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آسفياالجتماعياتالعماري أسماء17201253

آسفياالجتماعياتاسبولي سفيان27201047

آسفياالجتماعياتلصفر احمد37201754

آسفياالجتماعياتاخويلي مونى47201032

آسفياالجتماعياتقنور مليكة57201720

آسفياالجتماعياتقليدي المالك عبد67201717

آسفياالجتماعياتالزاويت خالد77201171

آسفياالجتماعياتجمال الحسن87201575

آسفياالجتماعياتبنكرارة عزيز97201506

آسفياالجتماعياتبويحيى الجليل عبد107201559

آسفياالجتماعياتحمداني محسن117201594

آسفياإلسالمية التربيةامراض فاطمة127206645

آسفياإلسالمية التربيةبوكضيد لطيفة137206692

آسفياإلسالمية التربيةزحوف الحسن147206082

آسفياإلسالمية التربيةالحدري يوسف157206901

آسفياإلسالمية التربيةوعزيز محمد ايت السالم عبد167206445

آسفياإلسالمية التربيةكعباد محمد177206774

آسفياإلسالمية التربيةبوفنزي أحمد187206044

آسفياإلسالمية التربيةخربوش عادل197206404

آسفيالبدنية التربيةلحمودي يونس207207370

آسفيالبدنية التربيةلمنور ياسين217207391

آسفيالبدنية التربيةفونتير انس227207355

آسفيالبدنية التربيةالساسي عبدهللا237207097

آسفيالبدنية التربيةلبروفي  آدم247207368

آسفيالبدنية التربيةأزكاي أحمد257207024

آسفيالرياضياتديبس زوهير267202327

آسفيالرياضياتراديد زينب277202332

آسفيالرياضياتقاسمي بوشعيب287202390

آسفيالرياضياتكربوا جيهان297202397

آسفيالرياضياتبصالي الزهراء فاطمة307202247

آسفيالرياضياتبوعسيل محمد317202283

آسفيالرياضياتلكناوي المصطفى327202410

آسفيالرياضياتالعكادي فرح337202127

آسفيالرياضياتالبحار الدين صالح347202044

آسفيالرياضياتافالك فاطمة357202029

آسفيالرياضياتعزيري عبدالوهاب367202371

آسفيالرياضياتمرابط أسماء377202424

آسفيالرياضياتراديد ياسين387202333

آسفيالرياضياتزكوت مريم397202339

آسفيالرياضياتالديبي خديجة407202073

آسفيالرياضياتالصبار اسماعيل417202108

آسفيالرياضياتضاهر رضى427202362

آسفيالرياضياتبلعبدية رانية437202251

آسفيالفلسفةالعمارتي احمد447203090

 - الثانوي التعليم سلك -

          آسفي مراكش لجهة اإلقليمية بالمديريات المتدربين و المتدربات األساتذة و االستاذات تعيينات 

2020 فوج

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

1/23



التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسماالمتحان رقمالترتيبي الرقم

 - الثانوي التعليم سلك -

          آسفي مراكش لجهة اإلقليمية بالمديريات المتدربين و المتدربات األساتذة و االستاذات تعيينات 

2020 فوج

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

آسفيالفلسفةالميموني فاطنة457203112

آسفيالفلسفةبراضي مريم467203156

آسفيالفلسفةكريم الهادي عبد477203260

آسفيالفلسفةمساعيد محمد487203285

آسفيالفلسفةبنعدي يوسف497203173

آسفيالفلسفةاكتراب مريم507203017

آسفيالفلسفةنموح عزالدين517203303

آسفيالفلسفةالعربي ايت ايوب527203137

آسفيوالكيمياء الفيزياءالقوشي هاجر537208168

آسفيوالكيمياء الفيزياءخريبش آدم ناجي547208364

آسفيوالكيمياء الفيزياءصعصاع أيوب557208406

آسفيوالكيمياء الفيزياءشقرون سكينة567208395

آسفيوالكيمياء الفيزياءالعيار امال577208156

آسفيوالكيمياء الفيزياءانعينيعة محسن587208226

آسفيوالكيمياء الفيزياءالباردي اميمة597208051

آسفيوالكيمياء الفيزياءبزوزي حمزة607208264

آسفيوالكيمياء الفيزياءبوكيالن   يوسف  617208332

آسفيوالكيمياء الفيزياءاضريكة حسن627208031

آسفيوالكيمياء الفيزياءعفوة راجي محمد637208375

آسفياإلنجليزية اللغةبلوريدي اسماء647211324

آسفياإلنجليزية اللغةعبدربي حامد657211490

آسفياإلنجليزية اللغةالونخاري عمر667211236

آسفياإلنجليزية اللغةالمسعودي أسية677211207

آسفياإلنجليزية اللغةالزياني عبدالمولى687211113

آسفياإلنجليزية اللغةالحيداوي جمال697211084

آسفياإلنجليزية اللغةانويري محمد707211248

آسفياإلنجليزية اللغةزاكي الكريم عبد717211437

آسفياإلنجليزية اللغةالحيان الحسين727211081

آسفياإلنجليزية اللغةاديونس محمد737211024

آسفياإلنجليزية اللغةعتيق عبدالعاطي747211492

آسفياإلنجليزية اللغةرئيس ايت مروان757211275

آسفياإلنجليزية اللغةادوحمان ادريس767211023

آسفياإلنجليزية اللغةالجوهري  شرف777211074

آسفياإلنجليزية اللغةاشعضيض ياسين787211033

آسفياإلنجليزية اللغةشفنجي احمد797211465

آسفياإلنجليزية اللغةالطايع أسامة807211148

آسفياإلنجليزية اللغةاومدجار ايت مروان817211270

آسفيالعربية اللغةالسلدادي منصف827209178

آسفيالعربية اللغةبندهيبة جمال837209469

آسفيالعربية اللغةالطالبي نورة847209204

آسفيالعربية اللغةخديجة اسكيري857209574

آسفيالعربية اللغةالقرمودي صابرينة867209259

آسفيالعربية اللغةالعلوي كلثوم877209227

آسفيالعربية اللغةالهودالي أيوب887209322
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آسفيالعربية اللغةالغرافي محمد897209239

آسفيالعربية اللغةالحرشاوي مهدي907209114

آسفيالعربية اللغةأشباك محمد917209043

آسفيالعربية اللغةلرباح بن رشيد927209463

آسفيالفرنسية اللغةجابر بن كلثوم937204227

آسفيالفرنسية اللغةلقادي الرحيم عبد947204381

آسفيالفرنسية اللغةالحيلي حسناء957204067

آسفيالفرنسية اللغةالحمامي سهام967204062

آسفيالفرنسية اللغةالحوات انتصار977204064

آسفيالفرنسية اللغةاشهبي سلمى987204024

آسفيالفرنسية اللغةبنباري اسماء997204232

آسفيالفرنسية اللغةبال نادية1007204215

آسفيالفرنسية اللغةالجرنوجي لمياء1017204053

آسفيالفرنسية اللغةبشار منال1027204210

آسفيالفرنسية اللغةالضويوي سارة1037204108

آسفيالفرنسية اللغةاقتيب يونس1047204032

آسفيالفرنسية اللغةسركالي اميمة1057204309

آسفيالفرنسية اللغةشهادي أميمة1067204322

آسفيالفرنسية اللغةفراك محمد1077204360

آسفيالفرنسية اللغةالنجمي رجاء1087204165

آسفيالفرنسية اللغةاجريد منى1097204011

آسفيالفرنسية اللغةلعسيري الزهراء فاطمة1107204378

آسفيالفرنسية اللغةهدي امينة1117204413

آسفيالفرنسية اللغةمسعودي الكريم عبد1127204395

آسفيالمعلومياتاالشم محمد1137205009

آسفيالمعلومياتابودرار عماد1147205001

آسفيالمعلومياتالراسا المنعم عبد1157205017

آسفيالمعلومياتشهيد عبدالرحمان1167205060

آسفيواألرض الحياة علومدواجي خدوج1177210281

آسفيواألرض الحياة علوممروري مريم1187210361

آسفيواألرض الحياة علومخندة يسرى1197210277

آسفيواألرض الحياة علومالدوم ابن رضى محمد1207210005

آسفيواألرض الحياة علومالشمشي قمر سارة1217210331

آسفيواألرض الحياة علومكباب إكرام1227210333

آسفيواألرض الحياة علوماخشيشة سناء1237210013

آسفيواألرض الحياة علومالفقيه بوبكر1247210110

آسفيواألرض الحياة علومالمسلك أسامة1257210125

آسفيواألرض الحياة علوماوبراهيم المجيد عبد1267210151

آسفيواألرض الحياة علومحسناوي سعيد1277210270

آسفيواألرض الحياة علومغنينوا الهادي عبد1287210315

الحوزاالجتماعياتحسو أيت ياسين1297201416

الحوزاالجتماعياتهللا فتح محمد1307201705

الحوزاالجتماعياتعرباوي السعيد1317201683

الحوزاالجتماعياتلعزايز سعاد1327201760
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الحوزاالجتماعياتابودرار مصطفى1337201015

الحوزاالجتماعياتحافظ محمد1347201581

الحوزاالجتماعياتالرحموني سعاد 1357201160

الحوزاالجتماعياتالبيد أيت عبداإلله1367201393

الحوزاإلسالمية التربيةالبوهي العالي عبد1377206462

الحوزالبدنية التربيةالصفدي مصطفى1387207110

الحوزالبدنية التربيةقاسمى خالد1397207356

الحوزالرياضياتالوقوري الكريم عبد1407202186

الحوزالرياضياتلهمود سكينة1417202417

الحوزالرياضياتجعفر يونس1427202300

الحوزالرياضياتباخوش أيت نادية1437202222

الحوزالرياضياتمعجي سمية1447202432

الحوزالرياضياتجبور عمر1457202298

الحوزالرياضياتارجدال محمد1467202016

الحوزالرياضياتعلوان خالد1477202374

الحوزالرياضياتاحميز خالد1487202009

الحوزالرياضياتالشوكة كريمة1497202105

الحوزالرياضياتاكادير ايت الجليل عبد1507202216

الحوزالرياضياتبندي عادل1517202260

الحوزالرياضياتالعفاني أمين محمد1527202126

الحوزالرياضياتبنحيدة أيوب1537202258

الحوزالرياضياتالبرمكي بشرى1547202046

الحوزالرياضياتبلعيد ياسين1557202252

الحوزالرياضياتاجميعي حسناء1567202006

الحوزالرياضياتلكوير سومية1577202412

الحوزوالكيمياء الفيزياءبلقايد حكيمة1587208278

الحوزوالكيمياء الفيزياءالعالي عبد أيت حمزة1597208249

الحوزوالكيمياء الفيزياءاومرزوك حسن1607208231

الحوزوالكيمياء الفيزياءغوت أحمد1617208430

الحوزوالكيمياء الفيزياءبوطالب محسن1627208324

الحوزوالكيمياء الفيزياءالطاهري خليل1637208129

الحوزوالكيمياء الفيزياءلمسيح حسن1647208475

الحوزاإلنجليزية اللغةالدحاوي نورالدين1657211094

الحوزاإلنجليزية اللغةامزوز زينب1667211238

الحوزاإلنجليزية اللغةحجاج إكرام1677211409

الحوزاإلنجليزية اللغةإسماعيل أرسموك1687211032

الحوزاإلنجليزية اللغةالمصالحي العرب إيمان1697211209

الحوزالعربية اللغةالراجي أمين1707209142

الحوزالعربية اللغةالمنديلي محمود1717209294

الحوزالعربية اللغةمحمد ايت مريم1727209405

الحوزالعربية اللغةالسماع مصطفى 1737209179

الحوزالعربية اللغةالفشتاوي الصمد عبد1747209247

الحوزالعربية اللغةبوشارى عائشة1757209505

الحوزالعربية اللغةالكريم عبد ساندي1767209610
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الحوزالعربية اللغةسايسي لطيفة1777209611

الحوزالعربية اللغةلعوينة مريم1787209734

الحوزالعربية اللغةالحيان مصطفى1797209121

الحوزالفرنسية اللغةصبح يوسف1807204329

الحوزالفرنسية اللغةافسيدن هندة1817204031

الحوزالفرنسية اللغةالنصيري دونيا1827204166

الحوزالفرنسية اللغةبغداد نعيمة1837204213

الحوزالفرنسية اللغةاروش الهادي عبد1847204019

الحوزالفرنسية اللغةأبوعلي أمين1857204006

الحوزالفرنسية اللغةنصر أسماء1867204410

الحوزالفرنسية اللغةصغروني اسية1877204334

الحوزالفرنسية اللغةخليف خولة1887204284

الحوزالفرنسية اللغةلمتيتي دنيا1897204383

الحوزالفرنسية اللغةافرياض مريم1907204030

الحوزالفرنسية اللغةالرحماني نورالدين1917204076

الحوزالمعلومياتالشاطر أمال1927205023

الحوزالمعلومياتالهكيوي لمياء1937205032

الحوزواألرض الحياة علومبوازران ليلى1947210221

الحوزواألرض الحياة علومالطرقا امال1957210095

الحوزواألرض الحياة علومابوالغبار حجيبة1967210006

الحوزواألرض الحياة علومبوشحمة ليلى1977210240

الحوزواألرض الحياة علوميسار ازهار1987210394

الحوزواألرض الحياة علومعلي اوبن حبيبة1997210152

الرحامنةاالجتماعياتالعيادي أمال2007201260

الرحامنةاالجتماعياتالقاللي وفاء2017201284

الرحامنةاالجتماعياتالهيسوف نسرين2027201351

الرحامنةاالجتماعياتالتبات سناء2037201105

الرحامنةاالجتماعياتمكورس سمير2047201816

الرحامنةاالجتماعياتلكناوي السعيد2057201768

الرحامنةاالجتماعياتميسرة أشرف2067201827

الرحامنةاالجتماعياتزوبير لوبنى 2077201641

الرحامنةاالجتماعياتأقسقوس محمد2087201070

الرحامنةاالجتماعياتمحند ايت نعمة2097201440

الرحامنةاالجتماعياتاباسو خديجة2107201002

الرحامنةاالجتماعياتسالمة عبدالرزاق2117201653

الرحامنةاالجتماعياتلمام الحق عبد2127201770

الرحامنةاإلسالمية التربيةالصابري احمد2137206029

الرحامنةاإلسالمية التربيةالحسناوي سميرة2147206372

الرحامنةاإلسالمية التربيةمونادي خالد2157206248

الرحامنةاإلسالمية التربيةلهالل هشام2167206884

الرحامنةاإلسالمية التربيةادعبال حسن2177206189

الرحامنةاإلسالمية التربيةبامان النعيم عبد2187206530

الرحامنةاإلسالمية التربيةأمزيل يوسف2197206911

الرحامنةاإلسالمية التربيةسمتور عبدالرزاق2207206559
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الرحامنةاإلسالمية التربيةأوبيهي رشيد2217206287

الرحامنةاإلسالمية التربيةستيتو الرحيم عبد2227206433

الرحامنةالبدنية التربيةعبدلة ياسين2237207335

الرحامنةالبدنية التربيةالحشادي فردوس2247207062

الرحامنةالبدنية التربيةضمير أسامة2257207325

الرحامنةالبدنية التربيةطه محسن2267207329

الرحامنةالبدنية التربيةالعسل ابتسام2277207127

الرحامنةالبدنية التربيةأبال أمين2287207004

الرحامنةالبدنية التربيةشبهاري يونس2297207320

الرحامنةالبدنية التربيةأخماصي محمد2307207018

الرحامنةالبدنية التربيةالمتوكي دعاء2317207148

الرحامنةالبدنية التربيةدهاز هيثم2327207283

الرحامنةالرياضياتالطرشيق نورالدين2337202116

الرحامنةالرياضياتورضوين بوبكر2347202462

الرحامنةالرياضياتالسهيلي محمد2357202097

الرحامنةالرياضياتالطاهري زهير2367202114

الرحامنةالرياضياتاقيش بدر2377202031

الرحامنةالرياضياتصالحي وفاء2387202357

الرحامنةالرياضياتالعرفاوي أميمة2397202121

الرحامنةالرياضياتالغابي مليكة2407202133

الرحامنةالرياضياتنسبي نسيمة2417202448

الرحامنةالرياضياتخبارة شيماء2427202319

الرحامنةالرياضياتصابري الوهاب عبد2437202355

الرحامنةالرياضياتلشقر أمين أحمد2447202403

الرحامنةالرياضياتالخرقي الحق عبد2457202065

الرحامنةالرياضياتبوتكوسين حسن2467202268

الرحامنةالرياضياتنضيف كمال2477202449

الرحامنةالرياضياتبوشبكة محمد2487202275

الرحامنةالرياضياتملوكي محمد2497202438

الرحامنةالرياضياتكايدي الحكيم عبد2507202395

الرحامنةالرياضياتمحامدة مهدي2517202420

الرحامنةالرياضياتمجضيض ياسين2527202419

الرحامنةالرياضياتالكروا اللطيف عبد2537202151

الرحامنةالرياضياتأبادو مبارك2547202001

الرحامنةالرياضياتالهندكي مريم2557202180

الرحامنةالرياضياتاوهرى يوسف2567202213

الرحامنةالرياضياتبوحزام خالد2577202269

الرحامنةالفلسفةأحاو نورالدين2587203003

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالمنداوي نادية2597208192

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبنزغار غيثة2607208295

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءعدي ايت نريمان2617208252

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالرتبي مريم2627208096

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبشر وجدان2637208265

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبلعضايلي سكينة2647208277
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الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبويوم اكرام2657208338

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءأسوس عبلة2667208027

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبوعمير سعيدة2677208327

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالعمراني الزهراء فاطمة2687208149

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالضفاري الحسين2697208127

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءبنفراج ياسين2707208298

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءلفروجي محمد2717208467

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءتنضوفت زهير2727208341

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالرامي فؤاد2737208094

الرحامنةوالكيمياء الفيزياءالبازة عماد2747208053

الرحامنةاإلنجليزية اللغةكندود زكرياء2757211536

الرحامنةاإلنجليزية اللغةالضروي زينب  2767211144

الرحامنةاإلنجليزية اللغةابايح فاطمة2777211001

الرحامنةاإلنجليزية اللغةالزنجلي أسماء2787211111

الرحامنةاإلنجليزية اللغةلمديني زكية2797211557

الرحامنةاإلنجليزية اللغةالسخيري سهام2807211117

الرحامنةاإلنجليزية اللغةاعلي لحسن ايت مريم2817211283

الرحامنةاإلنجليزية اللغةعابيدي الزهراء فاطمة2827211483

الرحامنةاإلنجليزية اللغةالرابحي نزهة2837211101

الرحامنةالعربية اللغةحمداني حسن2847209563

الرحامنةالعربية اللغةالعشابي خديجة 2857209221

الرحامنةالعربية اللغةأربوطي هشام2867209025

الرحامنةالعربية اللغةميك بن الهام2877209464

الرحامنةالعربية اللغةاليوبي إكرام2887209335

الرحامنةالعربية اللغةاوحدان الطيب2897209356

الرحامنةالعربية اللغةبنعطار زكرياء2907209476

الرحامنةالعربية اللغةاعماري عبدالصمد2917209048

الرحامنةالعربية اللغةدرويش حمزة2927209583

الرحامنةالفرنسية اللغةحمادي ايت سناء2937204199

الرحامنةالفرنسية اللغةبقير غزالن لال2947204214

الرحامنةالفرنسية اللغةزنزوم سامية2957204306

الرحامنةالفرنسية اللغةجوادي وليد2967204268

الرحامنةالفرنسية اللغةاومغار ايت سميرة2977204194

الرحامنةالفرنسية اللغةالعلمي ايمان2987204120

الرحامنةالفرنسية اللغةشوافة نصير2997204324

الرحامنةالفرنسية اللغةسميك لطيفة3007204314

الرحامنةالفرنسية اللغةالبوعناني هشام3017204047

الرحامنةالفرنسية اللغةالظاهر أمينة3027204110

الرحامنةالفرنسية اللغةالقوش كريمة3037204137

الرحامنةالفرنسية اللغةنجيب صفية3047204408

الرحامنةالفرنسية اللغةالرايس اسماء3057204075

الرحامنةالفرنسية اللغةازرود بدرة3067204021

الرحامنةالفرنسية اللغةاسمين سعيدة3077204023

الرحامنةالفرنسية اللغةكوكني عمر3087204373
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الرحامنةالفرنسية اللغةالقطيبي يوسف3097204135

الرحامنةالفرنسية اللغةولدماما محمد3107204422

الرحامنةالفرنسية اللغةالريحاني بدر3117204079

الرحامنةالفرنسية اللغةالكطع ابراهيم3127204140

الرحامنةالفرنسية اللغةالحيان يونس3137204065

الرحامنةالفرنسية اللغةالحمادي وسيم3147204061

الرحامنةالفرنسية اللغةدندوني شعيب3157204294

الرحامنةالفرنسية اللغةاعمارة محمد3167204027

الرحامنةالمعلومياتبهلولي ياسر3177205040

الرحامنةالمعلومياتالبرنوسي لبنى3187205011

الرحامنةالمعلومياتالمهذب لبنى3197205029

الرحامنةالمعلومياتوهبي رجاء3207205076

الرحامنةالمعلومياتالعال حسناء3217205026

الرحامنةالمعلومياتقجراوي جهاد3227205063

الرحامنةواألرض الحياة علوممدلين عتيقة3237210358

الرحامنةواألرض الحياة علومبوكركور سناء3247210246

الرحامنةواألرض الحياة علومكرام سارة3257210335

الرحامنةواألرض الحياة علومبخاش الرحيم عبد3267210189

الرحامنةواألرض الحياة علومعامري زينب3277210308

الرحامنةواألرض الحياة علومفطاح زكرياء3287210324

الرحامنةواألرض الحياة علومبومكات خديجة3297210251

الرحامنةواألرض الحياة علوملعويشي الزهراء فاطمة3307210348

الرحامنةواألرض الحياة علومالسميج خولة3317210090

الرحامنةواألرض الحياة علومبدة خديجة3327210190

الرحامنةواألرض الحياة علومسومد العزيز عبد3337210294

الرحامنةواألرض الحياة علومكاسة سليمان3347210332

الرحامنةواألرض الحياة علوململيوي محمد3357210354

الرحامنةواألرض الحياة علومشعيبي الياس3367210301

الصويرةاالجتماعياتالمالكي فاطمة3377201295

الصويرةاالجتماعياتالراشيدي الزهرة فاطمة3387201155

الصويرةاالجتماعياتلغليظ الفتاح عبد3397201765

الصويرةاالجتماعياتاالدريسي العمراني عبدالعلي3407201257

الصويرةاالجتماعياتحمو ايت يونس3417201419

الصويرةاالجتماعياتالزلماطي محمد3427201177

الصويرةاالجتماعياتالعمراني أحمد3437201254

الصويرةاالجتماعياتالحيان عثمان3447201138

الصويرةاالجتماعياتالحريتي عمر3457201124

الصويرةاالجتماعياتاندجار مليكة3467201373

الصويرةاالجتماعياتموكريس الحسين3477201824

الصويرةاالجتماعياتالمجدوب اسماعيل3487201298

الصويرةاالجتماعياتباعقيل عبدهللا3497201453

الصويرةاالجتماعياتخلطنت يوسف3507201607

الصويرةاالجتماعياتلحسيك أيوب3517201745

الصويرةاالجتماعياتالهواري محمد3527201350
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الصويرةاالجتماعياتمجوار هشام3537201790

الصويرةاالجتماعياتلبروزي رشيد3547201737

الصويرةاالجتماعياتبوحريرة يوسف3557201521

الصويرةاالجتماعياتأهروش المهدي3567201375

الصويرةاإلسالمية التربيةعسال عماد3577206616

الصويرةاإلسالمية التربيةالوراد محمد3587206752

الصويرةاإلسالمية التربيةاوجبور كمال3597206672

الصويرةاإلسالمية التربيةاومغار ايت عمر3607206620

الصويرةاإلسالمية التربيةالسعدي امينة3617206139

الصويرةاإلسالمية التربيةالمرابط رقية3627206311

الصويرةالبدنية التربيةزبور كلثوم3637207297

الصويرةالبدنية التربيةلزعر ياسين3647207371

الصويرةالبدنية التربيةكريم أحمد3657207363

الصويرةالبدنية التربيةالكدالي اسماعيل 3667207142

الصويرةالبدنية التربيةفارس محمد3677207350

الصويرةالبدنية التربيةنطار سعد3687207426

الصويرةالبدنية التربيةمرضي هيثم3697207405

الصويرةالبدنية التربيةالرامي االله عبد3707207082

الصويرةالبدنية التربيةهدة يوسف3717207431

الصويرةالبدنية التربيةالسماللي محمد3727207101

الصويرةالرياضياتبولحسن امحمد3737202287

الصويرةالرياضياتوحمان ايت سعيد3747202234

الصويرةالرياضياتحنين الفتاح عبد3757202315

الصويرةالرياضياتبركى عائشة3767202243

الصويرةالرياضياتبركوشي حسن3777202242

الصويرةالرياضياتالكوابلي يوسف3787202152

الصويرةالرياضياتوساكى امين3797202464

الصويرةالرياضياتاشريكة كوثر3807202025

الصويرةالرياضياتحميدي سعيد3817202313

الصويرةالرياضياتلحفيظ بن بوشعيب3827202257

الصويرةالرياضياتالزعبول حفيظة3837202086

الصويرةالرياضياتأولحسين محمد3847202212

الصويرةالرياضياتشكار عزالدين3857202352

الصويرةالرياضياتورياش العاطي عبد3867202463

الصويرةالرياضياتالقشاش فراح3877202146

الصويرةالرياضياتبسلم فاطمة3887202245

الصويرةالرياضياتعلواش غزالن3897202373

الصويرةالرياضياتالخير ضحى3907202066

الصويرةالرياضياتجبران سارة3917202296

الصويرةالرياضياتغيتي خديجة3927202379

الصويرةالرياضياتاليوسفي حسناء3937202188

الصويرةالرياضياتانكيدي خولة3947202198

الصويرةالرياضياتلبنى العزاوي3957202401

الصويرةالرياضياتمعيزن لطيفة3967202435
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الصويرةالرياضياتحبالي فاطمة3977202303

الصويرةالرياضياتمرتادي الزهراء فاطمة3987202425

الصويرةالرياضياتخاوتي هللا عبد3997202318

الصويرةالرياضياتالعامري محمد4007202118

الصويرةالرياضياتترابي رضوان4017202294

الصويرةالرياضياتبنزوية سين يا4027202261

الصويرةالرياضياتفنان الهادي عبد4037202383

الصويرةالرياضياتوحلو محمد4047202461

الصويرةالرياضياتبروض ابراهيم4057202244

الصويرةالرياضياتالزاهير الحسين4067202079

الصويرةالرياضياتأودريب نعمان4077202206

الصويرةالرياضياتراجي انور4087202331

الصويرةالرياضياتابومخاخ ايت محمد4097202215

الصويرةالرياضياتالكارح عبدالصمد4107202147

الصويرةالرياضياتمغوش محمد4117202436

الصويرةالرياضياتواحمان محمد4127202459

4137202288	 الصويرةالرياضياتبولون أحمد

الصويرةالرياضياتاتنتزارت مصطفى4147202005

الصويرةالرياضياتالشعيبي  عبداإلله4157202103

الصويرةالفلسفةبابانيما ايت محمد4167203140

الصويرةالفلسفةابيه بن عبداللطيف4177203164

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالعسال زينب4187208142

الصويرةوالكيمياء الفيزياءأوكاكة رباب4197208230

الصويرةوالكيمياء الفيزياءبوالسايح احمد4207208302

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالعموري ندوة4217208153

الصويرةوالكيمياء الفيزياءسالم حمزة4227208392

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالغابة قائد سعيد4237208440

الصويرةوالكيمياء الفيزياءعجمي عبدالرحمان4247208415

الصويرةوالكيمياء الفيزياءبوزرود هجر4257208311

الصويرةوالكيمياء الفيزياءبنيجة وسام4267208299

الصويرةوالكيمياء الفيزياءلقطيب نهيلة4277208468

الصويرةوالكيمياء الفيزياءصلحي مصطفى4287208408

الصويرةوالكيمياء الفيزياءلكحل الحكيم عبد4297208469

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالعمري معاد4307208152

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالعسري حسن4317208143

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالمدني بن ايت عبدالفتاح4327208240

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالطالب ايت الفتاح عبد4337208237

الصويرةوالكيمياء الفيزياءادياسين اسماعيل4347208020

الصويرةوالكيمياء الفيزياءصالح ايت احمد4357208247

الصويرةوالكيمياء الفيزياءعبدالرحيم انزيم4367208413

الصويرةوالكيمياء الفيزياءلحراري شرف   4377208458

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالتازي رشيد4387208061

الصويرةوالكيمياء الفيزياءالزيوي عبدهللا4397208113

الصويرةاإلنجليزية اللغةامغار ايت الغالي4407211268
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الصويرةاإلنجليزية اللغةالراجي اشرف4417211102

الصويرةاإلنجليزية اللغةتمادلة سعيد4427211396

الصويرةاإلنجليزية اللغةالمشاوري عصماء4437211208

الصويرةاإلنجليزية اللغةالكواريد الزهراء فاطمة4447211201

الصويرةاإلنجليزية اللغةبالماية عبدالهادي4457211295

الصويرةاإلنجليزية اللغةالحسيسن رشيد4467211077

الصويرةاإلنجليزية اللغةبلفاسي حمزة4477211318

الصويرةاإلنجليزية اللغةالوراث سعيد 4487211234

الصويرةاإلنجليزية اللغةاسكري عبدالعالي4497211031

الصويرةالعربية اللغةالعوني محمد4507209235

الصويرةالعربية اللغةطبالي مريم4517209643

الصويرةالعربية اللغةالزاوا هشام4527209165

الصويرةالعربية اللغةوسو مريم4537209819

الصويرةالعربية اللغةمنصور ايت وهيبة4547209406

الصويرةالعربية اللغةسيادي مريم4557209620

الصويرةالعربية اللغةاسليماني الكريم عبد4567209039

الصويرةالعربية اللغةالمهيلي ليلى4577209299

الصويرةالعربية اللغةالنجار ايت رضوان4587209375

الصويرةالعربية اللغةالساخري محمد4597209169

الصويرةالعربية اللغةفكار كريمة4607209680

الصويرةالعربية اللغةالوفاء ابو نهيلة4617209009

الصويرةالعربية اللغةكرود عصام4627209705

الصويرةالعربية اللغةفصيح نادية4637209676

الصويرةالعربية اللغةبوي ولد ياسمين4647209822

الصويرةالعربية اللغةالسوسي مريم4657209182

الصويرةالعربية اللغةالفاقير عبدالعلي4667209243

الصويرةالعربية اللغةالعيشوشي سعاد4677209237

الصويرةالعربية اللغةالرباطي زينب4687209150

الصويرةالعربية اللغةالدادسي أميمة4697209134

الصويرةالعربية اللغةمحمود فاضمة4707209767

الصويرةالعربية اللغةاهبال المجيد عبد4717209352

الصويرةالعربية اللغةالهديوي حسن4727209317

الصويرةالعربية اللغةالشكوري الرزاق عبد4737209187

الصويرةالعربية اللغةلبيهي عبداالله4747209715

الصويرةالعربية اللغةحسنوي هشام4757209556

الصويرةالعربية اللغةجهير عبدالجليل4767209542

الصويرةالعربية اللغةغيوت يونس4777209669

الصويرةالعربية اللغةالطلبيكس محمد4787209208

الصويرةالعربية اللغةالمحجوب ايت اسماعيل4797209373

الصويرةالعربية اللغةحيمد السالم عبد4807209572

الصويرةالعربية اللغةبوعدي عبدهللا4817209512

الصويرةالعربية اللغةالمنصوري حميد4827209297

الصويرةالعربية اللغةالكيمية الواحد عبد4837209277

الصويرةالعربية اللغةالباشي محمد4847209072
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الصويرةالعربية اللغةأكرام حمزة4857209054

الصويرةالعربية اللغةالفاللي اسماعيل4867209249

الصويرةالعربية اللغةانيجي هشام4877209351

الصويرةالعربية اللغةخويا ايت حمد4887209392

الصويرةالعربية اللغةالساق محمد4897209170

الصويرةالفرنسية اللغةاتميم مرية4907204008

الصويرةالفرنسية اللغةلمين أيوب محمد4917204388

الصويرةالفرنسية اللغةنين  كريمة4927204412

الصويرةالفرنسية اللغةدمان محمد4937204292

الصويرةالفرنسية اللغةإخيش مارية4947204013

الصويرةالفرنسية اللغةطارق مريم4957204338

الصويرةالفرنسية اللغةلمعيزي ضحى4967204386

الصويرةالفرنسية اللغةالمهداوي ميمونة4977204160

الصويرةالفرنسية اللغةالعسال سناء4987204117

الصويرةالفرنسية اللغةعطوش بن نادية4997204229

الصويرةالفرنسية اللغةالكريتي عبدالهادي5007204139

الصويرةالفرنسية اللغةبولعظام يونس5017204256

الصويرةالفرنسية اللغةالبهتي اسية5027204046

الصويرةالفرنسية اللغةالصافي مريم5037204102

الصويرةالفرنسية اللغةاكجيل مجيدة5047204033

الصويرةالفرنسية اللغةالحياني اسية5057204066

الصويرةالفرنسية اللغةالحجوشي شريفة5067204057

الصويرةالفرنسية اللغةالباهي سارة5077204041

الصويرةالفرنسية اللغةوزاك نعيمة5087204420

الصويرةالفرنسية اللغةالبراكة ايمان5097204042

الصويرةالفرنسية اللغةبوزيد ايت حسناء5107204197

الصويرةالفرنسية اللغةالغزال ليلى5117204126

الصويرةالفرنسية اللغةاليزيلي وصال5127204179

الصويرةالفرنسية اللغةالمخطاري سومية5137204153

الصويرةالفرنسية اللغةادعلي ياسمين5147204017

الصويرةالفرنسية اللغةزطيم شيماء5157204303

الصويرةالفرنسية اللغةبوسكري هند5167204247

الصويرةالفرنسية اللغةفائق سميرة5177204359

الصويرةالفرنسية اللغةالفقري مريم5187204132

الصويرةالفرنسية اللغةالعماري السعيد5197204123

الصويرةالفرنسية اللغةموجاني لحسن5207204402

الصويرةالفرنسية اللغةبرني يونس5217204208

الصويرةالفرنسية اللغةبيردن جواد5227204260

الصويرةالفرنسية اللغةباهري الحسن5237204207

الصويرةالفرنسية اللغةالسعيد يحيى5247204094

الصويرةالفرنسية اللغةخويا عمر5257204287

الصويرةالفرنسية اللغةلمزوق شرف5267204385

الصويرةالفرنسية اللغةالفاردي أشرف5277204127

الصويرةالفرنسية اللغةلغاللي علي5287204379
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مراكش آ سفي

الصويرةالفرنسية اللغةالرفاع حاتم5297204077

الصويرةالفرنسية اللغةالصحراوي يوسف5307204104

الصويرةالفرنسية اللغةالتهاني يوسف5317204051

الصويرةالمعلومياتاسقزاي حسناء5327205004

الصويرةالمعلومياتكشكش ايت مريا5337205034

الصويرةواألرض الحياة علومتنون ايمان5347210258

الصويرةواألرض الحياة علومالعود حسناء5357210106

الصويرةواألرض الحياة علومسراط محمد5367210292

الصويرةواألرض الحياة علومأمجاهدي حمزة5377210146

الصويرةواألرض الحياة علومشرادي يونس5387210298

الصويرةواألرض الحياة علومابراراي ابراهيم5397210001

الصويرةواألرض الحياة علومبونو نوال5407210253

الصويرةواألرض الحياة علومالناشر الزهراء فاطمة5417210137

الصويرةواألرض الحياة علومفارسي خالد5427210318

الصويرةواألرض الحياة علومراكز ايمان5437210282

الصويرةواألرض الحياة علومالعود الزوهرة5447210105

الصويرةواألرض الحياة علومهبشان عزيزة5457210380

الصويرةواألرض الحياة علومالقسمي رحمة5467210112

الصويرةواألرض الحياة علومرضا خديجة5477210284

الصويرةواألرض الحياة علوموحمان خديجة5487210385

الصويرةواألرض الحياة علومقمبوع كريمة5497210330

الصويرةواألرض الحياة علومبلحشفي كوثر5507210196

الصويرةواألرض الحياة علوموبالل صفاء5517210384

الصويرةواألرض الحياة علوملدية الزهراء فاطمة5527210345

الصويرةواألرض الحياة علوملمسلك امال5537210352

الصويرةواألرض الحياة علومأبوناصر أسماء5547210008

الصويرةواألرض الحياة علومزلماط حسن5557210290

الصويرةواألرض الحياة علومبولطار أمين أحمد5567210249

الصويرةواألرض الحياة علومالمراوحي الصمد عبد5577210123

الصويرةواألرض الحياة علومالعريسي اللطيف عبد5587210100

الصويرةواألرض الحياة علومشرادي زكرياء5597210297

الصويرةواألرض الحياة علومالناشط امين5607210138

الصويرةواألرض الحياة علومالساتري المجيد عبد5617210086

الصويرةواألرض الحياة علومكرموش الواحد عبد5627210337

اليوسفيةاالجتماعياتمعارف الواحد عبد5637201813

اليوسفيةاالجتماعياتبلخزين محمد5647201477

اليوسفيةاالجتماعياتالعياشي أيت اإلله عبد 5657201402

اليوسفيةاالجتماعياتوعزيز اشرف5667201857

اليوسفيةاالجتماعياتبنخيرة محمد5677201499

اليوسفيةاالجتماعياتالطيبي الصادق عبد5687201226

اليوسفيةاالجتماعياتامخزو سعيد5697201365

اليوسفيةاإلسالمية التربيةبلماحي حمزة5707206230

اليوسفيةاإلسالمية التربيةمسافر نادية5717206844

اليوسفيةاإلسالمية التربيةالفتحي يوسف5727206905
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اليوسفيةاإلسالمية التربيةاوسوس الصمد عبد5737206457

اليوسفيةاإلسالمية التربيةالحاني سعيد5747206337

اليوسفيةالبدنية التربيةالكعام عمر5757207146

اليوسفيةالبدنية التربيةبوالنيت أنس5767207233

اليوسفيةالبدنية التربيةالزيدية بن حمزة5777207216

اليوسفيةالبدنية التربيةالكنوني محمد5787207147

اليوسفيةالبدنية التربيةشبار حمزة5797207319

اليوسفيةالبدنية التربيةموال يوسف5807207422

اليوسفيةالبدنية التربيةبنسعود شرف5817207227

اليوسفيةالرياضياترشد حسام5827202334

اليوسفيةالرياضياتالكيحل فاطمة5837202156

اليوسفيةالرياضياتالعنكود ياسين5847202131

اليوسفيةالرياضياتلبيهي هللا عبد5857202402

اليوسفيةالرياضياتبعوى مصطفى5867202249

اليوسفيةالرياضياتلمعاملي ابراهيم5877202414

اليوسفيةالرياضياتصالحي ايوب5887202356

اليوسفيةالرياضياتلكناوي صالح5897202411

اليوسفيةالرياضياتالعرفاوي رضوان5907202122

اليوسفيةالرياضياتالصالحي منصف5917202107

اليوسفيةالرياضياتالراجي أحمد5927202074

اليوسفيةالرياضياتسرستو حمزة5937202344

اليوسفيةالرياضياتحسني محمد5947202308

اليوسفيةالرياضياتالمباركي يونس5957202157

اليوسفيةالرياضياتشراضة صالح5967202349

اليوسفيةالرياضياتدادة عبدالله5977202322

اليوسفيةالرياضياتبوصوف عبدالغفور5987202280

اليوسفيةالرياضياتمالني عثمان5997202437

اليوسفيةالرياضياتالعباسي محمد6007202119

اليوسفيةالرياضياتمناني العزيز عبد6017202439

اليوسفيةالرياضياتبوشة حجيب6027202276

اليوسفيةالفلسفةالزين سعيدة6037203060

اليوسفيةالفلسفةشيشي الواحد عبد6047203237

اليوسفيةالفلسفةخيدون محمد6057203212

اليوسفيةالفلسفةنيني المهدي6067203304

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالدمير ثورية6077208092

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءابوعلي المولى عبد6087208009

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالعزاب سعد6097208140

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءابوعلي الحسن6107208008

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءكشاف سوفيان6117208452

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالعسولي عبداإلله6127208146

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالرية حفيظ6137208100

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالطالبي محمد6147208128

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالكزار المهدي6157208173

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءلكويي سفيان6167208472
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اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءالمجيد الكوشي6177208181

اليوسفيةوالكيمياء الفيزياءخروبة امين محمد6187208363

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةالتاغي حسناء6197211066

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةالزاكي خولة6207211109

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةبلفاسي هشام6217211319

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةسالمي مهدي6227211452

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةاغندا الحكيم عبد6237211037

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةحيسون بن الكريم عبد6247211331

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةعبوا بن حسن6257211339

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةالعسري عصام6267211168

اليوسفيةاإلنجليزية اللغةاتنان محمد6277211013

اليوسفيةالعربية اللغةسوطيح الرحمان عبد6287209619

اليوسفيةالعربية اللغةلموالدة هللا عبد6297209749

اليوسفيةالعربية اللغةالمحجوب ايت سعيد6307209374

اليوسفيةالعربية اللغةاليوسفي الرحيم عبد6317209336

اليوسفيةالعربية اللغةأوشكاري محمد6327209358

اليوسفيةالعربية اللغةالحافضي محمد6337209109

اليوسفيةالعربية اللغةالزياني مراد6347209167

اليوسفيةالعربية اللغةمفيد علي6357209785

اليوسفيةالعربية اللغةسعيد ايت الرحيم عبد6367209393

اليوسفيةالعربية اللغةابورك الجليل عبد6377209014

اليوسفيةالعربية اللغةاساف رضوان6387209036

اليوسفيةالعربية اللغةفكار محمد6397209681

اليوسفيةالفرنسية اللغةسكحال خديجة6407204310

اليوسفيةالفرنسية اللغةبنسيوة محمد6417204237

اليوسفيةالفرنسية اللغةعطي رضى6427204352

اليوسفيةالفرنسية اللغةالعلواوي صراط6437204121

اليوسفيةالفرنسية اللغةالعزوزي بشرى6447204116

اليوسفيةالفرنسية اللغةمنجي نسرين6457204399

اليوسفيةالفرنسية اللغةالليقة وصال6467204147

اليوسفيةالفرنسية اللغةاليازيدي زينب6477204178

اليوسفيةالفرنسية اللغةالصمد عبد خويا ايت6487204345

اليوسفيةالفرنسية اللغةبوطرهاق معاد6497204249

اليوسفيةالفرنسية اللغةلحسن ايت ابراهيم6507204205

اليوسفيةالفرنسية اللغةأعشاق نورالدين 6517204026

اليوسفيةالفرنسية اللغةعرفة مصطفى أيوب6527204349

اليوسفيةالفرنسية اللغةخراز الكريم عبد6537204281

اليوسفيةالفرنسية اللغةالمغازلي عبدالرزاق6547204155

اليوسفيةالفرنسية اللغةخشان عادل6557204282

اليوسفيةالفرنسية اللغةبوسعيد الكبير عبد6567204245

اليوسفيةالفرنسية اللغةالسعدي امين محمد6577204093

اليوسفيةالفرنسية اللغةلمامي طارق6587204382

اليوسفيةالفرنسية اللغةلمهور الدين نور 6597204387

اليوسفيةالفرنسية اللغةلخضر احمد6607204376

15/23



التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسماالمتحان رقمالترتيبي الرقم

 - الثانوي التعليم سلك -

          آسفي مراكش لجهة اإلقليمية بالمديريات المتدربين و المتدربات األساتذة و االستاذات تعيينات 

2020 فوج

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

اليوسفيةالفرنسية اللغةالمحفوضي المصطفى6617204151

اليوسفيةالفرنسية اللغةرزقي الحسن6627204299

اليوسفيةالفرنسية اللغةعقيزة الرحيم عبد6637204353

اليوسفيةالفرنسية اللغةالمهاجر نورالدين6647204159

اليوسفيةالفرنسية اللغةزمام عدنان محمد6657204304

اليوسفيةالفرنسية اللغةبوطوال انس6667204250

اليوسفيةالفرنسية اللغةادالخضير مبارك6677204015

اليوسفيةالمعلومياتشوقي هشام6687205062

اليوسفيةالمعلومياتالسباعي أمين محمد6697205021

اليوسفيةواألرض الحياة علوملحسن مستقيم6707210343

اليوسفيةواألرض الحياة علومالركراكي محمد6717210077

اليوسفيةواألرض الحياة علومهمو عمر6727210383

اليوسفيةواألرض الحياة علومالفاتحي عبدالحكيم6737210107

اليوسفيةواألرض الحياة علومبوجعفر مصطفى6747210226

اليوسفيةواألرض الحياة علومالعبريدي ياسين محمد6757210099

اليوسفيةواألرض الحياة علومحضيري ياسين6767210271

اليوسفيةواألرض الحياة علومشكري جواد6777210302

اليوسفيةواألرض الحياة علومنصيري ياسين6787210377

اليوسفيةواألرض الحياة علومازكاغ محمد6797210022

اليوسفيةواألرض الحياة علومالمنتصر ركراكي6807210131

اليوسفيةواألرض الحياة علومفروي هشام6817210323

اليوسفيةواألرض الحياة علومالوحداني عبدالرحيم6827210142

شيشاوةاالجتماعياتمخيار محمد6837201792

شيشاوةاالجتماعياتالحباش نورالدين6847201121

شيشاوةاالجتماعياتمرار نورالدين6857201794

شيشاوةاالجتماعياتلعتفات سعيدة6867201755

شيشاوةاالجتماعياتغزوى سناء6877201698

شيشاوةاالجتماعياتوزوض آيت رشيدة6887201443

شيشاوةاالجتماعياتوسكسو حسناء6897201855

شيشاوةاالجتماعياتالبوخاري رشيدة6907201102

شيشاوةاالجتماعياتايشو ايت محمد6917201409

شيشاوةاالجتماعياتعال ايت لحسن6927201431

شيشاوةاالجتماعياتترناتة محمد6937201565

شيشاوةاالجتماعياتالنكر عمر6947201339

شيشاوةاالجتماعياتالحسناوي التوفيق6957201125

شيشاوةاالجتماعياتمروان احمد6967201796

شيشاوةاإلسالمية التربيةبوشطرت أحمد6977206038

شيشاوةاإلسالمية التربيةموفتيح خديجة6987206259

شيشاوةاإلسالمية التربيةازيكي نجيب6997206854

شيشاوةاإلسالمية التربيةزربان حسن7007206211

شيشاوةالبدنية التربيةهميد حفصة7017207432

شيشاوةالبدنية التربيةالوقوري كريمة7027207169

شيشاوةالبدنية التربيةبـــصـــري فـــاطـــمـــة7037207207

شيشاوةالبدنية التربيةحيدة مريم7047207277
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شيشاوةالبدنية التربيةالغالي الحاج ولد وليد7057207437

شيشاوةالبدنية التربيةالحيان لحسن7067207071

شيشاوةالبدنية التربيةالحلوي محمد7077207064

شيشاوةالرياضياتالبوني الحسين7087202050

شيشاوةالرياضياترءوف رضوان7097202329

شيشاوةالرياضياتالزرع عزيز7107202084

شيشاوةالرياضياتبوشتة كريم7117202277

شيشاوةالرياضياتالبهلولي حنان7127202047

شيشاوةالرياضياتفرحي سارة7137202382

شيشاوةالرياضياتالحداد بشرى7147202056

شيشاوةالرياضياتاموسي رجاء7157202196

شيشاوةالرياضياتسحمودة ايمان7167202343

شيشاوةالرياضياتهناد الزهراء فاطمة7177202456

شيشاوةالرياضياتبا نايت مصطفى7187202446

شيشاوةالرياضياتالعبدي يوسف7197202120

شيشاوةالرياضياتلمغاري حمزة7207202416

شيشاوةالرياضياتوشو سعيد7217202465

شيشاوةالرياضياتالمخلوفي المختار7227202161

شيشاوةالرياضياتعامري الحسين7237202365

شيشاوةالرياضياتوهميش بدر7247202468

شيشاوةالرياضياتاعبي زهير7257202026

شيشاوةالرياضياتبوكمان احساين7267202286

شيشاوةالرياضياتبنعمي سفيان7277202265

شيشاوةالرياضياتالسبيس امين محمد7287202094

شيشاوةالرياضياتالصغير زكرياء7297202111

شيشاوةالرياضياتشيبان عمر7307202353

شيشاوةالرياضياتخطيط حسن7317202321

شيشاوةالرياضياتاسكوراي نجيب7327202022

شيشاوةالفلسفةوردغ توفيق7337203312

شيشاوةالفلسفةالزوين أيت أسماء7347203136

شيشاوةالفلسفةخدودي اللطيف عبد7357203208

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءبعزيز سعيدة7367208267

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءدوصو ايت بهية 7377208244

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءأمهارش لبنى7387208223

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءالتغزاوي لحسن7397208062

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءاحمد أيت حمزة7407208233

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءشكور محمد7417208398

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءالتمتام ياسين7427208064

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءالموكن عبدالسالم7437208198

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءسرطاطي الهادي عبد7447208389

شيشاوةوالكيمياء الفيزياءهكو الحسين7457208507

شيشاوةاإلنجليزية اللغةالديماني الفتاح عبد7467211099

شيشاوةاإلنجليزية اللغةالحيمر حسن7477211086

شيشاوةاإلنجليزية اللغةبوتجكات العزيز عبد7487211355
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شيشاوةاإلنجليزية اللغةبنان الوهاب عبد7497211340

شيشاوةاإلنجليزية اللغةبيشيشي مينة7507211391

شيشاوةاإلنجليزية اللغةأمقيص حسناء7517211242

شيشاوةاإلنجليزية اللغةبا بن بشرى7527211329

شيشاوةاإلنجليزية اللغةالفاروق عائشة7537211186

شيشاوةاإلنجليزية اللغةالصغير سارة7547211142

شيشاوةاإلنجليزية اللغةاميران ياسمين7557211246

شيشاوةالعربية اللغةلكتاوي ابراهيم7567209740

شيشاوةالعربية اللغةرشيد عفاف7577209592

شيشاوةالعربية اللغةامزوغن اللطيف عبد7587209341

شيشاوةالعربية اللغةأقريض لطيفة7597209053

شيشاوةالعربية اللغةبوتاي اسعيد7607209487

شيشاوةالعربية اللغةقلعي فتيحة7617209695

شيشاوةالعربية اللغةكمال اسماعيل7627209708

شيشاوةالعربية اللغةالزاهري عبدالرفيع7637209162

شيشاوةالعربية اللغةبويغصان فاطمة7647209520

شيشاوةالعربية اللغةدحان هنية أوالد لمياء7657209361

شيشاوةالعربية اللغةشكري مريم7667209627

شيشاوةالعربية اللغةمومن سيدي ايت سناء7677209397

شيشاوةالعربية اللغةزعبون ليلى7687209602

شيشاوةالعربية اللغةالعماري امينة7697209229

شيشاوةالفرنسية اللغةصمود فاضل7707204335

شيشاوةالفرنسية اللغةأمشتال أمين7717204183

شيشاوةالفرنسية اللغةاالسماعيلي العلوي انيسة7727204122

شيشاوةالفرنسية اللغةواقلو حنان7737204417

شيشاوةالفرنسية اللغةالصديق سميرة7747204105

شيشاوةالفرنسية اللغةالطوسي هند7757204109

شيشاوةالفرنسية اللغةطاحون آية7767204337

شيشاوةالفرنسية اللغةصبري الهام7777204330

شيشاوةالفرنسية اللغةالصبيحي هاجر7787204103

شيشاوةالفرنسية اللغةأمهيدي عائشة7797204186

شيشاوةالفرنسية اللغةسهال خديجة7807204315

شيشاوةالفرنسية اللغةعشيوة سكينة7817204351

شيشاوةالفرنسية اللغةدحو خديجة7827204290

شيشاوةالفرنسية اللغةعلي فقير أيت خديجة7837204202

شيشاوةالفرنسية اللغةخشعي إشراق7847204283

شيشاوةالفرنسية اللغةحدة بن خديجة7857204228

شيشاوةالفرنسية اللغةعبيد أميمة7867204346

شيشاوةالفرنسية اللغةشنتاف هاجر7877204321

شيشاوةالفرنسية اللغةالسعدي حنان7887204092

شيشاوةالفرنسية اللغةالبركاوي سهام7897204044

شيشاوةالفرنسية اللغةالجكاني دنيا7907204055

شيشاوةالفرنسية اللغةأكضاش ربيعة7917204035

شيشاوةالفرنسية اللغةمجاوي عبير7927204391

18/23



التعيين  مديريةالمادةالنسب و  اإلسماالمتحان رقمالترتيبي الرقم

 - الثانوي التعليم سلك -

          آسفي مراكش لجهة اإلقليمية بالمديريات المتدربين و المتدربات األساتذة و االستاذات تعيينات 

2020 فوج

الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مراكش آ سفي

شيشاوةالفرنسية اللغةبعيزة خديجة7937204212

شيشاوةالمعلومياتأغوس اللطيف عبد7947205006

شيشاوةالمعلومياتلغدايش سارة7957205067

شيشاوةالمعلومياتاللوش حسناء7967205065

شيشاوةواألرض الحياة علومأبروش ريحانة7977210002

شيشاوةواألرض الحياة علومبويكروان طارق7987210254

شيشاوةواألرض الحياة علومخوشان حسناء7997210278

شيشاوةواألرض الحياة علومشويدي دنيا8007210304

شيشاوةواألرض الحياة علومامرهون فاطمة8017210147

شيشاوةواألرض الحياة علومفاروق راضية8027210319

شيشاوةواألرض الحياة علومرزقي احسان8037210283

شيشاوةواألرض الحياة علومكرفيسي سومية8047210336

السراغنة قلعةاالجتماعياتهللا رحت الجليل عبد8057201624

السراغنة قلعةاالجتماعياتالمعطاوي سعيد8067201311

السراغنة قلعةاالجتماعياتلخضر زكرياء8077201750

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةشوقي محمد8087206706

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةمصباح جمال8097206180

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةالتزرالي معاذ8107206833

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةشوقي المكي8117206125

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةالسيحي خولة8127206274

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةبوغدادي الزهراء فاطمة8137206654

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةعائشة بن ايت السميع عبد8147206446

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةاالعرج ياسين8157206894

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةمرادي الحميد عبد8167206424

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةأبراغ اللطيف عبد8177206494

السراغنة قلعةاإلسالمية التربيةاتوكا عمر8187206619

السراغنة قلعةالبدنية التربيةالبلغيتي العلوي خالد8197207049

السراغنة قلعةالبدنية التربيةعسال نوال8207207342

السراغنة قلعةالبدنية التربيةغزولي الفتاح عبد8217207348

السراغنة قلعةالبدنية التربيةالبلغيتي عثمان8227207050

السراغنة قلعةالبدنية التربيةالسعدوني محسن8237207099

السراغنة قلعةالبدنية التربيةالصديقي كريم8247207109

السراغنة قلعةالبدنية التربيةبوعبيد عبدالرزاق8257207246

السراغنة قلعةالبدنية التربيةإحزماض سميرة8267207014

السراغنة قلعةالبدنية التربيةالعماري امال8277207131

السراغنة قلعةالبدنية التربيةعسال حمزة8287207341

السراغنة قلعةالبدنية التربيةاليمون المهدي8297207174

السراغنة قلعةالرياضياتالدشري اكرام8307202069

السراغنة قلعةالرياضياتاسكور سعاد8317202021

السراغنة قلعةالرياضياتماجد المصطفى8327202418

السراغنة قلعةالرياضياتحقي أيمن8337202310

السراغنة قلعةالرياضياتالسابق الدين عماد8347202092

السراغنة قلعةالرياضياتاعويشة بن عبدالجليل8357202253

السراغنة قلعةالرياضياتالزواني الهادي عبد8367202087
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السراغنة قلعةالرياضياتلغراري محسن8377202408

السراغنة قلعةالرياضياتغنينوا جمال8387202378

السراغنة قلعةالرياضياتسعيدي حمزة8397202346

السراغنة قلعةالرياضياتالطالب اسماعيل8407202112

السراغنة قلعةالرياضياتبوستة زهير8417202273

السراغنة قلعةالرياضياتالعاتق يوسف8427202117

السراغنة قلعةالرياضياتزروال رشيد8437202338

السراغنة قلعةالرياضياتايوجيل سارة8447202236

السراغنة قلعةالرياضياتمعادر اميمة8457202430

السراغنة قلعةالرياضياتبنعباد اسية8467202264

السراغنة قلعةالرياضياتبوكرن هبة8477202285

السراغنة قلعةالرياضياتمحسن أميمة8487202421

السراغنة قلعةالرياضياتمعطاوي شيماء8497202434

السراغنة قلعةالرياضياتاالدريسي الرغينيي زينب8507202077

السراغنة قلعةالرياضياتحربيل مريم8517202307

السراغنة قلعةالرياضياتهاتي لمياء8527202452

السراغنة قلعةالرياضياتالطالب ايت فاضمة8537202219

السراغنة قلعةالرياضياتمومني ابتسام8547202445

السراغنة قلعةالرياضياتدليل ال عبدهللا8557202036

السراغنة قلعةالرياضياتويتخير يوسف8567202469

السراغنة قلعةالرياضياتهمصة سفيان8577202455

السراغنة قلعةالرياضياتبنخدة باهلل منتصر8587202259

السراغنة قلعةالرياضياتالعطار احمد8597202124

السراغنة قلعةالرياضياتفنتي هشام8607202385

السراغنة قلعةالرياضياتالحاد ايت الجواد عبد8617202217

السراغنة قلعةالرياضياتأمقران محمد8627202194

السراغنة قلعةالرياضياتادرويش عبدالكريم8637202015

السراغنة قلعةالرياضياتاإلبراهيمي هشام8647202037

السراغنة قلعةالرياضياتاالديب محمد8657202038

السراغنة قلعةالرياضياتالفاسي عمر8667202138

السراغنة قلعةالفلسفةخليفة عبدالعالي8677203211

السراغنة قلعةالفلسفةعباسي ليلة8687203243

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءاالدريسي مريم8697208045

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءالتهامي اللطيف عبد8707208065

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءالشهيبة مريم8717208122

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءعزوز بن  خديجة8727208290

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءعفيف اسماعيل8737208422

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءفرحات أيوب8747208433

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءالعفيفي جواد8757208148

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءالطالب ايت أسماء8767208236

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءبلقائد كوثر8777208279

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءلشهب الرحالي8787208463

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءنبار طارق8797208501

السراغنة قلعةوالكيمياء الفيزياءبلعبار حسام8807208276
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السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةحافظ حنان8817211408

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالمولى عبد سميرة8827211486

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةأبوزيد هاجر8837211008

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالمنصوري محمد8847211218

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالريمي الزهراء فاطمة8857211108

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةكشطوط فاتحة8867211531

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةحرواش عثمان8877211412

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةفوزي امال8887211516

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةسورني الزهراء فاطمة8897211458

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالتهاهما حنان8907211068

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةسلمان أنس8917211453

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةرضوان شادية8927211433

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةلدغم روقية8937211541

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالطوراحي زينب8947211151

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةمهدام ابتسام8957211587

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةالوارث عبد هاجر8967211488

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةبخاش خديجة8977211299

السراغنة قلعةاإلنجليزية اللغةنامير  عادل8987211593

السراغنة قلعةالعربية اللغةداسي اسماعيل8997209582

السراغنة قلعةالعربية اللغةبكري الزهراء فاطمة9007209433

السراغنة قلعةالعربية اللغةالشاعري عزيزة9017209184

السراغنة قلعةالعربية اللغةبوعزوي رشيد9027209514

السراغنة قلعةالعربية اللغةشوقي امامة9037209636

السراغنة قلعةالعربية اللغةابياض الزهراء فاطمة9047209017

السراغنة قلعةالعربية اللغةمرشيد غزالن9057209771

السراغنة قلعةالعربية اللغةلعميري سلمى9067209731

السراغنة قلعةالعربية اللغةلفقيري المصطفى9077209737

السراغنة قلعةالعربية اللغةقسمي حسن9087209694

السراغنة قلعةالعربية اللغةمكريم ابتسام9097209787

السراغنة قلعةالعربية اللغةالدباغ فرح9107209136

السراغنة قلعةالعربية اللغةعنتر فاطمة9117209664

السراغنة قلعةالعربية اللغةالعباسي السباعي نجية9127209172

السراغنة قلعةالعربية اللغةبرعود عادل9137209426

السراغنة قلعةالعربية اللغةبلعطار هند9147209441

السراغنة قلعةالعربية اللغةغفار نادية9157209668

السراغنة قلعةالعربية اللغةصبير اسية9167209640

السراغنة قلعةالعربية اللغةاالبيض عاتقة9177209058

السراغنة قلعةالعربية اللغةالريمي زهيرة9187209161

السراغنة قلعةالعربية اللغةاألنصاري كريمة9197209069

السراغنة قلعةالعربية اللغةعباد نورة9207209650

السراغنة قلعةالعربية اللغةالقراشي كوثر9217209257

السراغنة قلعةالعربية اللغةكعب اميمة9227209706

السراغنة قلعةالعربية اللغةشهوي سناء9237209633

السراغنة قلعةالعربية اللغةاباديدي سعاد9247209001
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السراغنة قلعةالعربية اللغةسكيوض مينة9257209615

السراغنة قلعةالعربية اللغةحيدة بن ايت جهان9267209382

السراغنة قلعةالعربية اللغةزعبون فتيحة9277209601

السراغنة قلعةالعربية اللغةالوحيدي راضية9287209325

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالحمزاوي كمال9297204063

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةحبيبي الحسنية لال9307204271

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةسالمي مريم9317204311

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالسويبة كوثر9327204096

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةصابر   سعاد9337204328

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةضفراوي نهيلة9347204336

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةحدوفان حفيظة9357204273

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةفغالي لمياء9367204362

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالناواوي أنس9377204164

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالمحفوظي محمد9387204152

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالزنبي مراد9397204084

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةشعيج نرجس9407204318

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالزروالي فدوة9417204082

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةجبوري نسرين9427204264

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةعاقل كوثر9437204344
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السراغنة قلعةالفرنسية اللغةكوان سناء9447204372

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالعامري الزهراء فاطمة9457204112

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةلشقر الهادي عبد9467204377

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالخميري هاجر9477204070

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةجها حسناء9487204267

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةفكراش اميمة9497204363

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالسرغيني ابتسام9507204090

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالسميح وئام9517204095

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةسهول سناء9527204316

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالجعدر لطيفة9537204054

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةبومسهولي سارة9547204257

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةبنجابري سكينة9557204233

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالزاوية حياة9567204080

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةالسرغني حنان9577204089

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةدخشون هند9587204291

السراغنة قلعةالفرنسية اللغةبوجغاغ هند9597204241

السراغنة قلعةالمعلومياتالتوفيق محمد9607205013

السراغنة قلعةالمعلومياتالزميريلي ايمان9617205020

السراغنة قلعةالمعلومياتاسفار سعيدة9627205003

السراغنة قلعةالمعلومياتجناح بدر9637205047

السراغنة قلعةالمعلومياتأعيسى لحسن9647205005

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومجدييي هشام9657210266

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومبلفقيرة وئام9667210199

السراغنة قلعةواألرض الحياة علوملحروش ولد زهراء9677210391

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومبارود سومية9687210185

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومحمرالراس زينب9697210274

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومأمغار مريم9707210149

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومالقزابري امال9717210111

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومياسر الزهراء فاطمة9727210392

السراغنة قلعةواألرض الحياة علوماللوزي خولة9737210119

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومالصالجى سميرة9747210094

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومابال ايت مريم9757210160

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومهللا فتح الزهراء فاطمة9767210322

السراغنة قلعةواألرض الحياة علوممبتسم هاجر9777210355

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومازعيتر ايمان9787210021

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومالشناق نورة9797210093

السراغنة قلعةواألرض الحياة علومبوشان صفية9807210238
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