
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  

رقم االمتحان

التخصص الرياضيات

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

يونس سليماني1 27002

يونس أوحلا2 27005

يوسف نوح3 27007

يوسف عكي4 27010

يوسف جعبان5 27014

يوسف تونسعدي6 27015

يوسف الفياللي7 27016

حييى املكاوي8 27019

ياسني شجري9 27020

ياسني الساهلي10 27022

ياسر  التعرميت علوي 11 27023

هشام عليلت12 27026

هشام عربي13 27027

هجر منتصري14 27029

نعيمة فقيدي15 27030

نعيمة اقدومي16 27031

نزهة اخلرواع17 27032

جنالء وكيب18 27033

نبيل بنيوسف19 27034

مينة املغين20 27037

موسى الغياص21 27041

مهدي املاموني22 27043

مصطفى مكان23 27046

مصطفى معيسو24 27047
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مصطفى كازا25 27049

مصطفى الناصري26 27051

مصطفى اصالح27 27052

مريم اخلضري28 27055

مروان جوهر29 27059

مراد حممودي 30 27060

مراد الرامي31 27062

حممد وحيد32 27063

حممد موتسني33 27065

حممد جماهد34 27067

حممد لطفين 35 27069

حممد فواجي36 27071

حممد صديقي37 27075

حممد حكيم38 27079

حممد حجي39 27080

حممد جواهري40 27082

حممد تقبيبت41 27084

حممد بكريم42 27088

حممد براش43 27089

حممد بدا44 27090

حممد ايتشتاش45 27091

حممد ايت بونة46 27092

حممد انفاوي47 27094

حممد العنرتي48 27098
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حممد العمراني49 27099

حممد احلاج50 27100

حممد البوزكراوي51 27101

حممد االخضري52 27102

حممد امخو53 27103

حممد  اوغبال 54 27107

حممد   بوشراك55 27108

حمسن لعويطري56 27110

مارية شال57 27113

ليلى املكاوي السليماني 58 27114

ليلة بن باري59 27115

لبنة تغرة60 27119

كمال موواقت61 27120

كمال ازملاض62 27121

كرمية بركاد63 27122

فاطمة الزهراء اوروس 64 27126

فاطمة  كلمام65 27127

فا طمة الزهراء زهدي66 27128

فؤاد البياض67 27129

غزالن شفيق68 27130

عمر وموش69 27132

عمر الدحاني70 27134

علية تالوي71 27135

علي القادري72 27136
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عالل اهلليل73 27137

عزيز سواقي74 27140

عزيز دادسي75 27141

عزيز حنيزيل76 27142

عتيقة بواميرازن77 27148

عبدالواحد اتربعت78 27151

عبداهلادي فراح79 27152

عبداجمليد بنمروس80 27154

عبدالكريم  األيوبي81 27156

عبدالغين احلمداوي82 27157

عبدالعزيز مرشيد83 27159

عبدالعزيز حسناوي84 27160

عبدالعالي هلاللي85 27161

عبدالعاطي العالوي86 27162

عبدالرحيم أشلول87 27165

عبد اهلادي حنني88 27169

عبد اجمليد اهلاكم89 27170

عبد اجمليد الشفيقي90 27171

عبد اهلل مورادي91 27172

عبد اهلل  أونيها92 27175

عبد الكريم موضين93 27176

عبد الفتاح  اسعاد 94 27178

عبد الغين نافيل95 27179

عبد الغين خملص96 27180
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عبد العظيم حمب 97 27182

عبد العالي زهري98 27184

عبد الصمد  الدوهو99 27188

عبد السالم أمزيل100 27189

عبد الرحيم العزيزي101 27190

عبد الرحيم  لوصيت102 27191

عبد الرمحان البارودي103 27192

عبد احلق قوريش104 27195

عبد االله  بوكريم105 27197

عبد  العالي عصفور106 27198

عائشة البدري107 27199

سهام شقالب108 27207

مسرية مرغادي109 27209

مسرية البعالوي110 27210

سلمى صلحي111 27211

سكينة ايت انزار112 27213

سعيد وجيب113 27215

سعيد لعواري114 27218

سعيد شاطر115 27219

سعيد اللويزي116 27222

سعيد الرفاعي117 27223

سعيد ابراغ118 27224

سامي امللوخي119 27228

زوهري بن الناجي120 27231
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زكرياء جالل121 27234

زبيدة امزيان122 27235

رضوان نفيعي123 27236

رشيد فركوس124 27239

رشيد سلوان125 27240

رشيد زوهري126 27241

رشيد  طعوش127 27243

دنيا صديق128 27247

دنيا  الزين 129 27248

خدجية العيساوي130 27250

محيد كرماني131 27255

محيد املذكوري132 27256

محو مصري133 27258

محزة بسباسي134 27262

محزة الراقي135 27263

محزة  ابولورد 136 27265

حليمة السعدية  وتغلياست137 27267

حسناء مردى138 27269

حسناء لعياطي139 27270

حسناء احلمار140 27272

جواد راضي141 27277

جواد احرير142 27278

مجيلة بوسهني143 27283

مجال بوالن144 27285
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تريام عثماني145 27287

تقبيبت احلسني146 27288

بوعزى زقالن147 27290

بوعزة العبدالوي148 27292

بوشعيب مجال149 27293

بن العبيد زويري150 27296

اخيلف واعبو151 27300

امال فخرالدين152 27304

املصطفى دمناتي153 27308

احلسني امسراو154 27313

احلبيب سعدان155 27315

اكرم  البارودي156 27317

امساء اشتكري157 27321

ادم عبد الغفور امسة158 27322

ادريس ناجي159 27323

ادريس خبداش160 27324

امحد معاوية161 27326

امحد قامسي162 27327

أيوب مرتبط163 27334

إنصاف  مصطفي164 27337

أمينة العينوس165 27340

أمساء سنان166 27344

أمساء بوهش167 27345

جميدة نافيد168 27347
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لبنى  اكوتي169 27348

بوشرى  أمني170 27349
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أميمة أسيكو1 21006

ابتسام ابوزيا2 21009

ابراهيم دابش3 21013

امحاد اوراحبة4 21015

احلسني بنيحيى5 21032

احلسني وبهو6 21035

املصطفى باحدو7 21040

املهدي السعيد8 21045

بشرى زيتوني9 21047

بشرى كنوز10 21049

ثورية  فوضال11 21056

مجال العسري12 21058

مجال بوديس13 21059

مجال مغري14 21060

جواد الشامي15 21062

جواد اهلواري16 21063

حسن بورزيق17 21066

حسن فارس18 21068

حسناء  الغربي19 21069

حسناء جرمون20 21070

محزة حبمى21 21079

محزة مدقون22 21080

محيد تدغوت23 21083

محيد لكالعى24 21085
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حنان  البارودي25 21087

حنان عو26 21092

خدجية بنان27 21098

خليد أزكيم28 21100

راحبة ايكن29 21103

رشيد اجليشي30 21105

رشيدة احلديوي31 21110

رضوان محوني32 21113

زايد امغاري33 21115

زكرياء بقلول34 21116

زهرة فقاري35 21118

زهور معداني36 21119

زينب أكزو37 21122

زينب اغدو38 21123

زينب بكار39 21124

زينب صابر40 21125

سعيد اوزرور41 21129

سعيدة  املاوي 42 21132

سفيان احلمداوي43 21135

سفيان جهاري44 21136

سكينة  مجال45 21138

سكينة حجوبي46 21141

سكينة وردي47 21143

سليمان بنعو48 21144
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سومية سربوت49 21152

سومية سويعد50 21153

صالح الدين مورادي51 21162

صليحة الناجي52 21163

طارق بلدي53 21164

طارق خموتي54 21165

عادل احملبوبي55 21167

عادل موفيد56 21168

عبد االله  بوعفية57 21170

عبد احلق أيت سيدي ابا58 21172

عبد احلليم اعبو59 21174

عبد احلميد الساهيلي60 21175

عبد الرمحان  نادر61 21177

عبد الرحيم  ايت حدو62 21179

عبد الرزاق اشحايم63 21182

عبد الرزاق اعموم64 21183

عبد الصمد بوخين65 21188

عبد العزيز الفرساوي66 21189

عبد العزيز حريز67 21190

عبد الفتاح بامحي68 21197

عبد النيب  إكلي69 21204

عبد اهلادي زيدان70 21207

عبداالله بصيلة71 21208

عبدالرمحان شهيد72 21209
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عبدالعزيز قسومي73 21211

عبدالعزيز هياللي74 21212

عبدالغاني غموج75 21213

عزيز حبييب76 21220

عزيز لبحيح77 21221

عزيز ملعنكد78 21222

عمر معطلة79 21226

فاطمة سالك80 21240

كوثر الكركاطي81 21250

حمسن اعراب82 21263

حمسن بوعالىل83 21265

حممد  احلكيم84 21267

حممد  جباري 85 21269

مريم  نعيم86 21299

مصطفى سعيد87 21307

مينة ملعلمي88 21314

يوسف مشال89 21355

يوسف كموح90 21361
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يوسف بنهنني1 31002

ياسني  منصر2 31006

نادية مكيالي3 31012

مصطفى بواهلدير4 31019

حممد فائز5 31031

حممد جوهر6 31037

حممد السعداني7 31043

حممد الزهراني 8 31044

حممد أمني دمران9 31051

حممد  صبار 10 31052

حمسن اعريوة11 31056

حلسن وشاكو12 31060

فاطمة اواعجيك13 31071

فاطمة الزهراء اودجمان14 31073

فاطمة الزهراء العمري15 31074

عماد شكري16 31078

عماد رظواني17 31079

عبداهلل  زاوك18 31082

عبد القادر غربي19 31089

عبد العزيز  الداودي20 31092

عبد الصمد تراييب21 31093

عبد الرزاق الزياني22 31095

عبد احلق  ايت بورحيم 23 31099

سناء العنزي24 31109
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سعيد ناشط25 31114

سعيد ازغيدي26 31117

رقية مسعودي27 31123

رجاء بلقايد28 31129

رانية رزق29 31130

خالد ايت لوهو30 31134

خالد  أيت أزروال31 31135

محيد مسكان32 31139

محيد حقي33 31141

محيد العساوي34 31142

محزة كرموت35 31144

حكيمة صفصاف36 31147

حفيظة  مسكان 37 31149

حفصة البدري38 31151

حسناء منصور39 31152

حسناء اهلامشي40 31153

جواد ودعي41 31155

مجال بومرسيط42 31157

جليلة النصر43 31158

بوعزة الديك44 31160

بوعبيد خربوش45 31161

بدر التجيدي46 31165

الصاديق مليسي47 31175

السعيد احملمدي48 31178
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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  

رقم االمتحان

الرتبية االسالمية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

إهلام معفر49 31194

إمساعيل املنصوري50 31195

15 / 32



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  

رقم االمتحان

الرتبية البدنية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

يونس الفاصح1 32002

يونس الغزوي2 32003

وفاء  مرزوقي3 32017

هشام جويف4 32018

نبيلة  مشخة 5 32024

نبيل قرواش6 32025

ماجدة غيدود7 32047

ملياء علمي8 32048

عبدالكريم رحاوي9 32062

عبداحلميد لشقر10 32065

عبد اللطيف بوعرودة11 32067

عبد الرحيم بيضيض12 32070

عبد الرحيم أحوجرير13 32072

طارق أدره14 32075

صالح الني لعناية15 32076

صالح الدين زروالي16 32078

صفاء اخلطابي17 32079

سوفيان الشرفاوي18 32080

مسري اشرف مشكار19 32084

مسيحة عاطني20 32085

مسية هراب21 32086

سفيان مرادي22 32089

سفيان عابيد23 32090

سعيد بوهريس24 32092
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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  

رقم االمتحان

الرتبية البدنية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

زكرياء الطاهري25 32098

خدجية املديوني26 32101

محزة أسكور27 32111

بوعبيد الشرقاوي28 32120

امني وزين29 32127

امني  نفور30 32128

املهدي فرحة31 32129

املهدي محداني32 32130

املهدي  وشنا 33 32134

ادريس هرى34 32140

امحد عباسي35 32141

ابراهيم اركون36 32143

أسامة الغرضاف37 32147
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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  

رقم االمتحان

الفلسفة التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

امساعيل حسناوي1 22010

امساعيل فارس2 22011

بدر احلجاجي3 22017

مجال  لعفو4 22019

رشيد أحدو5 22024

زهري بورحى6 22029

سعيد أبويعقوب7 22030

سكينة طال8 22034

طارق رزاق9 22037

عبد اهلل فضيلي10 22041

عثمان سعدان11 22045

عصام أعظيم12 22048

قانت املرابط13 22055

حمسن تربيعت14 22060

حممد افليحي15 22062

حممد زرياح16 22068

نورالدين غزوان17 22085

يسرى  كاسم 18 22093

يوسف عبو19 22095
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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  

رقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

يونس عزيزي1 29001

يوسف هجري2 29003

يوسف حدادي3 29004

يوسف باشوخ4 29005

هاجر  ولدشامة5 29021

نصر  بهالوي6 29025

جناة أهنانض7 29026

مليكة امنصور8 29029

مصطفى تاحلرتيت9 29032

مصطفى  اهنني 10 29033

مدحية الناشط11 29035

حممد مفتاح12 29036

حممد معوني13 29037

حممد لقاد14 29040

حممد اتاعيت15 29048

مارسيل محيدي16 29052

ماجدولني القدوري17 29053

فاطمة الزهراء بلكركور18 29062

فاطمة الزهراء االمني19 29063

فاطمة اشباخ20 29064

عمر توعو21 29067

عصام  الرامي22 29070

عزيز هريي23 29072

عبدالصمد لبزمي24 29077
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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  

رقم االمتحان

الفيزياء والكيمياء التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

عبد العزيز الصبحي25 29082

عادل بوركبة26 29086

سناء لفقيهي27 29092

سلمان ابن الفقيه28 29095

سفيان الوداعي 29 29098

سعيد حوام30 29101

سعيد إغري31 29103

زكرياء أبراغ32 29110

رشيد ناصري33 29115

رشيد فاضلي34 29117

خالد سعدوي35 29123

حسن ناشط36 29130

حسن شكاال37 29131

حسن تبيات38 29133

مجال اوسار39 29137

اميمة بودريوة40 29143

املصطفى احلدجاوي41 29147

الكبرية عالم 42 29149

امساعيل بوكريشة43 29155
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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  

رقم االمتحان

اللغة االجنليزية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

ياسني اموجان1 26007

وفاء سعيد2 26010

هند حكيم3 26018

نورة بلخاوى4 26024

نبيل تواتي5 26030

مليكة ابراو6 26035

مالك الرامحي7 26036

مريم  خلبالت8 26042

مروان السهييب9 26043

حممد فرواط10 26048

حممد سغوان11 26051

حممد خطاب12 26053

حممد حيان13 26054

حممد بنموسى 14 26055

حممد املهاجري15 26057

حممد املختاري16 26058

حممد اباخوش17 26063

حممد أمني الرامي18 26064

حممد  املسكي 19 26066

ليلى اوباجى20 26072

حلسن  ايت اكثري21 26076

كريم      ايوسي22 26078

فاطمة نادر23 26080

فاطمة الزهراء وركاوي24 26081
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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  

رقم االمتحان

اللغة االجنليزية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

عبدالرمحان اهلرتازي25 26098

طارق اللوكي26 26115

سكينة الداودي27 26131

سعدية   ماللي28 26139

رشيد شريف29 26152

رشيد الدرقاوي30 26154

خالد جنيد31 26160

حياة فضيلي32 26162

محزة نايت أمحد33 26168

حليم حمافظ34 26169

حفصاء بوكروم35 26171

حسناء مهدى36 26174

حسناء فضيلي37 26175

حسن تالزوكى38 26179

حسن بوقضيب39 26180

جواد بواكوا40 26184

جهاد الشهبونية41 26187

مجيلة ازيكوك42 26188

جداء املسكيين43 26189

بوبكر شهدي44 26190

بوبكر احلاجي45 26191

اميان رفاعي46 26195

اميان بهي47 26197

امني امزان48 26203
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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  

رقم االمتحان

اللغة االجنليزية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

امريم مجعااوي49 26208

امال  سريبو 50 26209

املصطفى  بن همو51 26210

السعودي زينب52 26211

احلسن مهري53 26212

امحد البغدادي54 26216

امحد   وجيب55 26217

ابراهيم حروشي56 26218

أمني نافري57 26222

إكرام بوقدري58 26224
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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  

رقم االمتحان

اللغة العربية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

أمحد ادجعي1 24003

أمحد وايف2 24004

ابتسام  الكرومي3 24008

ادريس احملمدي 4 24014

احلبيب املناجي اإلدريسي5 24017

السعدية  أورايف6 24020

الشرقاوي التمراوي7 24023

رشيد الورزادي8 24083

رشيد فيجل9 24084

زوهري سور10 24087

سعاد مستعني11 24092

سعيد أمعاز12 24093

سعيدة  أحمدوك13 24097

مسية حرباوي14 24101

مسرية احلسيين15 24103

سهام أكدال16 24107

شفيعة حديس17 24112

شهيدة العزوزي18 24113

صباح  العبسي19 24115

عبد احلق  البداوي 20 24121

عبد احلق باملادن21 24122

عبد احلليم  أمني22 24123

عبد الرمحان الوفادي23 24126

عبد الرزاق هشيمي24 24128
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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  

رقم االمتحان

اللغة العربية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

عبد السالم اوبوحى25 24129

عبد الصامد متوكل26 24130

عبد العزيز حسان27 24133

عبد الكبري  املفيد28 24135

عبد اللطيف كمال29 24136

عتيقة  مراوي30 24143

عزيزة  انتفي 31 24148

عواطف الناصريي32 24151

فاطمة  أيت حساين33 24154

فاطمة الزهراء  الشرقاوي 34 24157

فاطمة الزهراء امساعيلي35 24159

فاطمة الزهراء حتسيت36 24161

فاطمة الزهراء جناعي37 24164

فاطمة اهلش38 24166

فاطمة اهلو39 24167

فاطمة بنصاحل40 24168

فتيحة التاوتي41 24173

حمسن داوليت42 24189

حممد امين43 24194

حممد بامحو44 24196

حممد بومعزة45 24198

حممد بويعقوب46 24199

حممد عسو47 24201

مريم زيوي48 24209
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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  

رقم االمتحان

اللغة العربية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

مومو حممد49 24215

نادية  الساملي 50 24217

نادية غاملي51 24219

نبيلة باب اهلل52 24221

نزهة الصايف53 24226

نوال اكزال54 24232

نوال محامة55 24233

نورالدين بكا56 24234

وصال ملخنرت57 24241

وليد باكن58 24242

ياسني كروزي59 24243

يوسف فارس60 24247

يونس  مربوكي61 24248

يونس الزكوري62 24249
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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  

رقم االمتحان

اللغة الفرنسية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

يوسف عروش 1 25002

ياسني الفاحتي2 25008

وفاء  املودن3 25011

هند الشديدي4 25018

هند الراضي5 25019

هناء النجمي6 25020

هشام مودو7 25021

هشام ابوالزعاف8 25026

هاجر راجي9 25030

نهيلة عزيزي10 25036

نزهة أجمعوب11 25039

جنوى  احلنيوي12 25042

جناة جويشة13 25044

نادية ابراوي14 25051

مونة عالوي15 25053

موسى حسين16 25054

مريم متوشي17 25058

مريم اوشوييا18 25060

مريم ادروش19 25061

مراد اجمليدي20 25063

حممد وحساين21 25066

حممد بومور22 25074

حممد الزيرك23 25079

حممد أمني احلارث24 25083
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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  

رقم االمتحان

اللغة الفرنسية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

حمسن  افرياض25 25087

مارية ايت محو ابراهيم26 25088

ليلى صبار27 25089

ملياء مياني28 25090

حلسن زيتوني29 25094

حلسن أمان30 25095

كوثر أيت احساين31 25099

كمال برغيزي32 25102

فوزية  إيتوس33 25107

فهد  جنمي34 25108

فتيحة طاهري35 25109

فتيحة أيوبي36 25111

فاطمة الراجي37 25118

عزيز راجي38 25123

عثمان فندي 39 25125

عبدالواحد الفرساوي40 25127

عبداهلل احلمداوي41 25129

عبد العزيز الباعث42 25142

عباش سومية43 25147

صالح الدين اوكغاط44 25158

صباح  ربيع45 25160

سهام الناصري46 25163

سهام احلمدوشي47 25165

مسية منراوي48 25170
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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  

رقم االمتحان

اللغة الفرنسية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

سليمان بوعدي49 25172

سلمى  بوطة50 25176

سكينة اللوسي51 25179

سكينة أسوس52 25181

سعيد  عالوي53 25188

سعاد وكريم54 25189

زينب اجليل55 25197

زهرة مونديلي56 25199

زكرياء القريش57 25201

رضى اماحي58 25202

خدجية عصام59 25215

خالد تفوتبنى60 25222

حنان النبوي61 25231

محزة   املكوني62 25235

حليمة حياتي63 25236

حفيظة لسبري64 25240

حسنية برماقي65 25242

حسنة  عطيف66 25243

حسناء قصطال67 25244

جيهان الرغاي68 25253

ايوب راشدي69 25267

اميان تائب70 25269

اميمة غازي71 25274

امنة العيادي72 25275
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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  

رقم االمتحان

اللغة الفرنسية التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

احممد  العثماني73 25276

اهلام علجاوي74 25278

املكي تفروين75 25280

املعطي  بديل76 25281

املصطفى فتوحي77 25282

املصطفى زملاط78 25283

العيد  عقيل 79 25286

الشرقاوي احفظ80 25290

السعدية  العادل 81 25292

الزالم هشام82 25293

احلبيب ساهل83 25297

احلبيب الكطابي84 25298

اعفري عبد الغين85 25299

امساء طريش86 25303

امساء الزهري87 25304

امساء الدرعي88 25305

امحد   ملريي89 25307

أيوب  قماش90 25310

إلياس مداح91 25311

أمساء بلقامسي92 25312

ايوب ملزهري93 25315
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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  

رقم االمتحان

املعلوميات التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

سعيد عذبي1 23001

انس سي جاسي2 23010

حسنية افلح3 23016

رجاء  حرشي4 23019

سعيد ايت و مزوار5 23025

سومية اطهيجي6 23027

صوفيا دواني7 23029

عبدالرحيم قامسي8 23037

عمر حومانات9 23042

كاميلية نايت عبو10 23045

حلسن كوسكري11 23047

مريم اهروش12 23058

منصف الكوهو13 23060

مهدي الطوسي14 23062

هند   الكعموصي15 23064
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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  

رقم االمتحان

علوم احلياة واالرض التخصص

2019-2018مباراة التوظيف مبوجب عقود بر سم سنة 

النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي مرتبة حسب أرقام االمتحان

 -2018دورة يناير - 

حييى رزقاوي1 28004

وداد مومن2 28005

هشام سباعي3 28007

نزهة قيلداني4 28010

نادية بامحو5 28012

حممد دود6 28021

حممد برحو7 28023

مارية حمزون8 28025

ليلى ااحلضار9 28027

فدوى حلماوي10 28030

عماد العمراني11 28041

علي  الوردي12 28042

عبد اهلل ويكمان13 28045

عبد احلميد املكاوي14 28047

سهام حلواني15 28053

ساملة اغروس16 28062

رشيدة اليودي17 28069

رشيد البالوي18 28070

محزة صابر19 28072

حفيظ سعيدي20 28075

حسناء تشربوت21 28076

ايوب احساين22 28081

انتصار مازة23 28083
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