
المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

الحوز: إقليممزدوجزكيةلكريش1111073

الحوز: إقليممزدوجميمونةعماري2110008

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوزكية3110540

الحوز: إقليممزدوجيونسباسين4110748

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت توبديرت5111588

الحوز: إقليممزدوجايناسابوغزوات6110567

الحوز: إقليممزدوجناديةالعضراوي7112521

الحوز: إقليممزدوجخديجةبن مبارك8110767

الحوز: إقليممزدوجفاطمةغين9110849

الحوز: إقليممزدوجايوببوالزيت10112095

الحوز: إقليممزدوجنجاتهودزي11112399

الحوز: إقليممزدوجنهيلةتملوت12111225

الحوز: إقليممزدوجمحمدحازم13111078

الحوز: إقليممزدوجمريمبحا14111475

الحوز: إقليممزدوجابتسامأهوكار15111082

الحوز: إقليممزدوجرشيدةالسامري16112451

الحوز: إقليممزدوجناديةادريوش17110704

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

Page 1/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجسعاداوريك18111596

الحوز: إقليممزدوجخولةبن ابراهيم19110370

الحوز: إقليممزدوجهجرازريف20110442

الحوز: إقليممزدوجليلىازريب21110644

الحوز: إقليممزدوجامينادعلي22112558

الحوز: إقليممزدوجسكينةبوشبوك23110109

الحوز: إقليممزدوجزهيرحمدون24110869

الحوز: إقليممزدوجعثمانالراجي25112467

الحوز: إقليممزدوجسعيدةبوهريم26110588

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحاتمي27110001

الحوز: إقليممزدوجرشيدشريف28110301

الحوز: إقليممزدوجحياةالرموني29110560

الحوز: إقليممزدوجحسناءالكرور30110054

الحوز: إقليممزدوجخديجةأيت أفقير31111965

الحوز: إقليممزدوجخديجةعادل32110491

الحوز: إقليممزدوجأشرفزايد33112371

الحوز: إقليممزدوجمحمدازدادو34110029

Page 2/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجفاطمةسالمة35110384

الحوز: إقليممزدوجالهامبوراس36110429

الحوز: إقليممزدوجمريمالجواكي37112283

الحوز: إقليممزدوجكوثربشكاتة38110313

الحوز: إقليممزدوجحفيظةاحمد39110166

الحوز: إقليممزدوجالعزوزيةالصبيحي40110268

الحوز: إقليممزدوجمريمالفتال41110524

الحوز: إقليممزدوجمريمبن الشيخ42110842

الحوز: إقليممزدوجخديجةبعجي43110582

الحوز: إقليممزدوجالهامالدهري44110641

الحوز: إقليممزدوجزكيةأيت بال45110907

الحوز: إقليممزدوجحسناءبن زكري46110228

الحوز: إقليممزدوجعبدهللابن اخليفة47110693

الحوز: إقليممزدوجماجدةالطالبي48110334

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت المودن49112303

الحوز: إقليممزدوجمروانعائلي50110705

الحوز: إقليممزدوجرجاءابوهيها51110855

Page 3/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجنجوىاعميرة52110857

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالغانة53112356

الحوز: إقليممزدوجحسنيةايت الحسين54110322

الحوز: إقليممزدوجحبيبةلكريش55111070

الحوز: إقليممزدوجماجدةاحسو56111836

الحوز: إقليممزدوجخولةالودغيري57110787

الحوز: إقليممزدوجعبد اللطيفأموسى58110815

الحوز: إقليممزدوجفاطمةعيوش59111927

الحوز: إقليممزدوججاللبن عزي60110335

الحوز: إقليممزدوجخديجةتغوني61110593

الحوز: إقليممزدوججمالبنفاضا62110946

الحوز: إقليممزدوجكوثرمطميحي63111282

الحوز: إقليممزدوجرشيدةامراوزى64110726

الحوز: إقليممزدوجأميمة أيت عبيد65111464

الحوز: إقليممزدوجهاجرازويتة66111293

الحوز: إقليممزدوجأيوببورجالت67111919

الحوز: إقليممزدوجكريمةالسراج68110107

Page 4/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجودادبوشريط69110167

الحوز: إقليممزدوجمنىايت خالي70111366

الحوز: إقليممزدوجلبنىشرع71112093

الحوز: إقليممزدوجرشيدةأسمر72110678

الحوز: إقليممزدوجمريمبوييسك73110700

الحوز: إقليممزدوجشاديةأيت سي عال74111338

الحوز: إقليممزدوجوفاء الباز75111484

الحوز: إقليممزدوجفاطمةادموسى76111704

الحوز: إقليممزدوجرضىبوصالح77110142

الحوز: إقليممزدوجرشيدبابوش78110236

الحوز: إقليممزدوجهجراملول79110360

الحوز: إقليممزدوجمريمالناصري80110926

الحوز: إقليممزدوجفتيحةالشاطر81110991

الحوز: إقليممزدوجمحمدالعبدي82110138

الحوز: إقليممزدوجحمزةبوقنيطير83110881

الحوز: إقليممزدوجحمزةعمرو84111024

الحوز: إقليممزدوجعمرزعير85111434

Page 5/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجودادبغداد86110886

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدوزينب87112024

الحوز: إقليممزدوجنهيلةبن اوشن88112198

الحوز: إقليممزدوجخديجةاميح89110434

الحوز: إقليممزدوجأسماءالمرتجي90110986

الحوز: إقليممزدوجالهاماوالطالب91111201

الحوز: إقليممزدوجسلمىشطراب92111446

الحوز: إقليممزدوجحسناءاوريك93111845

الحوز: إقليممزدوجاناسالكرد94110030

الحوز: إقليممزدوجأمالالقرشي95110480

الحوز: إقليممزدوجهندالسماري96110653

الحوز: إقليممزدوجسعيدخربوش97110669

الحوز: إقليممزدوجآمالجخا98110176

الحوز: إقليممزدوجحفيظةادابرايم99110500

الحوز: إقليممزدوجمحمدفريس100112103

الحوز: إقليممزدوجسميرةاوبالل101112288

الحوز: إقليممزدوجمصعبعجولي102112290

Page 6/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجعزيزةفريوطات103112185

الحوز: إقليممزدوجنورةفارسي104110953

الحوز: إقليممزدوجابتسامفريوطات105110571

الحوز: إقليممزدوجكلثومبوسويس106110860

الحوز: إقليممزدوجناديةايت بال107111431

الحوز: إقليممزدوجلطيفةأبوكير108110215

الحوز: إقليممزدوجأيوبشالح109110589

الحوز: إقليممزدوجشيماءقنشاني110110969

الحوز: إقليممزدوجزينبجناح111110971

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحدازناك112110545

الحوز: إقليممزدوجكنزةداكي113110584

الحوز: إقليممزدوجزهورشمشاطي114110470

الحوز: إقليممزدوجسلوىالسعيدي115110911

الحوز: إقليممزدوجنعيمةالسواني116111323

الحوز: إقليممزدوجسعيدةسرنان117111928

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبنزباير118111942

الحوز: إقليممزدوجكوثرعرن119112314

Page 7/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجسارةالرامي120112479

الحوز: إقليممزدوجعبد الرحيمأهروش121112195

الحوز: إقليممزدوجسكينةايت زي122110186

الحوز: إقليممزدوجمريمحجوي123111014

الحوز: إقليممزدوجحنانبوشاری124110477

الحوز: إقليممزدوجحمزةاجعيدي125111097

الحوز: إقليممزدوجيونسالهطار126111918

الحوز: إقليممزدوجمينةسكتو127112061

الحوز: إقليممزدوجسعيدةوحيدي128110211

الحوز: إقليممزدوجسكينةربيع129110904

الحوز: إقليممزدوجسناءايت صالح130111653

الحوز: إقليممزدوجخديجةبوصرحان131112060

الحوز: إقليممزدوجمينةوعلي132110872

الحوز: إقليممزدوجياسينوداد133111457

الحوز: إقليممزدوجسكينةبيداري134111921

الحوز: إقليممزدوجعبدالوافيجعكيك135110032

الحوز: إقليممزدوجفاطمةبوتاي136112033

Page 8/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجمحمد امينالزروالي137110488

الحوز: إقليممزدوجمحمدمقفي138110720

الحوز: إقليممزدوجالسعديةمجدان139110036

الحوز: إقليممزدوجإدريسبن دبان140110055

الحوز: إقليممزدوجعبد السالمبوعزاوي141110122

الحوز: إقليممزدوجسناءبوكشت142110817

الحوز: إقليممزدوجزكيةياسين143111875

الحوز: إقليممزدوجرضوانكوط144111947

الحوز: إقليممزدوجاحساناحاو145112003

الحوز: إقليممزدوجسهاماقبلي146110141

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشدرام147110326

الحوز: إقليممزدوجرشيدالمودن148110221

الحوز: إقليممزدوجمريمهمصة149111848

الحوز: إقليممزدوجابراهيماعال150112007

الحوز: إقليممزدوجصابرفرنوس151110012

الحوز: إقليممزدوجخديجةالغضبان152110401

الحوز: إقليممزدوجكريمةايت االحمادي153110974

Page 9/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجفاطمةالكيك154110501

الحوز: إقليممزدوجمحمدايت ايطو155112389

الحوز: إقليممزدوجسلوىايت منصور156111346

الحوز: إقليممزدوجدنياالكرجاوي157111614

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهرةالمعنى158112170

الحوز: إقليممزدوجفاطمة الزهراءصرصاري159110506

الحوز: إقليممزدوجعبداللطيفبوزيد160110585

الحوز: إقليممزدوجكوثرايت الحمري161112297

الحوز: إقليممزدوجرقيةسكيمي162110028

الحوز: إقليممزدوجرشيدايت المهروج163110596

الحوز: إقليممزدوجمونيةضافر164110047

الحوز: إقليممزدوجكمالأحكيم165110050

الحوز: إقليممزدوجأمينةبلحومير166110291

الحوز: إقليممزدوجرشيدالحوسيني167110425

الحوز: إقليممزدوجامينةالبرني168110783

الحوز: إقليممزدوجدنيىبوتغطن169111295

الحوز: إقليممزدوجنوالأرسام170111467

Page 10/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجنورالهدىبنزطاط171110304

الحوز: إقليممزدوجمريمالباينة172110680

الحوز: إقليممزدوجشيماءأفيف173110916

الحوز: إقليممزدوجخديجةالدفاني174111879

الحوز: إقليممزدوجحسناءايت الحاج175112035

الحوز: إقليممزدوجزهرةالحمري176112368

الحوز: إقليممزدوجحياةأبومسيك177111606

الحوز: إقليممزدوجسكينةفراد178110514

الحوز: إقليممزدوجمحمداسكين179110521

الحوز: إقليممزدوجسكينةمضي180110690

الحوز: إقليممزدوجعبدالحياالطالسي181110780

الحوز: إقليممزدوجفاطمةأسكراوي182111062

الحوز: إقليممزدوجفاطمةازطاط183111231

الحوز: إقليممزدوجابراهيمايت احمود184112436

الحوز: إقليممزدوجسميةبويكضارن185110867

الحوز: إقليممزدوجسعيدالتومي186111005

الحوز: إقليممزدوجبدرالبهاني187112163

Page 11/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الحوز: إقليممزدوجأيوبالشتوكي188111667

الحوز: إقليممزدوجخديجةالمنصوري189110389

الحوز: إقليممزدوجإلياسنتدارت190110039

الحوز: إقليممزدوجيوسفاعلي191110129

الحوز: إقليممزدوجزينبايت الزاويت192110143

الحوز: إقليممزدوجسكينةالنموس193110564

الحوز: إقليممزدوجناصرمور194110831

الحوز: إقليممزدوجوردةالصالحي195110993

الحوز: إقليممزدوجعادللشكر196111019

الحوز: إقليممزدوجآمنةأفقير197111300

الحوز: إقليممزدوجعبدالواحد بن دبان198111380

الحوز: إقليممزدوجنورالدينالبوعويدي199111744

الحوز: إقليممزدوجمحمدلعمور200112391

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاالعريبي1210294

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغزالي2210744

الرحامنة: إقليممزدوجرشيدةامهيدر3210499

الرحامنة: إقليممزدوجسلوىالغزالي4210323
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الرحامنة: إقليممزدوجغزالنالغياللي5210622

الرحامنة: إقليممزدوجمحمدمباشر6210692

الرحامنة: إقليممزدوجاللة كريمةبن العباس7210187

الرحامنة: إقليممزدوجنورالهدىاسلهمي8210190

الرحامنة: إقليممزدوجدنيالفطح9210920

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةميدون10210544

الرحامنة: إقليممزدوجالهامالباهي11210368

الرحامنة: إقليممزدوجإكرامبن شري12210410

الرحامنة: إقليممزدوجلمياءمومن13210566

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءاوتليت14210786

الرحامنة: إقليممزدوجالهاممنضور15210407

الرحامنة: إقليممزدوجحفيظةالحمريوي16210485

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمةالحوزي17210365

الرحامنة: إقليممزدوجنورةمسعودي18210592

الرحامنة: إقليممزدوجخولةالعسري19210745

الرحامنة: إقليممزدوجغزالنرحيم20210756

الرحامنة: إقليممزدوجاسامةايت الحسن21210553
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الرحامنة: إقليممزدوجنجاةلفريندي22210482

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالفاتحي23210202

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءمحفوظي24210158

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءرشدي25210420

الرحامنة: إقليممزدوجداللابوالخلف26210129

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالفاكية27210383

الرحامنة: إقليممزدوجمريمتائب28210549

الرحامنة: إقليممزدوجعبد العزيزمسامح29210803

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةالديغاوي30210126

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءظاهر31210500

الرحامنة: إقليممزدوجايماناليمني32210857

الرحامنة: إقليممزدوجعبدهللابهلوان33210281

الرحامنة: إقليممزدوجسعادالعامري34210392

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقعطيف35210148

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةعفيف36210397

الرحامنة: إقليممزدوجابتسامبسباس37210565

الرحامنة: إقليممزدوجمونيةسالمي38210567

Page 14/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الرحامنة: إقليممزدوجدنيابوي غيبي39210052

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفأبين40210332

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءغزالة41210532

الرحامنة: إقليممزدوجهناءكرمات42210557

الرحامنة: إقليممزدوجخميسهباز43210003

الرحامنة: إقليممزدوجعبداللطيفالرشيدي44210105

الرحامنة: إقليممزدوجهندالعزيزي45210474

الرحامنة: إقليممزدوجعاللالبهلولي46210382

الرحامنة: إقليممزدوجوردةالغداش47210326

الرحامنة: إقليممزدوجنورةرزيق48210149

الرحامنة: إقليممزدوجلوبنىالمسعودي49210381

الرحامنة: إقليممزدوجاسماءباريكي50210670

الرحامنة: إقليممزدوجسلمىالزهري51210324

الرحامنة: إقليممزدوجحليمةالزيراري52210646

الرحامنة: إقليممزدوجسكينةالملس53210783

الرحامنة: إقليممزدوجسارةزرهوني54210104

الرحامنة: إقليممزدوجحسناءنايت خويا55210521
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الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالبنة57210547

الرحامنة: إقليممزدوجفتيحةزعنان58210280

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزمنوار59210787

الرحامنة: إقليممزدوجأيوبزراوي60210081

الرحامنة: إقليممزدوجالعطاريعبد المولى61210357

الرحامنة: إقليممزدوجرضوانلغفيري62210085

الرحامنة: إقليممزدوجعزيزةدخشون63210819

الرحامنة: إقليممزدوجحميدالزاهري64210588

الرحامنة: إقليممزدوجطارقالغوات65210830

الرحامنة: إقليممزدوجعبد اللطيفالباز66210174

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاالدريسي بوغنبور67210574

الرحامنة: إقليممزدوجزينبقرباب68210799

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةاكريران69210249

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءهشيمي70210758

الرحامنة: إقليممزدوجمريمالطويل71210666

الرحامنة: إقليممزدوجمصطفىخيدوما72210391
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الرحامنة: إقليممزدوجنوالالنعيمي73210835

74210876
ايت بن عبد 

الرحمان
الرحامنة: إقليممزدوجحفصة

الرحامنة: إقليممزدوجنهيلةبوعناني75210400

الرحامنة: إقليممزدوج  جمالالهيشر76210780

الرحامنة: إقليممزدوجأسماءمحجوبي77210359

الرحامنة: إقليممزدوجإبراهيمعطار78210563

الرحامنة: إقليممزدوجموسىالمكاوي79210498

الرحامنة: إقليممزدوجسناءبوخنفرا80210791

الرحامنة: إقليممزدوججوادكيسان81210771

الرحامنة: إقليممزدوجايوبالداهي82210509

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالرزاقالتريكي83210820

الرحامنة: إقليممزدوجيوسفمنضور84210377

الرحامنة: إقليممزدوجلبنىالصبري85210394

الرحامنة: إقليممزدوجماريةأيت الكتاوي86210473

الرحامنة: إقليممزدوجحنانالصوالحي87210755

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةشوقي88210741

الرحامنة: إقليممزدوجشريفةبلحوشة89210043
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الرحامنة: إقليممزدوجسميةرزوق91210154

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةحيدا92210720

الرحامنة: إقليممزدوجمعادالرامي93210774

الرحامنة: إقليممزدوجميلودأحركات94210442

الرحامنة: إقليممزدوجكريمةاطلس95210519

الرحامنة: إقليممزدوجخديجةالوردي96210536

الرحامنة: إقليممزدوجالمصطفىالذهبي97210715

الرحامنة: إقليممزدوجنجيةايت الشيخ98210197

الرحامنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءخبيزي99210801

الرحامنة: إقليممزدوجازانةالخولطي100210975

الرحامنة: إقليممزدوجعبد المنعيمحوران101210121

الرحامنة: إقليممزدوجايوبحمل102210808

الرحامنة: إقليممزدوجمريمبارئي103210115

الرحامنة: إقليممزدوجعبدالهاديالحر104210193

الرحامنة: إقليممزدوجحسنمحفوظ105210179

الرحامنة: إقليممزدوجعبد الناصرالحسني106210595
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الرحامنة: إقليممزدوجزينبالحايل108210537

الرحامنة: إقليممزدوجعبد العاطيالعباسي109210623

الرحامنة: إقليممزدوجمريمحجيوي110210785

الصويرة: إقليممزدوجبشرىبودنان1310891

الصويرة: إقليممزدوجسكينةقزوطة2310059

الصويرة: إقليممزدوجمباركبوناصر3310947

الصويرة: إقليممزدوجعادللكزكوز4310864

الصويرة: إقليممزدوجمليكةنجيم5310574

الصويرة: إقليممزدوجحسناءالعنكري6311969

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةمكروب7312065

الصويرة: إقليممزدوجالمهديبورزمات8311072

الصويرة: إقليممزدوججيهاناألنطاكي9311979

الصويرة: إقليممزدوجرانيةالواحي10311182

الصويرة: إقليممزدوجنسرينواعتو11312058

الصويرة: إقليممزدوجربيعةكرينات12312267

الصويرة: إقليممزدوجرضواناكيدر13310666
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الصويرة: إقليممزدوجخديجةالمولوع15311091

الصويرة: إقليممزدوجخديجةمستحسن16311301

الصويرة: إقليممزدوجمريمادالقاضي17310167

الصويرة: إقليممزدوجمريمهروز18310473

الصويرة: إقليممزدوجهندلزرق19311677

الصويرة: إقليممزدوجفهدبيد20310513

الصويرة: إقليممزدوجهندالعيساوي21310475

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالكامني22310452

الصويرة: إقليممزدوجعبدالصمدأكنيك23312157

الصويرة: إقليممزدوجأسماءصابر24310510

الصويرة: إقليممزدوج امالاشموشان25311374

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالغازي26310525

الصويرة: إقليممزدوجأسامةتكوشت27310097

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالرامي28310041

الصويرة: إقليممزدوجسهامناني29310005

الصويرة: إقليممزدوجأميمةالحوض30310124
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الصويرة: إقليممزدوجرجاءمخفي32310920

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشماخ33311542

الصويرة: إقليممزدوجدنيامجاهد34310906

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةالقصبة35310940

الصويرة: إقليممزدوجحسنعال36310747

الصويرة: إقليممزدوجعائشةاذاوجاعا37310173

الصويرة: إقليممزدوجوئامهادي38310125

الصويرة: إقليممزدوجزهيرةبوالهنى39310123

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخدير40312110

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةكادي41312080

الصويرة: إقليممزدوجسوميةالمحمودي42311029

الصويرة: إقليممزدوجآسيةالكربة43312087

الصويرة: إقليممزدوجسليمانروامزي44310890

الصويرة: إقليممزدوجمريمافطيمي45310188

الصويرة: إقليممزدوجالمهديالدكيز46310832

الصويرة: إقليممزدوجعباسالضاوي47310240
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الصويرة: إقليممزدوجايمانهاني50310467

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالكريمي51310407

الصويرة: إقليممزدوجمريمالرماش52310987

الصويرة: إقليممزدوجسناءعامر53310476

الصويرة: إقليممزدوجدنيادحاني54310597

الصويرة: إقليممزدوجمريماصعيدي55310877

الصويرة: إقليممزدوجشيماءمصيد56310875

الصويرة: إقليممزدوجحميدالراجي57310898

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالجعفاري58310294

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينأبدار59311096

الصويرة: إقليممزدوجمحمد أمينقنبوع60310937

الصويرة: إقليممزدوج ميلودشكير61310933

الصويرة: إقليممزدوجسعيدةكن62311271

الصويرة: إقليممزدوجسعيدةالباز63311035

الصويرة: إقليممزدوجيسرىالهيادري64310503
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الصويرة: إقليممزدوج مريمالمنصوري66311668

الصويرة: إقليممزدوجالبدراويمريم67310419

الصويرة: إقليممزدوجزينبزواق68311042

الصويرة: إقليممزدوجعبدالرحيمباعمران69310744

الصويرة: إقليممزدوجلبنىقمري70310050

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةأبوزيد71310941

الصويرة: إقليممزدوجاحساندروي72311061

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبوناصر73310686

الصويرة: إقليممزدوجالطاهركروم74311015

الصويرة: إقليممزدوجمريماحرارتي75310058

الصويرة: إقليممزدوجصالح الدينأخو76310540

الصويرة: إقليممزدوجسهاملحمر77310107

الصويرة: إقليممزدوجهدىبوسكري78311368

الصويرة: إقليممزدوجهاجرسكية79311554

الصويرة: إقليممزدوجسعادالرامي80312320

الصويرة: إقليممزدوجأسماءالمنصوري81312303
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةهروض82310872

الصويرة: إقليممزدوجمينةالقاسمي83312038

الصويرة: إقليممزدوجخديجةبلعسل84311837

الصويرة: إقليممزدوجاسماءحجو85311463

الصويرة: إقليممزدوجعبد العاليبوزرازي86312062

الصويرة: إقليممزدوج نزهةاصبان87310610

الصويرة: إقليممزدوجايوبربيح88311227

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالفجاج89311574

الصويرة: إقليممزدوجاسماءالمشروح90310474

الصويرة: إقليممزدوجعائشةشحيب91311796

الصويرة: إقليممزدوجأشرفحاجيب92312015

الصويرة: إقليممزدوجسارةازوباز93310949

الصويرة: إقليممزدوجمحمداسماري94310960

الصويرة: إقليممزدوجامينةالصادق95311868

الصويرة: إقليممزدوجمريمزمزامي96310529

الصويرة: إقليممزدوجخديجةمتوكل97310951

الصويرة: إقليممزدوجسكينةاسليم98310858
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الصويرة: إقليممزدوجياسمينأزموك99310902

الصويرة: إقليممزدوجلحسنبمركود100310601

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءادالمشور101311004

الصويرة: إقليممزدوجأنسإدار102312000

الصويرة: إقليممزدوجرشيدةشفيق103310766

الصويرة: إقليممزدوجرشيدبوشيخ104310057

الصويرة: إقليممزدوجبوشرىالمنصوري105310888

الصويرة: إقليممزدوج رشيدكريكر106310479

الصويرة: إقليممزدوجكريمةالجاوي107311386

الصويرة: إقليممزدوجالضاهرسكينة108310268

الصويرة: إقليممزدوجالزوهرةكحيل109311689

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمأقريش110310219

الصويرة: إقليممزدوججميلةلسان الدين111311878

الصويرة: إقليممزدوجمريمرابح112311063

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالهاتف113311032

الصويرة: إقليممزدوجشريفةخطابي114310493

الصويرة: إقليممزدوجمريةمساعد115311089
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الصويرة: إقليممزدوجاوسامةمسالك116310051

الصويرة: إقليممزدوجالسالمةعبسا117311167

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالنهالي118311062

الصويرة: إقليممزدوجاسماءبلحيلت119310484

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاشاهد120310584

الصويرة: إقليممزدوجمعادالشعيبي121310447

الصويرة: إقليممزدوجسكينةأكزو122311172

الصويرة: إقليممزدوجسهامالطالبي123310778

الصويرة: إقليممزدوجلمياءالرحاني124311145

الصويرة: إقليممزدوجحوريةالراجي125312055

الصويرة: إقليممزدوجخديجةفدراوي126310956

الصويرة: إقليممزدوجيوسفبورحيم127310412

الصويرة: إقليممزدوجمريمالحنقور128311198

الصويرة: إقليممزدوجكريمةالطوهري129310732

الصويرة: إقليممزدوجحسناءداودي130310517

الصويرة: إقليممزدوجبشرىدوني131310457

الصويرة: إقليممزدوجزهيرةفكري132310866
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الصويرة: إقليممزدوجمروىميته133310121

الصويرة: إقليممزدوجالحسينالكراع134311190

الصويرة: إقليممزدوجالبشيرهومان135310435

الصويرة: إقليممزدوجالمهديعمراني136310607

الصويرة: إقليممزدوجمحمدكروم137311618

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةالكاوي138311138

الصويرة: إقليممزدوجكريمةحموش139312067

الصويرة: إقليممزدوجكوثرمجاهدي140310823

الصويرة: إقليممزدوجكوثرالمتحف141310530

الصويرة: إقليممزدوجسهامكريم142310578

الصويرة: إقليممزدوجخدوجبوجي143310683

الصويرة: إقليممزدوجمريممكرام144310180

الصويرة: إقليممزدوجثوريةالصويل145310557

الصويرة: إقليممزدوجفاطمةقزبر146311168

الصويرة: إقليممزدوجايوببكش147310429

الصويرة: إقليممزدوجأميمةبرة148311650

الصويرة: إقليممزدوجعبد المالكادميعي149310910
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الصويرة: إقليممزدوجمريمالسلطاني150310038

الصويرة: إقليممزدوجسكينةتيكي151310915

الصويرة: إقليممزدوجزكرياءشقير152311888

الصويرة: إقليممزدوجزينببال153311561

الصويرة: إقليممزدوجمنىلكرين154311034

الصويرة: إقليممزدوجخولةالمروني155310590

الصويرة: إقليممزدوجحسنبومليك156310608

الصويرة: إقليممزدوجفتيحةبناوي157311976

الصويرة: إقليممزدوجالزهرةكروج158310998

الصويرة: إقليممزدوجحسنالغزالي159311903

الصويرة: إقليممزدوججمالحنون160311663

الصويرة: إقليممزدوجيوسفزبير161310934

الصويرة: إقليممزدوجامالالكعبور162310878

الصويرة: إقليممزدوجالحسينيخلف163310246

الصويرة: إقليممزدوجياسميناكروم164311340

الصويرة: إقليممزدوجسهامختمي165311465

الصويرة: إقليممزدوجاحمدالموحدي166310514
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الصويرة: إقليممزدوجفاطمةجريدي167310085

الصويرة: إقليممزدوجعبد المجيدايت الطالب168310399

الصويرة: إقليممزدوجيوسفحبيب هللا169310190

الصويرة: إقليممزدوجعائشةافالل170310844

الصويرة: إقليممزدوجرهاملعماري171310392

الصويرة: إقليممزدوجمريممسبالي172311684

الصويرة: إقليممزدوجمحمدتران173312044

الصويرة: إقليممزدوجالسعديةبنحمو174310242

الصويرة: إقليممزدوجرجاءعويدات175310660

الصويرة: إقليممزدوجنهيلةالكاسمي176310386

الصويرة: إقليممزدوجسعادبنخلي177310971

الصويرة: إقليممزدوجخديجةكروار178312008

الصويرة: إقليممزدوجاشرفبولحوجات179310105

الصويرة: إقليممزدوجحفيظةلشهب180310377

الصويرة: إقليممزدوجإيمانبخليجة181310103

الصويرة: إقليممزدوجسكينةاكشيرة182310168

الصويرة: إقليممزدوجشيماءمرسلي183310108
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الصويرة: إقليممزدوجسميةكواش184310509

الصويرة: إقليممزدوجمريممهيدرة185310665

الصويرة: إقليممزدوجعمراحرور186311647

الصويرة: إقليممزدوج هاجرباهرة187312016

الصويرة: إقليممزدوجسعادبوحافة188310409

الصويرة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءسعدن189311021

الصويرة: إقليممزدوجوفاءنانا190311401

الصويرة: إقليممزدوجنور الهدىبنبرى191310187

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالصوفري192310134

الصويرة: إقليممزدوجمحمدلخضر193310938

الصويرة: إقليممزدوجعبداإللهالمرابطي194310081

الصويرة: إقليممزدوجعائشةفكايري195310589

الصويرة: إقليممزدوجلطيفةسري196310721

الصويرة: إقليممزدوجإسماعيلالعسال197310093

الصويرة: إقليممزدوجمينةبوبكير198310599

الصويرة: إقليممزدوجسليمانالماموني199310043

الصويرة: إقليممزدوجعبد هللاامحي200311779
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الصويرة: إقليممزدوجمحمدسترة201311071

الصويرة: إقليممزدوجمونيةالهنداوي202310356

الصويرة: إقليممزدوجعادلالنويكة203310506

الصويرة: إقليممزدوجغزالنالحداوي204311215

الصويرة: إقليممزدوجإيجةأسوس205310113

الصويرة: إقليممزدوجأمينةفاضل206310854

الصويرة: إقليممزدوجخالدبوجميرة207310144

الصويرة: إقليممزدوجمروانامحيص208311129

الصويرة: إقليممزدوجنورالدينالگراب209310624

الصويرة: إقليممزدوجخديجةالفقير210310939

الصويرة: إقليممزدوجام رمانالفرشي211311590

الصويرة: إقليممزدوجمريمالمستف212310023

الصويرة: إقليممزدوجسكينةالقرطوبي213311977

الصويرة: إقليممزدوجهشامالقلوش214311762

الصويرة: إقليممزدوجسميةمبروك215310775

الصويرة: إقليممزدوجمنعمبنعيس216310579

الصويرة: إقليممزدوجحمزةمساعيد217310142
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الصويرة: إقليممزدوجعبد الحقحسام218310950

الصويرة: إقليممزدوجحميدادجو219311581

الصويرة: إقليممزدوجلبنىبيكضاض220312068

الصويرة: إقليممزدوجفردوسازضي221310127

الصويرة: إقليممزدوجبشرىالبلدي222311826

الصويرة: إقليممزدوجعبد العزيزالكطابي223310986

الصويرة: إقليممزدوجمحمداد لحاج224310309

الصويرة: إقليممزدوجطاهرأبوالعالء225311085

الصويرة: إقليممزدوجحمزةالغربي226311016

الصويرة: إقليممزدوجمحمداوجبارى227312063

الصويرة: إقليممزدوجبشرىزرهون228310373

الصويرة: إقليممزدوجنبيلالتوفيقي229310886

الصويرة: إقليممزدوجعبدالكبيرالحيمر230311666

الصويرة: إقليممزدوجلطيفةالكنيمة231311540

الصويرة: إقليممزدوجزكرياءالكورمي232311134

الصويرة: إقليممزدوجعبد المغيتالغرباوي233311473

الصويرة: إقليممزدوجمحمدالخابش234310862

Page 32/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

الصويرة: إقليممزدوجمحمداكزمير235311176

الصويرة: إقليممزدوجصفاءكسكوس236311600

الصويرة: إقليممزدوجخديجةامهيدرات237310464

الصويرة: إقليممزدوجهدىڭرماط238310035

الصويرة: إقليممزدوجعبد الرحيمخروبة239312066

الصويرة: إقليممزدوجحمزةشرفي240310338

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءبوخال1410010

اليوسفية: إقليممزدوجكوثرالحصباوي2410176

اليوسفية: إقليممزدوجليلىشليخة3410373

اليوسفية: إقليممزدوجإلهامالبوعناني4410487

اليوسفية: إقليممزدوجالمهديالصخيري5410340

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةمقبول6410041

اليوسفية: إقليممزدوجمريماحميمصة7410255

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةبلوك8410336

اليوسفية: إقليممزدوجإيمانشانا9410059

اليوسفية: إقليممزدوجعمرموفتي10410230

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الجليلالعديلي11410271
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اليوسفية: إقليممزدوجرشيدةايت واغرضة12410020

اليوسفية: إقليممزدوجمريمغفران13410094

اليوسفية: إقليممزدوجايمانالمغير14410126

اليوسفية: إقليممزدوجهشامالمنوزي15410383

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالضاوي16410508

اليوسفية: إقليممزدوجزكيةبنطاهر17410426

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالهاديالعلولي18410348

اليوسفية: إقليممزدوجرضوانمحراش19410058

اليوسفية: إقليممزدوجناديةجواد20410398

اليوسفية: إقليممزدوجاسماءبومجالب21410215

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةالمعزوزي22410432

اليوسفية: إقليممزدوجماريةمسافيع23410168

اليوسفية: إقليممزدوجناديةالمسكيني24410310

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةحاجا25410534

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةموجود26410005

اليوسفية: إقليممزدوجلبنىبنميرة27410389

اليوسفية: إقليممزدوجعزالدينتوكيل28410235
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اليوسفية: إقليممزدوجنزهةالنهير30410175

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبرجة31410291

اليوسفية: إقليممزدوجعبد العزيزبية32410280

اليوسفية: إقليممزدوجمريمنابل33410042

اليوسفية: إقليممزدوجايمانلبديعي34410283

اليوسفية: إقليممزدوجسارةالنحيلي35410204

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمةمستاج36410076

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالعزيزاناتوف37410244

اليوسفية: إقليممزدوجالغو تيسناء38410316

اليوسفية: إقليممزدوجمرادمفتاح39410415

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الكبيرمفسيح40410227

اليوسفية: إقليممزدوجمريمحيفا41410254

اليوسفية: إقليممزدوجزينباصريدي42410386

اليوسفية: إقليممزدوجعبد الرحمانباصيط43410411

اليوسفية: إقليممزدوجمريمهاني44410038

اليوسفية: إقليممزدوجرضاأودادا45410246
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المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجناديةسميح46410118

اليوسفية: إقليممزدوجسكينةاالمامي47410337

اليوسفية: إقليممزدوجاسماءاجنين48410207

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءابوزيد49410358

اليوسفية: إقليممزدوجحسنمعارف50410080

اليوسفية: إقليممزدوجهاجرشكورة51410495

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءلشهب52410328

اليوسفية: إقليممزدوجوفاءفروس53410525

اليوسفية: إقليممزدوجمصطفىواصف54410070

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءالخضار55410374

اليوسفية: إقليممزدوجخديجةدردر56410384

اليوسفية: إقليممزدوججليلةبحيتر57410134

اليوسفية: إقليممزدوجسلوىاالسعد58410380

اليوسفية: إقليممزدوجشيماءسيدامي59410339

اليوسفية: إقليممزدوجعبدالرزاقالزواوي60410480

اليوسفية: إقليممزدوجنورالدينزيان61410396

اليوسفية: إقليممزدوجياسينالمصلوحي62410014
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوجحنانالكورض63410522

اليوسفية: إقليممزدوجاحمدالحطاب64410016

اليوسفية: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن الحنافي65410375

اليوسفية: إقليممزدوجناديةالفقير66410229

اليوسفية: إقليممزدوجمريمالدغموشي67410400

اليوسفية: إقليممزدوجالحسنبلفقيه68410410

اليوسفية: إقليممزدوجنورالدينالشريفي69410401

اليوسفية: إقليممزدوجمروانكاري70410306

اليوسفية: إقليممزدوجفوزيةسعاف71410186

اليوسفية: إقليممزدوجرشيدوامو72410347

اليوسفية: إقليممزدوجاكرامتاقي الدين73410269

اليوسفية: إقليممزدوجابتسامربيعي74410267

اليوسفية: إقليممزدوجمحمدبوزار75410300

اليوسفية: إقليممزدوجادهيبةالعاللي76410033

اليوسفية: إقليممزدوجبديعةعلوان77410057

اليوسفية: إقليممزدوجعادلاعبيد78410223

اليوسفية: إقليممزدوجعبد اللطيفلكوادمي79410108
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

اليوسفية: إقليممزدوججميلةالوداد80410140

شيشاوة: إقليممزدوجربيعةالزهير1510529

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالعضلي2512037

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمازنزوم3512140

شيشاوة: إقليممزدوجمريمأزداغ4513285

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخروبة5510575

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزايت موسى6512569

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالخنكي7512685

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمالوشكاري8511369

شيشاوة: إقليممزدوججميلةميدي9510224

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمعموري10510348

شيشاوة: إقليممزدوجربابدكي11511626

شيشاوة: إقليممزدوجايت طريطعائشة12510404

شيشاوة: إقليممزدوججهانالعزوزي13512641

شيشاوة: إقليممزدوجسعادأهمو14512668

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحبابي15513502

شيشاوة: إقليممزدوجايمانعاطف16511222
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجحنانمهيلي17513298

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةاميحة18513501

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالنبري19510309

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبرشيدي20511112

شيشاوة: إقليممزدوجياسينالعمراني21512470

شيشاوة: إقليممزدوجخالداإلدريسي22512319

شيشاوة: إقليممزدوجمريةاسكيرو23512582

شيشاوة: إقليممزدوجايوبباجدي24512931

شيشاوة: إقليممزدوجيوبابن بالل25511773

شيشاوة: إقليممزدوجالهامبياري26512424

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةطوبا27510542

شيشاوة: إقليممزدوجالزهرةالسائب28511781

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت بها29510012

شيشاوة: إقليممزدوجاقباللعريني30510472

شيشاوة: إقليممزدوجهدىالملوع31511339

شيشاوة: إقليممزدوجمريمشعنون32511904

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداوسوس33511971
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجوصالاالبيض34511729

35512983
نصر الدين عبد 

هللا سليمان
شيشاوة: إقليممزدوجاسرأ

شيشاوة: إقليممزدوجدنيابوركبة36513378

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالزمزمي37510428

شيشاوة: إقليممزدوجإيماندحو38510906

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءماضي39511609

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةبوضاض40513818

شيشاوة: إقليممزدوجياسينبعني41510007

شيشاوة: إقليممزدوجمريمكرياط42510398

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءالكرنادي43510637

شيشاوة: إقليممزدوجمنيرمتعبد44512092

شيشاوة: إقليممزدوجسناءايت سكار45512201

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةزهيد46512583

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالفاللي47510421

شيشاوة: إقليممزدوجانسالحوس48510670

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريماللورقي49511762

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبناني50513783
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالعزيزالسماللي51510375

شيشاوة: إقليممزدوجخالدالزيتوني52513665

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءمستيك53510414

شيشاوة: إقليممزدوجياسينايت امغار54510793

شيشاوة: إقليممزدوجكمالالكرد55510168

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةوحمان56510503

شيشاوة: إقليممزدوجيحيىاشتيبة57511822

شيشاوة: إقليممزدوجيونسصاب58512085

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىملوك59512471

شيشاوة: إقليممزدوجمريمسماللي60511527

شيشاوة: إقليممزدوجسهامبالراضية61512595

شيشاوة: إقليممزدوجأنسالعيادي62510319

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةمقداد63510778

شيشاوة: إقليممزدوجنسيمةاوزيد64511332

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبن دامي65511981

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالقاسمي66510455

شيشاوة: إقليممزدوجآسيةخناتي67510929
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجدونيابشارة68511741

شيشاوة: إقليممزدوجفتح هللاالمرابطي69511870

شيشاوة: إقليممزدوجحياةبوالك70511872

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةايت سيدي مومن71512717

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالكتاني72513289

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالعيساوي73510447

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةارشيد74511592

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأكالكل75513864

شيشاوة: إقليممزدوجهشامهبول76510869

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبالكحيح77512260

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىابحري78513509

شيشاوة: إقليممزدوجشاديةادمو79510505

شيشاوة: إقليممزدوج غيثةالودغيري80511763

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالبوهالي81511848

شيشاوة: إقليممزدوجهندنجاري82512409

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمأمدجار83513697

شيشاوة: إقليممزدوجلبنىمناصر84510746
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجوجداناعمارة85511108

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العظيمالبهجاوي86511528

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالصيد87511648

شيشاوة: إقليممزدوجليلىنوصير88512130

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينالغازي89512570

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةبواشتلة90513205

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةاكرامطة91510553

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفبوح92511382

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدجلوادي93511494

شيشاوة: إقليممزدوج مريماليوسفي94511641

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىايت السايح95512045

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبيي96512689

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءكوفان97512755

شيشاوة: إقليممزدوجنسرينابو الفضل98510653

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدزروك99511016

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالصغير100511496

شيشاوة: إقليممزدوجكنزةالوافي101512003
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شيشاوة: إقليممزدوجياسمينالسحيمي102513496

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبرواح103510473

شيشاوة: إقليممزدوججميلةسعد104510979

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالعاللي105511493

شيشاوة: إقليممزدوجمونيةالحمياني106511631

شيشاوة: إقليممزدوجامالعدنان107512262

شيشاوة: إقليممزدوجهجرالحديوي108512737

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنأغريب109512874

شيشاوة: إقليممزدوجزهراءالقشاش110513115

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرىلفريد111513742

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةحبابة112511318

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالمصلوحي113511370

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالعربي114511542

شيشاوة: إقليممزدوجادريسايت احدوش115512490

شيشاوة: إقليممزدوجهجرأمزور116512727

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزةفكار117510757

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأبعكى118510849

Page 44/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمريملمعيزي119511532

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةكنجيح120512429

شيشاوة: إقليممزدوجهشامشلحاني121512468

شيشاوة: إقليممزدوجمنىالزاهي122512499

شيشاوة: إقليممزدوجسفيانالهوطى123512654

شيشاوة: إقليممزدوجليلىاللطيفي124511860

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالعباش125512451

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمأيت كروم126510343

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالمنشرح127511881

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمةبلغابي128512227

شيشاوة: إقليممزدوجلطيفةالعماري129513166

130512975
نصرالدين عبد هللا 

سليمان
شيشاوة: إقليممزدوجيسرا

شيشاوة: إقليممزدوجفدوىالحناوي131510030

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءكروم132510847

شيشاوة: إقليممزدوجسعيداسضار133511629

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمالطاهري134512422

شيشاوة: إقليممزدوجعزيزشكرهللا135512735
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شيشاوة: إقليممزدوجهشامعراض136512928

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةناجي137510464

شيشاوة: إقليممزدوجعمرحزدك138510570

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالقط139511553

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءالنائم140511559

شيشاوة: إقليممزدوجعمراومحمد141511721

شيشاوة: إقليممزدوجميلودموافق142512238

شيشاوة: إقليممزدوجإيماناقضاض143512318

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةالراضي144513139

شيشاوة: إقليممزدوجنجاةاعراب145510549

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرجعيري146510863

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الهاديسترة147510921

شيشاوة: إقليممزدوج عبد الرحمانبنعرينة148511071

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنأورتي149511884

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةابندا150511959

شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاجوري151513137

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىبوهية152510329
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شيشاوة: إقليممزدوجفدوىحاجي153510721

شيشاوة: إقليممزدوجفوزيةأكرض154510862

شيشاوة: إقليممزدوجالعلواويحبيبة155511166

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعبلة156511658

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالبالكاس157511871

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوفطح158513081

شيشاوة: إقليممزدوجإلهاماجديدي159513550

شيشاوة: إقليممزدوجالمصطفىاصفير160510943

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداجعيط161511169

شيشاوة: إقليممزدوجزينبالحيمر162511436

شيشاوة: إقليممزدوجنجوىالطاشرون163511541

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءولموم164512000

شيشاوة: إقليممزدوجنورةحاتم165510385

شيشاوة: إقليممزدوجمريمالقرضي166510742

شيشاوة: إقليممزدوجعمادالمتوكل167511090

شيشاوة: إقليممزدوجنور الدينالعمراني168511425

شيشاوة: إقليممزدوجأمينةلعديدي169511474

Page 47/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي
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شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىسموح170512612

شيشاوة: إقليممزدوجاكراموحمان171513006

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةلحريزي172510288

شيشاوة: إقليممزدوجمريمناصر173510299

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المولىايت بال174510313

شيشاوة: إقليممزدوجالزوهرةخوصي175510509

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينالواطي176512062

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمبويخف177512506

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدمسيد178512631

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالباكير179513265

شيشاوة: إقليممزدوجهشامشراو180513456

شيشاوة: إقليممزدوجسميرالعشاق181510053

شيشاوة: إقليممزدوجالفنيدفاطمة الزهراء182510122

شيشاوة: إقليممزدوججهادالسالني183510237

شيشاوة: إقليممزدوجفطومةاقديم184510250

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالملوكي185510537

شيشاوة: إقليممزدوجمحمداقدارن186510893

Page 48/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبباجة187510953

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعزوز188511327

شيشاوة: إقليممزدوجانصافادم189511756

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينسوسان190510035

شيشاوة: إقليممزدوجابتساملعناد191510884

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدصبري192512328

شيشاوة: إقليممزدوجهندملوك193512475

شيشاوة: إقليممزدوجهشامأيت اصبان194513545

شيشاوة: إقليممزدوجليلىبوعاللة195510521

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللاامزيل196510558

شيشاوة: إقليممزدوجسليمةشكرة197510699

شيشاوة: إقليممزدوجنظيرةعامر198511891

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالصمدايت ابراهيم199511932

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالعثماني200512013

شيشاوة: إقليممزدوجعادلأيت سالم201512823

شيشاوة: إقليممزدوجايوبأزدي202513404

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةالسعيدي203510274
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شيشاوة: إقليممزدوجإدريسبنهرى204510291

شيشاوة: إقليممزدوجسميةلشقر205510396

شيشاوة: إقليممزدوجوردةأيت بنعلي206511742

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانأمحيوض207512233

شيشاوة: إقليممزدوجلحسنأنظام208512396

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالشتوكي209512955

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءشاكر210513068

شيشاوة: إقليممزدوجبوشرةصدقي211510070

شيشاوة: إقليممزدوجلحسيناد سعيد ابال212510280

شيشاوة: إقليممزدوجنعيمةأجاعة213512671

شيشاوة: إقليممزدوجامالالكفاحي214510235

شيشاوة: إقليممزدوجبهيجةالعسيري215510818

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالفاضلي216511577

شيشاوة: إقليممزدوجامالالعلي217511800

شيشاوة: إقليممزدوجنجيباقرماش218512455

شيشاوة: إقليممزدوجسناءزماح219512694

شيشاوة: إقليممزدوجمريمكردون220511452
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شيشاوة: إقليممزدوجاكرامانكيدي221511923

شيشاوة: إقليممزدوجالحسانبوعلي222511991

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلحفيظي223513240

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةالحضري224513543

شيشاوة: إقليممزدوجايوبالمومن225511001

شيشاوة: إقليممزدوجحفيظةبن شهيبة226511322

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةالحسيني227511966

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدحيدة228512245

شيشاوة: إقليممزدوجسارةدحاني229512829

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الجبارايت زكار230513026

شيشاوة: إقليممزدوجتوفيقالشدادي231510726

شيشاوة: إقليممزدوجأميمةشرايبي232510141

شيشاوة: إقليممزدوجصالح الدينالعماش233510463

شيشاوة: إقليممزدوجالعربيالجوهر234510539

شيشاوة: إقليممزدوجحمزةلحتوكي235511190

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالبالكاس236511485

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةعال237511585
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شيشاوة: إقليممزدوجرانيةاصويلح238512438

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحمانبوهي239512473

شيشاوة: إقليممزدوجعيمادالطالحي240512572

شيشاوة: إقليممزدوجمصطفىاهمو241512610

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءامهيدري242510275

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءايت بلعيد243511240

شيشاوة: إقليممزدوجبوشعيبتاشفين244510755

شيشاوة: إقليممزدوجنورةبنجعا245510786

شيشاوة: إقليممزدوجحكيمأيت الحاج246510885

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحمانبنعبو247511402

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالطاهري248511964

شيشاوة: إقليممزدوجموالي رشيدبلعسل249510791

شيشاوة: إقليممزدوجهشامالعاتقي250512618

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنبوعناني251512674

شيشاوة: إقليممزدوجاسماعيلبوحسين252513261

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدشهوريم253510475

شيشاوة: إقليممزدوجنورةالكعيبة254510771
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شيشاوة: إقليممزدوجابتسامالجعفري255510899

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءبولحية256513262

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةالزياني257510507

شيشاوة: إقليممزدوجهالةعاطف258511245

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الكريمتفدرا259512486

شيشاوة: إقليممزدوجالعلميفاطمة الزهراء260510303

شيشاوة: إقليممزدوجأسماءالهشامي261510520

شيشاوة: إقليممزدوج محمد المسري262510531

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأيت سعيد263510536

شيشاوة: إقليممزدوجأحالمالعماري264510962

شيشاوة: إقليممزدوجابتسامغاندي265511652

شيشاوة: إقليممزدوجاحمدالمنصوري266512433

شيشاوة: إقليممزدوجعزالدينالعراسي267512684

شيشاوة: إقليممزدوجإكرامالهاتوس268513218

شيشاوة: إقليممزدوجفيصلبولعيد269510424

شيشاوة: إقليممزدوجشيماءالحوفي270510768

شيشاوة: إقليممزدوجحليمةالرايس271511069

Page 53/64



المديريةالتخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدايت همو272512591

شيشاوة: إقليممزدوجايوبشيرى273511578

شيشاوة: إقليممزدوجانوارالبيضاء274511584

شيشاوة: إقليممزدوجسميةالحرفاوي275512232

شيشاوة: إقليممزدوجناديةزوين276512491

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرالمزاهر277510532

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةابنكو278511551

شيشاوة: إقليممزدوجريضاالصغير279511573

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةالشكدالي280512592

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنشاكر281513295

شيشاوة: إقليممزدوجبشرىالدهم282510527

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالمقيدم283512105

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفالزرع284510616

شيشاوة: إقليممزدوجحسنةهروس285510900

شيشاوة: إقليممزدوجحبيبةالشكدالي286512656

شيشاوة: إقليممزدوجعبدهللانصر287512664

شيشاوة: إقليممزدوجعبد المجيدلهنيد288512712
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شيشاوة: إقليممزدوجالسعيدالدهبي289513821

شيشاوة: إقليممزدوجايمانادهمواحيا290510569

شيشاوة: إقليممزدوجرجاءاتيزال291511556

شيشاوة: إقليممزدوجزهرةعال292512070

شيشاوة: إقليممزدوجعبد هللاابراروش293512273

شيشاوة: إقليممزدوجسكينةوحمان294513390

شيشاوة: إقليممزدوجزكرياءحاتم295510837

شيشاوة: إقليممزدوجحوريةالعلمي296511098

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالعبريدي297512657

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالمخلوفي298512750

شيشاوة: إقليممزدوجمرادبن الشيخ299513072

شيشاوة: إقليممزدوججمالالحبيشي300510002

شيشاوة: إقليممزدوجابراهيمرشيد301510909

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةايت علي302511712

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الرحيمأيت منصور303512449

شيشاوة: إقليممزدوجرباببن مسعود304510736

شيشاوة: إقليممزدوجفائزةبقال305510970
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شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفالضو306511455

شيشاوة: إقليممزدوجناديةالنواري307511723

شيشاوة: إقليممزدوجحميدعامري308511938

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزبنبني309512472

شيشاوة: إقليممزدوجامينطلحة310512586

شيشاوة: إقليممزدوجوسيمةالبغدادي311512746

شيشاوة: إقليممزدوجعبد العزيزالزحوض312513529

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانالمنوزي313510448

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدالشرفاوي314511106

شيشاوة: إقليممزدوجنورالدينسالمة315511874

شيشاوة: إقليممزدوجاكرامطبجي316513141

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالشريكي317510546

شيشاوة: إقليممزدوجسناءعادل318513134

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالحيان319513511

شيشاوة: إقليممزدوجايوبعشاق320510901

شيشاوة: إقليممزدوجسعادالكميت321511122

شيشاوة: إقليممزدوجعبد اللطيفلعكيد322512467
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شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالخطاري323513010

شيشاوة: إقليممزدوجوسيلةالطالبي324510703

شيشاوة: إقليممزدوجكوثرعزيز325510388

شيشاوة: إقليممزدوجمريملخيال326511258

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدابوي327512072

شيشاوة: إقليممزدوجهاجرالزايبي328512458

شيشاوة: إقليممزدوجأيوبصالح الدين329510698

شيشاوة: إقليممزدوجماجدخربوش330511447

شيشاوة: إقليممزدوجرشيدبوخريص331513497

شيشاوة: إقليممزدوجالحسينبيزداز332513528

شيشاوة: إقليممزدوجسناءبارة333510374

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الحفيظالدشري334511309

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءعاصم335511653

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيمجعغر336511852

شيشاوة: إقليممزدوجنرجسابااحدى337512445

شيشاوة: إقليممزدوجحنانالنصري338512627

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاقريقب339513076
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجايمانحلي340510495

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةبوسروال341511516

شيشاوة: إقليممزدوجسعدالدعنوني342512027

شيشاوة: إقليممزدوجسعيدبوطالب343512568

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدبلعيشى344513643

شيشاوة: إقليممزدوجسميرةالدريوش345510881

شيشاوة: إقليممزدوجفاطمةاعليوي346512649

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةالنومس347511979

شيشاوة: إقليممزدوجيوسفعراض348512920

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرةالهبيبي349510974

شيشاوة: إقليممزدوجفتيحةالهوري350510978

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالرحيماإلدريسي351511657

شيشاوة: إقليممزدوجسهامبوشت352513007

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدأزلغ353510677

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالنجاري354510729

شيشاوة: إقليممزدوجسناءأكج355510871

شيشاوة: إقليممزدوجغزالنالزلزولي356511645
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجخديجةرجاء357513221

شيشاوة: إقليممزدوجرضوانعلوي358511510

شيشاوة: إقليممزدوجمحمدالشاد359511614

شيشاوة: إقليممزدوجورضيةزيانة360511818

شيشاوة: إقليممزدوجاسماءايت لمسافر361512338

شيشاوة: إقليممزدوججمالالعرفاوي362512408

شيشاوة: إقليممزدوجايمانبنور363512413

شيشاوة: إقليممزدوجمحسنموفتيح364512628

شيشاوة: إقليممزدوجنوالالعصامي365512629

شيشاوة: إقليممزدوجحسناءالورضي366512993

شيشاوة: إقليممزدوجعبدالكريمبونكول367513186

شيشاوة: إقليممزدوجالحسنايت امزيل368513243

شيشاوة: إقليممزدوجعادلزركيل369512442

شيشاوة: إقليممزدوجزهيرلحمر370513272

شيشاوة: إقليممزدوجيونسالبويعقوبي371510515

شيشاوة: إقليممزدوجعائشةمصدق372510829

شيشاوة: إقليممزدوجنزهةسيدي373512065
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

شيشاوة: إقليممزدوجعبد الفتاحالحزكر374512822

شيشاوة: إقليممزدوجبديعةاهليل375513264

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجابتسامالدفاعي1610270

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجليلىاحمدوا2610856

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجأمالبرهومي3610660

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصفاءبنحجيلة4610145

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةامكدول5610488

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهدىعبدالوي6610679

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنهيلةبناحمان7610061

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجماجدةابوعبدهللا8610416

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةأبوحفص9610699

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهشامالشرقاوي10610996

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالياسمينالدفاني11610836

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخولةالماكني12610415

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجزهرةالبوداني13610578

قلعة  السراغنة: إقليممزدوججنانبوشاشية14610435

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةعاقل15610455
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةبوعبيد16610470

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجإكراملمنور17610482

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجابتسامالبزوني18610430

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمة النجالءرحاني19610860

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالضاويةالحجاجي20610100

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمةاحديج21610353

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنعيمةحوسني22610481

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسهامالطالبي23610537

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوفاءالمعيزي24610468

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحمرالراس25610557

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجوفاءسعد26610068

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمحسبي27610901

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمنىبنية28610795

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجتوفيقبنخي29610875

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجصباحرشيق30610095

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخديجةحدوش31610291

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءحجو32610629
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحنانالنعومي33611120

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعفافالحموني34610420

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجهناءحجوا35610889

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجنجيةلعروسي36610190

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجياسربندار37610811

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلماميشيماء38610120

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسارةالقرشي39610692

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعتيقةكرامي40610436

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسعادأيت عال41610444

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسميرةلقماني42610484

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسهامالغالمي43610559

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءنافع44610487

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالماللي45611123

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعليةالممناوي46610341

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلطيفةالجالدي47610554

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجبهيجةلدية48610756

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجالهامفداوي49610800
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعثمانالعطاري50610902

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسارةفوزي51610046

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجشرافالهاشمي52610008

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلبنىشكري53610047

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمينةاحبيرات54610115

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبد الغنيصبحي55610777

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجلطيفةبوحيا56610411

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجساميةجالل57610462

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرجاءساسا58610447

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجأمينالشيهب59610057

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجليلىمكرم60610545

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعزيزةفخري61610269

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمواية62610493

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجخالدبنعيدة63610273

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعبدالرحيماخبار زينة64610445

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجعواطفالشجعي65610490

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحكيمةاجليدي66610859
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2020 نونبر-  األكاديميات أطر األساتذة توظيف مباراة
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-مزدوج- اإلبتدائي التعليم سلك

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجرجاءبوضهر67610725

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجسناءالجردي68610437

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمةالمسعودي69610451

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسناءالشخش70610299

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحليمةغزالة71610531

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجساميالبلول72610813

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءغانمي73610819

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحسناءالطيبي74610349

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجحنانباحمو75610403

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجكوثراباعلي76610434

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءاالبريكي77610754

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجفاطمة الزهراءالخويمة78610162

قلعة  السراغنة: إقليممزدوججمالالحداد79610422

قلعة  السراغنة: إقليممزدوجمريمزيان80610613
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