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الملحق االجتماعيآسفي: إقليمعبد الغفورالمنصوري1730016

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمفريسيكريم2730014

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمرشيدةالجديد3730013

الملحق االجتماعيآسفي: إقليممحمدضواضي4730015

الملحق االجتماعيآسفي: إقليممعادلبراهيمي5730012

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمعبد الرزاقخالد6730004

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمصابربن عبو7730002

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمكوثرمرباح8730009

الملحق االجتماعيآسفي: إقليمغزالنبوشينة9730018

آسفي: إقليمهنداحميرين1740099
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

آسفي: إقليمحفيظةالفكي2740063
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

آسفي: إقليممهديالوالي3740049
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويآسفي: إقليمحسناءشرينجة1720059

ملحق تربويآسفي: إقليمرضوانالسابق2720090

ملحق تربويآسفي: إقليممريمعربوش3720165

ملحق تربويآسفي: إقليمأمينبوزيان4720160

ملحق تربويآسفي: إقليممحمداحريف5720094

ملحق تربويآسفي: إقليمهدىأفضالوي6720043

ملحق تربويآسفي: إقليمامينجيالل7720091
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مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر
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ملحق تربويآسفي: إقليمسعيداجويطيت8720042

ملحق تربويآسفي: إقليميونسالكنتوري9720138

ملحق تربويآسفي: إقليمالهامالمفكر10720002

ملحق تربويآسفي: إقليميسرىميدان11720007

ملحق تربويآسفي: إقليمآسيةالسباعي اإلدريسي12720132

ملحق تربويآسفي: إقليمإلهامبن عابيد13720097

ملحق تربويآسفي: إقليمناديةالنغزالي14720083

ملحق تربويآسفي: إقليمسليمةالمعدودي15720093

ملحق تربويآسفي: إقليمحسامالهروي16720050

ملحق تربويآسفي: إقليمايوبالحيداوي17720017

ملحق تربويآسفي: إقليمامينةتيمولي18720164

ملحق تربويآسفي: إقليمأحالملسوفي19720040

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمسميةالدليلي1130073

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعبد العاليالمتوكل2130079

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمخولةأيت لعماري3130057

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعبدهللااخشان4130066

الملحق االجتماعيالحوز: إقليممحمدلبحار5130048

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمعدناننصري6130020

الملحق االجتماعيالحوز: إقليماروىايت القش7130055
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الملحق االجتماعيالحوز: إقليمخالداحيار8130019

الملحق االجتماعيالحوز: إقليمزهيرةعتيقي9130086

الملحق االجتماعيالحوز: إقليميوسفبايو10130031

الحوز: إقليمعبد الهاديلميم1140012
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمكمالاضاها2140251
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمخديجةسلمان3140056
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الحوز: إقليمرجاءجعفر4140243
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويالحوز: إقليممصطفىالقاضي1120003

ملحق تربويالحوز: إقليممحمدالحمادي2120018

ملحق تربويالحوز: إقليممحمداببغ3120008

ملحق تربويالحوز: إقليممروانالعياشي4120092

ملحق تربويالحوز: إقليمحسنالعالوي5120139

ملحق تربويالحوز: إقليمنجاةبرير6120103

ملحق تربويالحوز: إقليمامينةبولحجار7120047

ملحق تربويالحوز: إقليمياسينأيت يوسف8120200

ملحق تربويالحوز: إقليمعبدالحكيمحيم9120267

ملحق تربويالحوز: إقليممولودالزين10120210

ملحق تربويالحوز: إقليمصوفيةايت حدو11120133

ملحق تربويالحوز: إقليمياسينأيت بنطالب12120095
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ملحق تربويالحوز: إقليمامباركبوخرصة13120075

ملحق تربويالحوز: إقليمحميدبوعدي14120045

ملحق تربويالحوز: إقليمحنانلقرع15120137

ملحق تربويالحوز: إقليملحسنبن الرازيق16120034

ملحق تربويالحوز: إقليمعبدهللاحراث17120021

ملحق تربويالحوز: إقليمفاضمةالحمادي18120081

ملحق تربويالحوز: إقليميوسفبوشارى19120053

ملحق تربويالحوز: إقليمحفيظلفدوع20120211

ملحق تربويالحوز: إقليمشيماءالحيدودي21120060

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمفاطمةالحياني1230006

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمهشامالخليل2230026

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمكريمةالطل3230003

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمإبراهيمبوكجدي4230012

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمحفيظةبولفراح5230002

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبدااللهالسباعي6230023

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبد الغنيدروم7230014

الملحق االجتماعيالرحامنة: إقليمعبدالعاليالحمري8230018

الرحامنة: إقليمحجيبةايت عامر1240026
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الرحامنة: إقليممريمالشاهد2240037
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة
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ملحق تربويالرحامنة: إقليمبلعيدالقاضي1220006

ملحق تربويالرحامنة: إقليمهدىبالطاهر2220095

ملحق تربويالرحامنة: إقليمنور الدينمحامدة3220097

ملحق تربويالرحامنة: إقليمفاطمة الزهراءالحافظ4220098

ملحق تربويالرحامنة: إقليمسهامالحماني5220079

ملحق تربويالرحامنة: إقليماسماعيلالدرباكي6220024

ملحق تربويالرحامنة: إقليماسماعيلبن حمية7220090

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعبد الحقبنخويرة8220054

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعبد الغفورالكوليتي9220124

ملحق تربويالرحامنة: إقليمعثماناالشكر10220058

ملحق تربويالرحامنة: إقليمرحالالخليلي11220047

ملحق تربويالرحامنة: إقليمايوبالقابضة12220017

ملحق تربويالرحامنة: إقليمجميلةاالدريسي13220074

ملحق تربويالرحامنة: إقليمايوبحوميدي14220111

ملحق تربويالرحامنة: إقليمرشيدبن جنان15220053

ملحق تربويالرحامنة: إقليملمياءالقصراوي16220013

ملحق تربويالرحامنة: إقليمسوميةكب17220128

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليميونسايت الباز1330041

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمسكينةبغمران2330025
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الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمغزالنأكحش3330022

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمايةايبوركي4330045

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمسميرةساللي5330024

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمرضىحليم6330026

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمعبد الحفيظايت محمد7330027

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليمنورالهدىالدرومي8330029

الملحق االجتماعيالصويرة: إقليممحمدإدسي حمو9330012

الصويرة: إقليمعبدالمنعمالحاجي1340005
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

الصويرة: إقليمزكرياءالزغموتي2340012
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويالصويرة: إقليماحمدكافو1320084

ملحق تربويالصويرة: إقليمزينبلبروزي2320107

ملحق تربويالصويرة: إقليمخدوجالمريوش3320121

ملحق تربويالصويرة: إقليمعاللالشاوي4320028

ملحق تربويالصويرة: إقليممحمدناضيم5320013

ملحق تربويالصويرة: إقليملطيفةابولو6320032

ملحق تربويالصويرة: إقليمحميداهراش7320115

ملحق تربويالصويرة: إقليمغزالنبواتي8320071

ملحق تربويالصويرة: إقليمعبد الرحيمالعاتق9320009

ملحق تربويالصويرة: إقليمرشيدعثماني10320034
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ملحق تربويالصويرة: إقليممصطفىابريم11320130

ملحق تربويالصويرة: إقليمالحسنالفرياضي12320030

ملحق تربويالصويرة: إقليمأنسغربال13320090

ملحق تربويالصويرة: إقليمابتسامبريوية14320127

ملحق تربويالصويرة: إقليمحليمةاليوسي15320036

ملحق تربويالصويرة: إقليمابراهيمقدميري16320007

ملحق تربويالصويرة: إقليمشرف الدينالمناني17320041

ملحق تربويالصويرة: إقليمسهاماد الزاويت18320056

ملحق تربويالصويرة: إقليمبدر الدينالبودالي19320096

ملحق تربويالصويرة: إقليماهنيةتناني20320117

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمعبد الغفورالبوعناني1430018

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمالسعيدالشهيبي2430008

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمالمحجوبميسين3430005

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليماحمدبلوناس4430003

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمزينبلهاللي5430012

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليمعبدالكبيربوتريد6430019

الملحق االجتماعياليوسفية: إقليممرادالكياس7430007

اليوسفية: إقليمالسعديةبجاج1440014
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

اليوسفية: إقليمإيمانلفهيم2440017
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة
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اليوسفية: إقليممحمادالمحفوضي3440008
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربوياليوسفية: إقليمودادحشوش1420030

ملحق تربوياليوسفية: إقليمفاطمة الزهراءالضوريبي2420049

ملحق تربوياليوسفية: إقليمسعيدمنصوري3420032

ملحق تربوياليوسفية: إقليمشيماءالغزالني4420005

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد المنعمالمنصوري5420031

ملحق تربوياليوسفية: إقليمخولةبن الضو6420011

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد اللطفايعيش7420050

ملحق تربوياليوسفية: إقليمبدر الدينالمغير8420048

ملحق تربوياليوسفية: إقليم ادريسمولديد9420052

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعبد المنعمالشيكي10420003

ملحق تربوياليوسفية: إقليمعثمانالحرار11420007

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمنزهةعبو1530004

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمفاطمةأسرار2530021

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمكريمةالسوسي3530037

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمعزالدينأمنصور4530012

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمرشيدالدكالي5530002

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمايماناسكوري6530013

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمحسنشهيب7530034
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الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمعزيزلشهب8530010

الملحق االجتماعيشيشاوة: إقليمسعيدةوعزيز9530031

شيشاوة: إقليمعبدلعالياعبيدي1540070
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

شيشاوة: إقليمنعيمةايت بيقران2540061
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعصامالهداجي1520107

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدسالمي2520001

ملحق تربويشيشاوة: إقليمجمالبوشة3520029

ملحق تربويشيشاوة: إقليمحياةالشباني4520047

ملحق تربويشيشاوة: إقليمياسينوعزيز5520003

ملحق تربويشيشاوة: إقليمحنانمهمة6520098

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعادلالباز7520084

ملحق تربويشيشاوة: إقليملحسنايت حما8520037

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدويرار9520006

ملحق تربويشيشاوة: إقليمالبشيرايت هيبة10520097

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسميرةروبال11520007

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسعيدالعروسي12520127

ملحق تربويشيشاوة: إقليمزهيرلغمير13520145

ملحق تربويشيشاوة: إقليمزكرياءلعفيسي14520048

ملحق تربويشيشاوة: إقليماكرامحمدي15520106
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ملحق تربويشيشاوة: إقليمسعادجويد16520086

ملحق تربويشيشاوة: إقليمعبد الغفورالنجمي17520130

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمداوليلة18520002

ملحق تربويشيشاوة: إقليمالحسيناصواب19520138

ملحق تربويشيشاوة: إقليمسميةالعطاري20520027

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمودالوالي الحاجي21520065

ملحق تربويشيشاوة: إقليمكوثرالقالل22520137

ملحق تربويشيشاوة: إقليممحمدكريمي23520194

ملحق تربويشيشاوة: إقليممصطفىالباز24520021

ملحق تربويشيشاوة: إقليممصطفىأبرزاق25520148

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمرحالبن الصويرة1630004

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليممريملقريشات2630015

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمهندرزوق3630005

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمالميلوديدالي4630011

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمجوادالغوتي5630006

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمنعيمةأزاد6630020

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمعبد الواحدالخلوفي7630008

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمحسنمبروك8630028

الملحق االجتماعيقلعة  السراغنة: إقليمفيصلدكداك9630030
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

قلعة  السراغنة: إقليممحمدلصفر1640009
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

قلعة  السراغنة: إقليمسفيانالبسباسي2640071
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الكريمالفصال1620098

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الفتاحراغب2620122

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الكبيرالشيكر3620242

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمزينبالطهيري4620184

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد اللطيفاألطرش5620005

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممنيرةالعياشي6620128

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمصفاءالفاضلي7620043

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمغزالنصابا8620222

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمتوريةالكرزابي9620209

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمالمصطفيادليمي10620004

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمالمصطفىالهواري11620018

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممحمدبونهير12620171

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليممباركةصادق13620241

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمياسينبوداما14620210

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبدالرزاقأروى15620112

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمعبد الصمدالمقري16620144

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمطارقالشاهد17620164
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمفاطمةالمير18620009

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمفتيحةالبداوي19620093

ملحق تربويقلعة  السراغنة: إقليمخالدزهرالنوي20620001

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةأمينإدرسي جناتي1830177

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةانتصارالباكومي2830115

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةأسماءالمتعلق باهلل3830097

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةسفيانالدحجاني4830156

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةبدرالدينافريفر5830175

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةعمراجديك6830166

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةهدىالقريشي7830047

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةفاطمة الزهراءالنميري8830134

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةحمزةالطايفة9830011

الملحق االجتماعيمراكش: عمالةفاطمة الزهراءالعيوض10830165

مراكش: عمالةهجرايت الغازي1840302
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

مراكش: عمالةمهاباكوييس2840551
ملحق االقتصاد و 

اإلدارة

ملحق تربويمراكش: عمالةسعادالشتاوي1820327

ملحق تربويمراكش: عمالةمديحةزكي2820569

ملحق تربويمراكش: عمالةخولةالمهتدي3820052

ملحق تربويمراكش: عمالةهدىتاليلي4820565
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التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويمراكش: عمالةاسماءفضلون5820258

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد الصمدمحفوظ6820259

ملحق تربويمراكش: عمالةزكرياءايت عبد الرحيم7820603

ملحق تربويمراكش: عمالةمريملطيف8820135

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمددجمان9820579

ملحق تربويمراكش: عمالةمرادبشناتي10820067

ملحق تربويمراكش: عمالةكريمةعطار11820300

ملحق تربويمراكش: عمالةسعيدابناي12820474

ملحق تربويمراكش: عمالةراضيةزكار13820220

ملحق تربويمراكش: عمالةهشامبنلبشر14820576

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمد امينرشد15820316

ملحق تربويمراكش: عمالةنجوىركبان16820207

ملحق تربويمراكش: عمالةحنان الراجي17820298

ملحق تربويمراكش: عمالةحسناءأمغار18820652

ملحق تربويمراكش: عمالةعبدالرحيمايدار19820117

ملحق تربويمراكش: عمالةالمخلوفيرشيدة20820147

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد الرزاقازنيبر21820278

ملحق تربويمراكش: عمالةعبد هللاأثالمت22820001

ملحق تربويمراكش: عمالةحفيظةتوري23820129

Page 13/14



التخصصالمديريةاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

االجتماعي و التربوي و اإلداري الدعم أطر

ملحق تربويمراكش: عمالةسناءأوكزدير24820424

ملحق تربويمراكش: عمالةمحمداالنصاري25820767
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