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خنيفرة اىل عموم الناجحات والناجحني يف مباراة التوظيف مبوجب  –ينهي املركز اجلهوي ملهن التربية والتكوين جبهة بين مالل 
التكوين أن الدورة األوىل من « خنيفرة "دورة يونيو  –عقود مع األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين جلهة بين مالل 

 سيتم وفق الربجمة التالية:احلضوري لألساتذة املوظفني مبوجب عقود 
 التوقيت التاريخ املدرج أو التخصص الترتييب الرقم مديرية التعيني الفوج السلك مركز التكوين
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 الفقيه بنصاحل

كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

 بين مالل
 الثانوي

 –الفيزياء والكيمياء  –علوم احلياة و االرض 

 الرياضيات -املعلوميات  –التربية البدنية 

 –االجتماعيات  –االجنليزية  –الفرنسية  –العربية 

 الفلسفة -التربية اإلسالمية 
 

 احلضور يف التوقيت واملكان احملدد نصف ساعة قبل انطالق التكوينيعترب هذا اإلعالم مبثابة استدعاء رمسي للمعنيني باألمر امللزمني ب ملحوظة:

    .مبقرات التكوين احملددة أعالهسينشر  التفصيليالربنامج مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية مع اإلشارة أن 

 املركز اجلهوي ملهن التربية والتكوين
 خنيفرة -جهة بين مالل 

 



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللمحمد جبران1 30002

أزياللبناصر بوشحا2 30005

أزياللالسعدية اعتيق3 30007

أزياللنعيمة باتلة4 30008

أزياللحسن خمة5 30012

أزياللأحمد إمحلي6 30013

أزياللعلي باكاوي7 30014

أزياللحفيظة وملزابي8 30015

أزياللاحمد سيدي ملوك9 30017

أزياللالحسن تخوش10 30018

أزياللخالد قراوي11 30021

أزياللعلي حادة ايت12 30022

أزياللسعدية متوش ي13 30023

أزياللعمر عامر14 30024

أزياللمحمد حدو ايت15 30025

أزياللحسن بوزيد16 30026

أزياللالغاني عبد بنزطام17 30027

أزياللعمر قدوري18 30028

أزياللالزاهية أنوش19 30029

أزياللحسن املاحي20 30030

أزياللالعزيز عبد فكري21 30031

أزياللجمعة وملزابي22 30032

أزياللالرحمان عبد اوشكير23 30033

أزياللاملصطفى مندين24 30034
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مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  
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النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللالواحد عبد خالدي25 30035

أزياللخديجة ياسر26 30036

أزياللالرحيم عبد سابق27 30037

أزياللاللـه عبد الحنصالي28 30038

أزياللحسن ادريس ي29 30039

أزياللفاتحة جمار30 30040

أزياللاحمد اغريس31 30041

أزياللحسان دادس ي32 30042

أزياللالدين نور املحب33 30043

أزياللمحمد بنكوم ايت34 30044

أزياللاللطيف عبد زيكي35 30047

أزياللعبداللطيف امزال36 30048

أزياللهللا عبد ابلعيد37 30049

أزيالللحسن صباح38 30053

أزياللمحمد ناجي39 30054

أزياللزهرة صدق40 30057

أزياللعلي اقديم41 30058

أزياللسعدية حدو ايت42 30059

أزياللفوزية كريكيح43 30060

أزياللسعاد طايطاي بن44 30061

أزياللهللا عبد اعراب45 30062

أزيالللحسن اقلوماش46 30063

أزياللعلي الطاهري47 30064

أزياللالعالي عبد عفير48 30065
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أزياللرشيد بوكايو49 30066

أزياللمحمد بقاس50 30067

أزياللمحمد شرف51 30068

أزيالللحسن ارحو52 30070

أزياللحسن زهير53 30072

أزياللعزالدين باجي54 30073

أزياللعائشة زندور55 30074

أزياللمحمد تغية56 30078

أزياللابراهيم املنصوري57 30079

أزياللاحماد مخربش58 30080

أزياللمحمد شكري59 30082

أزياللالحسين تميم60 30083

أزياللحسن تمدوالت61 30085

أزياللسعيد مرواحي62 30086

أزيالللحسن ابوناصر63 30087

أزياللمحمد الوردي64 30088

أزياللعمر الفيض65 30090

أزياللمحمد العبادي66 30091

أزياللمينة القادري67 30093

أزياللخديجة كورزيت68 30096

أزياللاحمد سكات69 30097

أزياللالتجاني زاكي70 30098

أزياللتاملحت سعيد71 30099

أزياللعتيقة الشامي72 30100
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أزياللالسعدية اورير73 30101

أزياللاحمد عبو ايت74 30102

أزياللعائشة عال ايت75 30103

أزياللحماد بوالزيت76 30104

أزياللحسن يوسوفي77 30105

أزياللالكبير عبد بوحى78 30107

أزياللجميلة صبري79 30109

أزياللاملصطفى وهيبي80 30110

أزياللخالد بالكيال81 30112

أزياللمحمد السريج82 30113

أزياللهللا عبد بوساق83 30114

أزياللالكريم عبد بوفارس84 30115

أزياللربيعة حرت85 30116

أزياللمارية شافي رض ى86 30117

أزياللالصادق عبد الشامي87 30118

أزياللرزيقة ماجدي88 30119

أزياللمحمد قدور ايت89 30120

أزياللخديجة الصنهاجي90 30121

أزيالللحسن اعبو91 30122

أزياللقلوش محمد92 30123

أزياللمحمد مورادي93 30124

أزياللمحمد مهموش94 30125

أزياللالسعيد املدني95 30126

أزياللالعزيز عبد تفروين96 30127
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللسعيد حنضور97 30128

أزياللالكريم عبد ارباع98 30129

أزياللالزهراء فاطمة رمضاني99 30130

أزياللرشيدة الخرمودي100 30131

أزياللاحماد بوحاج101 30132

أزياللمحمد ساسوني102 30133

أزياللطمة فا مرشيد103 30134

أزياللعمر كومدنيغ104 30135

أزياللفاطمة الفقير105 30136

أزياللنجمة ايتعمي106 30137

أزياللرحمة درى أيت107 30138

أزياللمحمد حمريش108 30140

أزياللوالعيد الصابري109 30141

أزياللنورة الصديق110 30142

أزياللالعيد سعيدي111 30143

أزياللحادة اعوري112 30144

أزيالللحسن هالل113 30145

أزياللاحماد ايتولعيد114 30148

أزياللفاطمة أزروال115 30149

أزياللالخالق عبد البقير116 30154

أزياللالصادق عبد البصير ايت117 30155

أزياللحسن الربيب118 30156

أزياللالرحيم عبد سلماتي119 30157

أزياللفاطمة مناصر120 30159
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أزياللاملصطفى بوزيان121 30160

أزياللجمال كريكح122 30161

أزياللاملصطفى ايتعلي123 30163

أزياللجميلة عزو124 30164

أزياللسعيد اغزيف125 30165

أزياللعمر اكلي126 30168

أزياللواعراب رشيد127 30169

أزياللمصطفى اكروش128 30170

أزياللعبدالرحيم الابراهيمي129 30171

أزياللحليمة سميمن130 30172

أزياللمحمد فتحي131 30173

أزياللمحمد الرحماني132 30174

أزياللمرية عبدالصادق133 30176

أزياللبوشرة تمليلت134 30177

أزياللالعزيز عبد املسالوي135 30178

أزياللالعلي عبد مرضاوي136 30179

أزياللاملصطفى اجعا بن137 30180

أزياللأحمد الراشيدي138 30181

أزياللمحمد الرابحي139 30182

أزياللرشيد يحيى ايت140 30183

أزياللالغني عبد حيون141 30185

أزياللصالح خوي142 30186

أزياللاسماعيل تعريشت143 30188

أزيالللحسن شفي144 30189
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أزيالليوسف فجري145 30190

أزياللمحمد العاللي146 30192

أزياللحميد اماعي147 30194

أزياللسليمان امزيل148 30196

أزياللسعيد شريفي149 30197

أزياللكريم وهرى150 30198

أزياللالزاهية حرج151 30199

أزياللحسن اورير152 30200

أزياللالسعدية أمروس153 30202

أزياللحكيمة سعدي154 30205

أزياللهللا عبد الوردي155 30206

أزياللسعاد رجاد156 30208

أزياللفاضمة البوحياوي157 30210

أزياللابراهيم احدو علي ايت158 30211

أزياللمحمد سعيد ايت159 30214

أزياللاعمر اعمر ايت160 30215

أزياللحسن ملكين161 30216

أزياللالسعدية لحسن خويا ايت162 30217

أزياللحنضور رشيد163 30218

أزياللبوشرى علوان164 30219

أزياللاملصطفى رفيع165 30220

أزياللمصطفى اشطو166 30221

أزياللليلى عقي167 30222

أزياللتورية صبري168 30223
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أزياللمينة الازهاري169 30224

أزياللعائشة الهدون170 30225

أزياللرشيد هللا ايتعبد171 30226

أزياللحفيظة حدوش ي172 30227

أزياللعتيقة مفتاح173 30228

أزياللزهرة تلواتي174 30229

أزياللحادة موحو175 30230

أزياللمراد العوادي176 30232

أزياللالغفور عبد راجي177 30233

أزياللنعيمة اسكوري178 30234

أزياللجميلة الضحاك179 30235

أزياللحنان بوتل180 30238

أزياللخديجة الحسني181 30239

أزياللالحي عبد لكميرس182 30240

أزياللالحسين ابري183 30241

أزياللخالد السعيدي184 30243

أزياللبناصر الدعي185 30244

أزياللحميد فوزي186 30246

أزياللمحفوظ هدان187 30249

أزياللسليمان أعفان188 30250

أزياللنبيل ملير189 30252

أزياللمحمد الجمعة أيت190 30253

أزيالللطيفة اشباني191 30254

أزياللرشيد تقيل192 30255
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أزياللمصطفي ازملاظ193 30256

أزيالليونس حسين ايت194 30257

أزياللحياة حاجي ايت195 30258

أزياللرضوان الغرضاف196 30259

أزياللجمال شاجع197 30261

أزياللالكريم عبد كسوة198 30262

أزياللالهاشمي غفير199 30263

أزياللعبدالنبي باعزيز200 30264

أزياللميمون جمعوي201 30265

أزياللاحمد بلوك202 30268

أزياللمليكة لحسن ايت203 30269

أزياللربيع لطفي204 30270

أزياللاملصطفى البقير205 30271

أزياللطارق احشاد206 30272

أزياللجواد بوبكراوي207 30273

أزيالللحسن احمو حمو ايت208 30274

أزياللبشرى الزين209 30275

أزياللرشيد كنو210 30277

أزياللالكريم عبد رمزي211 30278

أزياللسليمان وسعدان212 30279

أزياللاملجيد عبد الراض ي213 30282

أزياللسعيد لوهو ايت214 30283

أزياللجمال معروف215 30284

أزياللمينة بولعوان216 30286
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أزياللفاظمة محند سيي أيت217 30287

أزياللسعيدة ملواني218 30288

أزياللحسن احدو علي ايت219 30290

أزياللحنان شاري ابن220 30293

أزياللهللا عبد افرماش221 30294

أزياللسعيد ابلوح222 30296

أزياللحياة شرو223 30298

أزياللالجبار عبد صابر224 30299

أزياللمحمد ابراري225 30301

أزياللحسن معمور226 30305

أزياللخالد نصيري227 30308

أزياللسعيد ارحو ايت228 30309

أزياللالصادق عبد الصويري229 30310

أزياللسليمان عدي ايت230 30311

أزياللالحسين احمو231 30312

أزياللهال محمد232 30313

أزياللادريس خاطر233 30314

أزياللعزالدين جبار234 30315

أزياللحميد عبدون235 30316

أزياللمحمد العمراني236 30320

أزياللفتيحة الشيبان237 30321

أزياللجواد الفطواكي238 30323

أزياللالسعدية فجري239 30324

أزياللزينب ملوك240 30328
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللغزالن هللا ايتعبد241 30331

أزيالليونس كرداس ايت242 30333

أزياللسعيدة كورار243 30336

أزياللعائشة اللة بوستة244 30337

أزياللخديجة عقى ايت245 30338

أزياللرشيدة الغساس ي246 30339

أزياللهشام سرطاطي247 30340

أزياللابتسام اليدجي248 30342

أزياللمحمد مشاش249 30343

أزياللخدوجة امزوز250 30344

أزياللالحسين مزوز251 30345

أزياللحسن العموش252 30346

أزياللابراهيم حليم253 30347

أزياللفاطمة توفيق254 30348

أزياللمحمد امسول255 30349

أزياللنجاة كنصري256 30350

أزياللنورة عثماني257 30351

أزياللالسالم عبد بوعظية258 30352

أزياللخالد منتصر259 30353

أزياللبراهيم مسكاني260 30354

أزياللاسماعيل فكاك261 30357

أزياللحفيظة نودان262 30358

أزياللحميد حمري263 30359

أزياللمليكة أودرى264 30360
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللخرواش فاظمة265 30361

أزياللخديجة بوغانيم266 30362

أزياللحبيبة فاندي267 30363

أزياللفتيحة رزوق268 30364

أزياللمحمد الحداد269 30367

أزياللسعاد الرابو270 30368

أزياللمحمد إغزان271 30369

أزياللنعيمة احتاسن272 30370

أزيالللبنى انوعلل273 30371

أزياللحفيظة عمار ايت274 30373

أزياللنعيمة اواجاي275 30375

أزياللنعيمة يحيى ايت276 30376

أزياللطارق العشابي277 30379

أزياللنعيمة عزيم278 30380

أزياللالسعدية برشا ايت279 30384

أزياللسعاد أورتي280 30389

أزياللعمر مغاري281 30399

أزياللنوال جعفر282 30401

أزياللمحمد بنعيس ى283 30402

أزياللالحكيم عبد تاليان284 30405

أزياللشراف بديع285 30407

أزياللاسماعيل افيخش286 30409

أزياللزهير الحامدي287 30411

أزياللمحمد سيمح288 30412
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللفاطمة نمزيلن289 30414

أزياللخالد بوجنوي290 30416

أزياللالحسين بنعيس ى291 30417

أزياللحفيظة انكيرة292 30418

أزياللعادل اشلوخ293 30421

أزياللامينة الحجار294 30422

أزياللولبد عادل295 30423

أزياللعصمان اعياط296 30424

أزياللحميد عفان297 30425

أزياللالرحمان عبد مصلح298 30426

أزياللبراهيم واوالى299 30428

أزياللابراهيم خليفة300 30429

أزياللمليكة ايتبوتسركال301 30436

أزياللياسين اوفور302 30440

أزياللادريس اليمني303 30441

أزياللحسن الكسني304 30443

أزياللنورة هيري305 30444

أزياللفاطمة هللا حبيب306 30445

أزياللفاطمة الزعيم307 30446

أزياللسناء ازليك308 30447

أزياللخـــالــد وريـــــدو309 30452

أزياللنزهة أويغوت310 30453

أزياللهللا عبد بوشوي ايت311 30454

أزياللسعيد حكيم312 30455
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللهشام تاجمعت313 30461

أزياللمحمد شهيد314 30467

أزياللخديجة عزيم315 30469

أزياللرشيد مرواني316 30470

أزياللسعاد فاضل317 30472

أزياللعزيزة لقرع318 30473

أزياللزهور امزوار319 30476

أزياللالحليم عبد اعوري320 30478

أزياللبسمة املباريكي321 30480

أزياللوردة أدهير322 30481

أزياللاحالم تغزوت323 30486

أزياللعثمان املوستني324 30489

أزياللفاطمة بلمهدي325 30490

أزياللسناء ملخنتر326 30491

أزيالليوسف والصغير327 30492

أزياللالزهراء فاطمة الدواحدي328 30493

أزياللابراهيم ناجيم329 30494

أزياللايمان درامي330 30495

أزياللالدين بدر دريف331 30496

أزياللمصطفى بورواي332 30497

أزياللمحمد لغديرة333 30499

أزياللايمان جالل334 30500

أزياللأيوب يحيا أيت335 30501

أزياللشيماء قليدة336 30502
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللنسرين الراجي337 30503

أزياللفاطمة اعجيك338 30504

أزياللحسناء ايتغزانت339 30506

أزياللعادل الصالحي340 30512

أزياللياسين رزوق341 30513

أزياللمنال الكباص342 30514

أزياللابتسام الشرنان343 30515

أزياللعواطف أزولي344 30516

أزياللنسرين الكرد345 30518

أزياللكريم اباعزى ايت346 30520

أزياللجميلة الحمداني347 30521

أزياللخليل الرفاعي348 30523

أزياللبدر حمريش349 30525

أزياللمريم اشال350 30528

أزياللسعدية الطاهري351 30529

أزياللليلى شورفي352 30530

أزياللرشيد ملوكي353 30535

أزياللصباح حمزاوي354 30537

أزياللمحمد حنيف355 30538

أزياللالسعيد العيدي356 30539

أزياللعلي العدس357 30540

أزياللمصطفى ويعزان358 30541

أزياللرشيد بوز359 30542

أزياللعبدالرحيم صابر360 30543
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللالسعيد مصمودي361 30544

أزياللرضوان اودرى362 30545

أزيالللحسن الناجي363 30547

أزيالللحسن قجي364 30549

أزياللمحمد زباير365 30550

أزياللاملصطفى اكمغار366 30551

أزياللحبيبة فراح367 30552

أزياللهشام اسمر368 30554

أزياللمراد جبران369 30556

أزياللسمير لدهم370 30564

أزياللعيس ى امزيان371 30567

أزياللابراهيم العياش ي372 30569

أزياللحسن مرار373 30572

أزياللاملصطفى ديدي374 30575

أزياللهشام العسولي375 30577

أزياللخالد ازروال376 30578

أزياللالحكيم عبد بلحيط377 30579

أزياللكمال مذكور378 30580

أزياللزهرة مستور379 30581

أزياللحاكيم النوري380 30585

أزياللغزالن الحجبي381 30586

أزياللاسماعيل امزيل382 30587

أزياللحسن احوش383 30591

أزياللسعيد بردهم384 30596

16 / 56



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللالرزاق عبد اعوري385 30597

أزياللزهرة فاضل386 30598

أزيالللبنى ويشواني387 30600

أزياللعادل الغوات388 30601

أزياللكريمة موجيب389 30602

أزياللاخلف زوهري390 30603

أزيالليونس منصور أيت391 30606

أزياللحسن اعولم392 30607

أزياللحليمة انكوض393 30608

أزياللحياة تجوي394 30612

أزياللنهاد سمان395 30614

أزياللرشيد وجوظن396 30615

أزيالليوسف ونناش397 30618

أزياللمصطفى جوان398 30619

أزياللبناصر غازي399 30620

أزياللالحسين عدناني400 30621

أزياللالحسن اكحكو401 30623

أزياللهشام اكرام402 30625

أزياللهشام أزملاض403 30626

أزيالليوسف عزيك404 30627

أزياللنسمة شريفي405 30630

أزياللالرزاق عبد الفيض406 30631

أزياللرشيدة شاكر407 30632

أزياللجمال حسان408 30634
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 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللياسين ونناش409 30635

أزياللسليمان رسام410 30636

أزياللاملصطفى زوهدي411 30637

أزياللحنان مريم بن412 30640

أزياللنادية كونتي413 30642

أزياللمحمد تبكال414 30643

أزياللبوشحا ياسين415 30646

أزياللحنان اليمني416 30647

أزياللخديجة بوستة417 30651

أزياللامينة فهري418 30653

أزياللليلى بيوض ي419 30654

أزياللفاطمة قوبع420 30655

أزياللحنان شابوري421 30656

أزياللمروان قاس ي422 30659

أزياللعمر شطو بن423 30661

أزياللأمنة عبو ايت424 30662

أزياللنجاة تجوي425 30663

أزياللعاشور بامو426 30665

أزياللنورالدين بيلو427 30672

أزياللعزيز عمر ايت428 30674

أزياللصالح وهمو ايت429 30675

أزياللحسن تالحرتيت430 30678

أزياللسمير بواتاي431 30680

أزياللمحمد انعما432 30681
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 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللجواد تحلبة433 30683

أزياللسلوى تزارت434 30684

أزياللفاطمة كرومي435 30687

أزياللياسين العمراني436 30688

أزياللرشيد خطاب ايت437 30690

أزياللهشام بادو438 30692

أزياللكوثر بوعباد439 30693

أزياللمحمد أبالغ440 30696

أزيالللحسن حيون441 30699

أزياللعلي بزمير442 30700

أزياللالعزيز عبد بويكنيفن443 30702

أزياللمحمد الصالحي444 30703

أزياللالرحمان عبد فرحان445 30704

أزياللمحمد احنصال446 30707

أزياللعبدالعالي الفاضلي447 30708

أزياللحسن امزيلي448 30709

أزياللسعيد اسحراو449 30710

أزياللالصغير محمد حاضوض450 30712

أزيالليونس ابورك451 30717

أزياللخليفة عزوب452 30719

أزياللنورة نورالدين453 30723

أزياللالرحمان عبد الوردي454 30724

أزياللابراهيم لعيطي455 30725

أزياللرشيد نور456 30726
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللمصطفى هموا457 30727

أزياللحفيظة اوجوت458 30728

أزياللامحمد وقديم459 30729

أزياللاملصطفى بوه460 30730

أزياللهند أزروال461 30731

أزياللنورالدين مري ايت462 30736

أزياللرشيد حسناوي463 30738

أزياللخديجة الراجي464 30740

أزياللمحمد بوهالل465 30742

أزياللمحمد برعوز466 30743

أزياللحميد اكن467 30748

أزياللحبيبة ايتلحسن468 30750

أزياللحسن شافع469 30753

أزياللمحمد سعيد بن470 30755

أزياللنبيل الصديقي471 30756

أزياللياسين جا ايت472 30759

أزياللاملولى عبد الفاطمي473 30760

أزياللياسين دعغي474 30761

أزياللحسن أزرور475 30763

أزياللالرحمان عبد أيتباحمو476 30764

أزياللالحفيظ عبد خازمة477 30765

أزياللرشيد حجاج478 30767

أزياللهللا عبد بوطالب479 30768

أزياللادريس لحسن وبن480 30772
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللالحق عبد جواد481 30773

أزياللمصطفى امدون482 30774

أزياللحسن امولى483 30775

أزياللالرحيم عبد زروالي484 30780

أزياللعزيز مريشا485 30782

أزياللجواد زروالي486 30784

أزياللابراهيم منصور ايت487 30785

أزياللرضوان حمداني488 30789

أزياللمحمد بنيطو489 30790

أزياللجواد شاكر490 30791

أزياللسعيد اكن491 30792

أزياللالصمد عبد بلوزة492 30793

أزياللفاطمة عماوي493 30794

أزياللمحمد دوخو494 30795

أزياللبشرى تغفيست495 30796

أزياللربيعة مصال496 30797

أزياللمحمد ملخنطر497 30798

أزياللالكريم عبد جمال498 30800

أزياللجميلة الدجاني499 30801

أزياللفاطمة الكاموس500 30802

أزياللكريم مسكيتو501 30803

أزياللاسحاق ايتبراهيم502 30804

أزيالللحسن ورجدال503 30807

أزياللاسماء الدادس ي504 30808
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللنورة اعطار505 30811

أزياللالعاطي عبد مشكوري506 30815

أزياللصوفية ناجيب507 30816

أزياللالرحيم عبد جان508 30817

أزياللفتيحة مصادي509 30818

أزياللنوال اكوراي510 30820

أزياللاللطيف عبد شكير511 30823

أزياللهدى املعطي ايت512 30824

أزياللفاطمة اكن513 30825

أزياللسكينة بوداود514 30826

أزياللإلياس سهيل515 30827

أزياللحليمة خرواش516 30828

أزياللمراد العطاوي517 30830

أزياللعائشة ابراهيم أيت518 30831

أزياللفتيحة بورشيش519 30833

أزياللحليمة امعمي520 30835

أزياللمحمد زيدان521 30837

أزياللبوعزة اوراغ522 30838

أزياللحسناء سكيني523 30840

أزياللسعاد منصور ايت524 30841

أزياللفاطمة دحمان525 30842

أزياللامان شاجع526 30844

أزياللعائشة اعلي527 30845

أزياللالحافظ عبد بويكضاض528 30846
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللحياة اجماع529 30847

أزياللإلهام العشابي530 30848

أزياللالسعدية ازملاض531 30851

أزياللياسين عزار532 30852

أزياللمحمد توفيق533 30856

أزياللمحمد تفوزارت534 30858

أزياللالرحيم عبد أمجال535 30860

أزياللاحماد عال536 30862

أزياللالغني عبد حاضوض537 30864

أزياللعزيز العطاوي538 30868

أزياللرشيد حليم539 30870

أزياللخديجة بوشبورة540 30872

أزياللعمر أعوفي541 30874

أزياللزهرة ارحو542 30876

أزياللناصر الطائع543 30877

أزياللادريس بوحا544 30879

أزياللبالل محفوظ545 30881

أزياللحسناء فاتح546 30885

أزياللحدو اشقير547 30886

أزياللمينة خويا ايت548 30890

أزياللياسين واشو549 30892

أزياللسعاد جودات550 30896

أزياللمحمد اختي551 30897

أزياللخديجة ابراهيم أيت552 30898
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اململكة املغربية
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللامين ايتمري553 30899

أزياللمريم رزوقي554 30900

أزياللمريم الكوزي555 30902

أزياللاحمد بومهدي556 30903

أزياللحميد القرواني557 30904

أزياللعتيقة بهلولي558 30907

أزياللرشيد مرباح559 30908

أزياللعائشة حدو أيت560 30912

أزيالليوسف فارس561 30917

أزياللهشام البلغيثي562 30918

أزياللنعيمة اخشت563 30920

أزياللنزهة كمالي564 30923

أزياللمريم مرزوك565 30925

أزياللالسعدية خيدي او ايت566 30926

أزياللحنان غمادي567 30928

أزياللحميد امكون568 30930

أزياللمحمد مطهار569 30933

أزياللفاطمة امللوكي570 30936

أزياللهشام أعدو571 30941

أزياللنعيمة احتاسن572 30944

أزياللاملهدي عبود ايت573 30946

أزياللحياة زكي574 30947

أزياللمحمد قافو575 30954

أزياللفاطمة امها576 30955
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اململكة املغربية
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللحنان حمو ايت577 30956

أزياللالحسين ايتلعريف578 30957

أزياللحسن أيتوشطو579 30958

أزياللمحمد انعالف580 30960

أزياللسليمان زموري581 30965

أزياللمصطفى علي سيدي ايت582 30968

أزياللباعوش كريمة583 30969

أزياللمحمد الداودي584 30971

أزياللجمال عابد585 30972

أزياللعثمان غاندي586 30973

أزياللايوب اعوري587 30974

أزياللالكريم عبد مخليف588 30975

أزياللحسن بنحرير589 30978

أزياللاملجيد عبد عمي بن590 30979

أزيالليوسف ازيوحي591 30980

أزياللخالد هللا عبد ايت592 30981

أزياللغزالن اوزو ايت593 30983

أزياللابراهيم تحسيت594 30984

أزياللعزيز الوردي595 30985

أزياللمحمد افقير596 30987

أزياللعصام فائقي597 30991

أزياللسفيان جليل598 30992

أزياللالعزيز عبد حرث599 30993

أزياللعمر اكتير ايت600 30994
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللخديجة بودجميع601 31000

أزياللادريس بنسعيد602 31002

أزياللحسن بوعياد603 31003

أزياللمريم الجمعاوي604 31004

أزياللحسناء فريد605 31006

أزياللمحسن الزيتوني606 31007

أزياللفوزية املوفري607 31010

أزياللالكريم عبد لوالجي608 31011

أزياللشرف كريم609 31015

أزياللسفيان نجاح610 31016

أزياللسومية بناية611 31017

أزياللنورة الشاكري612 31019

أزياللمحمد اوشريف613 31020

أزياللمنى املجاهد614 31022

أزياللجواد اعرابن615 31024

أزياللفاطمة الحنصالي616 31026

أزياللامينة بوتشتوين617 31027

أزياللمريم تمكرود618 31028

أزيالليوسف أعبي619 31032

أزياللعبدالاله اقاس ي620 31034

أزياللالسالم عبد شرو ايت621 31035

أزياللالسعدية بورفاض622 31036

أزيالليوسف دابش623 31040

أزياللنابل يحيى624 31041
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللكمال الجوهري625 31043

أزيالللطيفة الوحالني626 31044

أزياللحياة بالل627 31045

أزياللسميرة بورحيم628 31047

أزياللنادية لسبير629 31048

أزياللمحمد الوحماني630 31049

أزياللسليمان واخوم631 31050

أزياللمحمد املكاوي632 31052

أزياللساعيد اجنا633 31053

أزياللالحسين اعصام634 31054

أزياللنسرين هياللي635 31055

أزياللاشرف اشلعون636 31057

أزياللفاطمة درعاوي637 31059

أزياللفدوى رداوي638 31063

أزياللسميرة رداوي639 31064

أزياللخالد ايتغورت640 31065

أزياللاوعاشور يونس641 31066

أزياللحسناء لكطوي642 31067

أزياللصالح كدة بن643 31068

أزياللحسناء دومازي644 31070

أزياللمنى اورير645 31071

أزياللخديجة باسة646 31073

أزياللمراد املامون647 31074

أزياللمحسين القصري648 31075

27 / 56



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللحسناء كورو ايت649 31077

أزياللالهام لحلو650 31081

أزياللجمال اويشو651 31082

أزياللسعاد رحو ايت652 31084

أزياللسميرة اكناو653 31086

أزياللسفيان شباك654 31087

أزياللحسن الخلطي655 31088

أزياللسمية العسولي656 31089

أزياللسليمان الحمري657 31090

أزياللمريم لحسن أيت658 31091

أزياللبسمة جدي659 31092

أزياللشرف املنياري660 31094

أزياللالحليم عبد بازهرة661 31095

أزياللسميرة مربطي662 31096

أزياللوفاء عدي بن663 31097

أزياللهند اصالعل664 31098

أزياللحسن احسين أيت665 31099

أزياللحسن اكنيون666 31100

أزياللمحمد زاهير667 31102

أزياللالزهراء فاطمة رحال ايت668 31103

أزياللحميد زايد ايت669 31104

أزياللرجاء احبوش670 31105

أزياللدنيا الطائفي671 31106

أزياللهند منير672 31108
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  
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النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللحسن عابد673 31109

أزيالليوسف الناصري674 31110

أزياللمنير نجاح675 31111

أزياللايوب اتمكونت676 31112

أزياللجمال موكيل677 31114

أزيالليونس العيدي678 31116

أزياللالسعدية امالل679 31117

أزياللسعاد زعراطي680 31118

أزياللمحمد اتوقجت681 31119

أزياللاملصطفى نمزيلن682 31121

أزياللمراد العتبي683 31125

أزيالللبني اوحنين684 31126

أزياللالغني عبد حنصالي685 31127

أزياللنعيمة الحساني686 31128

أزياللالعالي عبد بوزدوي687 31130

أزياللكلثومة جدة بن688 31131

أزياللالصديق اوزاري689 31132

أزياللاسماعيل اوبنهير690 31133

أزياللاملالك عبد دحاني691 31134

أزياللتوفيق بومليك692 31135

أزياللربيع البرج693 31138

أزياللمحمد موالي694 31139

أزياللجواد العزاوي695 31140

أزياللادريس مستور696 31142
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  
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النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللعبدهللا بكا  نايت697 31144

أزياللعصام املخير698 31147

أزياللنجيب قدور بنعلي699 31148

أزياللنورة زايد ايت700 31152

أزياللنعيمة كرموزي701 31157

أزياللدادس ي ميمون702 31158

أزياللغيثة أقبلي703 31159

أزيالليوسف أسفاري704 31160

أزياللايمان بنعدي705 31168

أزياللكوتر بوطالب706 31169

أزياللزهور شيبوب707 31170

أزياللرشيد مرشد708 31172

أزياللراضية اسبعين709 31173

أزياللسعيد الناصري710 31174

أزياللياسين خرواش711 31177

أزياللنزهة وسين712 31178

أزياللخالد زروالي713 31181

أزياللالزهرة جابر714 31184

أزياللخديجة امزيل715 31185

أزياللسمير مخلوف716 31187

أزياللسميرة مدوا717 31190

أزياللزليخة اعليجان718 31191

أزياللمليكة الكاموس ي719 31193

أزياللفاضمة هاللي720 31194
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللالعزيز عبد مسعودي721 31197

أزياللنعيمة اوعمي722 31198

أزياللسناني عصام723 31199

أزياللفدوى اعباد ايت724 31200

أزياللسارة وشاشا725 31201

أزياللاشرف حكام726 31202

أزياللأسماء بودروز727 31205

أزياللمريم زنان728 31208

أزياللاملصطفى حمود729 31209

أزياللبشرى اعبدي730 31212

أزياللنزهة حاجين731 31213

أزياللرشيد حسناوي732 31214

أزياللاكرام ابراغ733 31215

أزياللسناء الناجي734 31216

أزياللحنان برغيزي735 31219

أزياللحسناء الفراغ736 31222

أزياللكريمة مزوز737 31223

أزياللحسن اشاللف738 31224

أزياللحفيظة دوالقرنين739 31225

أزياللنادية العمري740 31226

أزياللالصمد عبد الساعيدي741 31227

أزياللالسعدية بنغاء742 31230

أزياللفاطمة اتمكونت743 31231

أزياللحكيمة اوبني744 31232
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللفدوى حناني745 31233

أزياللرشيد ابوسعود746 31234

أزياللحسام مخططف747 31235

أزياللسلوى الغياتي748 31237

أزياللعماد بدوش749 31238

أزياللسناء زهيري750 31239

أزياللسميحة الخبلي751 31240

أزياللاسماعيل واوغيغيط752 31241

أزياللنجاة البوعناني753 31242

أزياللاجميعة موس ى بن754 31244

أزياللالكبير عبد لعميري755 31246

أزياللرجاء مفتاح756 31247

أزياللالعاطي عبد شكوري757 31249

أزياللهشام العايدي758 31250

أزياللحياة بوالل759 31254

أزياللخديجة الشرفاوي760 31257

أزياللاحمد عاطيفي761 31258

أزياللمحند بيا تا ايت762 31259

أزياللمحمد انكور763 31260

أزياللليلى البير764 31262

أزياللمحمد بورحيم765 31263

أزياللمريم عدوي766 31266

أزياللسعاد امعتب767 31268

أزياللويعزان الغني عبد768 31269
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزيالللبنى كمالي769 31270

أزياللفاطمة قنوش770 31271

أزياللهند قزدبار771 31273

أزياللعائشة براهيم خويا772 31274

أزيالللبنى الراي773 31275

أزياللالعزيز عبد العسري774 31276

أزياللعبداملومن بنشطو775 31281

أزياللسكينة بناني776 31282

أزياللمصطفى زغار777 31283

أزياللسعاد زاهري778 31286

أزياللحنان بعزاوي779 31288

أزياللمريم سعيد ابو780 31289

أزياللسناء أدادس781 31290

أزياللخديجة رفيع782 31291

أزياللمحمد تقبيبت783 31292

أزياللابراهيم الخالدي784 31293

أزياللبشرى ازاك785 31294

أزياللالعزيز عبد حمو ايت786 31296

أزياللليلى رفيق787 31298

أزياللفاطمة توفيق788 31299

أزياللسعيد بيقت789 31300

أزياللاحمد واوغيغيط790 31301

أزياللرجاء قافو791 31302

أزياللمحمد حبيب792 31303
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أزياللاللطيف عبد الاشهب793 31304

أزياللرشيد شيبوب794 31306

أزياللفاطمة لعالم795 31310

أزياللالزهراء فاطمة مري ايت796 31311

أزياللرض ى حنتوم797 31312

أزياللمريم بنيوسف798 31314

أزياللسمية النصيري799 31315

أزياللعزيزة سعيف800 31316

أزياللخديجة احنصال801 31317

أزياللرشيد بوتروايت ايت802 31322

أزياللهللا عبد اعريبة803 31323

أزياللسهام فهري804 31324

أزياللمحمد اعنيبة805 31327

أزياللالزهراء فاطمة اوفطنى806 31328

أزياللنورة اوبولي807 31329

أزياللاللطيف عبد الوحماني808 31330

أزياللزكرياء مونير809 31334

أزياللهند بنتعرابت810 31335

أزياللنورة فائز811 31336

أزياللرجاء ملواني812 31337

أزياللالزهراء فاطمة بوجنوي813 31338

أزياللعزيزة الطاهر ايت814 31340

أزياللالزهراء فاطمة اوفالح815 31344

أزياللالرحيم عبد سليمان816 31346
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أزياللمحمد امزيل817 31348

أزياللالحسين بوتمزوغت818 31351

أزياللمراد امعال819 31352

أزياللاملهدي مرعوش820 31355

أزيالللحسن زتوني821 31358

أزياللوليد واشواش822 31360

أزياللالسعدية موالي823 31361

أزياللياسين الحكيم ابن824 31362

أزياللوسيم موجان825 31364

أزياللالزهراء فاطمة مرشيد826 31365

أزياللمريم محند س ي ايت827 31366

أزياللهللا عبد شاوي828 31367

أزياللحنان موجان829 31368

أزياللالزهراء فاطمة كرواحي830 31369

أزياللاحالم اعجيك831 31370

أزياللاملصطفى اعوفي832 31371

أزياللحنان لكروتي833 31373

أزياللسناء الكاموس ي834 31374

أزياللسلوى صحبشيخ835 31375

أزياللالسعدية العوفي836 31376

أزيالليونس مشاش837 31377

أزياللصفاء اجبلي838 31378

أزياللوفاء املجدوبي839 31379

أزياللحسناء والشيخ840 31380
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مزدوجالتخصص

أزياللاملعيد زيدوح841 31381

أزياللنوال اكلوان842 31382

أزياللخديجة قسام843 31383

أزياللنزهة حنيني844 31385

أزياللحنان واشو845 31386

أزياللابراهيم امكون846 31388

أزياللعصام قدوري847 31389

أزياللكريمة الوعرابي848 31390

أزياللكلثومة مسري849 31392

أزيالليدير ايت يونس850 31393

أزياللرابحة امسكان851 31394

أزيالللبنى جبور852 31395

أزياللسومية ثابت853 31398

أزياللمحماد أوقارو854 31401

أزياللرجاء اقيو855 31402

أزياللكريمة بوخمن856 31403

أزياللحكيم الغزوي857 31404

أزياللايوب اصيل858 31405

أزياللالزهرة فاطمة وبوح859 31406

أزياللهشام ادريس ابن860 31407

أزياللمريم أعباس861 31408

أزياللخديجة وغبار862 31410

أزياللزهيرة الاحمدي863 31411

أزياللفاتحة عنوش864 31414
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللحسن فقار865 31415

أزياللحسن فاضل866 31416

أزياللسمية امكسا867 31417

أزياللمصطفى اعدو868 31418

أزياللعزالدين رضواني869 31419

أزياللفاطمة نصيف870 31420

أزياللفاطمة ليحضاري871 31421

أزياللسكينة بناية872 31422

أزياللنعيمة أوحني873 31423

أزياللمريم فاتح874 31425

أزياللخولة الحنكي875 31426

أزياللسيهام اولهي876 31427

أزياللفدوى شطاوي877 31428

أزياللمحمد اوريحة878 31429

أزياللمحمد احريزة879 31430

أزياللخالد عمراوي880 31432

أزياللمحمد مطفي881 31433

أزياللعادل مطفي882 31434

أزياللمصطفى صبري883 31435

أزياللرشيدة عموش884 31436

أزياللفيصل الشفعي885 31437

أزياللمريم اتمزيلت886 31438

أزياللمصطفى اكلي887 31439

أزياللزكرياء ملوكي888 31440
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 """""2017يونيو """" 
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللإسماعيل فاضل889 31441

أزياللامل امصاد ايتعلي890 31443

أزياللمحمد فطور891 31444

أزياللانس لوتفي892 31445

أزياللعبدهللا نمزيلن893 31447

أزياللفاطمة احنحاو894 31448

أزياللوجدان ليلي895 31449

أزياللنوال املنصوري896 31450

أزياللحسناء صمودي897 31455

أزياللخالد دوهو ايت898 31457

أزياللصابر احماد الحاج أيت899 31459

أزياللمينة كرامت900 31460

أزياللنورة السالم بنعبد901 31461

أزياللحميد جبوجا902 31462

أزياللجيهان الراغي903 31464

أزياللعثمان حنصالي904 31466

أزياللمريم لحسن ايتخويا905 31467

أزيالليونس ظاهر906 31468

أزياللاللطيف عبد سليمان907 31471

أزياللحسن اعرابن908 31472

أزياللأحنصال مصطفى909 31473

أزياللفدوى لنداوي910 31475

أزياللمحمد فقاري911 31476

أزياللكمال الحسوني912 31478
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللادريس ملعلم913 31482

أزياللسليمان خرباش914 31483

أزياللثورية بالل ايت915 31484

أزياللجواد العمراوي916 31485

أزياللحمزة سكني917 31489

أزياللامال الواسقي918 31490

أزياللصوفيا بوكدر919 31491

أزياللنعيمة معلوف920 31492

أزياللفاطمة عزام921 31494

أزياللالياس الزين922 31496

أزياللحسن تحباريت ايت923 31497

أزياللعفراء بوفرنو924 31499

أزياللمريمة احمي925 31500

أزياللزاهية والطاس926 31502

أزيالليونس زروالي927 31503

أزياللهشام الدين نور928 31504

أزياللسعاد مندر929 31506

أزياللنجاة بيروز930 31508

أزياللالحسين أمغراس931 31510

أزياللعبدهللا الخياطي932 31515

أزياللامحمد صابر933 31517

أزياللبوشرى دواني934 31519

أزياللفتيحة منتصر935 31520

أزياللمحمد الناصري936 31521
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مزدوجالتخصص

أزياللاحمد اجبلي937 31522

أزياللمحمد بويحلين938 31523

أزياللالغني عبد أمين939 31524

أزياللنوال الراوي940 31525

أزياللمحمد ناصر ايت941 31526

أزياللسعيد الخيار942 31529

أزياللعثمان بري943 31533

أزياللاملصطفى نقوش ي944 31540

أزياللالحكيم عبد بغداوي945 31541

أزياللالزهراء فاطمة صليعي946 31543

أزياللاملعطي الرحالي947 31544

أزياللحجاج بلحسن948 31546

أزياللحنان اخزيز949 31547

أزياللمباركة فيه الخير950 31551

أزياللاحمد اجبور951 31552

أزياللاملصطفى بنعدي952 31553

أزياللكنزة لبهوج953 31554

أزياللعزيزة ادريب954 31557

أزياللمحمد أحساين خويا955 31558

أزياللامحند سري956 31559

أزياللسميرة الراشدي957 31560

أزياللالباشير أعبي958 31561

أزيالليطو معروفي959 31562

أزياللسعيد ندير960 31563
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أزياللسعاد وزينب961 31564

أزياللمريمة ادراوي962 31565

أزياللحنان اوس ي ايت963 31566

أزياللمريم رزوقي964 31567

أزياللمحمد وكنوز965 31568

أزياللحسناء بلحسن966 31569

أزياللمحمد الحجاجي967 31570

أزياللفاطنة الراجي968 31572

أزياللسومية عاطف969 31573

أزياللرضوان عساوي970 31574

أزيالللحسن بادو971 31575

أزياللاملختار كمار972 31580

أزياللاحمد العمري973 31643

أزياللمينة املعزاز974 31644

أزياللفاطمة اكشيرد975 31648

أزياللهمصلة محمد976 31655

أزيالللحسن بنحادة977 31657

أزياللعزيزة النبيد978 31663

أزياللحميد جبران979 31664

أزياللنادية رشداوي980 31676

أزياللاللطيف عبد شاهين981 31692

أزياللالسعدية وديد982 31693

أزياللثورية شامل983 31704

أزياللسناء مورشيد984 31862
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أزياللعبدالرحيم ملغيربي985 31863

أزياللعبدالجليل الزيتوني986 31871

أزياللعائشة ليام مسلك987 31876

أزياللكريمة املزاني988 31878

أزياللتوفيق لعزيز989 31898

أزياللالباسط عبد منصوري990 31939

أزياللمحمد حربوني991 31964

أزيالليونس ابشير992 31999

أزياللمعاذ الاعشير ايت993 32106

أزياللهللا عبد القرش ي994 32124

أزياللالسعيد بوكماز995 32228

أزياللمريم سحري996 32324

أزياللخديجة عصام997 32353

أزياللمحمد شهبون998 32417

أزياللعزيز أوعكي999 32423

أزياللنورة فرش ي1000 32426

أزياللاللطيف عبد خالد1001 32427

أزياللرابحة واعدي1002 32433

أزياللخالد بلقاس1003 32434

أزياللياسين القرواني1004 32440

أزياللسارة دردر1005 32551

أزياللحسناء إعزة1006 32597

أزياللاكرام رائف1007 32601

أزياللاملصطفى خويض1008 32642
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أزياللعزالدين العياد1009 32659

أزياللحسناء فاضلي1010 32662

أزياللمريم الخروبة بطل1011 32675

أزياللسكينة اوكويس1012 32679

أزياللمعاد املعطاوي1013 32680

أزياللنجاة اعليوان1014 32703

أزياللصالح لقرع1015 32707

أزياللخديجة مزي1016 32710

أزياللحسن عمراوي1017 32712

أزياللالرحيم عبد زروالي1018 32719

أزياللحسن بنقى1019 32721

أزياللزهور رؤوفي1020 32755

أزياللحبيبة لنهي1021 32758

أزياللحميد فاضيل1022 32766

أزياللالدين نور العرفي1023 32791

أزياللمحمد قالدة1024 32805

أزياللاعريم ايت بوعزة1025 32839

أزياللسعاد الطيبي1026 32850

أزياللالصالحة طانك1027 32856

أزياللعائشة الوحيدي1028 32862

أزياللهشام ارشيدي1029 32882

أزياللالاله عبد اكناناش1030 32883

أزياللاملصطفى الفزازي1031 32884

أزياللفراحي فاطمة1032 32887
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللعبدالرحمان الخليوي1033 32891

أزياللحورية علي ايت1034 32908

أزياللفاطمة هشامي1035 32934

أزياللياسمين بوتوش1036 32937

أزياللمريم انس1037 32941

أزياللعيس ى زكزى1038 32942

أزياللعياد الرحمان عبد بن1039 32943

أزياللالزهراء فاطمة الوردي1040 32944

أزياللرشيد تزضين1041 32945

أزياللعبدالوهاب سرار1042 32946

أزياللخالد بوسالمة1043 32947

أزياللكوثر طويل1044 32948

أزياللمنير مروان1045 32949

أزياللالسعيد الدهبي1046 32950

أزياللمريم حامي1047 32957

أزياللفاطمة بنسالم1048 32959

أزياللجواد اعروص1049 32962

أزياللوديع املهنديس1050 32965

أزياللياسين زهدي1051 32966

أزياللكوثر اقنيدر1052 32967

أزياللمكروش خديجة1053 32969

أزياللكمال اعطار1054 32970

أزياللالعزيز عبد اعيوي1055 32972

أزياللعصام عباد بن1056 32973
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزيالللطيفة وعزان1057 32974

أزياللمحسن بسابي1058 32978

أزياللالزهراء فاطمة سميح1059 32979

أزياللكوثر اميح1060 32981

أزياللابتسام ابيه1061 32982

أزياللزوهير الوزكيتي1062 32983

أزياللالزهراء فاطمة التاغي1063 32985

أزياللحمزة لغالم1064 32986

أزياللحسناء اعبيد1065 32988

أزياللاملصطفى وعزان1066 32992

أزياللغزالن الجيب1067 32994

أزياللحسناء بوجان1068 32997

أزياللفاطمة بوإزماون1069 32998

أزيالليوسف عتيق1070 32999

أزياللعصام البرنوس ي1071 33001

أزياللحسن تزضين1072 33002

أزياللخالد سرسيف1073 33003

أزياللمحمد البهلولي1074 33004

أزياللرشيدة واقجا1075 33005

أزياللمحمد لزرق1076 33006

أزياللالهام العيس ي1077 33010

أزياللغزالن زهور بن1078 33016

أزيالليونس حبيبي1079 33018

أزيالليوسف اخشاب1080 33020
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللعثمان تزكبا1081 33022

أزياللاحمد البناكي1082 33027

أزياللاحمد حسو ايت1083 33029

أزياللرشيد حمو ايت1084 33032

أزياللالحسين بنتيفاست1085 33034

أزياللسكينة مورو1086 33041

أزياللالدين نور العفوي1087 33042

أزياللمحمد واخير1088 33044

أزياللجواد بشار1089 33049

أزياللفيصل خبوس1090 33050

أزياللهشام الربيب1091 33057

أزياللهللا عبد زين1092 33060

أزياللسناء ابوقرون1093 33065

أزياللزهيرة وزكان1094 33068

أزياللعبدالعزيز أبوخام1095 33070

أزيالللبنى يحياوي1096 33073

أزياللسفيان مقور1097 33074

أزياللاشرف بوزيان1098 33076

أزياللأمينة الورض ي1099 33082

أزياللهشام بارا1100 33083

أزياللخديجة العثماني1101 33084

أزياللفاضمة ملان1102 33086

أزيالليوسف البزاوي1103 33087

أزياللعلي الزكي1104 33088

46 / 56



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللمحسن بديع1105 33092

أزياللسميرة الكمالي1106 33094

أزياللعزيز بوبكران1107 33097

أزياللأمين لجوني1108 33098

أزياللغزالن الورض ي1109 33100

أزياللالغني عبد اعمر1110 33101

أزياللوردة املالكي1111 33109

أزيالليوسف امنزو1112 33111

أزيالللحبيب رزاد1113 33113

أزياللعزيزة الشحمي1114 33116

أزياللعزالدين الداودي1115 33124

أزياللعزيزة بوخالف1116 33162

أزياللفطومة ابونصر1117 33163

أزياللإكرام السوداري1118 33165

أزياللهدى عبدالرزاق1119 33166

أزياللفاطمة أوغنيش1120 33171

أزياللفتيحة اشرايبي1121 33177

أزياللمحمد الرخموم1122 33178

أزياللزهور وبايدو1123 33182

أزيالليوسف الكندولي1124 33186

أزياللخديجة مسعود1125 33189

أزياللبوشرى اجغيغ1126 33194

أزياللهللا عبد وحداش1127 33207

أزياللمحمد سيجحا1128 33214
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللمحمد لغريس ي1129 33215

أزياللالحق عبد شكي1130 33226

أزياللسعيد بوزا1131 33232

أزياللمحمد العسولي1132 33247

أزياللحميد الوردي1133 33248

أزياللمنى عركابي1134 33280

أزياللنهال بدو1135 33293

أزياللسعاد أفقير1136 33336

أزياللالزهراء فاطمة البدوي1137 33337

أزياللسميرة الدحاني1138 33339

أزياللمريم املرتدى1139 33340

أزياللوداد بوشمة1140 33341

أزياللبشرى بومهدي1141 33343

أزياللسناء بوتكوس1142 33346

أزياللفاتحة الزايد1143 33347

أزياللإكرام عدو1144 33356

أزياللاسماعيل موالي موكيل1145 33359

أزياللايوب ارغيس1146 33361

أزياللإلهام الريحاني1147 33363

أزياللالصغير لفقير1148 33366

أزياللالسالم عبد العمري1149 33367

أزياللحفيظة الخرخاش1150 33368

أزياللاملولودي افضيل1151 33408

أزياللسناء املراوي1152 33410
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللخالد البوسعيدي1153 33411

أزياللحنان شنان1154 33412

أزياللزبيدة نحيلة1155 33417

أزياللنعيمة بربيس1156 33420

أزياللصالح رابعي1157 33421

أزياللالحاجة الغلبي1158 33422

أزياللياسين كبوري1159 33424

أزياللجمعة مومادي1160 33437

أزياللالشرقي التابت بن1161 33438

أزياللمحمد القانتي1162 33439

أزياللالصحراوي مليجي1163 33444

أزياللفاطنة دقيق1164 33446

أزياللفتيحة قضبي1165 33447

أزياللعلي أقريض1166 33451

أزياللمنية علوي اسماعيلي1167 33454

أزياللاسية مستحسن1168 33458

أزياللحنان بنعياد1169 33461

أزياللفتيحة الصافي1170 33462

أزياللاسماعيل يقوتي1171 33468

أزياللعادل أكجيل1172 33470

أزياللزينب الصافي1173 33472

أزياللسميرة باربو1174 33473

أزياللكريمة الفقه1175 33475

أزياللجواد الدغمي1176 33477
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مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللمحمد زيان1177 33478

أزياللموراد عكاوي1178 33479

أزياللفريد بوغار1179 33480

أزياللحنان حمزاوي1180 33481

أزياللعزيزة التومازي1181 33482

أزياللمليكة صبري1182 33483

أزياللسعدية اللة شرفي1183 33484

أزياللاحماد وعكي1184 33485

أزياللحميد خوالن1185 33486

أزياللجميلة اوعساري1186 33487

أزياللاملصطفى براهمي1187 33488

أزياللعائشة لعيادي1188 33489

أزياللنوال عكي1189 33491

أزياللرشيدة اقمري1190 33492

أزياللعسو بن بوغار1191 33493

أزياللمينة مرساوي1192 33496

أزياللاملجيد عبد بولحفة1193 33497

أزياللمارية هدنموس1194 33501

أزياللسعيد بومسيس1195 33506

أزياللفاطمة رشيدي1196 33507

أزياللرشيد بويج1197 33508

أزياللمصطفى وليلي1198 33509

أزياللنزهة تولي1199 33511

أزياللفهد بواعكاد1200 33512
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللفاطمة البعزاوي1201 33514

أزياللرشيد سهلي1202 33517

أزياللنورة حساوي1203 33519

أزياللطارق اتحيتاح1204 33520

أزياللالعلمي الشراط1205 33525

أزياللحفيظ ماموني1206 33541

أزياللحنا وليد1207 33554

أزياللفتاح محمادي1208 33560

أزياللسعيد اشو1209 33574

أزياللحنان لعفو1210 33588

أزياللابراهيم عكوران1211 33596

أزياللالحق عبد بوري1212 33599

أزياللالرحيم عبد النافعي1213 33609

أزياللمحمد امضوار1214 33618

أزياللعبدالرحيم تمغيت1215 33642

أزياللعبداملجيد دحمان1216 33974

أزياللاملحفوظ اوريكي1217 33979

أزياللابراهيم الطاهري1218 34002

أزياللرض ى محمد الطوخي1219 34083

أزياللمولودة سعادة1220 34359

أزياللالكبير عبد الشعبي1221 34374

أزياللخديجة الساهيلي1222 34749

أزياللفاطمة العزاي1223 34883

أزياللالواحد عبد الوافي1224 34898
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

أزياللكوثر انياكي1225 34954

أزياللحسناء الدين كريم1226 35006

أزياللالسعدية غزاوني1227 35016

أزياللمحمد سيدي عاش ي1228 35018

أزياللهشام املودن1229 35051

أزياللالزهراء فاطمة هدنموس1230 35128

أزياللادريس غانم بن1231 35327

52 / 56



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و التكوين املهين

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

بنصالح الفقيهاملعطوفي زينب1 20002

بنصالح الفقيهمبروك فاطمة2 20027

بنصالح الفقيهحرزاني بهيجة3 20030

بنصالح الفقيهالبارودي بهية4 20031

بنصالح الفقيهعلون مونية5 20032

بنصالح الفقيهزعزاع زهيرة6 20033

بنصالح الفقيهصالحي فاطمة7 20045

بنصالح الفقيهقرشاوي سومية8 20062

بنصالح الفقيهاعراب بن مريم9 20067

بنصالح الفقيهمازيغ الكريم عبد10 20068

بنصالح الفقيهرمزي امينة11 20069

بنصالح الفقيهتفغوين خديجة12 20075

بنصالح الفقيهزهواني سمير13 20078

بنصالح الفقيهمسرار احسان14 20083

بنصالح الفقيهزراب الزهراء فاطمة15 20088

بنصالح الفقيههاشمي هشام16 20102

بنصالح الفقيهالبوعابيدي حفيظة17 20103

بنصالح الفقيهالزنايدي محمد18 20104

بنصالح الفقيهماهر بشرى19 20107

بنصالح الفقيههدى بن فدوى20 20109

بنصالح الفقيهخويا عثمان21 20114

بنصالح الفقيهسدير ايوب22 20117

بنصالح الفقيهكسعاد الزهراء فاطمة23 20118

بنصالح الفقيهلخضر فتيحة24 20119
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رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

بنصالح الفقيهريحانة ياسين25 20123

بنصالح الفقيهالورصاني ازهور26 20124

بنصالح الفقيهالطراش خديجة27 20125

بنصالح الفقيهبطش حفيظة28 20126

بنصالح الفقيهشفيع حمزة29 20128

بنصالح الفقيهبادة اسية30 20129

بنصالح الفقيهطمار ايت الزهراء فاطمة31 20134

بنصالح الفقيهمستنصر نادية32 20136

بنصالح الفقيهالوالد عبدالرزاق33 20142

بنصالح الفقيهاليوسفي عالء34 20144

بنصالح الفقيهجهير مريم35 20147

بنصالح الفقيهشفيقي هدى36 20149

بنصالح الفقيهبوغاز الزهراء فاطمة37 20150

بنصالح الفقيهبوعبادي بوشرى38 20154

بنصالح الفقيهنصير سارة39 20162

بنصالح الفقيهفتاحي الكبير40 20166

بنصالح الفقيهالراجي ياسين41 20167

بنصالح الفقيهالبريني نهيلة42 20169

بنصالح الفقيهعائدي بشرى43 20176

بنصالح الفقيهجوهاري سمير44 20177

بنصالح الفقيهاليعقوبي هناء45 20181

بنصالح الفقيهرزاق مريم46 20186

بنصالح الفقيهاورنيش نزهة47 20193

بنصالح الفقيهريضة الدين صالح48 20196
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

مديرية التعيني

مباريات التوظيف مبوجب عقود بالنسبة للتعليم االبتدائي  

 """""2017يونيو """" 

النتائج النهائية مرتبة حسب أرقام االمتحان

رقم االمتحان

مزدوجالتخصص

بنصالح الفقيهالسكتاني محمد49 20198

بنصالح الفقيهسمحي ايمان50 20202

بنصالح الفقيهجريد مينة51 20203

بنصالح الفقيهفكري هجر52 20213

بنصالح الفقيهصبير نعيمة53 20216

بنصالح الفقيهالطاهري ابتسام54 20226

بنصالح الفقيهالكدواوي منال55 20231

بنصالح الفقيهباعت منال56 20232

بنصالح الفقيهالعتاق صالحة57 20241

بنصالح الفقيهلطيف نعيمة58 20243

بنصالح الفقيهابوجعفر سومية59 20253

بنصالح الفقيهسالم الزهراء فاطمة60 20257

بنصالح الفقيهزينب املالكي61 20260

بنصالح الفقيهالدين محي مصطفى62 20262

بنصالح الفقيهصوداري بديعة63 20277

بنصالح الفقيهعراض فاطمة64 20278

بنصالح الفقيهالدار مولى صفاء65 20281

بنصالح الفقيهشفيق الغاني عبد66 20284

بنصالح الفقيهالعروي سارة67 20287

بنصالح الفقيهالعطالتي يونس68 20288

بنصالح الفقيهتناني سميرة69 20293

بنصالح الفقيهدمراني بناصر70 20295

بنصالح الفقيهمزواري العربي71 20297

بنصالح الفقيهدرنك لوبنى72 20305
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بنصالح الفقيهخطابي نوال73 20323

بنصالح الفقيهالتجاني خديجة74 20328

بنصالح الفقيهعاملي سهام75 20336

بنصالح الفقيهغجدام مروان76 20338

بنصالح الفقيهنحيل ياسر77 20344

بنصالح الفقيهعلوي بوشرى78 20350

بنصالح الفقيهحداوي حسناء79 20362

بنصالح الفقيهاكرام فاطمة80 20369

بنصالح الفقيهمباكر عمر81 20380

بنصالح الفقيهمجاد لبنة82 20381

بنصالح الفقيهفائز حكيمة83 20401
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