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االجتماعياتأيوبعشرة67910344

االجتماعياتليلىقنور68910436

االجتماعياتحسنحيدا69910432

االجتماعياتابراهيمحماد70910588
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبد اللطيفباري71910139

االجتماعياتمحمدباللي72910562

االجتماعياتحسنمساعد73910881

االجتماعياتربيعةالتغزاوي74910498

االجتماعياتالعسوليسناء75910314

االجتماعياتسعادبويكضاض76910472

االجتماعياتعبد اللطيفمبسط77910732

االجتماعياتيوسفالخلفاوي78910338

االجتماعياتهشامابهادة79910734

االجتماعياتعبد الوهابالمغواري80910458

االجتماعياتعبدالرحيمالطوكي81910259

االجتماعياتخديجةالخيدر82910598

االجتماعياتمحمدلكرار83910583

االجتماعياتإبراهيممراد84910072

االجتماعياتماجدةالرحالي85910040

االجتماعياتالحسين اد الحسن86910559

االجتماعياتسناءالشناق87910702

االجتماعياتحكيمةابواليتيم88910405
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبد اللطيفالزعيم89910462

االجتماعياتالمهدياالبيض90910056

االجتماعياتمليكةأيت المدني91910067

االجتماعياتمصطفىالونخاري92910122

االجتماعياتفاطمة الزهراءبرطال93910466

االجتماعياتإسماعيلأمزايل94910209

االجتماعياتخولةالماضي95910849

االجتماعياترشيدةالهاللي96910347

االجتماعياتموناالصبار97910306

االجتماعياتمحمدمصباح98910258

االجتماعياتطريقفنون99910038

االجتماعياتيوسفإكعى100910533

االجتماعياترشيداكيا101910500

االجتماعياتحبيبةهنان102910132

االجتماعياتتوفيقالشناني103910463

االجتماعياتابراهيمالشرفاوي104910185

االجتماعياتكمالالحمداوي105910747

االجتماعياتعبد الرحيمالبحيري106911018
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

االجتماعياتعبدالرحمانالحطاب107910435

االجتماعياتياسينايت بن لمين108910475

االجتماعياتسناءالمصباحي109910193

االجتماعياتإدريسقبلي110910024

التربية االسالميةإبراهيمأموح1941182

التربية االسالميةحنانبودويل2940744

التربية االسالميةفردوساوالد احميدان3941097

التربية االسالميةعزيزازناك4941137

التربية االسالميةسعادبولحيا5940304

التربية االسالميةمصطفىمتكل6941197

التربية االسالميةعزيزايدلحسن7940745

التربية االسالميةهشامالمعروفي8941195

التربية االسالميةفاطمةبوعاللة9940716

التربية االسالميةعبد الرحيمأيت هكو10940175

التربية االسالميةعمراعتب11940336

التربية االسالميةمحمدازناك12940107

التربية االسالميةمحمدالمنصوري13940506

التربية االسالميةزبيرالياسني14940114
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةمحمدالمنصوري15940076

التربية االسالميةمحمدبيجداعن16940754

التربية االسالميةأنسبيدان17940125

التربية االسالميةأيوباسويدة18940110

التربية االسالميةعبد الخالقباعمران19940302

التربية االسالميةابراهيمازضوض20940206

التربية االسالميةيونسازالل21940176

التربية االسالميةنورالديناحنايش22940608

التربية االسالميةيونسرحالن23940611

التربية االسالميةالحسينتانسي24940950

التربية االسالميةياسينامرصيد25940380

التربية االسالميةطهالمعتصم26940486

التربية االسالميةعبد الغفورالبوعزاوي27940316

التربية االسالميةأسامةتكنامس28940471

التربية االسالميةمحمداليلو29940116

التربية االسالميةابراهيمالسباعي30940633

التربية االسالميةعبد هللاأوبيهي31940319

التربية االسالميةنور الدينالزيتوني32940384
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةعبدالفتاحبيدان33940137

التربية االسالميةلحسنايت مبارك34940350

التربية االسالميةعبدهللابوشتى35941038

التربية االسالميةعمرابت علي36940653

التربية االسالميةياسينبويغولدن37941082

التربية االسالميةعبد اللطيفالغريسي38941006

التربية االسالميةحنانالماحي39940132

التربية االسالميةمرواناهريمش40940281

التربية االسالميةرضاحيحي41941161

التربية االسالميةأحمداتوكا42940582

التربية االسالميةعثمانايت برحيم43940293

التربية االسالميةسعيدداسع44940410

التربية االسالميةمحمدلعسيلي45940549

التربية االسالميةزهرةشكري46941141

التربية االسالميةعمرالمحمودي47940224

التربية االسالميةياسينالرويح48940038

التربية االسالميةالبشيرالهواري49940320

التربية االسالميةايوببوابوكير50941003
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية االسالميةعبد العاطيكناز51941029

التربية االسالميةخالدالعالمي52940641

التربية االسالميةمحمدالعرج53940913

التربية االسالميةعبدالمالكاحميدوش54940499

التربية االسالميةعبدالواحدبومان55940100

التربية االسالميةعبدالحفيظبوزرب56940586

التربية االسالميةأسامةبهى57940255

التربية االسالميةمحمدادريوش58940418

التربية االسالميةمحمدالعوك59940572

التربية االسالميةمحمدالعرش60940291

التربية االسالميةعزيزالشايب61940163

التربية االسالميةعبد الصادقحميدوش62940183

التربية االسالميةرشيدحميمو63940310

التربية االسالميةالمختارالخطاري64940475

التربية االسالميةعليابو الحاج65940766

التربية االسالميةعبد العزيزأزنك66941131

التربية البدنيةسهامالخيصاصي1950056

التربية البدنيةأسماءموكة2950220
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةعصامطاغي3950467

التربية البدنيةرضوانرشيد4950517

التربية البدنيةحمزةأبوفتح5950283

التربية البدنيةأميمة الدهبي6950167

التربية البدنيةالمهديبوذياب7950194

التربية البدنيةسعيدةلقرافلي8950146

التربية البدنيةيوسفمعرير9950154

التربية البدنيةعصاملفيم10950157

التربية البدنيةمعادالزعيم11950175

التربية البدنيةعادلالطواهرة12950483

التربية البدنيةزكرياءاربيبي13950147

التربية البدنيةنسرينالخيصاصي14950128

التربية البدنيةسعدوداد15950354

التربية البدنيةهناءكعب16950177

التربية البدنيةاميمةالمعزي17950082

التربية البدنيةخليلاهم18950240

التربية البدنيةموسىمحمودي19950009

التربية البدنيةزكرياءأيت الحاج وسعيد20950053
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةيونسخضيري21950335

التربية البدنيةهجربنشعيب22950336

التربية البدنيةأيوبلمعاطى23950003

التربية البدنيةمحمدالعسلي24950017

التربية البدنيةكريمالفقير25950591

التربية البدنيةعبدالوافيالبوحسيني26950501

التربية البدنيةعبدهللاأيتلحسين27950529

التربية البدنيةاحمد امينزيدور28950160

التربية البدنيةأسامةترناني29950508

التربية البدنيةعبد الغنيكمال30950379

التربية البدنيةمحمد انسالزويني31950339

التربية البدنيةأوسامةالبقالي32950027

التربية البدنيةسفيانوقاس33950014

التربية البدنيةالحسنمزي34950245

التربية البدنيةاحمدالرازي35950058

التربية البدنيةزكرياء أوغرير36950484

التربية البدنيةاحمد المهديمهزولي37950594

التربية البدنيةيونسنويني38950352
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةمحمدأيت الحسن39950069

التربية البدنيةعبدالرحمانأمثقال40950006

التربية البدنيةعماد ساعد41950273

التربية البدنيةيحيىالقدراوي42950186

التربية البدنيةرضىالشمالي43950116

التربية البدنيةنورةلكرام44950477

التربية البدنيةعبدالباسطالفقير45950337

التربية البدنيةأميمةاكميح46950241

التربية البدنيةعبد الحميدبحو47950262

التربية البدنيةكوثرقورش48950121

التربية البدنيةبهيةبوعصة49950367

التربية البدنيةحسامالغازي50950472

التربية البدنيةعبدالهاديالطويل51950174

التربية البدنيةمروانمنتظيم52950614

التربية البدنيةهجركتمان53950393

التربية البدنيةعبدااللهلكواتي54950416

التربية البدنيةحمزةبنعباد55950077

التربية البدنيةسميرشهاب56950405
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنية جمالالزوزي57950163

التربية البدنيةحمزةالطجناري58950054

التربية البدنيةعبد الجليلشاکر59950580

التربية البدنيةعبداللطيف إجيتي60950232

التربية البدنيةسفيانحطابو61950282

التربية البدنيةرشيدمني62950187

التربية البدنيةعصامالناجحي63950257

التربية البدنيةخالدمسترحم64950063

التربية البدنيةمهديادريسي عطوف65950453

التربية البدنيةأشرفالرافعي66950016

التربية البدنيةأحمدالحيان67950236

التربية البدنيةفاطمة الزهراءحربيدي68950503

التربية البدنيةفاطمة الزهراءالسماللي69950277

التربية البدنيةاشرفانطام70950203

التربية البدنيةعبدالرحيمأمرار71950401

التربية البدنيةأيوبصابر72950051

التربية البدنيةاسامة نفوخ73950414

التربية البدنيةنورالدينالكرواز74950079
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةمحمدخبيبا75950428

التربية البدنيةالزدوالمصطفى76950490

التربية البدنيةصباحالديابي77950310

التربية البدنيةعزيزكاديري78950480

التربية البدنيةاسماعيلحفوض79950263

التربية البدنيةزكرياءالبرقاوي80950212

التربية البدنيةزكرياءهوطام81950568

التربية البدنيةشفيقحمامصي82950487

التربية البدنيةياسينفاضل83950375

التربية البدنيةاسماعيلكروم84950045

التربية البدنيةمحمدالفياللي85950179

التربية البدنيةعبدالقادربياري86950093

التربية البدنيةعمرالورزازي87950204

التربية البدنيةأسماءمكرود88950260

التربية البدنيةتوفيقابااحدى89950512

التربية البدنيةمحمد كريملقوادر90950489

التربية البدنيةيونس طهالنظيفيين91950165

التربية البدنيةاسامةالغفاري92950309
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

التربية البدنيةعبد المنعمأحسينة93950106

التربية البدنيةمنىالشرقي94950131

التربية البدنيةعزيزالداودي95950018

التربية البدنيةنبيلخروبي96950156

التربية البدنيةعبدالرحيمشعان97950234

التربية البدنيةمحمدريان98950207

التربية البدنيةعبدالحكيمأبوزهير99950007

التربية البدنيةمحمد اميناركروك100950227

التربية البدنية مريمالدهبي101950451

التربية البدنيةسميةجدي102950074

التربية البدنيةمريمأقبور103950304

التربية البدنيةمحسنسفياني104950180

التربية البدنيةمحمدبوهالل105950200

التربية البدنيةصالح الدينالزيات106950130

التربية البدنيةأحمدزيدي107950305

التربية البدنيةطهامعي108950228

التربية البدنيةفاطمةغالبي109950152

التربية البدنيةأمينلزرق110950296
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةعتيقةدحني1919136

الفلسفةالدبحنورالدين2919246

الفلسفةطارقمحجوبي3919291

الفلسفةسميرمركانتي4919249

الفلسفةرشيدالعقوبي5919134

الفلسفةسعيدالعطار6919074

الفلسفةعمرحجام7919072

الفلسفةعبد الحكيماغجدامي8919102

الفلسفةسلوىابيشر9919085

الفلسفةكريمةخيراني10919289

الفلسفةنورالدينالطويل11919166

الفلسفةصالحالمعاطلة12919075

الفلسفةمريمالعماري13919268

الفلسفةسلمبومكاي14919203

الفلسفةجوادربيع15919041

الفلسفةجمال الديناليونسي16919036

الفلسفةحسناءبلعوني17919088

الفلسفةأنوارزعيم18919092
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةأسامةبنزهرة19919160

الفلسفةكوثرخيرهللا20919046

الفلسفةهشومةبروكي21919186

الفلسفةسلمى ايت همو بال22919126

الفلسفةمحمدبجي23919161

الفلسفةعمرلوريدي24919188

الفلسفةمحمدالنغيرة25919285

الفلسفةفاطمة الزهراءاالصفر26919210

الفلسفةفاطمة الزهرةاكنيك27919252

الفلسفةحسنالواعر28919309

الفلسفةحياةموني29919263

الفلسفةسعيدالجمدي30919258

الفلسفةالمحفوظالسماللي31919086

الفلسفةعبد الرحيمبوشحمة32919156

الفلسفةكريمةأيت واحي33919129

الفلسفةلمياءمحب34919093

الفلسفةيوسفتائب هلل35919020

الفلسفةعادلعداوي36919081
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفلسفةمحمدأوسامة37919103

الفلسفةمعاذقصبان38919112

الفلسفةمحمدميتوس39919277

الفلسفةجميعةبن الهيان40919265

الفلسفةاسماعيلامخشون41919073

الفلسفةبلعيدايت بلقاس42919070

الفلسفةهناءفضلي43919313

الفلسفةسعادبولهرود44919179

الفلسفةعبد الجبارالزنيزين45919189

الفلسفةحكيمةاوهرو46919143

الفلسفةأيوبالفرم47919185

الفلسفةعبد الحميداالشهب48919013

الفلسفةعبد السالماولقاضي اإلدريسي49919147

الفلسفةيحيىالشرادي50919201

الفلسفةعتيقبسام51919034

الفلسفةعبدالحقاطويل52919181

الفلسفةغفرانقورش53919137

الفيزياء والكيمياءيوسفالزمراني1960773
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءايوباكيوي2960334

الفيزياء والكيمياءزينببوانصر3960021

الفيزياء والكيمياءهدىالسروتي4960316

الفيزياء والكيمياءمحمدالحرطاني5960278

الفيزياء والكيمياء رجاءبن عزوز6960434

الفيزياء والكيمياءمحسنالسوسي7960453

الفيزياء والكيمياءكوثرالفلكي8960558

الفيزياء والكيمياءصالحمبروك9960012

الفيزياء والكيمياءحسامالوراق10960522

الفيزياء والكيمياءعبد العظيمالفاخري11960436

الفيزياء والكيمياءسفيانالدحوم12960564

الفيزياء والكيمياءمحمدبوقراب13960527

الفيزياء والكيمياءعبدالرحيماد الطالب14960300

الفيزياء والكيمياءعمرايت العوني15960580

الفيزياء والكيمياءمصطفىمادي16960760

الفيزياء والكيمياءرشيدايت الحاج17960290

الفيزياء والكيمياءالمهديبنحسون18960745

الفيزياء والكيمياءياسينزاح19960454
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءزكرياءهوزان20960381

الفيزياء والكيمياءاميمةالسروتي21960317

الفيزياء والكيمياءمصطفىازندور22960145

الفيزياء والكيمياءسارةبنجلواجة23960121

الفيزياء والكيمياءالعلميالسميتي24960395

الفيزياء والكيمياءيوسفاتبا25960408

الفيزياء والكيمياءيوسفإكرو26960520

الفيزياء والكيمياءعبدالرزاقبهلولي27960055

الفيزياء والكيمياءمحمدعسري28960135

الفيزياء والكيمياءايوبالدوبي29960398

الفيزياء والكيمياءأحمدحبيب هللا30960781

الفيزياء والكيمياءإلياسعلبوبي31960016

الفيزياء والكيمياءمصطفىجديدي32960388

الفيزياء والكيمياءأميمةالكرعي33960171

الفيزياء والكيمياءجوادأوغزوتي34960342

الفيزياء والكيمياءبشرىمخفي35960139

الفيزياء والكيمياءهدىايت هلبي36960337

الفيزياء والكيمياءعبدالحميدصابر37960216
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءعثمانجدور38960128

الفيزياء والكيمياءحنانبنموسى39960400

الفيزياء والكيمياءعبدالفتاحعزام40960386

الفيزياء والكيمياءمحمدالحراضي41960104

الفيزياء والكيمياءزكرياءنصير42960555

الفيزياء والكيمياءسميراموسي43960263

الفيزياء والكيمياءأيوببورزيق44960412

الفيزياء والكيمياءشاديةزوبع45960512

الفيزياء والكيمياءالمهديكروم46960561

الفيزياء والكيمياءليلىإمني47960150

الفيزياء والكيمياءنعيمةبوراس48960243

الفيزياء والكيمياءمحمدبنشتية49960273

الفيزياء والكيمياءمصطفىالمسعودي50960140

الفيزياء والكيمياءمحمدامسكين51960182

الفيزياء والكيمياءسعيدالبصري52960235

الفيزياء والكيمياءيوسفايت سالم53960498

الفيزياء والكيمياءمباركالمكاوي54960283

الفيزياء والكيمياءبدرالديناوسار55960600
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءسميةبلخرشاش56960803

الفيزياء والكيمياءحسنالعمري57960312

الفيزياء والكيمياءحسنامين58960099

الفيزياء والكيمياءجهادالزغاري59960547

الفيزياء والكيمياءمحمدابها60960452

الفيزياء والكيمياءالحسينالخالدي61960541

الفيزياء والكيمياءخولةبنعبيد62960101

الفيزياء والكيمياءرجاءانعايلي63960426

الفيزياء والكيمياءبوغديرةعبد العزيز64960103

الفيزياء والكيمياءرضوانوالداصر65960367

الفيزياء والكيمياءأمينفتحي66960026

الفيزياء والكيمياءعبد الوهاببوسراطة67960295

الفيزياء والكيمياءحمزةصكاك68960159

الفيزياء والكيمياءخالدالكزولي69960323

الفيزياء والكيمياءطارقالعرشة70960214

الفيزياء والكيمياءمحمد امروك71960539

الفيزياء والكيمياءعبدالعزيزالنقار72960132

الفيزياء والكيمياءلطيفةالعرشة73960805
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءيوسفسحو74960455

الفيزياء والكيمياءعبد الصمدازناك75960138

الفيزياء والكيمياءعمر البار76960521

الفيزياء والكيمياءمروان الكوفي77960268

الفيزياء والكيمياءفاطمة الزهراءخراو78960387

الفيزياء والكيمياءكريمةايت بوسالم79960482

الفيزياء والكيمياءفتيحةبزطام80960704

الفيزياء والكيمياءمحمدالبركة81960785

الفيزياء والكيمياءرشيدبولنوار82960708

الفيزياء والكيمياءهندشكير83960501

الفيزياء والكيمياءنجيبالنشاط84960393

الفيزياء والكيمياءعبد االلهالريفي85960266

الفيزياء والكيمياءهدىالشيباني86960291

الفيزياء والكيمياءالمصطفىالمالح87960134

الفيزياء والكيمياءابتسامطاهو88960215

الفيزياء والكيمياءجمالشاطر89960495

الفيزياء والكيمياءيوسفالناجي90960468

الفيزياء والكيمياءكريمةايت ابرايم91960198
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءحمزةمحسين92960045

الفيزياء والكيمياءزهيرصبير93960519

الفيزياء والكيمياءعائشةشاكر94960242

الفيزياء والكيمياءايوبالقدري95960305

الفيزياء والكيمياءسعاداسميهر96960569

الفيزياء والكيمياءعبد السالماخدوج97960417

الفيزياء والكيمياءمريمصبري98960314

الفيزياء والكيمياءرضوانبنشكرون99960413

الفيزياء والكيمياءإدريسبولكنز100960247

الفيزياء والكيمياءالحسيننجمي101960674

الفيزياء والكيمياءالعربيشكراش102960221

الفيزياء والكيمياءحموايت احساين103960373

الفيزياء والكيمياءمحمدالمزاهر104960504

الفيزياء والكيمياءفؤادحرقاس105960456

الفيزياء والكيمياءمروةجمال106960218

الفيزياء والكيمياءامالاطفيشة107960255

الفيزياء والكيمياءأيوبكركاشي108960389

الفيزياء والكيمياءابراهيمبوالديان109960601
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

الفيزياء والكيمياءزهيرورتي110960047

الفيزياء والكيمياءسكينةزهير111960531

الفيزياء والكيمياءمنيرالمطاعي112960364

الفيزياء والكيمياءايوبالصالحي113960043

الفيزياء والكيمياءعبد الرحيمالرايس114960340

الفيزياء والكيمياءمريمأيت عبو115960524

الفيزياء والكيمياءنعيمعدو116960251

الفيزياء والكيمياءنورةفرض117960578

الفيزياء والكيمياءزكرياءايت الماضي118960217

الفيزياء والكيمياءحماداوبوني119960237

الفيزياء والكيمياءحميدالرباج120960550

الفيزياء والكيمياءهشامحربال121960083

الفيزياء والكيمياءمحندمبطول122960732

الفيزياء والكيمياءجميلةابخار123960219

اللغة االنجليزيةكريمةحموشي1990564

اللغة االنجليزيةعبداللطيففاسكة2990506

اللغة االنجليزيةايناسالمهداني3990242

اللغة االنجليزيةوصالمشاشتي ابختي4990224
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةعبد الصمدالجوطي5990005

اللغة االنجليزيةفردوسمسامح6990365

اللغة االنجليزيةحمزةجط7990395

اللغة االنجليزيةزكرياءزكور8990102

اللغة االنجليزيةالحسينركيع9990694

اللغة االنجليزيةيونسبوخلفي10990501

اللغة االنجليزيةيونسصيلوح11990038

اللغة االنجليزيةعبد الجبارالمشكوري12990064

اللغة االنجليزيةأسامةالوليدي اشميعة13990560

اللغة االنجليزيةحسنالكواريد14990051

اللغة االنجليزيةفراحالدخيسي15990189

اللغة االنجليزيةزهرةبحدوش16990227

اللغة االنجليزيةفؤادالنويتي17990615

اللغة االنجليزيةرشيدالمتوكل18990801

اللغة االنجليزيةمحمدامدجار19990825

اللغة االنجليزيةهندجواني20990077

اللغة االنجليزيةسليمانعاصيم21990547

اللغة االنجليزيةكوثرشعيج22990343
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةاحمد البغدادي23990045

اللغة االنجليزيةرشيدالوحسوسي24990338

اللغة االنجليزيةعبد الرحمانمضي25990135

اللغة االنجليزيةعبد هللابوزنداك26990407

اللغة االنجليزيةأيمنالصديقي27990455

اللغة االنجليزيةزينبلمهين28990800

اللغة االنجليزيةسارةالكراري29990854

اللغة االنجليزيةمحمد نعمانهيني30990025

اللغة االنجليزيةعبدهللابسي31990111

اللغة االنجليزيةجهادازريكة32990203

اللغة االنجليزيةعصامالنجاري33990652

اللغة االنجليزيةأيوبلعرج34990049

اللغة االنجليزيةالحسنخدة35990155

اللغة االنجليزيةمحمدوهيب36990355

اللغة االنجليزيةعواطفالفرع37990360

اللغة االنجليزيةنور الدينادرار38990626

اللغة االنجليزيةهدىأبوالنور39990747

اللغة االنجليزيةسعيدمنار40990003
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةعبد الواحدالفاضلي41990153

اللغة االنجليزيةمروانالعالوي42990386

اللغة االنجليزيةمريمكاسم43990483

اللغة االنجليزيةياسينامنصور44990840

اللغة االنجليزيةعبدهللاجبير45990291

اللغة االنجليزيةفؤاداجبوحة46990339

اللغة االنجليزيةعبدهللاالمساوي47990035

اللغة االنجليزيةعبد هللاالحيداوي48990170

اللغة االنجليزيةعائشةادعلي49990368

اللغة االنجليزيةحمزةاالفراوي50990592

اللغة االنجليزيةليلىالشالغمي51990472

اللغة االنجليزيةكريمالفاطمي52990500

اللغة االنجليزيةمريمبرديش53990837

اللغة االنجليزيةايمانتوفكة54990947

اللغة االنجليزيةابتسامالمنصوري55990004

اللغة االنجليزيةيوسفاحميداني56990616

اللغة االنجليزيةاسماءالحيمر57990774

اللغة االنجليزيةيسرىبنران58990791
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت
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الثانوي التعليم سلك

اللغة االنجليزيةبهيةبنسلم59990793

اللغة االنجليزيةهندنايت عدي60990284

اللغة االنجليزيةفاطمةعيشي61990610

اللغة االنجليزيةرشيدالشاوي62990653

اللغة االنجليزيةسفيانالدروي63990803

اللغة االنجليزيةخديجةالحداوي64990280

اللغة االنجليزيةلطيفةشاكر65990310

اللغة االنجليزيةياسينالخرباتي66990031

اللغة االنجليزيةزهورالشربي67990063

اللغة االنجليزيةحمزةمكريم68990088

اللغة االنجليزيةمصطفىبرغوت69990567

اللغة االنجليزيةكريمةالتكنوكي70990101

اللغة االنجليزيةايةايت لعريف71990238

اللغة االنجليزيةيونسايت سعيد ارحو72990566

اللغة االنجليزيةرشيدةشلواو73990147

اللغة االنجليزيةعبد العاليبشار74990281

اللغة االنجليزيةخالدكمال75990865

اللغة االنجليزيةحمزةكستيح76990911
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اللغة االنجليزيةحنانترزا77990008

اللغة االنجليزيةانسزياد78990082

اللغة االنجليزيةخديجةاوباعزيز79990140

اللغة االنجليزيةلمياءالشاطير80990143

اللغة االنجليزيةياسينكرومي81990308

اللغة االنجليزيةعبد العزيزخدى82990353

اللغة االنجليزيةعبد الفتاحالصالحي83990373

اللغة االنجليزيةهندمعروفي84990388

اللغة االنجليزيةنبيلالناشط85990502

اللغة االنجليزيةشيماءالمتربي86990041

اللغة االنجليزيةليلىالبهات87990194

اللغة االنجليزيةلبنىبوطيب88990580

اللغة االنجليزيةسعيدةالعبدالوي89990751

اللغة االنجليزيةأمينرحمون90990919

اللغة االنجليزيةحمزةالوديع91990054

اللغة االنجليزيةخديجةبلمسحوق92990241

اللغة االنجليزيةشيماءهليل93990603

اللغة االنجليزيةمحمد عدنانوديع94990926
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اللغة االنجليزيةمينةبنفكري95990122

اللغة االنجليزيةعمرصابر96990363

اللغة االنجليزيةمحمدوحمان97990529

اللغة االنجليزيةياسينبندهيبة98990100

اللغة االنجليزيةالحسينلفنيش99990636

اللغة االنجليزيةحنانأيت مماد100990021

اللغة االنجليزيةخديجةالعثماني101990321

اللغة االنجليزيةزينببوطالب102990411

اللغة االنجليزيةالحسينزهيد103990776

اللغة االنجليزيةياسينحتات104990087

اللغة العربيةعائشةمتاقي1970611

اللغة العربيةمعادايت بولكسوت2970864

اللغة العربيةشيماءبالري3970179

اللغة العربيةعبدالكريمكديري4970350

اللغة العربيةنهيلةلعميم5970450

اللغة العربيةزكرياءغورمان6970797

اللغة العربيةعادلدفني7970573

اللغة العربيةالحسنامدهون8970298
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اللغة العربيةحمزةالريمي9970283

اللغة العربيةحليمةلدهم10970886

اللغة العربيةمريمأيت أمغار11970089

اللغة العربيةياسينالماكي12970286

اللغة العربيةعزيزةسوري13970675

اللغة العربيةفاطمة الزهراءالتيجاني14970180

اللغة العربيةحمزةمحتا15971071

اللغة العربيةسهامالرجراجي16970037

اللغة العربيةالمصطفىالعقيل17970132

اللغة العربيةعبدهللاوابن18970743

اللغة العربيةايوبايت ايدار19970964

اللغة العربيةمريمابريديز20970906

اللغة العربيةتوفيقالداحي21970081

اللغة العربيةعبد الودودحميد22970304

اللغة العربيةعبد الحقعدنان23970494

اللغة العربيةفدوىكريم24970794

اللغة العربيةعبد الغنيأسافار25970120

اللغة العربيةأيوبخربوش26970096
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اللغة العربيةسفيانالصادقي27970472

اللغة العربيةمحمدامحولن28970133

اللغة العربيةالمهديأمغار29971087

اللغة العربيةإلهامكعباد30970482

اللغة العربيةعبد الواحدبوكدوس31970156

اللغة العربيةزينببن العالم32970269

اللغة العربيةناديةبنهركوس33970694

اللغة العربيةيوسفبوسدرة34971084

اللغة العربيةالحبيبنجيم35970039

اللغة العربيةزهيرةابوالوفاء36970395

اللغة العربيةعليالعظيمي37970489

اللغة العربيةنورالدينبلمعلم38970126

اللغة العربيةهدىلمنور39970157

اللغة العربيةمصطفىالبغدادي40970876

اللغة العربيةلعزيزةهردو41970068

اللغة العربيةفاطمةبوشباب42970460

اللغة العربيةفاطمةيقضان43970409

اللغة العربيةمنالصغير44970181
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اللغة العربيةهندبن خدة45970633

اللغة العربيةمصطفىلمين46970028

اللغة العربيةسفيانالعاللي47970128

اللغة العربيةمحمداليوسفي48970112

اللغة العربيةودادالمباشر49970607

اللغة العربيةالزوهرةالنكري50970442

اللغة العربيةخديجةكحماد51970059

اللغة العربيةخالدبوعلي52970178

اللغة العربيةعبد الغفورالرحموني53970485

اللغة العربيةعبدالرحمنبال54970021

اللغة العربيةفاطمةمزان55970753

اللغة العربيةسعيدةاحايسي56970712

اللغة العربيةالسالمينوال57970271

اللغة العربيةخولةعتيق58970585

اللغة العربيةعواطفاللويزي59970104

اللغة العربيةزهرةباني60970221

اللغة العربيةخديجةالحنشاوي61970476

اللغة العربيةخالدسعود62971075

Page 46/72



التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

اللغة العربيةأيوبالتزي63970833

اللغة العربيةيونسأكريش64970926

اللغة العربيةزكرياءخفيسي65970569

اللغة العربيةخديجةقدوري66970520

اللغة العربيةنواللمسوكر67970244

اللغة العربيةعبد الرفيععطاس68970371

اللغة العربيةعمرالخلقي69970590

اللغة العربيةرضوانشوقي70970829

اللغة العربيةبوشرىحناوي71970158

اللغة العربيةأيوبخوية72970215

اللغة العربيةيوسفالقوري73970322

اللغة العربيةمحمدبن الشانع74970670

اللغة العربيةعبد هللاالمالكي75970134

اللغة العربيةجميلةالغمري76970835

اللغة العربيةفتيحةايت ناصر77970477

اللغة العربيةالهاشميةلعوينة78970165

اللغة العربيةحسنعرش79970194

اللغة العربيةياسينالقنضرة80970487
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اللغة العربيةعبد الرحيمالبهلول81970754

اللغة العربيةمحمدادسعيد82970628

اللغة العربيةحياةالبوشيخي83970810

اللغة العربيةإلهاملباردي84970270

اللغة العربيةنورالدينالصديقي85971072

اللغة العربيةفتيحةالشهيبة86970135

اللغة العربيةسفيانالبلغمي87970020

اللغة العربيةكوثرحنوس88970230

اللغة العربيةماريةاسويهل89970348

اللغة العربيةعبد اللطيفاروة90970947

اللغة العربيةعمرالخليفي91970218

اللغة العربيةنورةأيت بنسعيد92970351

اللغة العربيةفوزيةالمكاوي93970445

اللغة العربيةناديةاملية94970873

اللغة العربيةسفيانبكور95970332

اللغة العربيةرجاءاألنصاري96970110

اللغة العربيةفاطمةالناصري97970054

اللغة العربيةمحسنلهوى98970086
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اللغة العربيةخميسةالبندقي99970141

اللغة العربيةمحمدالعبوي100970771

اللغة العربيةابراهيماعتيمي101970454

اللغة العربيةأحمدالعظيمي102970668

اللغة العربيةفاطمة الزهراءبرتى103970129

اللغة العربيةمحسنقرطاس104970172

اللغة العربيةالحسينأكفاي105970959

اللغة العربيةسناءايت افقير106970058

اللغة العربيةمحمدالزيوا107970238

اللغة العربيةعبد الرزاقبلجديد108970017

اللغة العربيةيسرىبنعرينة109970480

اللغة العربيةزينبناسل110970130

اللغة العربيةزكرياءرمضان111970504

اللغة العربيةرجاءالصاعد112970857

اللغة العربيةمحمدايت ازناك113970828

اللغة العربيةابتسامنزيه114970024

اللغة العربيةعبد العزيزالزعري115970977

اللغة العربيةايداراعال116970118
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اللغة العربيةحنانالصغيري117970280

اللغة العربيةرضواناهردون118970595

اللغة العربيةعمرالعباسي119970674

اللغة العربيةزهيرالناصري120970819

اللغة العربيةيونسسيدي الغازي121970975

اللغة العربيةخولةلحسوة122970356

اللغة العربيةفاطمة الزهراءالكابلي123970014

اللغة العربيةسعيدند علي124970948

اللغة العربيةعبدهللاالسعيد125970957

اللغة العربيةزينبادالمين126970783

اللغة العربيةخولةبالعواد127970554

اللغة العربيةإيمانالحضار128970481

اللغة العربيةمحمدايت حماد129971028

اللغة العربيةيوسففروق130970698

اللغة العربيةالمصطفىسعود131970836

اللغة العربيةسعادالعنادي132970323

اللغة العربيةحفيظةنجا133970310

اللغة العربيةعبد الكبيربن الطالب134970823
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اللغة العربيةحنانمصدق135970638

اللغة العربيةحميدالناجي136970184

اللغة العربيةخالدالكرومي137970478

اللغة العربيةالعربيالفاتحي138970524

اللغة العربيةسميةعبوا139970389

اللغة العربيةعبدالكريمالفياللي140970855

اللغة العربيةحميدالركراكي141970806

اللغة العربيةفوزيةالتمدلي142970513

اللغة العربيةشرفكرماوي143970664

اللغة العربيةايماناحميدي144970804

اللغة العربيةادريسالخلصي145970728

اللغة العربيةربحةايت علي أحمد146970211

اللغة العربيةياسينتوغزى147970751

اللغة العربيةصفاءالكعرطة148970182

اللغة العربيةحليمةبحر الدين149970101

اللغة العربيةهشامايت بوقدير150970273

اللغة العربيةرشيدحارث151970103

اللغة العربيةعثمانالعكال152970223
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اللغة العربيةابتسامبنفرزي153970971

اللغة العربيةالحسينالصادقي154970599

اللغة العربيةنهيدالعثماني155970692

اللغة العربيةنعيمةالنكري156970437

اللغة العربيةحسناءالحساني157970912

اللغة العربيةسميةالعبيوي158970860

اللغة العربيةعبد الواحدازبيري159970592

اللغة العربيةسكينةالعلمي160970201

اللغة العربيةالحسنالتزكيني161970434

اللغة العربيةعبد العزيزاالدريسي162970486

اللغة العربيةحميدامدجار163970791

اللغة العربيةنظيرةشتوي164970925

اللغة العربيةعمرهموش165970433

اللغة العربيةسكينةالطارقي166970761

اللغة العربيةعبدالعاليالونخاري167970515

اللغة العربيةحكيمةمحاتي168970521

اللغة العربيةجوادعباس169970623

اللغة العربيةبشرىكركر170970367
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اللغة العربيةلحسنايت وعراب171970079

اللغة العربيةمريمبوعكرى172971078

اللغة الفرنسيةايمانماش1930223

اللغة الفرنسيةمنالاجرى2930003

اللغة الفرنسيةكريمةاليوسفي3930040

اللغة الفرنسيةحسناءايت لحساين4930066

اللغة الفرنسيةحفصةأيتعيسى5930382

اللغة الفرنسيةهدىالدليقي6930096

اللغة الفرنسيةكريمةالبوهالي7930021

اللغة الفرنسيةرشيدمرزاق8930233

اللغة الفرنسيةزينبخرشي9930500

اللغة الفرنسيةهاجرطالبي10930079

اللغة الفرنسيةنبيلوكريم11930313

اللغة الفرنسيةكوثراشماخ12930147

اللغة الفرنسيةطالللعريض13930002

اللغة الفرنسيةسليمةإزكاغن14930045

اللغة الفرنسيةأمنيةحاتم15930132

اللغة الفرنسيةشيماءبلعطار16930220
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اللغة الفرنسيةسكينةفكراش17930487

اللغة الفرنسيةرشيدكالل18930046

اللغة الفرنسيةنجيبالكوشي19930239

اللغة الفرنسيةنجاحإدريسي20930017

اللغة الفرنسيةرشيدةحمان21930331

اللغة الفرنسيةعبدالغنيالصادق22930064

اللغة الفرنسيةمريمداندان23930238

اللغة الفرنسيةإلهامالصاهر24930036

اللغة الفرنسيةعائشةاد علي25930287

اللغة الفرنسيةشيماءغزالوي26930014

اللغة الفرنسيةبشرىمراد27930183

اللغة الفرنسيةمالكةمغفير28930236

اللغة الفرنسيةخديجةجدار29930136

اللغة الفرنسيةهاجرالعسال30930376

اللغة الفرنسيةطارقاخويا31930007

اللغة الفرنسيةزينبباحي32930193

اللغة الفرنسيةمراداليعقوبي33930241

اللغة الفرنسيةمحسنالعثماني34930294
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والناجحين للناجحات النهائية الالئحة

الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةخولةانوار35930358

اللغة الفرنسيةهدىأيت واكريم36930012

اللغة الفرنسيةهناءتوراك37930078

اللغة الفرنسيةرانيافاضل38930296

اللغة الفرنسيةمروانالورد39930489

اللغة الفرنسيةودادكرعانين40930330

اللغة الفرنسيةسمهانالخولي41930018

اللغة الفرنسيةهندايت نغوجد42930070

اللغة الفرنسيةمحمدايجوي43930022

اللغة الفرنسيةخولة لقريتي44930110

اللغة الفرنسيةربيعةشاكر45930344

اللغة الفرنسيةفدوىزهيري46930113

اللغة الفرنسيةسكينةزكير47930488

اللغة الفرنسيةحفصةبنوروار48930102

اللغة الفرنسيةشيماءالتاج49930105

اللغة الفرنسيةمصطفىالبوحسيني50930405

اللغة الفرنسيةهندصبري51930333

اللغة الفرنسيةمريمالنجار52930211
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةسارةالهايل53930107

اللغة الفرنسيةعبد الرزاقبويوتالن54930175

اللغة الفرنسيةفاطمةالهواري55930450

اللغة الفرنسيةماجيدعبد العزيز56930478

اللغة الفرنسيةلال حسناءحبيبي57930293

اللغة الفرنسيةكوثرلعزيري58930472

اللغة الفرنسيةنعيمةبويزم59930217

اللغة الفرنسيةوليد حمزةواخير60930194

اللغة الفرنسيةسكينةاالدريسي61930301

اللغة الفرنسيةخولةالجابري62930257

اللغة الفرنسيةحفصةديدي63930097

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءقرواني64930115

اللغة الفرنسيةأسامةبونسير65930152

اللغة الفرنسيةخولةمساعد66930035

اللغة الفرنسيةسيسينعيمة67930179

اللغة الفرنسيةصوفياكودري68930016

اللغة الفرنسيةابتسامبالوي69930250

اللغة الفرنسيةطهبولكزاير70930044
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءايت الحنافي71930231

اللغة الفرنسيةإكرامأبوالرجاء72930150

اللغة الفرنسيةياسينايت افقير73930083

اللغة الفرنسيةيوسفالسرغيني74930264

اللغة الفرنسيةحسناءلعويني75930468

اللغة الفرنسيةمينةالزين76930247

اللغة الفرنسيةابتسامالزاهري77930281

اللغة الفرنسيةعبدهللاالقندادي78930202

اللغة الفرنسيةأميناركيبي79930197

اللغة الفرنسيةليلىكودوري80930181

اللغة الفرنسيةرشيدالشاهدي81930186

اللغة الفرنسيةإيماندادة82930027

اللغة الفرنسيةمحمدنورالدين83930169

اللغة الفرنسيةرجاءبلفاسي84930364

اللغة الفرنسيةأسامةدراز85930407

اللغة الفرنسيةعبداإللهتسايست86930020

اللغة الفرنسيةغيتةخالل87930268

اللغة الفرنسيةمريمقداري88930025
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اللغة الفرنسيةزينبلغريب89930133

اللغة الفرنسيةسعيدةبوعزى90930086

اللغة الفرنسيةكمالبوعناني91930119

اللغة الفرنسيةهاجرفدواش92930005

اللغة الفرنسيةعبد الخالقايت افقير93930297

اللغة الفرنسيةحميدالوهراني94930280

اللغة الفرنسيةشيماءوهيب95930324

اللغة الفرنسيةسكينةزنكتي96930151

اللغة الفرنسيةمهديعشوبة97930101

اللغة الفرنسيةسفيانالنوبي98930062

اللغة الفرنسيةاسماءالزرايدي99930227

اللغة الفرنسيةهاجرزيات100930208

اللغة الفرنسيةنورالدينلزرق101930265

إكرامزركالي102930075  ْ  ْ اللغة الفرنسيةْ 

اللغة الفرنسيةحياةالطاهري103930085

اللغة الفرنسيةانتصارالجاوي104930304

اللغة الفرنسيةأمينةبورقادي105930300

اللغة الفرنسيةحياةبنحركات106930185
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةأنسمهالل107930050

اللغة الفرنسيةجيهانعزيماني108930404

اللغة الفرنسيةعبد اللطيفاوزال109930072

اللغة الفرنسيةهندحسبي110930210

اللغة الفرنسيةابتسامبوطربوش111930192

اللغة الفرنسيةصوفياطالبي112930329

اللغة الفرنسيةفاطمةغبشان113930015

اللغة الفرنسيةذكرىربيع114930137

اللغة الفرنسيةوئامالناصري115930043

اللغة الفرنسيةبشرىعارف116930163

اللغة الفرنسيةأميمةمعرف117930476

اللغة الفرنسية محمد تمقست118930098

اللغة الفرنسيةوائلرحاني119930337

اللغة الفرنسيةوفاءبنعمر120930001

اللغة الفرنسيةهدىالشادلي121930039

اللغة الفرنسيةلطيفةيمعي122930465

اللغة الفرنسيةيونسابياض123930312

اللغة الفرنسيةصفاءالنشطي124930370
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اللغة الفرنسيةابراهيمبنها125930069

اللغة الفرنسيةسناءايت ازي126930420

اللغة الفرنسيةحنانحالبو127930054

اللغة الفرنسيةعبد النبيالزعيم128930212

اللغة الفرنسيةسعادايت اخال129930077

اللغة الفرنسيةيسراشكيب130930283

اللغة الفرنسيةكريمةالحطاب131930073

اللغة الفرنسيةخولةالفاتحي أمين132930092

اللغة الفرنسيةمباركلشكور133930074

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءعزو134930026

اللغة الفرنسيةأيوبالعماري135930349

اللغة الفرنسيةانصافاخرماش136930479

اللغة الفرنسيةفاضنةمعمة137930251

اللغة الفرنسيةسميةأنجار138930207

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراءفروي139930298

اللغة الفرنسيةعواطفمفهوم140930383

اللغة الفرنسيةاسماءالعواد141930345

اللغة الفرنسيةمريمطيبي142930128
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الثانوي التعليم سلك

اللغة الفرنسيةاميمةكبدي143930204

اللغة الفرنسيةهدىالكسايس144930263

اللغة الفرنسيةبدرملوك145930037

اللغة الفرنسيةإيمانأبوعزام146930295

اللغة الفرنسيةخولةالمنور147930475

اللغة الفرنسيةيسراالزعنوني148930065

اللغة الفرنسيةاسامةايت صالح149930286

اللغة الفرنسيةسكينةميمي150930030

اللغة الفرنسيةوفاءايت العربي151930221

اللغة الفرنسيةمحمدويدير152930362

اللغة الفرنسيةربابالكعبة153930425

اللغة الفرنسيةمريمغوليمي154930068

اللغة الفرنسيةمحمدايت سعيد155930509

اللغة الفرنسيةلحسناوعدي156930171

اللغة الفرنسيةمجمدالمهرازي157930023

اللغة الفرنسيةهاجرانضام158930291

اللغة الفرنسيةعبدهللابولعالم159930359

اللغة الفرنسيةهدىبوكطيب160930357
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اللغة الفرنسيةأسماءعيادي161930458

اللغة الفرنسيةياسينالزوكية162930440

اللغة الفرنسيةجيهانالنخيلة163930160

اللغة الفرنسيةايمانلحمودي164930277

اللغة الفرنسيةياسينلزعر165930232

اللغة الفرنسيةسليمةمدرك166930508

اللغة الفرنسيةحمزةالفرساني167930243

اللغة الفرنسيةفاطمة  الزهراءسيف النصر168930116

اللغة الفرنسيةفاطمة الزهراء المنديلي169930255

اللغة الفرنسيةزهيرالرحوي170930375

اللغة الفرنسيةكوثرريحاني171930048

اللغة الفرنسيةخالدبوشاطر172930290

المعلومياتابتساملغليمي1929087

المعلومياتمحمد جوادالعدناني2929124

المعلومياتمحمدالبهلولي3929097

المعلومياتمروانفحيم4929126

المعلومياتلمياءورديغي5929031

المعلومياتنزهةتمقست6929034
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المعلومياتانسبنزكيل7929045

المعلومياتمحمد امينحاطوش8929013

المعلومياتاسماءجغة9929116

المعلومياتسارةالكاز10929106

المعلومياتخديجةحبيبي11929113

المعلومياتأيمنالزعيم12929040

المعلومياتعثمانعلول13929005

المعلومياتصفاءكعب14929030

المعلومياتعالء الدينالمالح15929052

المعلومياتعائشةلعريف16929028

المعلومياتنورة المرادي17929057

المعلومياترضاشكري18929089

المعلومياتايوبامالك19929012

المعلومياتأسماءبوالريش20929108

المعلومياتسفيانازبيدة21929035

المعلومياتسميةزهيد22929064

المعلومياتيسرىبنمهو23929069

المعلومياتوديعزاهد24929053
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المعلومياتوليدضيف25929080

المعلومياتايمانالشتوكي26929033

المعلومياتفاطمة الزهراءزاهير27929037

المعلومياتعليالعلوي28929130

المعلومياتهبةأيت الحسين29929018

المعلومياتسعيدةايت سعيد30929062

المعلومياتيسراحمور31929128

المعلومياتسفيانعلوان32929091

المعلومياتحسنيوليالي33929023

المعلومياتصفيةالهرنوس34929101

المعلومياتشرف الدينوحيدي35929086

المعلومياتحسناءطايف36929073

المعلومياتحفصةبنغيلي37929016

المعلومياتبهاء الديناورحو38929110

المعلومياتغزالنبركمن39929054

المعلومياتجيهانمعزوزي40929036

المعلومياتايوبحماوي41929099

المعلومياتفاطمةالسومادي42929017
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المعلومياتاحمدالسعيدي43929047

علوم الحياة واالرضليلىلمراحي1980150

علوم الحياة واالرضعبدالحقكيحل2980058

علوم الحياة واالرضزينبازرورة3980098

علوم الحياة واالرضمريمرقيبة4980230

علوم الحياة واالرضامينراموز5980308

علوم الحياة واالرضهنداالدريسي مبتسم6980194

علوم الحياة واالرضنهيلةخودراجي7980126

علوم الحياة واالرضيونسايت عال8980091

علوم الحياة واالرضمريمعابدي9980117

علوم الحياة واالرضزكيةمزيغ10980096

علوم الحياة واالرضهندفرحات11980528

علوم الحياة واالرضمحمدابن يدير12980172

علوم الحياة واالرضخديجةاد احماد اعلي13980400

علوم الحياة واالرضمحمدمزواري14980062

علوم الحياة واالرضمحسنالخرشي15980145

علوم الحياة واالرضشيماءنبزي16980069

علوم الحياة واالرضغيثةمولود17980151
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علوم الحياة واالرضسناءبن الفقير18980270

علوم الحياة واالرضعبداللطيفاألحيان19980496

علوم الحياة واالرضمريممساوي20980138

علوم الحياة واالرضزينبالكمري21980285

علوم الحياة واالرضمروانخبو22980436

علوم الحياة واالرضمريمبوعنان23980256

علوم الحياة واالرضسوميةبوللي24980281

علوم الحياة واالرضالحسينعتنان25980452

علوم الحياة واالرضسعادبزطام26980242

علوم الحياة واالرضيونسكبوس27980086

علوم الحياة واالرضرقيةاجمالي28980362

علوم الحياة واالرضابراهيمامغيط29980258

علوم الحياة واالرضنبيلبوالشيخ30980462

علوم الحياة واالرضأيوبأغوجدام31980368

علوم الحياة واالرضنهيلةالبخوش32980437

علوم الحياة واالرضسعيدبوالريش33980537

علوم الحياة واالرضمحمدالسوسي34980512

علوم الحياة واالرضمحمدالتمسلي35980423
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علوم الحياة واالرضزهرةالزيتوني36980156

علوم الحياة واالرضكوثربوركوكو37980026

علوم الحياة واالرضرضابلخفا38980221

علوم الحياة واالرضصفيةالغاشي39980212

علوم الحياة واالرضعمادعويناتي40980102

علوم الحياة واالرضأيوبالمهداوي41980111

علوم الحياة واالرضفاطمةالشديلي42980088

علوم الحياة واالرضمحمدكصبي43980022

علوم الحياة واالرضبشرىطودي44980260

علوم الحياة واالرضعبدالواحدتويتيم45980433

علوم الحياة واالرضغزالنايت قسي46980443

علوم الحياة واالرضناديةعلوي47980502

علوم الحياة واالرضخديجةايت واحي48980190

علوم الحياة واالرضمريمعبضالي49980277

علوم الحياة واالرضمعاذدرويش50980030

علوم الحياة واالرضغزالنبلعوني51980267

علوم الحياة واالرضبشرىطيان52980244

علوم الحياة واالرضأسماءالنوعيمي53980501
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضرجاءمستقيم54980128

علوم الحياة واالرضزينبالكداح55980166

علوم الحياة واالرضنعيمةلمغيربي56980196

علوم الحياة واالرضشروقدكي57980103

علوم الحياة واالرضاسماعيلاخراز58980383

علوم الحياة واالرضغزالنناجح59980571

علوم الحياة واالرضسلمى-ريحانةرحاني60980456

علوم الحياة واالرضسارةالمحاليل61980046

علوم الحياة واالرضعبدااللهالطاهيري62980082

علوم الحياة واالرضعبد الغنيرمضان63980278

علوم الحياة واالرضخديجةالشرقاوي64980163

علوم الحياة واالرضمريمسالمة65980169

علوم الحياة واالرضناديةبلعسكري66980371

علوم الحياة واالرضعبد الهاديالرحاني67980140

علوم الحياة واالرضزهيرةالحمري68980395

علوم الحياة واالرضحياةالوتوات69980228

علوم الحياة واالرضلبنىبيي70980579

علوم الحياة واالرضزينبطرار71980136
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءفاروق72980393

علوم الحياة واالرض عليبوعري73980068

علوم الحياة واالرضعبدالرحيمالباردي74980029

علوم الحياة واالرضسكينةوراين75980017

علوم الحياة واالرضمالكالصافي76980426

علوم الحياة واالرضنوالدينالركباوي77980544

علوم الحياة واالرضأنسبورزيق78980290

علوم الحياة واالرضرشيدةبنحدو79980317

علوم الحياة واالرضعبدالرحيمعبير80980160

علوم الحياة واالرضحفصةفراح81980264

علوم الحياة واالرضخولةأيت بن وكريم82980319

علوم الحياة واالرضخولةبليلة83980404

علوم الحياة واالرضرشيدايت سي84980565

علوم الحياة واالرضعبد الرحمانحميين85980165

علوم الحياة واالرضنبيلالويداني86980282

علوم الحياة واالرضحسناءأقبلي87980044

علوم الحياة واالرضعبد الوهاببارة88980110

علوم الحياة واالرضصالح الدينالبقال89980028
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضمروانفاسكي90980042

علوم الحياة واالرضهجرأزديدي91980243

علوم الحياة واالرضداود اكمي92980180

علوم الحياة واالرضايمانشمسي93980543

علوم الحياة واالرضزينبالبحات94980524

علوم الحياة واالرضسكينةبنزالك95980054

علوم الحياة واالرضامالباناصر96980120

علوم الحياة واالرضبديعةاوراغ97980045

علوم الحياة واالرضراضيةالعارفي98980155

علوم الحياة واالرضإلهاملغداش99980439

علوم الحياة واالرضسارةلعبيضلي100980307

علوم الحياة واالرضعبد الباسطبن جدو101980370

علوم الحياة واالرضمحمدالبدوي102980343

علوم الحياة واالرضرضوانطاطا103980237

علوم الحياة واالرضنهى ايداعلي104980050

علوم الحياة واالرضسليمةالزياني105980198

علوم الحياة واالرضمريمكسوس106980202

علوم الحياة واالرضمصطفىاشاطر107980216
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضليلىداري108980568

علوم الحياة واالرضعادلفقير109980525

علوم الحياة واالرضاجواوان110980119

علوم الحياة واالرضسكينةبن واحمان111980232

علوم الحياة واالرضالحسينيخلف112980229

علوم الحياة واالرضمريملغريسة113980387

علوم الحياة واالرضمحمدكاموم114980085

علوم الحياة واالرضكوثرالبونجيمي115980210

علوم الحياة واالرضزينبالدباغ116980284

علوم الحياة واالرضايمانالقرطيطي117980348

علوم الحياة واالرضمحمدالزين118980389

علوم الحياة واالرضيوسفخازن119980134

علوم الحياة واالرضصالح الدينموقنيع120980144

علوم الحياة واالرضالمنصوريعبدالحفيظ121980434

علوم الحياة واالرضبهيجةبن هرو122980615

علوم الحياة واالرضحميدأبوحافص123980043

علوم الحياة واالرضمريمالعلوي124980199

علوم الحياة واالرضسفياناكتيت125980257
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التخصصاالسمالنسبرقم اإلمتحانر ت

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

مراكش آسفي

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

الثانوي التعليم سلك

علوم الحياة واالرضرقيةالتوكي126980087

علوم الحياة واالرضلحسنبن جامع127980304

علوم الحياة واالرضالمصطفىبوحميد128980474

علوم الحياة واالرضفاطمة الزهراءبن عبوا129980268

علوم الحياة واالرضنسرينبوهاللي130980493

علوم الحياة واالرضياسينالصوفي131980143

علوم الحياة واالرضوئامتابت132980025

علوم الحياة واالرضاكرامبنكرباش133980184

علوم الحياة واالرضحسناءخبان134980398

علوم الحياة واالرضفاطمةأحنصال135980342

علوم الحياة واالرضلبنىارجدال136980523
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