

الصويرة: إقليممزدوجالمصطفىمبريك171322237

الصويرة: إقليممزدوجدنياعلواش172321963

الصويرة: إقليممزدوجثريابشينا173321266

الصويرة: إقليممزدوجاشراققربان174322039

الصويرة: إقليممزدوجسعادالكرماوي175320848

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللابنعدي176321390
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الصويرة: إقليممزدوجوجداناشكيكة177320221

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزياني178320543

الصويرة: إقليممزدوجسلمىاخويلي179320102

الصويرة: إقليممزدوجهدىالزاغي180320524

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالمورتال181320971

الصويرة: إقليممزدوجأحالمالشاعي182320595

الصويرة: إقليممزدوجحسناءاشاطر183320207

الصويرة: إقليممزدوجمحمدشمالل184321882

الصويرة: إقليممزدوجمينةالكرب185320840

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحمانالكشير186320854

الصويرة: إقليممزدوجلبنىالفردي187320772

الصويرة: إقليممزدوجعبد الكريمكروار188322066

الصويرة: إقليممزدوججديجةالهدوم189321013

الصويرة: إقليممزدوجالدهبيةالعلولي190320725

الصويرة: إقليممزدوجحنانمهيدرة191322346
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الصويرة: إقليممزدوجزهرةعفال192321949

الصويرة: إقليممزدوجرشيداليمني193322111

الصويرة: إقليممزدوجهندالدحاوي194320464

الصويرة: إقليممزدوجكريمالكيحل195320878

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبنكلوش196321406

الصويرة: إقليممزدوجالهامالهاشمي197321008

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن الضاوية198321331

الصويرة: إقليممزدوجعبدهللالكرايشي199322187

الصويرة: إقليممزدوجسعيدمنيني200322338

الصويرة: إقليممزدوجمحمدبن كللة201321356

الصويرة: إقليممزدوجسميرةالحضري202320404

الصويرة: إقليممزدوجصباحالدالي203320459

الصويرة: إقليممزدوجناديةشميرو204321883

الصويرة: إقليممزدوجمعادالقرشي205320802

الصويرة: إقليممزدوجسلوىالكنيمة206320870
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الصويرة: إقليممزدوجعزيزعفيف207321950

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالناجي208320978

الصويرة: إقليممزدوجمحندإدالقاضي209320113

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلايت ايشو210321162

الصويرة: إقليممزدوجابراهيماشقلو211320218

الصويرة: إقليممزدوجعزيزةالروكي212320520

الصويرة: إقليممزدوجايوبالبخلي213320318

الصويرة: إقليممزدوجسعيدبلوك214321322

الصويرة: إقليممزدوجمنىالبرنوصي215320330

الصويرة: إقليممزدوجعبد الحفيظمبسيط216322238

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالهادي217321006

الصويرة: إقليممزدوجمنىالضروفي218320639

الصويرة: إقليممزدوجأميمةبريني219321257

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمالدالش220320472

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالغزواني221320754
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الصويرة: إقليممزدوجالسعديةالميلودي222320975

الصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفلديني223322135

الصويرة: إقليممزدوجسعادانعينعة224321101

الصويرة: إقليممزدوجمحمدبنكزول225321405

الصويرة: إقليممزدوجرضوانجراري226321610

الصويرة: إقليممزدوجكوثربكريم227321277

الصويرة: إقليممزدوجماريةخية228321711

الصويرة: إقليممزدوجمنعمأجكاكل229320075

الصويرة: إقليممزدوجكوثرأيت عيسى230321184

الصويرة: إقليممزدوججمالبوامان231321422

الصويرة: إقليممزدوجخالدالكرامسي232320839

الصويرة: إقليممزدوجنور الدينلكر233322184

الصويرة: إقليممزدوجلطفيالكرز234320842

الصويرة: إقليممزدوجخديجةأبوالشكر235320033

الصويرة: إقليممزدوجطارقأوزال236321127
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجعبد العاليسباغ237321812

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمالمغراوي238320940

الصويرة: إقليممزدوجالحسنصنهاجي239321907

الصويرة: إقليممزدوجعزيزةلشكر240322137

الصويرة: إقليممزدوجفاضمةالفاطمي241320764

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبداوي242320320

الصويرة: إقليممزدوجالغاليةالبوعزاوي243320351

الصويرة: إقليممزدوجسعادامكرود244321079

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةلحام245322122

الصويرة: إقليممزدوجخديحةأوبركة246321121

الصويرة: إقليممزدوجسهاملبطيطا247322117

الصويرة: إقليممزدوجسلمىفقهي248322020

الصويرة: إقليممزدوجناديةالغزاوي249320753

الصويرة: إقليممزدوجمحمد سعدالفيضي250320791

الصويرة: إقليممزدوجمريمكوميري251322105
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجعبيدةزريوح252321785

الصويرة: إقليممزدوجسعادبن لخضر253321358

الصويرة: إقليممزدوجليلىبوصبع254321485

الصويرة: إقليممزدوجأحمدالحسيني255320400

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالمومني256320974

الصويرة: إقليممزدوجحسنادسعيد257320135

الصويرة: إقليممزدوجبوجمعةكر258322057

الصويرة: إقليممزدوجأمينةوكار259322453

الصويرة: إقليممزدوجضحىاسحميد260320184

الصويرة: إقليممزدوججهانالتكني261320369

الصويرة: إقليممزدوجخولةبوبرود262321423

الصويرة: إقليممزدوجزهيراليافعي263321049

الصويرة: إقليممزدوجمريماالعرج264320304

الصويرة: إقليممزدوجعبد القادرايت الداودي265321153

الصويرة: إقليممزدوجعزيزضافر266321913
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالنفيري267320998

الصويرة: إقليممزدوجرشيدالهدوم268321012

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمبالوي269321288

الصويرة: إقليممزدوجالحسينالحياني270320428

الصويرة: إقليممزدوججهادلهاللي271322219

الصويرة: إقليممزدوجعمرالزيتوني272320547

الصويرة: إقليممزدوجإبتسامالسمراوي273320581

الصويرة: إقليممزدوجسالمةالمداح274320902

الصويرة: إقليممزدوجمريملشهب275322143

الصويرة: إقليممزدوجابراهيمالسروت276320570

الصويرة: إقليممزدوجاميمةقنديل277322046

الصويرة: إقليممزدوجيوسفلقليسا278322182

الصويرة: إقليممزدوجأيوبلبزوزي279322115

الصويرة: إقليممزدوجلقعيزيليلى280322226

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالسكضي281320574
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجياسينالقرمودي282320806

الصويرة: إقليممزدوجعبدالواحدبنمحسيس283321408

الصويرة: إقليممزدوجمريمجدير284321608

الصويرة: إقليممزدوجايمانمرداد285322270

الصويرة: إقليممزدوجماءالعينينمازي286322229

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالسرغيني287320569

الصويرة: إقليممزدوجمريممشقي288322305

الصويرة: إقليممزدوجحسناءرفاعي289321765

الصويرة: إقليممزدوجيوسفالصابحي290320619

الصويرة: إقليممزدوجمريمالنويكة291321003

الصويرة: إقليممزدوجإلهامأسختير292320186

الصويرة: إقليممزدوجنسرينالسوفري293320587

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالدعدي294320469

الصويرة: إقليممزدوجهشامأبو العالء295320025

الصويرة: إقليممزدوجعبداللطيفأبيضار296320052
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجسوميةالكيري297320879

الصويرة: إقليممزدوجعبدالعاليالمؤدن298320970

الصويرة: إقليممزدوجحنانالعزوزي299320698

الصويرة: إقليممزدوجشيماءموهب300322358

الصويرة: إقليممزدوجالمهديبورومانة301321455

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرزاقالعدراوي302320683

الصويرة: إقليممزدوجفوزيةالخضرية303320441

الصويرة: إقليممزدوجعبد الحميدأزنير304320179

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالكراب305320834

الصويرة: إقليممزدوجخديجةبنشليح306321380

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةالرامي307320493

الصويرة: إقليممزدوجاسماعيلامالوز308321054

الصويرة: إقليممزدوجحسنلحريشي309322125

الصويرة: إقليممزدوجمعادالمصلوحي310320930

الصويرة: إقليممزدوجنزهةأشطا311320214
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجمريمدريوش312321728

الصويرة: إقليممزدوجحنانلصفر313322153

الصويرة: إقليممزدوجمنىالبركاوي314320326

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبويري315320357

الصويرة: إقليممزدوجامينةالخياط316320453

الصويرة: إقليممزدوجمحسنالضماني317320643

الصويرة: إقليممزدوجخالدالمساعد318320918

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكويحل319322109

الصويرة: إقليممزدوجيحيىالخالدي320320434

الصويرة: إقليممزدوجبشرىقصطالني321322044

الصويرة: إقليممزدوجاسماءولمام322322458

الصويرة: إقليممزدوجمنيرالمنجيم323320958

الصويرة: إقليممزدوجبوشرىلعنيبري324322167

الصويرة: إقليممزدوجيسرىالبخاري325320316

الصويرة: إقليممزدوجعبد الوهابالكتاني326320827
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجبوشعيبعنور327321971

الصويرة: إقليممزدوجحنانلهزيل328322214

الصويرة: إقليممزدوجعمراحمو329320092

الصويرة: إقليممزدوجكريمةبورحيل330321450

الصويرة: إقليممزدوجسارةاضريبينة331320236

الصويرة: إقليممزدوجعبدالخالقلمسوندي332322202

الصويرة: إقليممزدوجرحالالدمناتي333320473

الصويرة: إقليممزدوجياسينلفوري334322178

الصويرة: إقليممزدوجميلودمزكورة335322288

الصويرة: إقليممزدوجوفاءالسالمي336320559

الصويرة: إقليممزدوجعبدالكريمبن صالح337321349

الصويرة: إقليممزدوجالحسيناخريشي338320098

الصويرة: إقليممزدوجخالدالعسراوي339320701

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينبوهندا340321545

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاالجداوي341320375
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجنور الدينالشافق342320596

الصويرة: إقليممزدوجمريمالعسري343320704

الصويرة: إقليممزدوجياسينمشكوك344322307

الصويرة: إقليممزدوجوجدانبن البيضاء345321327

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمنعيم346322387

اليوسفية: إقليممزدوجكوثربلقاسم1420368

اليوسفية: إقليممزدوجبشرىمصدق2420644

اليوسفية: إقليممزدوجهاجربوعدي3420414

اليوسفية: إقليممزدوجهشامادريهم4420011

اليوسفية: إقليممزدوجهجرصرضي5420509

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةبن اعليوة6420372

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةنعيم7420674

اليوسفية: إقليممزدوجاميمةبالغليمي8420352

اليوسفية: إقليممزدوجحسناءموزون9420663

اليوسفية: إقليممزدوجسارةزكاري10420478
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجعواطفبحيتر11420355

اليوسفية: إقليممزدوجيوسفالبوزيدي12420048

اليوسفية: إقليممزدوجامالمفضال13420655

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةبنخيران14420390

اليوسفية: إقليممزدوجمريمأديان15420014

اليوسفية: إقليممزدوجعزيزةالناصري16420298

اليوسفية: إقليممزدوجمنىالهوري17420315

اليوسفية: إقليممزدوجأمالحمدي18420446

اليوسفية: إقليممزدوجمريمالبسماسي19420042

اليوسفية: إقليممزدوجسهامشباب20420494

اليوسفية: إقليممزدوجحليمةالبوهالي21420052

اليوسفية: إقليممزدوجايمانعبد المنعيم22420526

اليوسفية: إقليممزدوجهيبةمغير23420652

اليوسفية: إقليممزدوجحفصةلعبيضلي24420596

اليوسفية: إقليممزدوجخدوجلشكر25420590
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجايمانكرضان26420575

اليوسفية: إقليممزدوجحسناءالبودالي27420046

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمةغافر28420543

اليوسفية: إقليممزدوجلطيفةبن ميحي29420387

اليوسفية: إقليممزدوجسوميةبندامي30420391

اليوسفية: إقليممزدوجمحمدخربوش31420455

اليوسفية: إقليممزدوجكنزةبرتيزة32420357

اليوسفية: إقليممزدوجوفاءوركة33420683

اليوسفية: إقليممزدوجالمهديغازي34420542

اليوسفية: إقليممزدوجابتسامالرفيعي35420126

اليوسفية: إقليممزدوجسعيدةبومعليف36420415

اليوسفية: إقليممزدوجاملمغني37420651

اليوسفية: إقليممزدوجحياةبهوت38420398

اليوسفية: إقليممزدوجخالدابيري39420004

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالساءيق40420147
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةالحتاني41420072

اليوسفية: إقليممزدوجلبنىالدغمومي42420113

اليوسفية: إقليممزدوجطارقاألكحل43420030

اليوسفية: إقليممزدوجعزيزةصبيح44420507

اليوسفية: إقليممزدوجحنانابوالطيب45420003

اليوسفية: إقليممزدوجمحجوبةالمدراوي46420267

اليوسفية: إقليممزدوجكريمةالسواتي47420158

اليوسفية: إقليممزدوجحنانالكرتوني48420251

اليوسفية: إقليممزدوجيوسفالطيان49420183

اليوسفية: إقليممزدوجابراهيمالهوس50420316

اليوسفية: إقليممزدوجسارةبجغاط51420354

اليوسفية: إقليممزدوجمديحةمصدق52420645

اليوسفية: إقليممزدوجاميمةنوخال53420677

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءالمودن54420292

اليوسفية: إقليممزدوججميلةالفارسي55420216
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجرشيدةلكرع56420601

اليوسفية: إقليممزدوجمريمنشدة57420673

اليوسفية: إقليممزدوجوفاءملوان58420657

اليوسفية: إقليممزدوجمريمصبيح59420508

اليوسفية: إقليممزدوجايمانالفوضيلي60420229

اليوسفية: إقليممزدوجنهيلةبنكبدي61420395

اليوسفية: إقليممزدوجرضوانهنان62420680

اليوسفية: إقليممزدوجإيمانالمتوكل63420257

اليوسفية: إقليممزدوجكوثرالنجدي64420306

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمةبخوش65420356

اليوسفية: إقليممزدوجكريمةالطلحي66420181

اليوسفية: إقليممزدوجهدىفاصل67420550

اليوسفية: إقليممزدوجهشامبناني68420388

اليوسفية: إقليممزدوجنجوىالياقوتي69420325

اليوسفية: إقليممزدوجمونىشرقي70420496
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءاتريتبة71420005

اليوسفية: إقليممزدوجنرجساميدة72420329

اليوسفية: إقليممزدوجكريمةمهندي73420658

اليوسفية: إقليممزدوجكريمةدوادة74420462

اليوسفية: إقليممزدوجرضىبالعسال75420351

اليوسفية: إقليممزدوجصابرالنتيج76420305

اليوسفية: إقليممزدوجحبيبةالرامي77420120

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالجبار78420063

اليوسفية: إقليممزدوجحسناءالغريسي79420210

اليوسفية: إقليممزدوجسارةفاللي80420561

اليوسفية: إقليممزدوجعزالدينكعنابو81420580

اليوسفية: إقليممزدوجصالح الدينجيداني82420437

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالفالحي83420227

اليوسفية: إقليممزدوجايمانطاهو84420515

اليوسفية: إقليممزدوجحسناءبنمويا85420397
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجأميمةفقير86420557

اليوسفية: إقليممزدوجبدرادرار87420010

اليوسفية: إقليممزدوجحنانالعاطفي88420186

اليوسفية: إقليممزدوجبشرىالحنفي89420086

اليوسفية: إقليممزدوجياسرامهيليس90420327

اليوسفية: إقليممزدوجياسمينالوهابي91420324

اليوسفية: إقليممزدوجساميةلكوادمي92420605

اليوسفية: إقليممزدوجنورةابن هنية93420001

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالناصيري94420301

اليوسفية: إقليممزدوجرجاءاسعاد95420015

اليوسفية: إقليممزدوجكوثرجراف96420429

اليوسفية: إقليممزدوجشرفالعامدي97420187

اليوسفية: إقليممزدوجعزيزغدائد98420545

اليوسفية: إقليممزدوجمحجوبةالبهجة99420045

اليوسفية: إقليممزدوججوادالناصيري100420299
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجهشامنافع101420670

اليوسفية: إقليممزدوجسعيدالصبار102420170

اليوسفية: إقليممزدوجحليمةسليمي103420487

اليوسفية: إقليممزدوجعائشةالعزوي104420195

اليوسفية: إقليممزدوجعبدهللانديم105420672

اليوسفية: إقليممزدوجالمهديالمستاري106420274

اليوسفية: إقليممزدوجسناءبن جراري107420377

اليوسفية: إقليممزدوجصالحةشيهاب108420505

اليوسفية: إقليممزدوجعادلالرماحي109420129

اليوسفية: إقليممزدوجلطيفةصويبي110420512

اليوسفية: إقليممزدوجنسرينالوصيفي111420323

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةبويا112420418

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمةاألطرش113420029

اليوسفية: إقليممزدوجاحمد حمزةميالح114420666

اليوسفية: إقليممزدوجغزالنالميتيتي115420296
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجاحالمالبركاوي116420037

اليوسفية: إقليممزدوجايماناسكندر117420016

اليوسفية: إقليممزدوجنورةالرحالي118420123

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالطيب1520916

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالتائب2520449

شيشاوة: إقليممزدوجادريساجليل3520084

شيشاوة: إقليممزدوججوادبوسكسو4522090

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالمشاري5521233

شيشاوة: إقليممزدوجعواطفالمازيني6521183

شيشاوة: إقليممزدوجياسينحفيظ7522331

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةمرميش8523169

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلعروسي9523005

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاولحسن10521553

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزاكي11520709

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلوغزال12523092

Page 58/98



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجهدىتمكونت13522217

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالزركي14520725

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةوديدي15523370

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمروازي16521214

شيشاوة: إقليممزدوجهشامذاكر17522444

شيشاوة: إقليممزدوجليلىجارون18522236

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةادربال19520132

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانمبتدي20523113

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالزيتوني21520747

شيشاوة: إقليممزدوجخالدهدي22523330

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةجريف23522244

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالرزوقي24520683

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالمناني25521265

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزايت تالت26521666

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةالبلغيتي27520416
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجبسمةالسلماوي28520791

شيشاوة: إقليممزدوجخالدليسكي29523098

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالعصامي30520978

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةزويهر31522536

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحمري32520536

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالمربوح33521208

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدبوتجيجت34522025

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةبحسي35521796

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمفقير36522824

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرناصف37523286

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلناصري38523283

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزلمعيليف39523077

شيشاوة: إقليممزدوجالهاملبرش40522946

شيشاوة: إقليممزدوجحنانايت عبد هللا41521693

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالموقا42521297
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجفريدةتزكي43522207

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىشعيب44522612

شيشاوة: إقليممزدوجنوالمبروك45523117

شيشاوة: إقليممزدوجايوببنهنية46521997

شيشاوة: إقليممزدوجناديةلمزوق47523072

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمتوكل48521195

شيشاوة: إقليممزدوجاحالماكضاش49520325

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالماطي50521185

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةالمناضل51521264

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالرميقي52520698

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينمطلب53523194

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةبال54521857

شيشاوة: إقليممزدوجمحجوبةنطفي55523304

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاأليوبي56520365

شيشاوة: إقليممزدوجربابزكور57522516
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالدياني58520637

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالغزالني59521054

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالراحل60520651

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالبطاش61520402

شيشاوة: إقليممزدوجوصالالحمريطي62520537

شيشاوة: إقليممزدوجياسينلفغاني63523041

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالمنديلي64521268

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلفاتح65522785

شيشاوة: إقليممزدوجصباحأيت عدي66521695

شيشاوة: إقليممزدوجسعادأبنسير67520037

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةهشام68523339

شيشاوة: إقليممزدوجدنياالمهداوي69521281

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةرزوق70522470

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدلوكزار71523093

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالري72520705
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالسعداني73520777

شيشاوة: إقليممزدوجخولةالحزاب74520515

شيشاوة: إقليممزدوجخولةأيت علي واكريم75521710

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفأسكتي76520212

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالغنيلمريس77523071

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانالكائد78521139

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلازكري79520186

شيشاوة: إقليممزدوجعفراءالمكرود80521258

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرمبشور81523124

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدخي82522412

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةايت الراوي83521596

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهامل84521360

شيشاوة: إقليممزدوجمنارادريسي عطوف85520136

شيشاوة: إقليممزدوجالمنتيفاطمة86522792

شيشاوة: إقليممزدوجحنانلكريفي87523058
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةايت منصور88521738

شيشاوة: إقليممزدوجمحمد امينالمنهيج89521278

شيشاوة: إقليممزدوجسارةهبال90523324

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالكيال91521174

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانودال92523367

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرخابو93522385

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنجابر94522232

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالهريم95521374

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداألطرش96520356

شيشاوة: إقليممزدوجأنسفاضلي97522791

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةالراحلي98520654

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالفضيل99521085

شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينفرحان100522811

شيشاوة: إقليممزدوجحفصةماحو101523100

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالتهربيزة102520463
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبودينة103522067

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلهطوتي104523085

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدادحيمي105520130

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةاغوس106520285

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةاكسوس107520321

شيشاوة: إقليممزدوجزينباالدرسي القاسمي108520343

شيشاوة: إقليممزدوجعبيركربوش109522890

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلجوبي110522261

شيشاوة: إقليممزدوجوجدانحراق111522300

شيشاوة: إقليممزدوجالهامخالف112522387

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار113521474

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمابكور114520024

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداحيا115520111

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالمنوني116521279

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةازويزي117520199
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجخالدبلخالفي118521868

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديشرادي119522603

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانلشهب120522985

شيشاوة: إقليممزدوجصفاءعاقل121522688

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةسحيتي122522553

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدايت الشرع123521598

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاشليح124520236

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءبنسيدي125521978

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةلقسايمي126523047

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةفراح127522802

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرحنين128522368

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاصمود129520243

شيشاوة: إقليممزدوجزينببري130521820

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانمجيدي131523129

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت الحاد132521590
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرحو133522467

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداتالغ134520068

شيشاوة: إقليممزدوجسالمةمحاسن135523133

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفاكسيم136520322

شيشاوة: إقليممزدوجايمانباوي137521780

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأقديم138520301

شيشاوة: إقليممزدوجادريسسقام139522569

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةقرافلي140522854

شيشاوة: إقليممزدوجنهيلةبندوباج141521971

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءممتاجي142523225

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلوسعدن143523376

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالدياني144520635

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنركيع145522484

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدالفاضلي146521072

شيشاوة: إقليممزدوجالهامالعمراني147521007
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمريملكرين148523059

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالنميلي149521347

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةاإلدريسي لعروبي150520348

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمفارسي151522790

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالماردي152521182

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالخطابي153520585

شيشاوة: إقليممزدوجهشامحبيب هللا154522287

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالغلمي155521059

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالجيل156520491

شيشاوة: إقليممزدوجليلىمربوح157523158

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالراشدي158520658

شيشاوة: إقليممزدوجسارةالكراعي159521146

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالزاكي160520708

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحقبريش161521822

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمازوز162523102
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجإلهامكونان163522930

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحلقاوي164520527

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالراحلي165520652

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبزيزي166521827

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءعجيب167522707

شيشاوة: إقليممزدوجايوبابوعلي168520057

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءاسفار169520209

شيشاوة: إقليممزدوجاحسانالصمدي170520877

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالمطراني171521237

شيشاوة: إقليممزدوجالبشيراألمين172520359

شيشاوة: إقليممزدوجورديةالفايز173521076

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوحلي174522042

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالتهامي175520460

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصمدالرشيق176520687

شيشاوة: إقليممزدوجعرفةوزكي177523375
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبشار178521831

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةابويعقوب179520063

شيشاوة: إقليممزدوجاحمادبجنوين180521793

شيشاوة: إقليممزدوجحسناللوز181521180

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالسدرة182520773

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةبالرايس183521771

شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينحواش184522370

شيشاوة: إقليممزدوجنورالهدىمبشور185523123

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينارفوش186520160

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمارامي187520151

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالشدادي188520819

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالزرايدي189520722

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالزخنوي190520718

شيشاوة: إقليممزدوجابتساماحريبة191520095

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمايت العود192521610
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينخليل193522406

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةزهري194522528

شيشاوة: إقليممزدوجبثينةابومالك195520061

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمجوخران196522263

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقاعريب197520262

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءايت عطا198521696

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيبة199520082

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةأركراك200520165

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت فرعون201521722

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاتمني202520069

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانكصاعي203522908

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالنباكي204521324

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالرغوني205520691

شيشاوة: إقليممزدوجناديةعطيف206522735

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةالسميري207520796
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجليلىادليليع208520144

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةايتمودة209521747

شيشاوة: إقليممزدوجحنانشلحاني210522626

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحافظلحميدي211522963

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداسعيدو212520208

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةالعبدي213520936

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالشاديلي214520804

شيشاوة: إقليممزدوجصالحزربان215522496

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداالنصار216520360

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةمبروكي217523119

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةمبشور218523122

شيشاوة: إقليممزدوجمباركةعقدات219522738

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالسويسي220520801

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرالبستاني221520396

شيشاوة: إقليممزدوجصباحالتائب222520448
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوعزيز223523387

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةفويرينة224522842

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءفكروش225522830

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاكشول226520323

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالزاهي227520711

شيشاوة: إقليممزدوجخولهليته228523097

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداغريش229520278

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحكيمالحجبي230520506

شيشاوة: إقليممزدوجربابابرار231520009

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءلكحيلة232523050

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالحداوي233520509

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالرحالي234520675

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الصادقالبنسير235520419

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالبختاوي236520382

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءابرزاق237520016
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجحياةمحاتي238523131

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةموعوان239523260

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمزواري240521221

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمايت علي241521705

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلونزار242523397

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةمحراش243523134

شيشاوة: إقليممزدوجناديةايت صالح244521687

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدرشدي245522475

شيشاوة: إقليممزدوجالياسرصين246522478

شيشاوة: إقليممزدوجودادالغزواني247521056

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالسراج248520774

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالعسري249520968

شيشاوة: إقليممزدوجمجدةبوسيف250522095

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمناوي251521266

شيشاوة: إقليممزدوجناديةحدادي252522294
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداخطاب253520116

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاألبيض254520339

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمالخياض255520601

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعسال256520963

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلالعزيز257520961

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاغريش258520279

شيشاوة: إقليممزدوجيونسأيت فاسكا259521720

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباهي260521779

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبرعيش261521813

شيشاوة: إقليممزدوجمينةالخرواع262520578

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزاخملو263520119

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدأكصماد264520324

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىالصنهاجي265520880

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبيا266522185

شيشاوة: إقليممزدوجنوراعويدات267522757
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعثمانكمال268522913

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالزيات269520743

شيشاوة: إقليممزدوجليلىصبري270522648

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبوافق271523355

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المطلبالحجام272520505

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىالمغاري273521252

شيشاوة: إقليممزدوجالسعديةصماد274522659

شيشاوة: إقليممزدوجخالدمحاتي275523132

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةنعيم276523306

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمسكاوي277523187

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالحويدك278520546

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيماوفسا279521543

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبن قاسم280521935

شيشاوة: إقليممزدوجكريمالرزيكي281520685

شيشاوة: إقليممزدوجإسماعيلسريدي282522556
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداحمو283520105

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةكحواش284522884

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريملوكزار285523094

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العاليازلماض286520188

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنارتي ولوس287520152

شيشاوة: إقليممزدوجرابحةالقادمي288521102

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهرةارحمين289520156

شيشاوة: إقليممزدوجغيتةالزرايدي290520720

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالهمزي291521382

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةعليو292522746

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانحيدو293522377

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالقنوفي294521125

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنبوالنشان295522018

شيشاوة: إقليممزدوجحسنلزرك296522976

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديالمتوكل297521191
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةتوامة298522221

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالفتاحالحفيان299520523

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىبشري300521834

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنمحمود301523143

شيشاوة: إقليممزدوجزهوروافيق302523356

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاحمو303520104

شيشاوة: إقليممزدوجمريم أهبالأهبال304521510

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبجران305521792

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاالنصاري306520363

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينبودرعة307522057

شيشاوة: إقليممزدوجالزهيرالمرسلي308521213

شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالنوحي309521350

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالروادحة310520699

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنبوصاك311522104

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةعاشق312522685
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدباي313521782

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالبيدق314520444

شيشاوة: إقليممزدوجخولةايت اليوب315521624

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةامكرود316521477

شيشاوة: إقليممزدوجعيسىالحريري317520514

شيشاوة: إقليممزدوجبن الكرينحنان318522364

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءازروال319520179

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلعريني320523007

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةمحاتي321523130

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجاعة322520072

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالدراوي323520620

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامعووش324522756

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةلمحتحت325523066

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمحيمودي326522382

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالطوكي327520909
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمينةبرحمون328521810

شيشاوة: إقليممزدوجهدىفنكاش329522834

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالجليلارميشي330520167

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالرباح331520673

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمايت عمر332521711

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىلبردي333522945

شيشاوة: إقليممزدوجماريةالفائزي334521078

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحايت الغضبان335521612

شيشاوة: إقليممزدوجحسنبودقيس336522060

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالهسوف337521376

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالقبيط338521111

شيشاوة: إقليممزدوجربابلعظم339523014

شيشاوة: إقليممزدوجيديرتدرارت340522204

شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاالجبلي341520475

شيشاوة: إقليممزدوجفؤادالرامي342520667
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجساميةكريكد343522900

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأمغار344521475

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبصيصة345521837

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةأبجاو346520006

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالسباعي347520770

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدالحطابي348520522

شيشاوة: إقليممزدوجسناءباسالم349521761

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدادعبو350520138

شيشاوة: إقليممزدوجإيمانالبوبكري351520422

شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفبن تاجر352521920

شيشاوة: إقليممزدوجمديحةايت يحيا353521745

شيشاوة: إقليممزدوجعمادمتفق354523127

شيشاوة: إقليممزدوجاميمةتزيت355522209

شيشاوة: إقليممزدوجمحمد ناصر الدينحرزي356522304

شيشاوة: إقليممزدوجمحاسنجوهري357522266
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةلونسي358523096

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالساخي359520758

شيشاوة: إقليممزدوجالمهديلمخزني360523067

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدمحفوظ361523138

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوشة362522098

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبوعلي363522128

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبخوري364522410

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانأكنكو365520332

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينبوستة366522086

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت بحجوب367521638

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقبوهيما368522179

شيشاوة: إقليممزدوجنسيبةبوشديرة369522100

شيشاوة: إقليممزدوجفرحلوبي370523089

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأيت برايم371521641

شيشاوة: إقليممزدوجسميراعميمي372520275
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 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجهشامبكباك373521853

شيشاوة: إقليممزدوجحسنهباش374523323

شيشاوة: إقليممزدوجمريممحسن375523137

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدورحو376523372

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالعوفي377521030

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينلكرار378523053

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالكارح379521132

شيشاوة: إقليممزدوججمالبويقنطارة380522183

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامايت ابرايم381521572

شيشاوة: إقليممزدوجحميدالجفري382520477

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةساحلي383522548

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المطلبالروام384520700

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالساخي385520757

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالراشيدي386520659

شيشاوة: إقليممزدوجعمرالقسية387521117
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطويل388520911

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدةمحراش389523135

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالبوعناني390520437

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالحقمومن391523263

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةبقاس392521845

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانلوريكي393523090

شيشاوة: إقليممزدوجعصامالبوزاري394520432

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالهردي395521366

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدموافق396523246

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالمودن397521288

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالزاوية398520715

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلعبيد399523001

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءاشضاض400520232

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدوالداهي401523358

شيشاوة: إقليممزدوجطارقالحلوي402520530
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجالمدانيالعساوي403520964

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالسالمالبنداضي404520418

شيشاوة: إقليممزدوجعبداللطيفاسكيتير405520216

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخضير406520583

شيشاوة: إقليممزدوجامينةالسماللي407520792

شيشاوة: إقليممزدوجحسنالعسري408520966

شيشاوة: إقليممزدوجيونسايت داحمد409521677

شيشاوة: إقليممزدوجلحسناخلو410520118

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمبلعيشى411521880

شيشاوة: إقليممزدوجمنيةمتفاجي412523126

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءداكر413522422

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الواحدالناصري414521314

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةايت اوبال415521629

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدوحزى416523362

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالحيان417520548
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىايت بولحسن418521665

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبلطفي419522994

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالمرخاتي420521210

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرلعديري421523003

شيشاوة: إقليممزدوجمريممبيريك422523125

شيشاوة: إقليممزدوجثوريةشدولي423522602

شيشاوة: إقليممزدوجسهامالهريبة424521373

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمنائر425523290

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالمرابطي426521202

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمقدمي427521254

شيشاوة: إقليممزدوجلحبيبجايت428522237

شيشاوة: إقليممزدوجمليكةوهيب429523401

شيشاوة: إقليممزدوجهشاميعال430523409

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالكرومي431521153

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينمجاهد432523128
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجأمينبرهيش433521818

شيشاوة: إقليممزدوجكريمةالساقي434520761

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحكيمالرامي435520665

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرزطي436522507

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءامهيضرة437521489

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالكورداني438521169

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءهبود439523325

شيشاوة: إقليممزدوجناصرالحسين440520518

شيشاوة: إقليممزدوجحسنأيت امزيل441521626

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدلغفيري442523033

شيشاوة: إقليممزدوجسناءالجبري443520474

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالوافيالرقشي444520695

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالعماري445521002

شيشاوة: إقليممزدوجسفياننصيف446523303

شيشاوة: إقليممزدوجساميةكحواش447522885
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدابكور448520025

شيشاوة: إقليممزدوجفائزةأبوزيد449520052

شيشاوة: إقليممزدوجنجيةالباقيلي450520373

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأحريس451520096

شيشاوة: إقليممزدوجعبدااللهالخيلي452520603

شيشاوة: إقليممزدوجحسنمبروكي453523118

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءلبيهي454522953

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالواحدلزعار455522977

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداعفيسة456520265

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينجوائد457522260

شيشاوة: إقليممزدوجمروانالمسناوي458521232

شيشاوة: إقليممزدوجمريمفتحي459522799

شيشاوة: إقليممزدوجعادلالكاميلي460521137

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىسترة461522552

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكاملالزاهري462520710
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينفوينتي463522843

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةحفيظي464522333

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةمويكينة465523265

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الغنيبن زيوان466521927

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمبوشارب467522096

شيشاوة: إقليممزدوجامينماهر468523112

شيشاوة: إقليممزدوجربيعاجعيط469520083

شيشاوة: إقليممزدوجمونىأغزيف470520280

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المنعمقتاتة471522850

شيشاوة: إقليممزدوجمريمبوحمايد472522043

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيللعريف473523006

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعبو474522704

شيشاوة: إقليممزدوجادريسالالزم475521177

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالناصري476521317

شيشاوة: إقليممزدوجتوريةفيمة477522845
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةالخوات478520598

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالطويل479520913

شيشاوة: إقليممزدوجعبد اإللههالل480523341

شيشاوة: إقليممزدوجوفاءالزيتوني481520751

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدةلشكر482522981

شيشاوة: إقليممزدوججوادبصالح483521836

شيشاوة: إقليممزدوجسارةخلوق484522404

شيشاوة: إقليممزدوجامحمدايت احساين485521574

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالناصري486521318

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلمديكيك487523069

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبالعابدي488520923

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسكينةالزعيتري1620309

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعمادبوعزاوي2620941

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمحمدالشفناج3620396

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرضوانبركاوي4620840
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعزيزالخديري5620218

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجايوبالذهبي6620255

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسارةالراشدي7620264

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجكلثومالعماري8620510

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهدىبوشقور9620930

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوجدانالهيداني10620747

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلطيفةالذهبي11620253

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجودادالكداري12620594

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرضوانالتواهمة13620140

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحنانالريتال14620290

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسكينةشاكر15621186

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالمهديزروال16621139

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجايمانميه17621563

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجليلىالدالي18620235

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريةالزياني19620318
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحبيبةالمعفي20620662

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوردةالدزوزي21620247

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجيونسخالد22621067

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبياضة23620981

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسندسالهداجي24620734

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخولةالشوكة25620403

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعصامعمي26621298

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجياسينخنيبة27621080

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجازهورالسماللي28620359

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباسي29620469

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجاصالحمصباح30621522

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهاجربولحيا31620969

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجدنياالقدوري32620574

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمالهيشم33620749

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبد اللطيفالسريدي34620343
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالعمراني35620519

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجاحالمبنسلطانة36620895

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجزينبالجاليدي37620148

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعفافصبري38621225

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلبنىزكيم39621144

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسلوىالعميري40620523

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجكريمةالدهبي41620252

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجامينالشعبطي42620391

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجيوسفالكوضي43620606

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسناءبوكحكوح44620964

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصباحمعطى هللا45621533

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهندالضبلي46620428

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريملكرار47621460

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالحقاوي48620180

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطنةالشلحاوي49620399
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءوقر50621599

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمباركةبوشقور51620931

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعنايةحسون52621039

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهالةباصيط53620825

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجزينبالبوعناني54620125

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةالتويسي55620143

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجشيماءخمر56621079

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجأسماءالبونادي57620129

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشهاب58621205

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنزهةالشعبي59620392

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنزهةالسنوسي60620361

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبد الحقزروال61621135

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهاجرالخليل62620227

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمحمد امينالسماللي63620355

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءندهمو64621583
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسكينةايت القاضي65620796

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالهامسعدي66621169

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمصمري67621236

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجاكرامبايدار68620834

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرشيدبنواكة69620904

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجزهيرةالعيساوي70620535

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخولةلكحل71621459

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسعيدةالتامري72620137

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعزالدينالعنكود73620527

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبد الكريمالبياض74620131

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحدوش75621029

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجيونسالبصراوي76620110

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهالةحبوب77621017

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالسعيدالصادق78620412

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسلمىالبشيري79620109
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبدالمولىالحرشاوي80620165

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةالبهالوي81620117

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجإيمانباغوغ82620827

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصالحأبين83620017

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعمربوعتروس84620940

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصباحباني85620833

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحادةدهير86621101

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمحمدكريم87621378

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالسماللي88620357

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسناءعاقل89621257

قلعة  السراغنة: إقليممزدوججميلةالكح90620593

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجبشرىالعماري91620515

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجورديةجبور92621004

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفتيحةصدقي93621231

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجساميةجبابرة94621000
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهندجبار95621001

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهندالهداجي96620733

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعزيزةعمار97621295

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمالعكاري98620499

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنعمةالشاري99620367

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمحمدالوحداني100620757

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمحمدالعلوة101620505

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجاسماعيلالمنصوري102620677

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسنالوافي103620754

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةغانم104621309

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةالشعيبي105620395

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجيونسالمرسلي106620636

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالحبيبحنزاز107621058

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخولةالزائري108620298

آسفي: إقليماالمازيغيةصالحشناهيم1829005
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

 بالجهة والتكوين التربية لمهن الجهوي بالمركز االلتحاق والناجحين الناجحات على يتعين

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

.التسجيل بإجراءات

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

اإلبتدائي التعليم سلك

آسفي: إقليماالمازيغيةالحسانبولفروع2829004

الحوز: إقليماالمازيغيةمحمدبوالزيت1129002

الحوز: إقليماالمازيغيةعمرايدموليد2129001

الرحامنة: إقليماالمازيغيةحميدالكرني1229002

الرحامنة: إقليماالمازيغيةيوسفاجناب2229001

الصويرة: إقليماالمازيغيةحفيظةبوهدما1329008

الصويرة: إقليماالمازيغيةحسناءزفين2329010

اليوسفية: إقليماالمازيغيةالطاهرالتنوي1429002

شيشاوة: إقليماالمازيغيةمصطفىوعبولو1529011

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسانأباعزي2529001

شيشاوة: إقليماالمازيغيةالحسناكركوش3529002

قلعة  السراغنة: إقليماالمازيغيةسليمانبجديد1629005

قلعة  السراغنة: إقليماالمازيغيةعبد المالكعباسي2629007

مراكش: عمالةاالمازيغيةعبد هللاالناصري1729004

مراكش: عمالةاالمازيغيةنفيسةشناهيم2729009
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