
مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم ادويران/مابراهيم االيتوس07010001

إبراهيم أنفلوس07010002
مدرسة ابن 

خلدون
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

إبراهيم بوعدين07010003
مجموعة مدارس 

السيفر المركزية
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

ابراهيم مومن07010004
ي .م ز م تي 

التحتانية
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010005
ابراهيم 

والجاري
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م  اومناست

احسان بالرقية07010006
مدرسة الفقيه 

يالهسكوري
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزامليل.م.ماحالم بقوري07010007

07010008
احمد امين 

تحبوسين
ز 1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م تالبني 

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م وزكيتةاسماء النقراشي07010009

إشراق أشناه07010010
مجموعة مدارس 

حيان المركزية
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010011
الحسين إد 

الطالب
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوة1مدرسة النهضة

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم زكارة ليبل/مالراضي الحلو07010012

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م اكادير تساوتالزهرة الدويني07010013

العمري يوسف07010014
مدرسة الصخور 

المختلطة
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

العوني جواد07010015
مجموعة مدارس 

اوالد  لحسن
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

07010016
المصطفى 

الصوفي
يم أوالد فارقو. م 

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010017
المصطفى 

برقاش

تماللت ,ث

التأهيلية
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

07010018
المصطفى 

عسون
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد علي/م

07010019
المنصوري 

عبد الرحيم

م م محمد 

ي
ز
الزرقطون

1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرة

يالمهدي زوبع07010020
 
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةمدرسة شوق

إلهام عزيز07010021
م سيدي /م

موىس
1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

1إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة المنهلأمال العسري07010022

امال سقري07010023
مجموعة مدارس 

الحوزية
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

آمال عتيقي07010024
م أوالد . م 

يبوعريس
1إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

أمين شوقي07010025
م اوالد /م

ابراهيم العطاوية
2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

أمين مسعودي07010026
م اوالد الشيخ /م

عبد هللا
2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

ايمان العياشي07010027
المعتمد بن . م

عباد
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010028
ايوب طالب 

السالمة
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم لال غزيل.م
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

باتي ياسين07010029
 مدرسة الحاج 

احمد الديوري
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

07010030
بدر الدين 

حامدون
2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة المصل

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم ايت بوالنيت.مبدرايت بلحنين07010031

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم أيت لحسن/مبراهيم بسكو07010032

بشرى ايت أعبا07010033

مجموعة مدارس 

الصفصافة 

المركزية

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

بشرى شريف07010034
 مدرسة أحمد 

بالفري    ج
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م سيدي غانمبن محمد سميرة07010035

بنعباد فردوس07010036
مجموعة مدارس 

ز يكيي  لير
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةم البدادغة.مبوعبيد الخطاب07010037

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم واركي/مجمال باحو07010038

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم القدادرة/مجمال لعوينات07010039

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم اغزركارن/مجميلة البطير07010040

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم الشليحات/مجميلة الكرني07010041

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم بوحدو.مجواد المغاري07010042

Page 3/21



مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم تيولي/محسن حداني07010043

2إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةأمزناسحسن ورشان07010044

يم أيي . م حنان الحنين07010045
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةم الطياميم.محياة البوهادي07010046

07010047
حياة ايت 

بنطالب
2إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م وزكيتة

2إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم تاوزينت/مخالد سعد07010048

خالد عزيز07010049
مدرسة الشهيد 

رحال بن احمد
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

خالد لوشاشحة07010050
م اوالد /م

ابراهيم العطاوية
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

خاليد البداوي07010051
م سيدي /م

ابراهيم الكانون
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةالفتح. مخديجة حربلي07010052

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الجعارنة/مخديجة كريم07010053

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م وزكيتةخديجة وعزيز07010054

07010055
خليل أيت 

خرصة
يم لمعاشات. م 

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

خليل رزوق07010056
م م يوسف بن 

ز تاشفي 
3إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م السبيطيدالل كوضاها07010057

ربيع لكريويض07010058
مجموعة مدارس 

النخيل المركزية
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

يم السور. م رجاء ابو مسلم07010059
3إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

رشيد اإلشاري07010060
مدرسة الساقية 

الحمراء
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

رشيد السباع07010061
مدرسة احمد 

بوكماخ
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010062
رشيد ايت 

مبارك
3إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم ادويران/م

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم بير انزران/مرشيد بلباز07010063

رشيد بورقية07010064
م اوالد نارص /م

زمران
3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة ابن حزمرشيد حنوني07010065

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد مسعود/مرشيد عابدي07010066

يم أوالد فارقو. م رشيد غيبول07010067
3إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م تيكوداررضوان الحيمر07010068

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد عمرو/مرضوان جابر07010069

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم واركي/مزوهير أمهيدرة07010070
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

3إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الجعارنة/مسعاد اعليوة07010071

3إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم الطواهرة/مسعاد بنشريفة07010072

سعاد بو غزال07010073
 مدرسة الحسن 

بوعياد
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم تكانة.مسعد الماوردي07010074

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم تالمست/مسعيد أمكرود07010075

يسعيد عالوي07010076 4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة الشانر

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم المرمضة/مسميرة النقيلي07010077

4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد يعكوب/مسناء أخريف07010078

سناء تخيم07010079

مجموعة مدارس 

ز  المرابطي 

الحجاج

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

يم الزالقة. م سهام الراشيدي07010080
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

شاكر كوثر07010081
مجموعة مدارس 

بوشان
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

يم أوالد طلحة. م شعيب بنيفو07010082
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزطلزين.م.مصفاء غطوس07010083

07010084
صالح الدين 

القتوري

مدرسة السلطان 

موالي اسماعيل
4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم ايت بوالنيت.معادل الراضي07010085

عائشة التجاني07010086
مجموعة مدارس 

حيان المركزية
4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010087
عبد اإلله 

الفاضيلي
4إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةم البدادغة.م

07010088
عبد الجليل 

بوحمدان

م سد موالي .م

يوسف
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010089
عبد الجليل 

لهراوي
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الموحدين/م

07010090
عبد الحكيم 

العالوي

عبدالعزيز بن . م

ادريس
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010091
عبد الحكيم 

الهيداني
4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم تاوزينت/م

07010092
عبد الحي ايت 

بوزيان

المعتمد بن . م

عباد
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010093
عبد الرحمان 

بن عزة

مدرسة سيد 

الزوين
4إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010094
عبد الرحيم 

شهيد
يم أيي . م 

4إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010095
عبد الرحيم 

ناجح
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم أيت عابد.م

07010096
عبد الرزاق 

مورو

م اربعاء .م

تغدوين
4إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010097
عبد السالم ايت 

خويا موح
5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م اكرفون

07010098
عبد العاطي 

بنتاجر

مجموعة مدارس 

ابن األثي  المركزية
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
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2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم بوروطة/معبد العالي الباز07010099

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم اوالد مطاع.معبد الغني الباز07010100

07010101
عبد الغني 

الغغاي

مجموعة مدارس 

اسعادة المركزية
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة أم أيمنعبد هللا بنزقور07010102

07010103
عبد المطلب 

حقي
5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم ثالث نسال.م

07010104
عبد النور 

لعسافري

جاك ماجوريل 

البعثة الفرنسية
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010105
عبد الواحد 

باعسو

مدرسة دار 

السالم
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010106
عبد الواحد 

شريف
ز.م 5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم اسكي 

07010107
عبد الوهاب 

زاهيد

الشهيد محمد . م

ي
ز
الزرقطون

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010108
عبد الوهاب 

هينوس

م أوالد . م 

يحميدة
5إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

عبدهللا بلفقيه07010109

مجموعة مدارس 

اوالد حسون 

حمري

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم لوناسدة/معدنان الهمص07010110

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم الناقوش.معزيز بوشمة07010111

عزيز جعفري07010112
تماللت ,ث

التأهيلية
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

عزيز خازن07010113
م اوالد سيدي /م

عيىس
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

5إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد علي/معمر اليوسفي07010114

07010115
عيسى 

البوجاليدي
5إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم لمينات/م

فاروق محمد07010116
مجموعة مدارس 

دار الواسطي
5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

07010117
فاطمة الزهراء 

الغجيجي
ز/م 5إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم السعديي 

07010118
فاطمة الزهراء 

النومي

مجموعة مدارس 

الصوالح بن 

حمادي

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

07010119
فاطمة الزهراء 

مصباح
5إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةم البدادغة.م

07010120
فاطمة الزهراء 

منطقي
يم أوالد موىس. م 

5إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

فاطمة ايت بها07010121
 مدرسة الحسن 

بوعياد
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

07010122
فاطمة ايت 

لحسن
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م اجوكاك

فاطمة باعوش07010123
عبدالعزيز بن . م

ادريس
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

فاطمة بليهي07010124
مدرسة سيدي 

بن اسليمان
6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد امبارك/مفاطمة بوركيعة07010125

6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم العوينة.مفاطمة حنين07010126
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

6إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم بوحميسة/مفاطمة محاتي07010127

6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم أيت عابد.مفتيحة امزيل07010128

فتيحة شاكر07010129
مدرسة رياض 

الزيتون
6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم الشطيبة/مفيصل الوهابي07010130

قاسم اعريبي07010131

مجموعة مدارس 

حمون  اوالد بيز

المركزية

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

يم الجرادات. م كريمة البحياوي07010132
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010133
كمال أنور 

الدين المشاوري
ارجة/م 6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم لير

كنزة بلعسولي07010134
مجموعة مدارس 

دار باقة المركزية
6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة الفردوسكنزة بنكتو07010135

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة البديعكوثر لحليمي07010136

6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم االمام مسلم/مكوثر نشدة07010137

كوشك فاطمة07010138

مجموعة مدارس 

ابن النفيس 

المركزية

6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

لبحيري سعيد07010139
م اوالد /م

ابراهيم العطاوية
6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

07010140
لحسن 

الكرماوي
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزحسن الصغي . م
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

لحسن حاتمي07010141
مجموعة مدارس 

لحليوات
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

6إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م ايت ازملخليفي محمد07010142

يم السور. م لطيفة الصربي07010143
6إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010144
لال زينب 

بلبهلول
ي/م

 
ق 6إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد الرسر

لالنزهة طائعي07010145
 مدرسة أحمد 

بالفري    ج
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

يم الصبابحة. م ليلى اركيزة07010146
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم الرىح.ممارية الشتوكي07010147

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الموحدين/ممحمد  درهمان07010148

07010149
محمد الحبيب 

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م السبيطياترمي

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم الرىح.ممحمد الحوسيني07010150

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم اغزركارن/ممحمد العبريدي07010151

7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد با رحال/ممحمد الفاطمي07010152

7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد عراض/ممحمد الكرمومة07010153

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم ازنادة/ممـحمد أنقاش07010154
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم الناقوش.ممحمد اوساي07010155

07010156
محمد أيت 

مسعود

مدرسة عبد 

ي الكريم الخطانر
7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم الشيظمية/ممحمد بوشحمة07010157

محمد بوناجي07010158
مجموعة مدارس 

سيدي بوبكر
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

محمد تيوتيو07010159
مدرسة مالكة 

الفاىسي
7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرة1م لالمنة محمد جرويض07010160

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الجعارنة/ممحمد جعجان07010161

07010162
محمد جواد 

كناني
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزالصداقة, م

محمد سليماني07010163
م اوالد عبو /م

العطاوية
7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

07010164
محمد عادل 

فروال

مدرسة 

سجلماسة
7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

يم الدعيجات. م محمد لغزيلي07010165
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

7إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة الموردمريم النواوي07010166

7إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةمدرسة القدسمريم الهبي07010167

مريم دردر07010168
م أوالد . م 

يامحارب
7إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

يم أهل الواد. م مريم نخيل07010169
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010170
مصطفى 

الزعري
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الموحدين/م

07010171
مصطفى 

النميري

م  اوالد /م

سيدي عيىس
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

07010172
مصطفى ايت 

اومغار
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم م تيكوتار

07010173
مصطفى أيت 

باسو
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الحمري/م

معاد الهنشير07010174
م ابو بكر /م

الصبيحي
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

ي يناير11مدرسة مليكة الكالمي07010175
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

07010176
موالي أحمد 

لمساعف

مدرسة أبواب 

مراكش
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010177
موالي عبد 

الغني لخضر
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم تكديرت/م

مونى الشنوعي07010178
مجموعة مدارس 

دار الواسطي
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالرحامنة

ميلود الزموري07010179
م سيدي /م

ادريس
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنة

8إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الجعارنة/مناادية بديعي07010180

موكنادية ابراهيمي07010181 8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكشمدرسة الي 

ي دغوغ. م نادية الرمزي07010182
يم بنز

8إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم العرارشة/منادية غندور07010183

8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم أيت عابد.منبيلة سباع07010184

يم بير أوزو. م نزيه بكديد07010185
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

نوال فوزي07010186
مجموعة مدارس 

لخوادرة المركزية
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

07010187
نور الدين 

القائدي
8إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةمدرسة الزهراء

07010188
نور الدين 

فاتحي

ي .م ز م تي 

التحتانية
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

07010189
نورالدين 

المساوي
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساشيشاوةم الموحدين/م

8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم امسكر/منورة الطرشاوي07010190

8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم تصورت.مهشام بوغازي07010191

هشام حمليري07010192
م م يوسف بن 

ز تاشفي 
8إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

يم الدعيجات. م هشام هومار07010193
9إعدادية شاعر الحمراءفرنساأسفز

9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم الخروع.مهند راجي07010194

9إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفيةم خنوفة.موفاء نوال07010195

07010196
ويساعد فاطمة 

الزهراء
9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م فج الري    ح
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم اجيكن.مياسمين فيتاح07010197

ياسين أبة الهيثم07010198

مجموعة مدارس 

لهبيشات 

المركزية

9إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

ةياسين حيدة07010199 9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م لخوارصز

9إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم دوار التومي/مياسين شهاب07010200

07010201
ياسين عبد 

الرزاق

م ايت موالي .م

علي
9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوز

يوسف الرامي07010202

مجموعة مدارس 

أيت إيمور 

المركزية

9إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

يوسف العوال07010203
الطاهر بن عبد .م

الكريم
9إعدادية شاعر الحمراءفرنسااليوسفية

07010204
يوسف أيت 

احمد أحسين

مجموعة مدارس 

دار باقة المركزية
9إعدادية شاعر الحمراءفرنسامراكش

ةيوسف فتحي07010205 9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالصويرةم م لخوارصز

9إعدادية شاعر الحمراءفرنسامديرية قلعة الرساغنةم اوالد امبارك/ميوسف قاصد هللا07010206

9إعدادية شاعر الحمراءفرنساالحوزم تديلي.ميوسف مغاري07010207

07020001
احمد طه 

بوسردون

المعتمد بن . م

عباد
10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوز

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكااليوسفيةم خنوفة.مأحمد لبروفي07020002

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكشمدرسة الفداءأس الهاللي07020003
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

اسماء اديوسف07020004
م م يوسف بن 

ز تاشفي 
10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوز

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم تيكوتار/ماسماعيل التاجر07020005

07020006
اسماعيل 

ديرازي
يزة.م 10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم لير

اقسبي حميد07020007

مجموعة مدارس 

ز  المرابطي 

الحجاج

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

الحبيب وليف07020008
مدرسة دار 

السلطان
10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم احصاين/مالحسن اجنها07020009

ز.مالحسن وحمان07020010 10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزالمرابطي 

يم الصبابحة. م أمين نوفل معالم07020011
10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاأسفز

07020012
ايت المليح 

حسناء

مجموعة مدارس 

ي النواىحر
10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرةم م اهل الجمعةبديع زنوال07020013

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرةم م زاوية لوضابوبكر تزبيبت07020014

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةمدرسة إمام الدينجليل أيت بهي07020015

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم  يابورا.مجميلة بلقروي07020016

حفصة لباللي07020017

مجموعة مدارس 

اوالد جالل 

المركزية

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم بولعوان/محفيض بوتشع07020018

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنةم اوالد مصباح/محمزة شوقي07020019

حنان ازعيتر07020020

مجموعة مدارس 

ي  الحاج العرنر

المركزية

10إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

رحمة صوفي07020021
مجموعة مدارس 

البطمة
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم اجديدة/مرشيد باهيج07020022

رشيد حسانات07020023
مدرسة أنس بن 

مالك
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرةم م امسكركيدرضوان لحرور07020024

زكرياء بلفحيلي07020025
عبد العزيز بن .م

شقرون
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكااليوسفية

سارة ادرابي07020026
م م المختار 

السوىسي
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرة

سعيد الطاهري07020027
مدرسة ادريس 

يبنارص
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاأسفز

سعيد العاللي07020028
م اوالد نارص /م

الواد
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنة

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم احصاين/مسعيد فرحي07020029

سميرة أقشكار07020030
مدرسة العهد 

الجديد
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكااليوسفيةم الكعاعمة.مضحى مغني07020031
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

07020032
عبد االله 

لكروني

مجموعة مدارس 

دار باقة المركزية
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

07020033
عبد الرحيم 

الحيرش

م محمد عابد /م

الجابري
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرة

07020034
عبد السالم  

تاراي

مجموعة مدارس 

حمون  اوالد بيز

المركزية

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

07020035
عبد العزيز 

أحمو

مجموعة مدارس 

لهبيشات 

المركزية

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

07020036
عبد هللا أيت 

داود
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم تاورة/م

07020037
عبد الهادي 

بركة
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم تاورة/م

07020038
عبد الوهاب 

اسافار
يزة.م 11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم لير

11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالصويرةم م ابن الهيثمعتيقة القشاش07020039

عثمان النيى07020040
مجموعة مدارس 

الزيود
11إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

يم الطهاهرة. م عثمان رسالوي07020041
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاأسفز

عزيز اإلدريسي07020042
مجموعة مدارس 

ز المرابطي 
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

عزيز ايبوح07020043
مجموعة مدارس 

النخيل المركزية
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

07020044
عزيزة ايت 

محماد
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم تكانة.م

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم لمزوضيةعماد البطل07020045
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنةم اوالد رافع/معمر الزهري07020046

07020047
فاطمة الزهراء 

الوتري

م سيدي احمد .م

التومي
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوز

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة مدرسة العرفانفيروز مورو07020048

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنةم ايت عيىس/مفيصل صبحي07020049

كريم مرشيد07020050
مجموعة مدارس 

بوشان
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنةم اوالد مصباح/مكمال الشبي07020051

ليبد أحمد07020052

مجموعة مدارس 

أوالد عكيل 

المركزية

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

ز.مليلى اترقيس07020053 12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم تزكي 

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنةم اكتاوة/مماجدة الراجي07020054

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم اهديل/ممحمد افرياض07020055

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاشيشاوةم أرساتو/ممـحمد الخازوم07020056

محمد الكراب07020057

مجموعة مدارس 

اوالد جالل 

المركزية

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم ابردوع.ممحمد امرياح07020058

محمد شقور07020059
م اوالد بن /م

رحال
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامديرية قلعة الرساغنة
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

يم الحرارثة. م محمد قنور07020060
12إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاأسفز

محمد ناجي07020061

مجموعة مدارس 

الطويحينة 

المركزية

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم زرقطن.ممحمد نجماوي07020062

مصطفى بطوش07020063
مجموعة مدارس 

 المركزية44
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

نادية بوحرازن07020064
مدرسة السلطان 

موالي اسماعيل
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

نبيلة المرابطي07020065
مدرسة عبد 

ي
الواحد المراكىسر

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكااليوسفيةم البدادغة.منجاة شقري07020066

نزهة بن ركبة07020067
مدرسة خالد بن 

يالوليد
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاأسفز

نورة أوفارس07020068

مجموعة مدارس 

اوالد جالل 

المركزية

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكامراكش

نورة بفران07020069
مجموعة مدارس 

انزالت لعظم
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكااليوسفيةم البدادغة.منورة قشيري07020070

هاجر اليزيدي07020071
مجموعة مدارس 

البطمة
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالرحامنة

هشام الشباني07020072
المعتمد بن . م

عباد
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوز

13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوزم بوحدو.مياسين زربان07020073
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مديرية االنتماءمقر العملاالسم و النسبرقم اإلمتحان
البلد المرغوب 

فيه

مركز االختبار 

(الداوديات-مراكش)
رقم القاعة

 المغربية الجالية ألبناء المغربية والثقافة العربية اللغة لتدريس اساتذة النتقاء الكتابية اإلختبارات

2019 يونيو-بأوروبا المقيمة

2019 يونيو 29 يوم

جماعي استدعاء

يوسف لبخيتي07020074
م اربعاء .م

تغدوين
13إعدادية شاعر الحمراءبلجيكاالحوز

14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالحوزم ابردوع.ماحمد اجلباب07030001

ايوب العزاوي07030002
م م االمام 

البخاري
14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالصويرة

14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالصويرةم م بير انزرانحسن ابورزاق07030003

14إعدادية شاعر الحمراءإسبانيامراكشمدرسة الكحيليدليلة اليمامي07030004

07030005
شرف الدين 

درير
14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياشيشاوة الجعارنة

عائشة الشتاوي07030006
مجموعة مدارس 

الزيود
14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالرحامنة

14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالحوزم م السبيطيعبد الرحيم حدا07030007

07030008
عبد الواحد 

باهوم
14إعدادية شاعر الحمراءإسبانياالحوزم الولجة.م

14إعدادية شاعر الحمراءإسبانيامراكشمدرسة اسمارةفيصل وهمان07030009
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