اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33615

امساعيل اغزاف

24/02/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32840

أبراوي باينة

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31926

أبري مراد

18/10/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33611

أبعالل نعيمة

15/08/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31256

أبقاس حنان

28/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35102

أبال حممد

03/09/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30696

أبالغ حممد

06/03/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32245

أبو طفيل وردة

16/03/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34227

أبوالوفاء عبد اهلادي

12/07/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33070

أبوخام عبدالعزيز

29/05/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31823

أبورك عزالدين

06/03/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31883

أبوسعود مونى

28/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32853

أبويعقوب سعيد

01/01/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32975

أجعى رجاء

31/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34629

أحبلة بسمة

07/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33261

أحدى نزار

12/08/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34032

أحراش عتيقة

10/04/1981

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34111

أحرشان حسن

01/01/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32665

أحسني يوسف

15/01/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34527

أمحامي سناء

05/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31320

أخراز عبد العزيز

10/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31851

أخوبري خدجية

30/08/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33231

إد عبد السالم أمحد

01/02/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31290

أدادس سناء

03/03/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30481

أدهري وردة

09/10/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33752

أرسالن امساعيل

13/05/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34812

أرسالن مريم

26/08/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33058

أزايز سفيان

26/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30149

أزروال فاطمة

10/03/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30731

أزروال هند

12/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30763

أزرور حسن

01/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30626

أزملاض هشام

02/11/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33847

أزناك فاطمة الزهراء

14/09/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30516

أزولي عواطف

20/05/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32303

أسرير زهرة

14/06/1961

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33157

أسرير عبد الفتاح

08/02/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31160

أسفاري يوسف

14/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32689

إشحا حممد

06/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33536

أمشاري امحد

01/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32640

أطاغت حممد

28/02/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32938

أعبار حادة

12/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31408

أعباس مريم

10/02/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31561

أعيب الباشري

08/07/1980

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31032

أعيب يوسف

25/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30639

أعتاب فاطمة

05/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30941

أعدو هشام

08/02/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32597

إعزة حسناء

07/02/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33115

أعطار عادل

21/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30250

أعفان سليمان

14/09/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33622

أعوردو عصام

20/07/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30874

أعويف عمر

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33573

أعيادي تيجاني

27/11/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33033

أعياض سفيان

22/05/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30721

إغران السعدية

20/05/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30369

إغزان حممد

20/09/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34415

أغزف محيد

10/05/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32067

أغنجا رشيد

25/10/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31920

إغري سعاد

21/02/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35291

أغيل سعيدة

27/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33336

أفقري سعاد

26/04/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34494

أفقري حممد

28/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31159

أقبلي غيثة

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33561

أقبوش يوسف

01/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33037

أقروش عبد احلفيظ

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33657

أقروط عبدالعالي

26/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33451

أقريض علي

26/04/1979

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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جلهة بين مالل  -خنيفرة
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اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32025

أقصيب عبد االرزاق

01/10/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32093

أقصيب نسرين

04/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31149

أكتاوي خالد

17/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33470

أكجيل عادل

11/08/1979

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34486

أكريران سارة

20/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34483

أكريران فراح

14/03/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32919

أكساس جواد

27/04/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33562

أكنوز حسن

02/02/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31013

أكوجيل خدجية

05/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32515

أماني املهدي

01/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30995

أماني محيد

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32350

أمتوك عزيز

20/07/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30860

أجمال عبد الرحيم

15/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34489

أحمرار كمال

24/01/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30013

إحملي أمحد

29/07/1966

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33137

أخموخ عبد الرمحان

11/06/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30202

أمروس السعدية

11/08/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34589

أمريام سارة

07/06/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33578

أمزيان رضا

17/02/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35047

أمزيان مليكة

20/08/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33605

أمغار خدجية

10/06/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31510

أمغراس احلسني

21/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31253

أمكور عبد الرمحان

10/01/1994

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32568

أمكور موحى

10/08/1988

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31796

أملوش زنبة

10/03/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34658

أمناي سلوى

27/09/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33598

أمهاجر عصام

26/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31642

أمهدي بشرى

30/03/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34097

أمريي بديعة

01/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31524

أمني عبد الغين

01/06/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32859

أجندام إبراهيم

09/08/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34395

أنوار ربيع

15/11/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32002

أنوار حممد

27/12/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

30029

أنوش الزاهية

09/02/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32123

أهميش حياة

10/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32842

أوباسو ناعمة

20/07/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31501

أوبوخو حليمة

10/04/1996

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31423

أوحين نعيمة

10/04/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30360

أودرى مليكة

14/02/1986

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31672

أوربا جناة

28/02/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30389

أورتي سعاد

01/01/1982

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35249

أوركو حممد

19/06/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33731

أوساي حسن

16/09/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32611

أوسعدني رجاء

06/08/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31458

أوعطا عبد الرحيم

10/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32423

أوعكي عزيز

13/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32456

أوعكي كمال

07/06/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33672

أوعمر عزيز

05/02/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33171

أوغنيش فاطمة

04/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32825

أوفطول سيدي أمحد

01/01/1970

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31401

أوقارو حمماد

05/04/1988

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32510

أولكوصة أمحد

02/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32655

أومزوغ أمحد

31/12/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32516

أونيها عبد اهلل

06/01/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30453

أويغوت نزهة

17/08/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30898

أيت ابراهيم خدجية

24/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30831

أيت ابراهيم عائشة

10/06/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30527

أيت ابراهيم نعيمة

12/10/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31099

أيت احسني حسن

26/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30253

أيت اجلمعة حممد

22/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31459

أيت احلاج امحاد صابر

17/09/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31759

أيت الشيخ لطيفة

09/12/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33957

آيت الصغري إيزة

01/02/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30912

أيت حدو عائشة

28/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33724

أيت محو علي سعيد

15/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30138

أيت درى رمحة

16/05/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30372

أيت سعيد امحد

16/03/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30287

أيت سيي حمند فاظمة

24/08/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33008

أيت عدي حكيمة

30/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35279

أيت عمار أسامة

01/07/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31091

أيت حلسن مريم

02/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30998

أيت مالك عبدالرزاق

19/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30606

أيت منصور يونس

01/06/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32594

أيت موعلي فاطمة الزهراء

09/04/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33854

أيت نبارك لطيفة

05/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32518

أيت وزار حنان

28/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30501

أيت حييا أيوب

02/04/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30764

أيتبامحو عبد الرمحان

18/07/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30942

أيتعال عزيز

30/08/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31486

أيتومتغرت أيوب

01/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30958

أيتوشطو حسن

20/04/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33376

إجيو احساين

28/06/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31356

إميزيلن حممد

13/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33683

أيوب حسناء

14/12/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31586

أيوبي ياسني

16/01/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31570

ااحلجاجي حممد

14/04/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34929

اباتي حممد

26/04/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32592

اباخو غزالن

18/08/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31809

اباوي امينة

28/04/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34317

ابتسام نائح

23/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33935

ابدوا امنبة

14/03/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30301

ابراري حممد

26/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31215

ابراغ اكرام

18/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31463

ابراغ 10.03حياة

10/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31717

ابراهمي مصطفى

25/11/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35217

ابراهيم مجال

04/06/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34693

ابراهيمي عبد العزيز

09/02/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32512

ابراو محيد

13/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35101

ابراو مريم

12/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32394

ابراي حنان

23/09/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30241

ابري احلسني

25/08/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32779

ابريوة يوسف

18/12/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30819

ابسكيض لطيفة

28/11/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31999

ابشري يونس

12/06/1995

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33500

ابصريي سيهام

09/04/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33393

ابعوش براهيم

05/10/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35115

ابكار حنان

30/06/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30660

ابكريم اهلام

11/09/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33062

ابالغ عمر

01/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30049

ابلعيد عبد اهلل

01/12/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30296

ابلوح سعيد

26/01/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31407

ابن ادريس هشام

20/02/1986

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34156

ابن اسحاق حممد

18/12/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31362

ابن احلكيم ياسني

18/06/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34632

ابن اخلطاب سكينة

24/04/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33332

ابن الصاحل مريم

15/02/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31203

ابن الفقيه فاطمة الزهراء

08/05/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33549

ابن خلدون موسى

16/09/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30293

ابن شاري حنان

26/08/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30462

ابن شريفة هشام

01/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34939

ابندادة مريم

04/04/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32754

ابنعدو فاطمة

01/08/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33909

ابو الصرب عبد الرحيم

01/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34452

ابو الوفاء خليفة

23/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31289

ابو سعيد مريم

27/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32050

ابو طفيل سعاد

25/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31698

ابوالسعود املعطي

01/07/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32935

ابوالقاسم عبدالواحد

29/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34165

ابوتبيت كمال

28/10/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32643

ابوح امساعيل

15/04/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30717

ابورك يونس

18/03/1986

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31234

ابوسعود رشيد

20/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32335

ابوعابدين مريم

21/12/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33065

ابوقرون سناء

25/08/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30087

ابوناصر حلسن

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33163

ابونصر فطومة

07/05/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32783

ابياع حممد

02/01/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32982

ابيه ابتسام

11/02/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34621

ابيه ياسني

25/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33289

اتبري هدى

21/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32438

احتسيت سعاد

27/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33520

احتيتاح طارق

20/06/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32687

اتربعت عبد الواحد

28/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31454

اتزضوت حفيظة

03/02/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32623

اتعفوت مصطفى

16/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31278

اتغزوت لبنى

03/11/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30571

اتغلي عبدالرحيم

20/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30439

اتغيام سوفيان

21/11/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31307

اتغيغيت هشام

01/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33494

اتفراوت املصطفى

01/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30356

اتقبليت حسن

27/07/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31182

اتلقاضيت حسناء

01/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34302

اتلمسا ني نوال

23/11/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31480

اتلموت عبد الواحد

20/08/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31438

امتزيلت مريم

16/07/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31112

امتكونت ايوب

15/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31231

امتكونت فاطمة

01/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31119

اتوقجت حممد

28/02/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33753

اجاعة حممد

10/02/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33681

اجاو امساء

20/04/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34859

اجباري عبد الغين

02/12/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34878

اجباري عبد اهلادي

23/11/1966

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34210

اجبالي نورالدين

01/07/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31522

اجبلي امحد

04/08/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31378

اجبلي صفاء

23/03/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31552

اجبور امحد

20/10/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32366

اجداد مروان

05/07/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33418

اجديرة عبداالله

19/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34964

اجرنيج اهلام

22/08/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34192

اجرود سعيد

01/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35097

اجغوغ مروى

04/09/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33194

اجغيغ بوشرى

16/06/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30166

اجلي ادريس

06/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30847

امجاع حياة

01/01/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31053

اجنا ساعيد

09/04/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32351

احانو حممد

29/11/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33369

احبار امحد

01/08/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33661

احباري زهرة

26/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31762

احباش ابراهيم

06/08/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34820

احبالة سكينة

11/10/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31105

احبوش رجاء

11/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30944

احتاسن نعيمة

19/06/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30370

احتاسن نعيمة

17/03/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31326

احتاسن نور الدين

01/01/1990

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35088

احجام عبد اللطيف

29/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32246

احد جام ليلى

21/06/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33398

احدادا عبد الرمحان

25/06/1978

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34871

احديدو صاحل

15/10/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33664

احرشاو حياة

25/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34318

احرير جواد

17/08/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34272

احرير عبد الرزاق

07/03/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31430

احريزة حممد

01/01/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32571

احريزي سناء

20/06/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35248

احسيت امبارك

02/06/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30404

احسو رشيد

12/09/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31836

احسو عبد اجلليل

10/05/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34184

احسني سعا د

12/01/1995

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31735

احسيين ابراهيم

15/10/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30272

احشاد طارق

30/04/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30869

احلو مروان

17/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31814

امحاد زايد

07/10/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34822

امحامو عبداحلق

19/11/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35271

امحاموش احلسني

13/08/1995

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30071

امحدوش عبد الكريم

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31764

امحري سعاد

17/12/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30312

امحو احلسني

01/04/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30485

امحو عبد العزيز

12/04/1992

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31500

امحي مرمية

24/07/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32469

امحيد نادية

28/02/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32455

امحيش اهلام

18/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31448

احنحاو فاطمة

11/06/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31317

احنصال خدجية

10/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30707

احنصال حممد

20/06/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33597

احنيين موسى

26/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30591

احوش حسن

01/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35096

اخيت ماجدة

11/05/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30897

اخيت حممد

28/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33931

اخرازن يونس

08/04/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31547

اخزيز حنان

21/09/1983

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31685

اخزيز حورية

09/02/1972

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33020

اخشاب يوسف

08/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30920

اخشت نعيمة

22/08/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34981

امخيش فاطمة

01/11/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35256

اخندجي رشيد

18/08/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31008

اخواجة كوتر

17/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34233

اخوي خالد

08/11/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31978

اخويا نبيلة

06/06/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32289

اخويا هدى

12/12/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33678

ادجرير حممد

22/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33531

ادجعي مونة

11/08/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33627

ادجعي يوسف

25/03/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 9

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33636

ادراص فاطمة الزهراء

11/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31565

ادراوي مرمية

28/12/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33914

ادربال عائشة

01/01/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31557

ادريب عزيزة

15/09/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30081

ادريسي املهدي

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30039

ادريسي حسن

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33812

ادريوش حنان

20/05/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34971

ادريوش مريم

30/12/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31897

ادعى السعدية

01/01/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30548

ادمام مجال

15/02/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34468

ارامي اميان

30/08/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30129

ارباع عبد الكريم

26/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30716

ارباعن امساعيل

20/02/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31815

ارحو محيد

18/10/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30876

ارحو زهرة

17/06/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30070

ارحو حلسن

05/10/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34291

ارسكال اميان

24/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30867

ارشاقي حسن

17/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32882

ارشيدي هشام

02/04/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33361

ارغيس ايوب

04/10/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34286

اركون ابراهيم

02/03/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35098

اركيك مصطفى

01/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31294

ازاك بشرى

10/10/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30970

ازروال احملجوب

19/04/1992

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30578

ازروال خالد

25/03/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30771

ازروال صاحل

28/10/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33192

ازروال صباح

25/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30737

ازروال عبد احلكيم

01/01/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31549

ازروال مريم

26/06/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33924

ازرور عبدالرحيم

14/07/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34202

ازروري الكبرية

10/02/1978

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32991

ازطوطي حممد

01/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31518

ازكاغ عبد اهلل

05/03/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30394

ازكاغ حممد

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33380

ازكاغ يوسف

15/06/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30851

ازملاض السعدية

06/10/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30256

ازملاظ مصطفي

29/10/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30447

ازليك سناء

04/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31014

ازمران حلسن

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33277

ازنزال نسيمة

13/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33142

ازنكيك عزيز

15/01/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31397

ازهر لبنى

20/10/1995

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34305

ازو امساعيل

01/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32926

ازويان الزهرة

27/08/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33170

ازيوحي دريس

01/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30980

ازيوحي يوسف

20/08/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32958

اساف ايوب

09/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35276

اسامل عبد العزيز

11/04/1984

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34704

اسباحي يوسف

13/07/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31173

اسبعني راضية

09/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34212

اسبييت عبد الوكيل

05/05/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30710

اسحراو سعيد

22/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34125

اسدحي ثورية

09/04/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31164

اسدرام ميمون

01/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35134

اسرار املصطفى

01/01/1964

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35188

اسرار الياس

08/03/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32829

اسرار محادي

22/10/1970

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35153

اسرار حممد

14/09/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33901

اسرار يطو

01/01/1977

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34904

اسعادي عبد احملسن

06/08/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33527

اسعدي سعدية

02/07/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33466

اسعيدي رشيد

24/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33379

اسفاحي حممد

19/08/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31498

اسكان حسن

01/05/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33133

اسكور محزة

12/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30234

اسكوري نعيمة

18/11/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33872

اسليماني منري

06/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31632

امساحي عبد الفتاح

15/03/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33695

امساعيلي سكينة

24/07/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32886

امساعيلي عبد الفتاح

01/08/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33454

امساعيلي علوي منية

12/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35011

امساعيلي علوي نزهة

09/12/1985

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30554

امسر هشام

10/09/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31665

امسون حلسن

15/02/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34495

اشبار حممد

13/10/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33586

اشباني خدجية

20/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30254

اشباني لطيفة

06/05/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34270

اشراف خالد

01/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33177

اشراييب فتيحة

29/11/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32910

اشرورو ميمونة

25/12/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32237

اشريف اسية

25/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31058

اشريف فاطمة

09/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30705

اشريف يوسف

20/10/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33203

اشطو املصطفى

01/01/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30221

اشطو مصطفى

03/03/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30302

اشعيب عبد اجمليد

10/02/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31603

اشغيل عبد اجمليد

15/07/1980

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33279

اشقري ادريس

01/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30854

اشقري السعدية

19/08/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30886

اشقري حدو

02/09/1987

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33551

اشكاوا حليمة

01/02/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35296

اشكاوا عبد احلميد

21/12/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30528

اشال مريم

29/06/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31695

اشالئل ميمون

25/12/1972

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31224

اشاللف حسن

18/09/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31057

اشلعون اشرف

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30421

اشلوخ عادل

05/07/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32471

اشهابو سعيد

09/08/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33574

اشو سعيد

06/05/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31424

اشوكان عبد اهلل

23/02/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31611

اشوو حممد

14/06/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32600

اشوي رمحة

30/01/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31189

اشيتاش فاطمة

15/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34741

اصباحيي حممد

25/07/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34706

اصبيحي مراد

31/05/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31624

اصغريي امني

17/09/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31098

اصالعل هند

15/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31405

اصيل ايوب

13/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31031

اصيل حممد

16/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34722

اطرالي هنية

21/10/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34840

اطهيجي سومية

26/11/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30610

اعباس خالد

08/12/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35267

اعباس زبيدة

26/07/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31163

اعبدي امحد

24/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31212

اعبدي بشرى

25/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31795

اعبو حليمة

03/07/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30122

اعبو حلسن

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34323

اعبو نا دية

21/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32439

اعبوش مريم

25/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32467

اعبوش يونس

24/01/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35023

اعيب رزيقة

10/01/1988

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33180

اعيب مروان

21/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32988

اعبيد حسناء

15/10/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32751

اعتابو عزيز

21/09/1980

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32927

اعتامين بوشرى

25/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30007

اعتيق السعدية

01/01/1966

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30633

اعتيق ليلى

06/08/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31370

اعجيك احالم

15/06/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30504

اعجيك فاطمة

15/11/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30175

اعجيك حممد

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35260

اعدو امساء

26/07/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31418

اعدو مصطفى

31/12/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35058

اعدوش عيسى

04/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33963

اعديل مريم

21/09/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30106

اعراب اليزيد

05/02/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33075

اعراب بشرى

10/02/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30062

اعراب عبد اهلل

20/04/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30076

اعراب حممد

01/05/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31024

اعرابن جواد

20/03/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31472

اعرابن حسن

01/01/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32962

اعروص جواد

12/05/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31323

اعريبة عبد اهلل

08/02/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32019

اعريش يونس

25/12/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33023

اعزام خليل

05/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32057

اعزيز عثمان

29/12/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33851

اعزيزي عمر

30/06/1972

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35200

اعزيزي فاطمة

05/06/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30432

اعسكالن جواد

02/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32018

اعشيبات لبنى

14/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31054

اعصام احلسني

14/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31078

اعصام سعدية

23/11/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33035

اعضيا عبد الكريم

13/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30050

اعطا ابراهيم

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32970

اعطار كمال

04/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35059

اعطار ميمون

01/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30811

اعطار نورة

22/06/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34937

اعطية احلاجة

20/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35148

اعطيجي فاطمة

01/01/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32227

اعظيم امساء

20/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32374

اعفار حسناء

05/09/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35120

اعفري سعيد

01/07/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30158

اعالم عبد اهلل

09/05/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32782

اعالم نورة

01/07/1985

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33639

اعالوي هشام

25/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31309

اعلوش مسرية

03/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30845

اعلي عائشة

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31191

اعليجان زليخة

16/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32703

اعليوان جناة

10/02/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35321

اعليوي يونس

29/12/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33101

اعمر عبد الغين

01/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30786

اعمر حممد

03/09/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30739

اعموم امساعيل

01/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31267

اعموم حنان

17/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34654

اعمي حليمة

01/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34518

اعنيبة لبنى

11/12/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31327

اعنيبة حممد

31/08/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31060

اعنيبة مهدية

11/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30974

اعوري ايوب

27/10/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30144

اعوري حادة

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30478

اعوري عبد احلليم

07/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30597

اعوري عبد الرزاق

06/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31371

اعويف املصطفى

04/07/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30607

اعومل حسن

17/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34453

اعويدات حمسن

12/06/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30424

اعياط عصمان

03/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32972

اعيوي عبد العزيز

25/03/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34375

اغدو زينب

19/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33007

اغرام ملود

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32960

اغرم نزهة

20/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30041

اغريس امحد

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32848

اغزاف عتيقة

26/05/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32788

اغزيف جواد عبد العزيز

25/08/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30165

اغزيف سعيد

02/09/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34644

اغضة حممد

29/08/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32996

اغغاي حياة

05/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32912

اغال جناة

05/08/1987

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33809

اغمور عبد االله

12/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35091

اغنبو زهور

17/07/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33059

اغوليد حممد

15/04/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35070

افتا تي امساء

13/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30319

افتوح عزيز

28/09/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32053

افردن اهلام

01/01/1993

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30294

افرماش عبد اهلل

03/04/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33371

افرياض امحد

03/03/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33260

افسحي جناة

12/12/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33031

افسيدن حنان

07/03/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34633

افضلي اقبال

13/10/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34949

افضيل إهلام

04/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33408

افضيل املولودي

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34900

افضيل فاطمة

06/01/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32917

افطول هشام

01/11/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30987

افقري حممد

24/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31143

افكال حلسن

29/10/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34585

افوزار عثمان

15/04/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30409

افيخش امساعيل

20/11/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31034

اقاسي عبداالله

30/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33801

اقباب مسري

08/04/1982

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31781

اقبلي حسن

10/10/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31280

اقبلي سعاد

05/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30853

اقجاعن خدجية

01/01/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33890

اقجي خدجية

14/06/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30451

اقدي مجال

05/08/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30599

اقدي غزالن

12/04/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33815

اقديم عبد اللطيف

04/06/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30058

اقديم علي

21/06/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34600

اقديم حمسن

14/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31037

اقديم جناة

31/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34492

اقراون سوفيان

29/03/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32976

اقشميح عبدالعالي

15/04/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33978

اقشيش اجلاللي

26/10/1966

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33717

اقلمون مونة

26/01/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30063

اقلوماش حلسن

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33492

اقمري رشيدة

04/07/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32967

اقنيدر كوثر

29/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35085

اقوبي احلسني

01/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31402

اقيو رجاء

07/06/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33816

اكربو فاطمة

17/10/1979

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30623

اكحكو احلسن

22/08/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33955

اكدال فريد

15/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30625

اكرام هشام

12/04/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30906

اكرضي عبد الرزاق

07/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30170

اكروش مصطفى

15/09/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30950

اكري حممد

25/11/1993

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

35001

اكريت بوشرة

08/06/1985

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32595

اكريش نادية

08/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32832

اكساس عاشور

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34424

اكسري ابراهيم

07/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31648

اكشريد فاطمة

28/05/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30859

اكضيض عبد الصمد

01/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31018

اكضيض ياسني

25/01/1987

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30457

اكعنوى امحاد

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31382

اكلوان نوال

24/07/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30168

اكلي عمر

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31153

اكلي حممد

25/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31439

اكلي مصطفى

07/07/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30551

اكمغار املصطفى

01/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30748

اكن محيد

14/04/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30792

اكن سعيد

12/05/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30825

اكن فاطمة

10/08/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32883

اكناناش عبد االله

19/02/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31086

اكناو مسرية

26/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33524

اكنو مينة

03/01/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32852

اكنوش املعطي

01/01/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33045

اكين عبد الصمد

20/08/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 17

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31100

اكنيون حسن

16/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30820

اكوراي نوال

05/06/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30914

اكوناض حممد

27/08/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30479

اكيض عبد العزيز

15/08/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34630

األخظر لطيفة

07/12/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32211

األزهري جناة

10/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33795

األشكورة محزة

20/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30171

االبراهيمي عبدالرحيم

01/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34995

االبيض وصال

19/07/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31411

االمحدي زهرية

15/07/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34742

االدريسي عزيزة

15/10/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32587

االدريسي عمر

05/02/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32091

االدريسي فاطمة الزهراء

03/12/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30224

االزهاري مينة

23/05/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31453

االزودي مرمية

24/06/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34873

االشهب بوعزة

29/12/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31304

االشهب عبد اللطيف

22/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34234

االشهب وسيلة

31/08/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30582

االعرج عبد اهلل

05/11/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32223

االمام ايوب

14/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33720

االنصاري مصطفى

10/07/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35210

االيوبي حممد

20/11/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32624

البارودي عبد الرمحان

01/01/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35106

الباز أيوب

15/10/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30940

الباز حنان

21/06/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33649

الباز حنان

01/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33607

الباز سناء

20/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30387

الباز عمر

01/01/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35257

الباز فاطمة الزهرة

15/06/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32541

الباسط ميمون

05/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30685

الباهي عبدالرحيم

29/12/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34972

الببصريي سلوى

24/03/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33360

البحماني مسعود

01/01/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33579

البخيالي عبد الفتاح

15/02/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35155

البدري عائشة

24/02/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33337

البدوي فاطمة الزهراء

26/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33428

البدين فاطمة

02/08/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32764

الرباني محيد

01/01/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30694

الربتالي حممد

13/05/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31138

الربج ربيع

03/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32079

الربدوز عبد احلكيم

18/11/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32143

الربدوز عبدالعالي

19/11/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32929

الربغاز خدجية

01/10/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33919

الربغاز غزالن

25/06/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33001

الربنوسي عصام

02/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31914

الربنوسي جناة

10/12/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32062

الربنوطي لبنى

07/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33882

الربيشي طه ياسني

09/02/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33087

البزاوي يوسف

01/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30419

البزطام خالد

26/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34694

البصراوي مراد

12/02/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33310

البصراوي مريم

05/04/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34775

البصري عبد الرحيم

20/08/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31719

البصري عثمان

14/06/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33786

البصري حممد

07/05/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31550

البصري يونس

19/11/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34147

البطاح خالد

09/11/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35041

البطاني حممد

25/02/1982

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33514

البعزاوي فاطمة

28/03/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33826

البغاض حممد

01/01/1970

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35136

البقالي سعيد

01/01/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30271

البقري املصطفى

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30154

البقري عبد اخلالق

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33907

البكار فتيحة

01/12/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32273

البكري جواد

10/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33495

البلغييت أنس

09/04/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30749

البلغييت عائشة

16/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30918

البلغيثي هشام

10/09/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33027

البناكي امحد

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34397

البنان أنور

10/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33377

البناني رشيد

10/03/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32964

البنى رشيد

03/06/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35141

البهجاوي مصطفى

01/01/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34979

البهلول حنان

08/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34957

البهلول هشام

24/03/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33004

البهلولي حممد

02/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30210

البوحياوي فاضمة

01/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32711

البوزكراوي ادريس

01/01/1971

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32649

البوزكراوي سهام

14/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32638

البوزكراوي مصعب

18/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34089

البوزيدي جواد

20/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33411

البوسعيدي خالد

06/02/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32500

البوسعيدي سناء

05/08/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32812

البوشيبيت عبد احلق

23/08/1967

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34649

البوصبعي كوتر

29/09/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34849

البوعبيدي املعطي

01/01/1967

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35201

البوعزاوي حسناء

01/05/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34118

البوعزاوي حياة

07/02/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33685

البوعزاوي عائشة

01/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30297

البوعناني عمر

16/11/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31242

البوعناني جناة

20/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35243

البوكيلي حممد

06/10/1978

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35074

البوهالي فاطمة

17/08/1990

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32892

البوهي عبد الغاني

05/10/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35087

البويشاوي حمسن

02/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34942

البيدك مريم

23/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31262

البري ليلى

22/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32081

التائكي وداد

03/01/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33285

التابيا حممد

01/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32985

التاغي فاطمة الزهراء

18/01/1996

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30383

التاقي حسن

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30720

التاقي رشيد

17/11/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31516

التاقي كمال

19/02/1984

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32140

التامي مباركة

01/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31252

التايم عبد احلي

10/03/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33591

التجاني ابراهيم

31/05/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35283

التجاني زبيدة

26/09/1981

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33897

التجاني سعاد

10/02/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34566

الرتكاوي اميان

02/04/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30593

الرتيفحات عصام

15/06/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32117

التغروتي مريم

28/05/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30741

التقي احلسني

01/02/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30706

التقي خدجية

05/09/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34122

التمار محيد

24/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33585

التناغمليت زهية

29/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31872

التهامي امساعيل

10/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32585

التهمو سناء

14/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33675

التواللي راضية

02/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33482

التومازي عزيزة

29/11/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31679

التومزي سعيد

26/12/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32599

التومي حلسن

13/11/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31766

الثابت عبد الغين

20/03/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34204

اجلابري مسرية

02/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31626

اجلاوي حممد

20/01/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32476

اجلباري هند

07/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34064

اجلدياني امينة

07/12/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35308

اجلزيري عبد احلق

31/03/1980

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33445

اجلمري عبد الكبري

16/01/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31004

اجلمعاوي مريم

13/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32495

اجلناتي فاطمة

25/12/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33571

اجلهاد ياسني

14/07/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32128

اجلوهري صالح الدين

06/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31043

اجلوهري كمال

30/04/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32994

اجليب غزالن

10/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33715

احلا فظي نعيمة

16/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34801

احلامتي محزة

20/11/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34681

احلاجي الشرقي

03/04/1982

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34258

احلاجي الطاهر

10/12/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34580

احلاجي فوزية

24/03/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34080

احلاجي لطيفة

03/11/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33426

احلاجي وفاء

07/01/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31653

احلارت الزوهرة

28/08/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34533

احلايف جواد

01/01/1981

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30411

احلامدي زهري

28/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34150

احلامض سعيد

04/10/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31051

احلانني نظرية

07/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34378

احلبلي الشرقي

16/08/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34201

احلبيب البهلول

20/07/1978

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33320

احلبيب عبدالرحيم

30/05/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30003

احلبيب ناجي

28/01/1965

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30483

احلجاجي محزة

25/08/1991

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30422

احلجار امينة

01/01/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30586

احلجيب غزالن

06/11/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34419

احلجلي شيماء

06/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30367

احلداد حممد

20/02/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34445

احلداوي محزة

07/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31934

احلداوي راشد

14/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32924

احلداوي عالي

12/11/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33792

احلداوي حممد

01/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35092

احلدجاوي املصطفى

13/02/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34715

احلدومي حليمة

22/11/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34724

احلدومي فاطمة

02/04/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34777

احلدومي يوسف

28/11/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34103

احلراتي غزالن

26/09/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32090

احلرش حمسني

17/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35151

احلرشاوي حفيضة

22/12/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32028

احلرشاوي زينب

08/09/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32650

احلريف اميان

07/11/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30094

احلروني املهدي

08/06/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32158

احلساني امينة

08/01/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34312

احلساني صالح الدين

25/02/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33740

احلساني عبد الغين

01/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33737

احلساني حممد

01/01/1985

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33739

احلساني حممد

23/02/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31128

احلساني نعيمة

09/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31856

احلسناوي امساء

12/08/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34848

احلسناوي صاحل

30/12/1968

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34500

احلسناوي فاطمة

16/08/1978

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32490

احلسناوي نادية

24/12/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30239

احلسين خدجية

24/03/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34509

احلسنى ربيعة

23/09/1967

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31955

احلسين عبد الغين

03/05/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34861

احلسين فتيحة

07/03/1969

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31478

احلسوني كمال

15/03/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34478

احلصاد مجيلة

12/02/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32344

احلصاد عبداحلق

05/09/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33052

احلصار انوار

26/09/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32430

احلضري سهام

05/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30913

احلطاب عبد الواحد

03/03/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33257

احلطابي امساعد

20/11/1979

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35026

احلفظاوي عبد الرمحان

01/01/1974

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34300

احلفظي امال

28/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34301

احلفظي بشرى

02/06/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34014

احلفناوي فاطنة

10/01/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34813

احلفياني حنان

10/08/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32521

احلفيضي عمر

20/04/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34367

احلقاوي نادية

14/03/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31409

احللو امحد

16/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33013

احلليم عبد االله

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30813

احلمامي عبد الغين

01/06/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30521

احلمداني مجيلة

03/01/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33811

احلمداوي عبدالرزاق

09/11/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34696

احلمداوي كمال

01/04/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30747

احلمداوي حممد

01/01/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34343

احلمداوي مريم

03/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34935

احلمدي فاطمة الزهراء

06/08/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33570

احلمراني مجال

01/08/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32078

احلمراوي فاطمة الزهراء

21/04/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31090

احلمري سليمان

13/04/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32697

احلمزاوي عماد

12/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34027

احلنانة مجيلة

05/07/1978

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34958

احلناوي خدجية

02/01/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34013

احلنساوي مينة

09/04/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34040

احلنصالي عبد الرحيم

01/01/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30038

احلنصالي عبد اللـه

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31026

احلنصالي فاطمة

16/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33270

احلنصالي مروان

09/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34572

احلنفاوي إميان

01/01/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31426

احلنكي خولة

22/06/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31021

احلنييت حممد

14/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32391

احلو بناصر

20/06/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34516

احلواري نزهة

14/08/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32068

احلوش نبيل

26/10/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31991

احليان نورة

27/11/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30330

احلياني زهور

22/03/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35289

احلياني سعاد

03/01/1976

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33230

احلياني حممد

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34000

احليدادي حممد

03/12/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32006

احلريش يوسف

29/04/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34797

اخلاطييب خليد

26/02/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31293

اخلالدي ابراهيم

10/03/1988

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31889

اخلاوى جناة

14/12/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31240

اخلبلي مسيحة

10/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33096

اخلداش سليمان

10/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33095

اخلداش نورة

26/12/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33220

اخلدالني عبد اهلادي

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32217

اخلديم اهلام

09/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34770

اخلربوش عبد الفتاح

05/04/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33368

اخلرخاش حفيظة

18/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35010

اخلرشي ياسني

13/06/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30131

اخلرمودي رشيدة

15/03/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33556

اخلروبي نورة

07/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32844

اخلطاب نور الدين

18/03/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31628

اخلالفة الشعيب

08/03/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35314

اخلاليف هند

13/11/1995

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31088

اخللطي حسن

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34021

اخللفاوي عبد الغاني

20/11/1978

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34058

اخللويف عبد الصمد

25/05/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31662

اخلليفي صادق

01/01/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32891

اخلليوي عبدالرمحان

02/02/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32224

اخلنشاوي امال

01/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32837

اخلودي عباس

22/05/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31529

اخليار سعيد

23/03/1984

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32257

اخلياري سعيد

27/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34167

اخلياطي حنان

06/06/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32511

اخلياطي سعيد

17/11/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31515

اخلياطي عبداهلل

10/08/1985

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32054

اخلياطي فاطمة الزهراء

09/03/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31551

اخلري فيه مباركة

01/02/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34975

اخلري كوثر

31/05/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34991

الدائز عبد احلق

27/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34591

الداحي كوثر

12/07/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30808

الدادسي امساء

14/08/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33149

الداعي جواد

28/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32411

الداودي املصطفى

10/05/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32264

الداودي اميان

10/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32271

الداودي اميان

08/08/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33828

الداودي مجيلة

28/03/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33710

الداودي حادة

20/04/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31456

الداودي سعيد

11/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33338

الداودي سومية

22/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34454

الداودي عزالدين

15/08/1996

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33124

الداودي عزالدين

23/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34854

الداودي حممد

31/12/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30971

الداودي حممد

18/09/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30408

الداودي موالي احلسني

17/02/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33064

الداودي هشام

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35298

الدباغي كنزة

13/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30801

الدجاني مجيلة

10/07/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34341

الدحاني سعيد

01/01/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33339

الدحاني مسرية

19/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35305

الدمحاني االدريسي نعمان

14/02/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33840

الدمحاني جنية

28/04/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30553

الدرار جناة

17/08/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30866

الدرعي نزهة

18/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33969

الدرقاوي زوبيدة

27/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31976

الدرجيا املهدي

15/05/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30244

الدعي بناصر

16/05/1798

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33477

الدغمي جواد

01/01/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34576

الدقاق نبيلة

05/08/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31542

الدقيق فاطمة

21/09/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32466

الدلويف حممد

08/02/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30778

الدماغ جواد

21/01/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33933

الدمسريي زينب

02/03/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32403

الدنياوي سعاد

27/11/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32950

الدهيب السعيد

15/12/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31451

الدهيب بشرى

07/11/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34333

الدهيب بوشرى

05/10/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34175

الدهيب مسرية

03/01/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33772

الدهيب عبد اخلالق

28/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34787

الدهيب عبداهلل

19/02/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35021

الدهيب عيسى

29/11/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35176

الدهيب حممد

01/01/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30493

الدواحدي فاطمة الزهراء

28/03/1996

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32370

الدومي رشيد

15/09/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32072

الدوهو مجيلة

11/12/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30943

الدوهو عبد االله

06/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31893

الدويري فدوى

18/06/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32008

الدويسي نوح

16/02/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32204

الديابي صباح

23/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32137

الديابي عبد الكريم

14/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33136

الدياني الساعيد

01/01/1979

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34034

الدياني املصطفى

01/01/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33744

الديناري حممد

25/01/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34049

الديين نورة

29/01/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34723

الذهباتي مريم

11/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32618

الراحبي علي

13/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30182

الراحبي حممد

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30368

الرابو سعاد

02/12/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30740

الراجي خدجية

18/05/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31572

الراجي فاطنة

01/09/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30503

الراجي نسرين

16/11/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34461

الراجي نعيمة

17/05/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32584

الراشدي حورية

14/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32272

الراشدي حياة

20/12/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31560

الراشدي مسرية

05/12/1979

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34488

الراشق فاطمة

17/02/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30181

الراشيدي أمحد

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32390

الراضي املصطفى

10/01/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34235

الراضي عبد الغين

19/06/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30282

الراضي عبد اجمليد

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32097

الراضي غزالن

27/10/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33291

الراضي فاطمة

01/12/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34408

الراضي ياسني

27/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31464

الراغي جيهان

11/12/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34145

الرافعي عبد الواحد

02/09/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34865

الراقي الزهرة

21/04/1973

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33322

الرامي أيوب

01/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34336

الرامي دنيا

26/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32602

الرامي عائشة

25/07/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35225

الرامي عبد اهلل

02/04/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34399

الراوي عبداحلكيم

01/12/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31525

الراوي نوال

24/04/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31275

الراي لبنى

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34506

الربولي التهامي

20/03/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30156

الربيب حسن

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33121

الربيب محيد

22/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33057

الربيب هشام

17/05/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31544

الرحالي املعطي

01/02/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31906

الرحالي بدر

24/04/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32615

الرمحاني حمسني

09/04/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30174

الرمحاني حممد

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33619

الرمحوني شادية

12/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32646

الرمحوني صالح

04/11/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31661

الرمحوني فوزية

01/01/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32798

الرحيوي مروى

10/05/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33178

الرمخوم حممد

26/12/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31079

الرزاني بدر

28/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30752

الرصايف حممد

18/09/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32581

الرصايف مونية

09/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35078

الرغين حفيظة

18/02/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33540

الرغين حممد

21/03/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30523

الرفاعي خليل

15/12/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34841

الرفاعي فاطمة

10/12/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34135

الرفيعي اميان

01/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33850

الركم حكيمة

30/11/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34427

الركيك جميدة

17/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31912

الرمادي عزيزة

01/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33120

الروتاني عبدالعزيز

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34041

الروضي مينة

30/06/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34423

الروعي نادية

27/11/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34725

الروكي فوزية

18/05/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32436

الروم حمسني

15/05/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34196

الرويس حممد

06/10/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34881

الرويسي اهنية

17/04/1975

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31890

الرياحي رضوان

14/12/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34833

الرياكي فاحتة

05/01/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33363

الرحياني إهلام

10/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31782

الريزني نادية

31/05/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33159

الزاكي مينة

15/09/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34448

الزاهدي عبد الصمد

02/09/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35171

الزاهر يونس

26/05/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33328

الزاهري دنيا

01/08/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33946

الزاهري مسرية

01/03/1981

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34362

الزاهري مريم

20/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33944

الزاوية غزالن

27/03/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33347

الزايد فاحتة

06/10/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34806

الزراييب فاطمة الزهراء

25/02/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34482

الزرهوني سلمى

26/12/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34004

الزروقي عبد الكريم

01/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31798

الزريكي أمل

19/09/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35009

الزعرت صاحلة

01/01/1984

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34788

الزعرتي طارق

04/09/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31868

الزعراوي هشام

31/10/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34604

الزعري اهلام

19/08/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30237

الزعيم عبداملالك

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30446

الزعيم فاطمة

01/01/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34269

الزعيمي خدجية

03/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30713

الزغلي مصطفى

01/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34223

الزغواني حممد

25/12/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30657

الزغودي وديع

01/08/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34716

الزكاري اميان

13/12/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32365

الزكراوي جواد

23/01/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32706

الزكراوي عبد الغاني

30/06/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33845

الزكراوي عثمان

13/03/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31120

الزكراوي هشام

18/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33088

الزكي علي

19/07/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34988

الزالغي حممد

21/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35292

الزماحي مسية

01/01/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31581

الزماحي مريم

18/08/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30836

الزمون حكيمة

20/12/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32569

الزهراوي حليمة

27/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32672

الزواقي ابتسام

02/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35076

الزوهري ياسني

20/10/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31927

الزوين الياس

05/04/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31724

الزوين مصطفى

03/09/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30999

الزياني فاطمة

28/02/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32879

الزيتوني حفيضة

04/05/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32412

الزيتوني مسري

05/07/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31871

الزيتوني عبداجلليل

31/01/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31007

الزيتوني حمسن

27/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35040

الزيرك حلسن

01/01/1979

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32386

الزيك حممد

24/06/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31496

الزين الياس

06/05/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30275

الزين بشرى

20/06/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35038

الزين عبد السالم

31/05/1981

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30927

الزين نعيمة

24/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34392

الساخي حسناء

10/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30386

الساخي عبد الرزاق

20/03/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32690

الساعيد نعيمة

10/01/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35032

الساعيدي الطيب

28/12/1978

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31227

الساعيدي عبد الصمد

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31765

الساكت فاطمة الزهراء

13/01/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34015

الساملي رمحة

01/01/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34154

الساهل إمساعيل

13/11/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34749

الساهيلي خدجية

23/09/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30562

السحراوي حلسن

26/04/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33202

السديري حليمة

04/03/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32253

السراج ملياء

05/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32684

السرغيين يونس

16/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30113

السريج حممد

01/01/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33665

السطواني ابتسام

21/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35072

السعداني لطيفة

01/08/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32244

السعداوي اميان

09/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34864

السعداوي عقة

31/12/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34299

السعداوي وفاء

19/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34915

السعدي اهلام

24/03/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33154

السعدي اهلام

20/06/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32683

السعدي ايوب

10/03/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34926

السعدي بديعة

05/09/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34868

السعدي بوعزة

01/01/1973

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34965

السعدي حفيظة

30/06/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34960

السعدي كرمية

27/02/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31056

السعدي مريم

16/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30487

السعودي فاطمة الزهراء

02/10/1992

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32330

السعودي مريم

31/07/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34288

السعودي نبيلة

19/09/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31683

السعيد مجيلة

01/06/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34905

السعيد حممد

27/10/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32781

السعيد نادية

31/12/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34880

السعيدي امباركة

21/06/1975

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30243

السعيدي خالد

28/06/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31509

السغداني سكينة

17/01/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34166

السكتاوي صالح

18/05/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30010

السكوري حلسن

01/01/1962

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35143

السلمي عبد املالك

06/07/1964

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35065

السليماني رحو

18/08/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34480

السماللي مسرية

28/05/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34481

السماللي فاطمة

10/05/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32313

السماللي يوسف

28/09/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33112

السنكري طارق

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33185

السهلي عبد اللطيف

01/01/1971

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33165

السوداري إكرام

01/05/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32473

السوقي لبنى

31/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33766

السويبة جواد

20/12/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30901

السيف سومية

03/09/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34433

الشائيب املصطفى

29/10/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33634

الشادلي جنية

13/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35126

الشاري حفيظة

01/01/1964

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34485

الشافعي أمساء

24/06/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34484

الشافعي حسناء

24/06/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33267

الشافعي زايد

29/01/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32070

الشاكر بشرى

03/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31019

الشاكري نورة

10/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30118

الشامي عبد الصادق

10/10/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30100

الشامي عتيقة

02/03/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35207

الشامي نورة

01/01/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34079

الشاوي إهلام

10/08/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34016

الشاوي حممد

25/06/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31175

الشبابي عبد الواحد

20/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31645

الشباني فتيحة

26/02/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34224

الشباني حممد االمني

18/09/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32898

الشبلي يوسف

20/10/1980

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30584

الشتيوي امحد

05/10/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30517

الشتيوي هشام

22/02/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33304

الشحمي حبيبة

01/01/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33116

الشحمي عزيزة

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34047

الشخاوي مهدية

19/12/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33134

الشداني وفاء

25/07/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33525

الشراط العلمي

27/05/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31257

الشرفاوي خدجية

26/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34984

الشرقاوي السالمي بدر الدين

01/01/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34232

الشرقاوي املصطفى

09/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34689

الشرقاوي بديعة

01/01/1968

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30307

الشرقاوي رضوان

20/10/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30515

الشرنان ابتسام

26/10/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32651

الشريع حممد رضا

29/12/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33835

الشريعي عبدالرزاق

21/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34457

الشريكي أحالم

10/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31838

الشطيب خليل

02/01/1989

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31747

الشطيب هشام

01/01/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34374

الشعيب عبد الكبري

27/05/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34010

الشعييب مسرية

01/11/1975

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33353

الشعيوي حسناء

10/10/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31437

الشفعي فيصل

21/04/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34950

الشكدالي سعيدة

23/01/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31279

الشكري حسناء

18/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32807

الشلح هاجر

18/05/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34007

الشليحي رشيدة

01/01/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34973

الشمة صباح

21/02/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34894

الشميطي خدوج

01/07/1985

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34936

الشميطي فاطمة الزهراء

10/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30321

الشيبان فتيحة

03/09/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31739

الشييب بشرى

01/01/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34592

الشيف سعاد

06/10/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33895

الصابر انس

17/01/1996

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32501

الصابري عزيز

01/10/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30141

الصابري والعيد

15/10/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33472

الصايف زينب

23/04/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30766

الصايف عصام

20/04/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33462

الصايف فتيحة

09/08/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30306

الصاحلي احلسني

15/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34354

الصاحلي مجال

01/01/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30512

الصاحلي عادل

30/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34670

الصاحلي حممد

09/07/1980

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30703

الصاحلي حممد

29/03/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34772

الصاحلي جناة

22/02/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34432

الصاحلي وفاء

10/12/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33594

الصبار نادية

28/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30463

الصبان مصطفى

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31858

الصبحي خليفة

13/04/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33021

الصرباوي ابراهيم

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33741

الصربي بوشرى

01/06/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33747

الصربي سعيد

03/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31321

الصحروري خولة

01/09/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31115

الصحروري هاجر

07/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34598

الصدقى عبد الصادق

24/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30390

الصديق امحاد

21/06/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34422

الصديق ندا

19/03/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30142

الصديق نورة

16/12/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30756

الصديقي نبيل

14/04/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34571

الصرصاري بشرى

26/02/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33442

الصرصاري نعيمة

15/03/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33334

الصغري مسرية

19/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32299

الصغري فاحتة

10/06/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32792

الصغريي املصطفى

21/10/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34194

الصغريي حممد

07/07/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31030

الصلحي اشرف

27/06/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30121

الصنهاجي خدجية

03/06/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34805

الصويف امال

30/09/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30310

الصويري عبد الصادق

03/09/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35068

الصياد إميان

11/10/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33848

الصيلي توفيق

24/09/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30235

الضحاك مجيلة

22/12/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33891

الضرس نصر الدين

22/07/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34008

الضعضوري ناصر

01/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32954

الطائع عبد الرمحان

04/04/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30877

الطائع ناصر

15/06/1987

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31106

الطائفي دنيا

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31709

الطاكي عبد الغاني

01/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31614

الطالب محزة

19/06/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33804

الطالب سالمة

15/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30783

الطالب عبد االله

05/03/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34390

الطاجني زهري

20/06/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34002

الطاهري ابراهيم

10/04/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34011

الطاهري ابراهيم

01/01/1975

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33992

الطاهري املصطفى

01/01/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34345

الطاهري زكرياء

10/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30529

الطاهري سعدية

24/02/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34385

الطاهري مسري

13/11/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31641

الطاهري عبد اجلليل

01/04/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30064

الطاهري علي

20/05/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35044

الطاهري فاطمة الزهراء

21/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34850

الطاهري فوزية

31/12/1969

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34886

الطاهري حممد

17/09/1977

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34328

الطاهري ياسني

01/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32940

الطراح فاطمة الزهراء

10/09/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30916

الطراش يامسني

09/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

35099

الطرشوش ادريس

01/01/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32867

الطرشوش املهدي

01/01/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35304

الطلحاوي خالد

04/08/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34083

الطوخي حممد رضى

20/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33778

الطوسي اهلام

15/08/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32741

الطوسي خالد

03/08/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32673

الطوني غزالن

29/08/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32583

الطوني فاطمة الزهراء

08/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33263

الطييب حسناء

01/02/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32850

الطييب سعاد

01/01/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32345

العابد حممد

12/04/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32980

العاصمي زهرية

08/12/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34902

العاطفي عتيقة

25/07/1987

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33775

العاطفي عزوز

01/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31949

العايف عبداهلل

06/01/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34707

العامر سفيان

02/12/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34535

العاهد هشام

10/11/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32632

العايدي امحد

21/04/1966

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31250

العايدي هشام

28/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35130

العبادي سي امحد

28/10/1965

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30498

العبادي حماسن

11/03/1991

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30091

العبادي حممد

01/01/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30919

العباس عصام

15/12/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34771

العباسي بوشرى

06/12/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35004

العباسي محزة

06/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34906

العباسي خدجية

15/12/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32913

العباسي زكرياء

01/05/1994

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34825

العباسي عادل

15/01/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33759

العباسي يونس

10/05/1979

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33986

العبد اللوي سعيد

31/12/1969

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32202

العبداوي وفاء

23/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33640

العبدالوي بوعزة

16/11/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34163

العبدي ياسني

27/04/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32799

العبسي املهدي

06/08/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31803

العبسي زكية

17/10/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31125

العتيب مراد

19/02/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32133

العثمان حياة

27/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35262

العثماني خالد

04/03/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33084

العثماني خدجية

01/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33104

العثماني عيتة

29/11/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32909

العداوي عبد الغاني

29/03/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35286

العدري حممد

01/07/1985

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33056

العدري نوال

08/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30540

العدس علي

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34546

العدالوي حممد

26/07/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34550

العدنان أمحد

28/12/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33794

العدناني زكرياء

06/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34893

العدناوي حنان

09/10/1977

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34153

العرابي ايوب

10/04/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34846

العراج رمحونة

10/12/1968

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32525

العرباوي رباب

03/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31666

العرباوي مليكة

10/03/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32777

العرش توفيق

23/03/1985

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35285

العرفاوي فاطمة

01/01/1982

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32705

العرفاوي ولعيد

01/04/1968

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32791

العريف نور الدين

24/03/1968

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31806

العريشي رشيد

28/08/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35008

العزابي احلبيب

28/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31596

العزاوي امبارك

18/04/1966

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31140

العزاوي جواد

13/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33566

العزاوي هجر

19/09/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34883

العزاي فاطمة

05/08/1978

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34001

العزري بديعة

05/10/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34263

العزري بديعة

03/07/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32225

العزوزي مونية

28/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33391

العزيزي حافظ

27/02/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31811

العزيزي حسن

01/01/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33114

العسافر نادية

30/11/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33544

العساوي احممد

21/01/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32487

العسراوي عتيقة

01/01/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31276

العسري عبد العزيز

30/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32089

العسري عماد

02/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32046

العسري ليلى

16/07/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34608

العسري نورالدين

29/06/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33138

العسري يامنة

28/11/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34665

العسالني عطية

07/05/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34379

العسلي هند

19/07/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31786

العسولي اهلام

04/06/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33952

العسولي بشرى

17/06/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31089

العسولي مسية

09/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33247

العسولي حممد

03/05/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30577

العسولي هشام

23/08/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34431

العسيلي فوزية

16/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30848

العشابي إهلام

06/07/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31341

العشابي أمال

16/06/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30379

العشابي طارق

03/12/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35222

العصابي عمر

30/12/1985

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34444

العطار ملياء

06/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30868

العطاوي عزيز

17/04/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30830

العطاوي مراد

26/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33042

العفوي نور الدين

15/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34393

العقاري وجيدان

24/04/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34698

العاللي احلبيب

23/02/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34052

العاللي فاطمة الزهراء

26/07/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30192

العاللي حممد

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34990

العاللي وائل

20/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32629

العالم إهلام

26/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31802

العالم عواطف

14/05/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32472

العالم وامسة

20/11/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35221

العالوي حممد

17/11/1978

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32702

العالوي مراد

01/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35281

العلمي عبد العزيز

01/01/1958

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34577

العلوش زينب

06/06/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32860

العلوي ادريس

01/01/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34597

العلوي حسناء

21/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32385

العلوي سفيان

21/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32269

العلوي عائشة

27/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33960

العلوي عتيقة

09/04/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34874

العلوي قدور

28/01/1975

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34622

العلوي نادية

28/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33667

العلوي نادية

25/11/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35045

العلياتي عبد الرحيم

01/01/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35083

العم حسناء

01/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34252

العماري إمساعيل

06/06/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33760

العماري امحد

01/10/1973

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32198

العماري سلوى

22/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30459

العماري فاطمة

06/08/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32698

العماري جناة

14/01/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35094

العمراني انس

29/08/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31822

العمراني بوشرة

06/12/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34839

العمراني زهرة

02/03/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30320

العمراني حممد

05/08/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33771

العمراني حممد

06/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33770

العمراني نورالدين

25/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30688

العمراني ياسني

21/10/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32336

العمراني يونس

15/06/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31485

العمراوي جواد

13/07/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32827

العمراوي خاليد

09/06/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34320

العمراوي خدجية

25/09/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32016

العمراوي شفيعة

24/07/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32877

العمراوي عمر

06/02/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33342

العمراوي فاطمة

09/07/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32284

العمراوي كرمية

02/12/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34952

العمري ابتسام

04/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31643

العمري امحد

03/05/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33367

العمري عبد السالم

02/05/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31895

العمري حممد

17/08/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31226

العمري نادية

21/05/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34983

العمري هند

10/02/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30346

العموش حسن

17/02/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34193

العمريي رضوان

09/10/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34487

العنزول عبداالله

28/12/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31785

العنزي كمال

26/01/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30232

العوادي مراد

06/06/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31481

العواري عبد اللطيف

01/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34104

العوان رشيدة

01/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31376

العويف السعدية

16/02/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35317

العولة فاطمة الزهراء

15/05/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34910

العوني رشيد

07/09/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32659

العياد عزالدين

14/07/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33742

العيار عبدالرزاق

02/03/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30569

العياشي ابراهيم

14/06/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32987

العياشي كمال

05/05/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30539

العيدي السعيد

20/03/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33843

العيدي حكيمة

15/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30604

العيدي هشام

14/01/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31116

العيدي يونس

13/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33010

العيسي اهلام

23/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35219

العيقر حممد

01/01/1984

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32499

الغازي رباب

19/02/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34198

الغالب اليزيد

05/05/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34544

الغالب عادل

12/03/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33917

الغربي فاحتة

13/08/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30259

الغرضاف رضوان

11/02/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31012

الغروبي جهيدة

30/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35264

الغريسي يونس

27/11/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30861

الغزواني زهرة

28/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30089

الغزواني يامنة

22/12/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31404

الغزوي حكيم

23/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30339

الغساسي رشيدة

26/09/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32342

الغطيس سكينة

10/11/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان
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تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33422

الغليب احلاجة

10/05/1979

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30601

الغوات عادل

17/04/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33085

الغوات فاطمة الزهراء

22/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33746

الغوزي أميمة

13/11/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31237

الغياتي سلوى

28/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33374

الغيام نادية

01/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33780

الفاحتي عبد الرحيم

10/03/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33839

الفارسي ايدار

02/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30613

الفاريسي مولود

01/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33966

الفاضلي التهامي

30/05/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30708

الفاضلي عبدالعالي

09/08/1986

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32012

الفاطمي عبد اهلل

09/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30760

الفاطمي عبد املوىل

01/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34645

الفاطيمي حفصة

14/05/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31791

الفراع حياة

06/04/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31222

الفراغ حسناء

01/09/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32861

الفرحي بوشرة

01/01/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34586

الفرحيي فوزية

13/03/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33526

الفزاري مونية

30/04/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32884

الفزازي املصطفى

26/08/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34389

الفضالي يوسف

08/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30323

الفطواكي جواد

01/03/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31808

الفطواكي عصام

01/01/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33475

الفقه كرمية

03/12/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30136

الفقري فاطمة

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34358

الفقريي عبد الرحيم

15/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33091

الفكاك حممد

18/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34982

الفالح مريم

16/07/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34927

الفلحي فاطمة الزهراء

21/09/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33745

الفن حممد

03/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30631

الفيض عبد الرزاق

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30090

الفيض عمر

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33810

القادري حممد

14/10/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30093

القادري مينة

05/11/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32171

القامسي أمساء

22/01/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34989

القامسي امساعيل

26/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34451

القامسي سعيد

01/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34966

القامسي عفاف

22/05/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33439

القانيت حممد

31/12/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33581

القجار حممد

10/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35318

القدار ياسني

15/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33688

القدوري خدجية

11/08/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32301

القدوري ماجدولني

01/01/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31866

القدوسي مسرية

10/05/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31206

القدوش مجال

16/03/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30777

القرشي مجال

01/12/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32124

القرشي عبد اهلل

29/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33235

القرقوب عبد الكريم

31/12/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30904

القرواني محيد

18/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32440

القرواني ياسني

09/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33818

القشقوش سعيد

26/04/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34222

القصري مجعة

15/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31075

القصري حمسني

25/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33869

القطييب رشيد

11/08/1977

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30056

القالش موالي عبد الفتاع

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32281

القلعي أمينة

20/08/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32261

القلمي حسناء

08/03/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32262

القلمي مريم

08/03/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32203

القمراوي إهلام

17/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34814

القنيت حامت

16/08/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33803

الكاشي حلسن

25/02/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34570

الكايف هشام

01/05/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34961

الكاملي سكينة

11/06/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34963

الكاملي فاطمة الزهراء

14/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30802

الكاموس فاطمة

08/03/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31374

الكاموسي سناء

16/08/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31193

الكاموسي مليكة

03/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32732

الكانون نعيمة

01/04/1978

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34250

الكانوني مجيلة

01/11/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33751

الكانوني فاطمة

26/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30514

الكباص منال

17/09/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33755

الكبوضي عبد الرحيم

20/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30894

الكبري حممد

07/09/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33852

الكبيش اشرف

27/12/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34666

الكحالوي خدجية

28/03/1977

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33761

الكحلوي العلمي

06/05/1978

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31783

الكراف كمال

31/08/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30518

الكرد نسرين

01/06/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34138

الكرداني امحد

01/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34144

الكرداني الشرقاوي

01/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32101

الكرشيين حكيم

22/12/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33936

الكرطيط احلسني

07/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30931

الكرطيط حممد

20/04/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33912

الكرفطي الياس

16/02/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34907

الكرييت حنان

10/04/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34137

الكريم فاطمة الزهراء

04/05/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31740

الكرميي صديق

01/01/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34183

الكساب ياسني

26/02/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30443

الكسين حسن

16/07/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34796

الكط عبد اللطيف

15/07/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34085

الكفيفة فاطمة

16/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31192

الكالوي وفاء

01/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34762

الكمال انس

21/03/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33094

الكمالي مسرية

02/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33186

الكندولي يوسف

17/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32375

الكندي املصطفى

20/11/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31548

الكنشية أمني

01/01/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34969

الكهدة حممد

24/12/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34562

الكوخ عبد اجلليل

21/12/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33218

الكوز امينة

15/11/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30902

الكوزي مريم

12/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

35194

الكوماشي مسرية

17/01/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35208

الكوماشي فاطمة الزهراء

15/09/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34282

الكومري مروان

03/12/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31769

الكيحال حنان

13/08/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32897

الكيحل سعيد

03/03/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34128

اللمي عبدالصمد

03/08/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31620

اللوقزة عبد احلق

01/10/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33892

اللوكي وفاء

14/12/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32007

اللي بدرالدين

20/04/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33783

املؤدن عزالدين

15/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30030

املاحي حسن

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34588

املاحي خدجية

24/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31595

املاحي شادية

01/06/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33333

املاسيين مريم

18/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33109

املالكي وردة

01/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31074

املامون مراد

31/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32676

املاموني مهدي

20/10/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33663

املاموني يزة

07/12/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32661

املاوي حليمة

26/03/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35163

املباركي نزهة

08/09/1972

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30480

املباريكي بسمة

20/01/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31925

املربوك محزة

01/01/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31670

املتقي زهراء

23/11/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34274

املتقي هند

27/12/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35192

املتوكل عبد الرمحان

17/10/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34177

اجملادي عادل

15/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31022

اجملاهد منى

26/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34342

اجملاهيد ياسني

02/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34752

اجملتهد كوثر

30/05/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32747

اجملدوبي حادة

05/08/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31379

اجملدوبي وفاء

01/05/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34503

اجملدولي عثمان

01/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30043

احملب نور الدين

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34757

احملفوضي عادل

02/03/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34728

احملفوظي دمحان

20/08/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34236

احملفوظي سعاد

12/12/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34447

احملفوظي عبد احلكيم

26/12/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34896

احملفوظي فتيحة

31/03/1984

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33317

احملفوظي حممد

06/07/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35274

احملمدي مسرية

10/01/1982

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35145

احملمدي عبد الرمحان

10/01/1966

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34720

احملمدي غيثة

26/12/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32184

احملمدي فاطمة الزهراء

01/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30583

املختاري أمساء

04/05/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34225

املختاري سومية

01/09/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34945

املخروط احممد

30/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35287

املخفي رشيدة

26/04/1974

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32031

املخلويف فاطمة

06/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33284

املخري عبد اللطيف

24/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31147

املخري عصام

11/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34548

املخري ياسني

27/09/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31732

املدكوري كريم

01/01/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33046

املدليوي يوسف

01/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30126

املدني السعيد

19/08/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32176

املديوني خدجية

22/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31690

املذكوري حفيظة

20/04/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33923

املرابط سكينة

27/07/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34106

املرابطي أيوب

15/02/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31962

املرابطي سعاد

29/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34082

املرابطي قدور

18/08/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31887

املرابطي مريم

06/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34026

املراحي حممد

01/11/1979

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33537

املراوي املصطفى

01/01/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33410

املراوي سناء

16/03/1977

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33340

املرتدى مريم

24/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34815

املرجاني عزيزة

12/05/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31918

املرزوقي أمني

28/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33316

املرزوقي اهلام

01/07/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33529

املرس مجال

22/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33502

املرس فا طمة

20/08/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31970

املرسلي فاطمة

20/02/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34279

املرشيد سناء

17/03/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34200

املرضي احملفوظ

01/01/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30648

املروش بوثينة

10/10/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31878

املزاني كرمية

01/11/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33028

املزدادي يامسني

30/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35123

املزري حممد

26/09/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32045

املزياني محزة

19/04/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35024

املستحي عزيز

01/01/1971

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33984

املسرتيح السعدية

25/10/1969

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34867

املستين حبيبة

23/07/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34714

املسعودي نوال

08/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33728

املسعودي يوسف

28/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30682

املسكاوي عبد الفتاح

12/02/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34526

املسكيين عبد الفتاح

09/07/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33265

املسكيين نورالدين

22/06/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32654

املسكيين هند

20/07/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30178

املسالوي عبد العزيز

08/05/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32851

املسناوي خدجية

01/01/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32865

املسناوي فاطمة

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33161

املشريف سناء

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34918

املشروحي ربيعة

24/02/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30937

املشروك عبداجمليد

20/03/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33264

املصلوحي خالد

01/09/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33039

املصلوحي عبد الرحيم

18/12/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31987

املصلوحي جنوى

22/11/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34159

املطلع محزة

18/08/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33108

املطوع بومجعة

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33269

املعتمد مجال

21/11/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35218

املعتوكي رشيد

10/09/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31995

املعزاز امينة

26/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31644

املعزاز مينة

29/12/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32139

املعزوز ايوب

10/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34319

املعزي فاطمة الزهراء

13/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32484

املعطاوي ليلى

23/11/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32680

املعطاوي معاد

19/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30988

املعطاوي نورالدين

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30697

املغراوي رضوان

04/05/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32275

املغراوي عبد الصمد

13/03/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35302

املغراوي مصطفى

26/08/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35062

املغراوي جناة

14/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33061

املفضل هشام

02/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34093

املفضول عبد الكريم

04/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31959

املقف ادريس

01/02/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34504

املكاوي ادريس

01/01/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34525

املكاوي اناس

17/03/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33711

املكاوي محيد

01/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34520

املكاوي خدجية

10/07/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31734

املكاوي ربيعة

15/03/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33324

املكاوي عزيزة

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33577

املكاوي فاطمة

24/03/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34962

املكاوي حممد

15/10/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31052

املكاوي حممد

23/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34778

املكاوي يونس

28/07/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32318

املكروم بشرى

15/07/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32652

املكروم يوسف

22/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34729

املكري كرمية

08/07/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34465

امللجلي ياسني

13/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33314

امللكاوي عبد االله

09/11/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34620

امللوخي سامي

15/07/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مزدوج
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اإلسم العائلي و الشخصي
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مركز االمتحــــــان

30936

امللوكي فاطمة

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34292

املنتصر صابر

12/11/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30079

املنصوري ابراهيم

24/11/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34832

املنصوري ليلى

03/05/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31009

املنصوري حممد

12/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32833

املنصوري حممد

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31450

املنصوري نوال

23/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31094

املنياري شرف

31/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33646

املهاوشي أمحد

22/05/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33223

املهدب لكبري

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33817

املهلل احلسني

01/07/1967

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32965

املهنديس وديع

16/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32252

املو هند

19/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32563

املوجودي سهام

05/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31880

املود حفيظة

02/07/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32071

املودن نادية

10/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35051

املودن هشام

15/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33351

املودهان سعدية

01/01/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33457

املودوجي امال

05/04/1971

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35020

املوساوي بوعزى

01/01/1984

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35063

املوساوي رشيد

18/12/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30489

املوستين عثمان

20/10/1992

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31387

املوضع خالد

14/05/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30989

املوضع عبد الكريم

20/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31010

املوفري فوزية

05/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34022

املومن رشيد

26/03/1978

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35081

املومين حسناء

25/08/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33808

املومين عصمان

10/03/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33990

املوناسب عبد اجمليد

01/01/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33876

املريي يوسف

15/06/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33821

امليلس رجاء

04/09/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33908

امليلودي فيصل

12/11/1982

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32395

امليمون بلكاسم

29/05/1967

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34113

امليناوي ازهور

15/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31843

النا صري سناء

01/01/1989

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33874

النائحة حنان

07/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35100

النامجي سهام

18/08/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34435

النامجي فاطمة الزهراء

23/12/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32530

الناجي رشيد

25/07/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31216

الناجي سناء

10/08/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31220

الناجي سهام

06/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32405

الناجي عادل

18/08/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30247

الناجي عبد احلي

24/08/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32474

الناجي فاطمة الزهراء

23/10/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30547

الناجي حلسن

20/02/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31062

الناجيم حفيظ

26/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34718

الناصري بشرى

11/12/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30327

الناصري حافظ

16/09/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31826

الناصري رحال

01/03/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33089

الناصري رضوان

15/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31854

الناصري سعاد

13/03/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31174

الناصري سعيد

17/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33655

الناصري عبد الكريم

18/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34059

الناصري عبد املالك

01/01/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31513

الناصري عبداحلي

03/05/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34837

الناصري فاطنة

25/03/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31521

الناصري حممد

01/09/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34756

الناصري نزهة

01/08/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33335

الناصري هدى

20/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34042

الناصري هند

03/08/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34214

الناصري وفاء

30/09/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31110

الناصري يوسف

16/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33871

الناصري يوسف

20/03/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31431

الناصري جناة

05/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32503

الناصريي عواطف

04/11/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34257

الناطوس فتيحة

15/12/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32043

الناظري عبد النيب

24/09/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33609

النافعي عبد الرحيم

25/06/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34316

الناوي يوسف

23/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31663

النبيد عزيزة

03/02/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33025

النشاوي السعيد

01/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32462

النصري احممد

18/04/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31315

النصريي مسية

01/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34084

النضري عزيز

28/11/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31702

النعيمي فتيحة

18/05/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32641

النغمي صوفيا

20/12/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34416

النماوي فاطمة الزهراء

09/08/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31941

النو حممد

07/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34731

النوحي أمني

16/01/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34311

النوري توفيق

06/02/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32180

النوري جواد

22/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30585

النوري حاكيم

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34308

النوري رجاء

24/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34347

النوري حممد

29/06/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31061

اهلاجيم علي

27/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35316

اهلاديف نور اال ميان

09/03/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32259

اهلادي محزة

19/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31950

اهلادي مسرية

24/04/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33190

اهلادي عتيقة

20/01/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31957

اهلامشي خدجية

26/03/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34039

اهلامشي صالح الدين

08/10/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31612

اهلامشي عبد احلميد

04/11/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32871

اهلامشي كمال

01/01/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34951

اهلاني هاجر

29/08/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32122

اهلباري حليمة

23/05/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33921

اهلبوش خدجية

13/08/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34264

اهلجمي رشيد

25/12/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34581

اهلدادي حمسني

23/06/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30225

اهلدون عائشة

20/02/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33329

اهلدياني فؤاد

01/10/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32254

اهلراس احلسن

24/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31792

اهلراس خدجية

10/09/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32874

اهلري اسعيد

06/07/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33723

اهلكيوي علي

14/02/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33676

اهلاللي حسن

14/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33677

اهلاللي خالد

12/02/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34827

اهلاللي عبد اجلليل

06/04/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34790

اهلاللي كريم

24/03/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32280

اهلاللي مريم

01/03/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33644

اهلنتاري فاحتة

06/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32990

اهلندي ياسني

03/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32098

اهلوتي اهلام

24/05/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31707

الواتق فاطمة

04/08/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32760

الواثقي حنان

13/11/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34404

الواحدي مروان

27/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31490

الواسقي امال

25/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34477

الوايف ابراهيم

15/02/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32538

الوايف حياة

21/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34898

الوايف عبد الواحد

01/01/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34092

الوايف نادية

01/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34946

الوايف نور الدين

03/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33364

الوالي أيوب

08/07/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32657

الوالي فتيحة

26/10/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31696

الوحاسي فاطمة

01/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31044

الوحالني لطيفة

01/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31330

الومحاني عبد اللطيف

02/05/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31049

الومحاني حممد

05/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32862

الوحيدي عائشة

23/05/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31805

الوردي مجال

18/10/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33248

الوردي محيد

01/01/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31829

الوردي عبد احلكيم

10/01/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30724

الوردي عبد الرمحان

10/05/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30206

الوردي عبد اهلل

18/02/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34501

الوردي عدنان

23/12/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30985

الوردي عزيز

25/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32944

الوردي فاطمة الزهراء

01/01/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33827

الوردي فاطمةالزهراء

17/11/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30088

الوردي حممد

02/03/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33143

الوردي حممد

17/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30153

الوردي حمند

01/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33713

الوردي موراد

10/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34858

الورشاني حممد

30/12/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33082

الورضي أمينة

28/10/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33100

الورضي غزالن

08/12/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32377

الوركي حممد

09/10/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31899

الوزاني عبد الرزاق

27/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32953

الوزكييت محزة

20/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32983

الوزكييت زوهري

20/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34601

الوطن نبيلة

29/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34142

الوعدي عصام

18/04/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31390

الوعرابي كرمية

08/01/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30448

الويف فاطمة

12/01/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30855

الوكيلي ابراهيم

26/08/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34611

الوليدي نورالدين

26/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35053

الوهابي ابراهيم

04/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32893

الوهراني فاطمة

01/01/1980

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30342

اليدجي ابتسام

16/11/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30111

اليزيدي حمماد

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34899

اليساع حنان

01/01/1987

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31771

اليعقوبي خدجية

02/03/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34794

اليماني حممد

18/05/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30441

اليمين ادريس

20/12/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30647

اليمين حنان

10/03/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33928

اليوسفي خليد

20/07/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35027

اليوسفي علي واحلاج

24/04/1970

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32901

اليوسفي هشام

02/07/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33964

اليومي حمسن

01/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30009

امازيغ محيد

01/05/1967

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30194

اماعي محيد

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34267

اماعي نعيمة

13/11/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34695

امال الراقي

04/04/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31701

امامي املصطفى

14/08/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31933

امامي فاطمة

10/02/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31832

اماوي اسامة

30/06/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32556

امبارك مراد

06/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33915

اجموض مارية

01/01/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33684

احمزون منال

12/09/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33352

احمزون ناادية

29/03/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33666

احمول بنيكو

01/01/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30774

امدون مصطفى

30/09/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31985

امراحة حسناء

01/04/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31859

امراغ كرمية

07/01/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33318

امراني علوي عبد الباسط

15/07/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30977

امراين خالد

10/12/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34131

امرضا املصطفى

14/08/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35114

امرموش ياسني

18/05/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33191

امرهون زكية

26/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31794

امريزيق عزيز

13/01/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32210

امريم بدرالدين

16/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30048

امزال عبداللطيف

08/11/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32952

امزبري نورا

25/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31678

امزوار خالد

14/01/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30476

امزوار زهور

13/07/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30344

امزوز خدوجة

30/03/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35067

امزيان شعيب

16/10/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32014

امزيان عبدالرحيم

20/02/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30567

امزيان عيسى

03/06/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30587

امزيل امساعيل

21/09/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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32749

امزيل امال

12/02/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31185

امزيل خدجية

25/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30196

امزيل سليمان

03/08/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30534

امزيل فاطمة

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30891

امزيل لطيفة

18/08/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31348

امزيل حممد

15/01/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30413

امزيلن مريم

01/03/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30709

امزيلي حسن

15/05/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31394

امسكان راحبة

30/11/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33288

امسناو حورية

09/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30349

امسول حممد

02/05/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32813

امشاو حممد

11/10/1971

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33877

امشيش حممد

01/01/1981

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33618

امضوار حممد

16/12/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31268

امعتب سعاد

05/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32845

امعجي عبد العظيم

07/06/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35165

امعزول عبد الرمحان

01/01/1970

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30949

امعال امال

03/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31352

امعال مراد

01/01/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30835

امعمي حليمة

01/08/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35144

امعون موح وعبد اهلل

01/01/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35259

امعي مصطفى

04/09/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30850

امغراس حجيبة

06/03/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33878

امغري حمسن

10/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33183

امغشي خدوجة

06/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31594

امقران عزيزة

24/03/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32914

امكاشتو حممد

01/01/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31417

امكسا مسية

21/08/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31388

امكون ابراهيم

04/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30930

امكون محيد

13/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34463

امل هند

23/04/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31117

امالل السعدية

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33575

امالل سيهام

18/06/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
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33940

اماللي ميمون

01/06/1968

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32333

املول نورة

07/11/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32542

املول هجر

13/08/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33111

امنزو يوسف

30/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32820

امنصوري حدو

01/01/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32406

امنوك يونس

16/06/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30955

امها فاطمة

18/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33516

امهاني بشرى

18/04/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33132

اموسى محيد

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30775

اموىل حسن

04/03/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32981

اميح كوثر

25/10/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32667

امني محزة

09/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30318

امني ربيع

28/02/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31937

امني رضا

25/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31166

امني مراد

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34467

امني وهيبة

08/07/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32841

امينة الراجي

12/10/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32890

اجنودة علي

14/06/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31790

اخنالي نورة

17/04/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32094

اندجار خدجية

07/06/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31694

اندي امحد

05/04/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32941

انس مريم

21/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33548

انس نعيمة

01/09/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34569

انشاوي لبنى

25/11/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35042

انصار موالي املصطفى

11/12/1978

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30960

انعالف حممد

22/05/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30681

انعما حممد

15/11/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33126

انعينعي مونية

25/11/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32445

انفاوي عبد الكبري

15/06/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31965

انكور عتيقة

30/12/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31260

انكور حممد

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30608

انكوض حليمة

20/02/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30418

انكرية حفيظة

20/02/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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31936

انوار فاطمة الزهراء

20/06/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34352

انوار نورالدين

26/02/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30371

انوعلل لبنى

01/11/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34954

انياكي كوثر

02/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34677

انياكي جنية

25/05/1982

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32015

اهرا حيات

07/02/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32219

اهراط مجال

15/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35309

اهريتان عتمان

06/11/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32181

اهضري سارة

21/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33888

اهالل حممد

02/06/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32011

اهين حممد

29/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30375

اواجاي نعيمة

27/11/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32669

اواخلادير جواد

10/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34322

اوباسو أيوب

12/02/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35261

اوحبساين سعيدة

03/11/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32709

اوخبان والعيد

25/11/1971

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31133

اوبنهري امساعيل

18/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31232

اوبين حكيمة

13/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31329

اوبولي نورة

18/05/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31261

اوتدا عبلة

04/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32400

اومتغارت حممد

06/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32691

اوجضاضن احلسني

13/11/1966

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30945

اوجغ علي

12/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30728

اوجوت حفيظة

01/01/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31126

اوحنني لبين

10/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33206

اوخيت حممد

01/01/1961

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31505

اوخرموش عائشة

17/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32514

اوخطار رضوان

30/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32718

اوخلو حممد

19/03/1974

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30150

اوخليفت امحد

13/07/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32639

اوخنفن عبداهلل

24/11/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30545

اودرى رضوان

09/07/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30838

اوراغ بوعزة

06/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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32824

اورغ سعيد

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31429

اورحية حممد

01/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30101

اورير السعدية

31/12/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30200

اورير حسن

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30213

اورير حممد

25/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31071

اورير منى

14/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33979

اوريكي احملفوظ

20/12/1968

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30915

اوريل عبداهلل

26/02/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31132

اوزاري الصديق

15/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32179

اوزال خالد

14/06/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32771

اوسيدي بهيجة

01/01/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30812

اوشريف العيد

15/04/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31020

اوشريف حممد

13/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33175

اوشكين فاطمة

03/11/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33168

اوشكين نعيمة

02/01/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33024

اوشكري عبد االله

18/02/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30033

اوشكري عبد الرمحان

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31966

اوشن لطيفة

01/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33373

اوشن حممد

04/04/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30889

اوشيخ حنان

13/07/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

35139

اوشيشي امساعيل

01/01/1964

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34215

اوعال حسن

01/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31793

اوعداد بشرى

07/04/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30953

اوعزي بوبكر

16/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33487

اوعساري مجيلة

01/06/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34493

اوعقا اوعال عزيز

01/01/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32428

اوعكي نزهة

18/12/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31198

اوعمي نعيمة

30/06/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35179

اوغال هود

02/08/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33181

اوغولد فيصل

18/08/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34350

اوغيث سناء

28/11/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32544

اوفاطنة حسنة

16/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31328

اوفطنى فاطمة الزهراء

07/10/1990

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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حسب الرتتيب االجبدي
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31344

اوفالح فاطمة الزهراء

17/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30440

اوفور ياسني

28/10/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31033

اوقديم جناة

31/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34293

اوكزي امينة

01/01/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31295

اوكين حنان

05/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32679

اوكويس سكينة

13/05/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32900

اوحلسن املصطفى

28/12/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32916

اوحلسن احممد

06/02/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35150

اوحلسن كرمية

01/07/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32443

اولعروص ابراهيم

06/05/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31427

اوهلي سيهام

13/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32306

اومزياني السعدية

06/02/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32635

اومزيل مونة

23/07/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35254

اوموجان سعيد

25/12/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30948

اوجنمة خدجية

07/04/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32509

اوهرميو مريم

11/06/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31082

اويشو مجال

22/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30531

ايت أزروال حممد

18/10/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31340

ايت ااطاهر عزيزة

23/03/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34993

ايت ابا سارة

23/08/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34921

ايت ابا غزالن

24/08/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30520

ايت اباعزى كريم

06/02/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31493

ايت ابزو حسناء

23/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35195

ايت احساين امساعيل

10/07/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32526

ايت احساين فدوى

02/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32906

ايت احساين حممد

11/02/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30809

ايت امحاني حياة

08/11/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33331

ايت امحيدة اقبال

12/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30309

ايت ارحو سعيد

14/08/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30146

ايت اسحاق عائشة

21/10/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30509

ايت امساعيل لبنى

25/10/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31200

ايت اعباد فدوى

27/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30215

ايت اعمر اعمر

10/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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30994

ايت اكتري عمر

12/01/1988

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32106

ايت االعشري معاذ

15/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31910

ايت البزار مريم

01/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30155

ايت البصري عبد الصادق

15/07/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31146

ايت اجلمعة مصطفى

30/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31400

ايت احلاج غزالن

01/01/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32111

ايت الداودي خدجية

27/09/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33894

ايت الرايس هاجر

06/05/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32323

ايت الشواري حسناء

31/12/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31942

ايت الطالب امساعيل

19/01/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33725

ايت الطالب عبد اجلليل

15/10/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32157

ايت الطالب عبد اللطيف

01/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35117

ايت الطالب ليلى

01/11/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33824

ايت الطلب عمر

01/01/1970

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30191

ايت القاضي حسن

04/05/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32630

ايت اجملدوب حسن

11/08/1968

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30824

ايت املعطي هدى

16/09/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31332

ايت امزيل نورة

12/11/1990

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30926

ايت او خيدي السعدية

16/06/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30983

ايت اوزو غزالن

10/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31566

ايت اوسي حنان

30/06/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32734

ايت خبوش عبد الكريم

22/12/1976

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30384

ايت برشا السعدية

18/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30996

ايت بركا عادل

16/04/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31484

ايت بالل ثورية

29/10/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30746

ايت بالل عبد الكريم

09/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33880

ايت بن عزي عبد القادر

17/05/1978

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34162

ايت بن هالل ايوب

08/10/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31599

ايت بن يوسف اسليمان

20/10/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30044

ايت بنكوم حممد

05/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30649

ايت بنكوم يوسف

17/06/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33754

ايت بوبكر الطيب

05/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31322

ايت بوتروايت رشيد

01/01/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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34076

ايت بوريك حممد

01/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30454

ايت بوشوي عبد اهلل

01/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30147

ايت بوشوي عمر

10/06/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31259

ايت تا بيا حمند

20/01/1933

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31497

ايت حتباريت حسن

09/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30805

ايت تشتيوين سهام

08/07/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33105

ايت تعرابت حممد

12/07/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30560

ايت تفغالني حممد

10/06/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31343

ايت متودة حممد

11/06/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30759

ايت جا ياسني

25/06/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33319

ايت جعاد رضوان

19/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30258

ايت حاجي حياة

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30022

ايت حادة علي

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31538

ايت حدو رضوان

24/11/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30059

ايت حدو سعدية

22/02/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30025

ايت حدو حممد

01/01/1965

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35272

ايت حساين ادريس

14/09/1968

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33296

ايت حساين فاطمة

03/12/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33029

ايت حسو امحد

01/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33397

ايت حسني حممد

26/11/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30257

ايت حسني يونس

17/12/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30274

ايت محو امحو حلسن

26/04/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30956

ايت محو حنان

10/02/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33032

ايت محو رشيد

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31296

ايت محو عبد العزيز

23/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30733

ايت محوأعدي حلسن

16/12/1985

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30203

ايت محيد فاطمة

05/05/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33286

ايت خاشون حنان

18/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30565

ايت خافو حممد

01/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32549

ايت خالي احلسني

11/06/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30690

ايت خطاب رشيد

02/11/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31211

ايت خوي عمر حلسن

19/08/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30217

ايت خويا حلسن السعدية

14/06/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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30890

ايت خويا مينة

31/12/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31442

ايت درى مسرية

14/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31457

ايت دوهو خالد

01/09/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31103

ايت رحال فاطمة الزهراء

02/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31084

ايت رحو سعاد

10/11/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31104

ايت زايد محيد

14/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31555

ايت زايد نعمة

09/08/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31152

ايت زايد نورة

17/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30561

ايت سري حسن

03/03/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30434

ايت سعيد اعلي عبوش

06/11/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30214

ايت سعيد حممد

18/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31366

ايت سي حمند مريم

13/09/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30968

ايت سيدي علي مصطفى

07/08/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31035

ايت شرو عبد السالم

20/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32933

ايت شكور مصطفى

26/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30981

ايت عبد اهلل خالد

01/04/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31855

ايت عبد اهلل سعيد

17/01/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30662

ايت عبو أمنة

26/03/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30102

ايت عبو امحد

12/09/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31122

ايت عبو خالد

05/04/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30946

ايت عبود املهدي

12/04/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30769

ايت عيب عزيز

06/05/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31359

ايت عدوش رشيد

14/07/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30311

ايت عدي سليمان

10/04/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34688

ايت عربية رشيد

26/05/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34081

ايت عربية حممد أمني

01/08/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33102

ايت عقا السعيد

01/01/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30338

ايت عقى خدجية

13/09/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33389

ايت عال سلوى

18/06/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30103

ايت عال عائشة

18/08/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30211

ايت علي احدو ابراهيم

04/03/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30290

ايت علي احدو حسن

03/03/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32908

ايت علي حورية

10/01/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل
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30373

ايت عمار حفيظة

27/06/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30674

ايت عمر عزيز

27/07/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32240

ايت قاسي نادية

20/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32977

ايت قدور محزة

31/05/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30120

ايت قدور حممد

01/07/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30679

ايت قدير عبد اهلادي

26/12/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30333

ايت كرداس يونس

16/03/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30092

ايت كروم حسن

09/06/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31077

ايت كورو حسناء

23/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30508

ايت كورو نادية

03/04/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33390

ايت حلسن حممد

20/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30269

ايت حلسن مليكة

17/11/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35270

ايت حلسن نادية

28/02/1995

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30964

ايت هلوش موحى

15/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30283

ايت لوهو سعيد

16/08/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31363

ايت مبارك حياة

04/01/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30507

ايت مبارك خدجية

24/06/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30374

ايت مبارك فاطمة

30/12/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30677

ايت مبارك نعيمة

19/11/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31311

ايت مري فاطمة الزهراء

10/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30736

ايت مري نورالدين

05/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32806

ايت مسعود حمسن

10/06/1994

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31145

ايت مماس عبد الرحيم

01/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30785

ايت منصور ابراهيم

09/04/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30841

ايت منصور سعاد

26/12/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30671

ايت موحو إمساعيل

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31526

ايت نا صر حممد

10/08/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31479

ايت ناصر عماد

30/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33853

ايت نبارك مجال

18/09/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31511

ايت نبارك هشام

05/03/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31874

ايت و مزوار سعيد

31/10/1986

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32268

ايت و مزوار سفيان

19/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31488

ايت وادف عواطف

23/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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32838

ايت واقي رشيدة

07/08/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33910

ايت وسعيد نعيمة

10/08/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32039

ايت وقا حسناء

13/04/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32276

ايت وهالل مروة

01/11/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30675

ايت وهمو صاحل

16/11/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33153

ايت حييا فاحتة

03/09/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30183

ايت حييى رشيد

26/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30376

ايت حييى نعيمة

18/11/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34173

ايت يوس فاضمة

26/07/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32441

ايت يوسف عبداحلق

06/09/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30151

ايتباعزة امساعيل

18/11/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30804

ايترباهيم اسحاق

03/05/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30573

ايتبنعلي احلسني

21/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30882

ايتبوتسركال أمحد

02/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30436

ايتبوتسركال مليكة

01/03/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31319

ايتجى عزيزة

14/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30266

ايتخويا حلسن حفيظة

20/12/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31467

ايتخويا حلسن مريم

01/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30722

ايتخويا حممد

16/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30519

ايتصحا احلسني

20/11/1992

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30226

ايتعبد اهلل رشيد

27/02/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30331

ايتعبد اهلل غزالن

10/10/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30415

ايتعيب حسناء

24/06/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32343

ايتعيب حفيضة

26/02/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32479

ايتعيب حنان

22/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31162

ايتعدي مجال

28/08/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31333

ايتعدي خالد

26/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30163

ايتعلي املصطفى

16/03/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31443

ايتعلي امصاد امل

21/05/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30137

ايتعمي جنمة

19/10/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30961

ايتعنسري احلسني

20/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30506

ايتغزانت حسناء

27/09/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31065

ايتغورت خالد

11/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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30911

ايتلحادج ادريس

24/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30750

ايتلحسن حبيبة

22/08/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30957

ايتلعريف احلسني

05/11/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31101

ايتمالك رشيد

18/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30735

ايتمالك فيصل

02/03/1986

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30899

ايتمري امني

16/05/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30260

ايتموحند ادريس

06/08/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30148

ايتولعيد امحاد

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30524

ايتيسحى فاطمة الزهراء

18/06/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33378

ايدار امحد

28/01/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31944

ايدايدار حكمة

04/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33387

ايدير خدجية

17/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32061

ايدير مريم

13/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32298

ايزي نوراهلدى

07/11/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32586

ايشو عبد العالي

14/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33934

ايعزتينت لطيفة

06/11/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34149

اميان بوخاري

08/09/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34779

ايوبي عبدالرزاق

18/02/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31652

ايوبي فاطمة

28/11/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34315

باب اهلل نسيمة

15/03/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30008

باتلة نعيمة

10/08/1965

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34785

باتولي حنان

17/04/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35093

باجي زوليخة

23/01/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33860

باجي سعيدة

08/02/1968

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30073

باجي عزالدين

15/11/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33652

باجي عزيز

31/05/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35029

باجي حممد

01/01/1970

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32961

باح رشيد

25/10/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33703

باحدو حسن

01/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32819

بامحاد ابراهيم

01/01/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33014

باحيد عصام

30/06/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30242

باخوش حياة

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33961

باخوش نورالدين

09/08/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

32905

بادن مصطفى

23/08/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31579

بادو عبد اجمليد

15/01/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34420

بادو عزيزة

08/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31575

بادو حلسن

01/01/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33201

بادو مينة

15/02/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30692

بادو هشام

25/06/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33721

بادو يوسف

03/03/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34479

بارا حممد

16/06/1973

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33083

بارا هشام

24/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33473

باربو مسرية

12/07/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32951

بارغي سعيدة

22/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30456

باري ابراهيم

13/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31637

باري الصديق

01/01/1966

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33530

بازز نعيمة

01/01/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31745

بازهرة الزوهرة

07/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31095

بازهرة عبد احلليم

23/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31073

باسة خدجية

04/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31896

باسم خدجية

09/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30997

باسيدي مسرية

07/11/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31703

باسني املصطفى

12/02/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33569

باشوخ هشام

04/06/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33268

باعدي رضا

01/05/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30967

باعدي يونس

14/07/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30264

باعزيز عبدالنيب

15/02/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35057

باعسو اسية

01/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32348

باعلي عيادة

03/03/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34456

باعلي حممد

09/03/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32821

باعمي فاحتة

17/07/1971

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31578

باعمي فاطمة الزهراء

23/08/1985

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35028

باعمي نزهة

30/05/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30014

باكاوي علي

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34346

باكري شراف

01/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30751

باحلو زكرياء

20/07/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

30112

بالكيال خالد

03/11/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30754

بامقورن حسن

12/11/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30665

بامو عاشور

05/09/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30939

باموس عبدالغاني

05/02/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34473

بانيض حمسني

25/05/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35050

باهرا جواد

05/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34458

باهين رجاء

01/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32477

بايد خدجية

17/03/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31207

بايوت فاطمة

20/05/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32175

بايوت مريم

30/09/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35323

ببكري عمر

17/03/1986

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31243

جبدة يونس

28/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33733

جبي حممد

06/04/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33712

حباج مسرية

26/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31860

حبدة نادية

11/11/1990

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33156

حبري حرية

24/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34605

حبري فاطمة الزهراء

09/09/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35187

حبقي صالح الدين

16/05/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34553

حبمى محزة

09/03/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34530

حبريي حكيم

10/04/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34115

خباخ السعدية

29/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34732

خبتاوي حممد

13/11/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31827

خبرتي ياسر

12/12/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32564

خبداش اهلام

10/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32236

خبداوي فاطمة الزهراء

19/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34799

خبوتي امحد

25/05/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35075

بدا حممد

15/04/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32816

بدا نعيمة

01/01/1970

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32209

بدران فايزة

20/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31742

بدري رشيد

12/02/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33293

بدو نهال

08/11/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31605

بدوح عبد اهلادي

02/04/1985

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31238

بدوش عماد

15/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
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مركز االمتحــــــان

30650

بدوش نبيهة

02/07/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33881

بديع حنان

20/08/1983

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33309

بديع خدجية

28/10/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30407

بديع شراف

29/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33092

بديع حمسن

07/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30400

بديع نوال

15/10/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31357

برادي خالد

04/01/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32520

براقش خدجية

28/02/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34587

براني اشرف

11/03/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33488

براهمي املصطفى

25/10/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30966

برباش موحسني

03/03/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30695

برباي عبد الكبري

15/12/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33420

بربيس نعيمة

28/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33078

برج حافض

16/08/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34784

برحيل امساء

24/07/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34519

برحيل عبد الرزاق

01/12/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32857

بردعي مدان

04/01/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30596

بردهم سعيد

26/05/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32566

بردوز حسناء

09/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33938

برزوق فاطمة

20/10/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31697

برشى عتيقة

31/12/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34245

برطالي فاطمة الزهراء

28/11/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34933

برطوط دنيا

15/01/1990

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32915

برطوط عبد اللطيف

04/06/1990

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34996

برطوط فاطمة الزهراء

06/10/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30743

برعوز حممد

14/10/1985

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31219

برغيزي حنان

27/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31342

بركات احلسني

28/10/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32388

بركات مجيلة

02/05/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30300

بركاشي حسن

20/04/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34334

بركان حممد

27/05/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35226

بركراك محيد

20/08/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31627

بركوي عبدالفتاح

13/03/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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31412

بركي تودة

14/02/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31616

بركي مصطفى

07/03/1984

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34450

برم سفيان

10/02/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30317

برهاني صباح

22/04/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33388

برهوم عثمان

10/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31384

بروش فاطمة الزهراء

12/08/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32036

بروك عبداالله

29/06/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31533

بري عثمان

17/01/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34344

بريدي اهلام

01/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34903

بريش رمحة

28/01/1986

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33312

بريطيل خدجية

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33246

بزازو أمحد

01/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31619

بزة حممد

18/12/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33635

بزران لبنى

23/11/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30700

بزمري علي

25/06/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35258

بزو مساعيل

01/07/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31345

بزياد نسيم

25/05/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35277

بزيوي حياة

28/03/1983

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31171

بزيوي غسان

02/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32978

بسابي حمسن

28/02/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34405

بسام عصام

10/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33049

بشار جواد

09/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33423

بشري مصطفى

20/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33211

بشكرة السعدية

09/10/1965

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34767

بصري خدجية

29/01/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30711

بصري عبد العزيز

10/09/1984

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34686

بصريي حنان

27/02/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33443

بطاش قدور

31/08/1976

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34366

بطش قاطمة الزهراء

26/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32044

بططة حنان

24/09/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32675

بطل اخلروبة مريم

08/06/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33887

بطوش خدجية

13/02/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34843

بطي جناة

15/04/1996

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31288

بعزاوي حنان

15/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30951

بعزيز حسن

14/03/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30322

بعنو حبيبة

21/01/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32463

بغدادي احلسني

05/05/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31541

بغداوي عبد احلكيم

06/04/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35227

بغى عبد السالم

02/10/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31639

بفضيل حممد

25/12/1970

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30067

بقاس حممد

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34095

بقالي أمحد

06/01/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30366

بكا سعاد

16/08/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35184

بكار طارق

18/02/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31630

بكراوي عبد العلي

14/01/1982

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33344

بكري امساعيل

20/12/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33686

بكريم يونس

12/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31902

بكين حسن

29/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33680

بل أمني حممد

17/07/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33576

بل اهلواري حسن

20/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34532

بل بنار احلاجة

28/10/1981

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34191

بل عتاكة اخليفة

06/04/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32092

بال حنان

09/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31045

بالل حياة

21/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32836

بالل عزيزة

01/01/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32579

باللي شفيعة

30/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32127

بالوي ليلى

26/06/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31546

بلحسن حجاج

25/04/1980

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31569

بلحسن حسناء

16/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33515

بلحسن حسناء

01/01/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34249

بلحية بوشرى

19/04/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30579

بلحيط عبد احلكيم

29/04/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33000

بلدي نورة

05/06/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31904

بلعسري سعيد

10/05/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33474

بلعياشي خدجية

24/02/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30829

بلعيد حسن

01/01/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31681

بلعيدي املعطي

20/05/1974

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34691

بلعيساوي عبد اخلالق

18/04/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31587

بلغيت احلسن

01/11/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34774

بلفالح شروق

07/10/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35172

بلقا نادية

01/01/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31710

بلقاس حسن

24/04/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32776

بلقاس حفيظة

04/08/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32434

بلقاس خالد

18/09/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32547

بلقاس مسرية

18/09/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33425

بلقاسم امينة

27/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33081

بلكاضي مريم

10/08/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32084

بلكان السعدية

24/04/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32531

بلمعطي شيماء

02/08/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30490

بلمهدي فاطمة

20/05/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31255

بلهامي مسرية

03/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34661

بلورد احلاج

05/11/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30793

بلوزة عبد الصمد

20/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32422

بلوش عبد الرحيم

13/08/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34066

بلوقي حسناء

01/01/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30268

بلوك امحد

21/02/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33734

بلوناس امحد

01/11/1981

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33820

بليط أمحد

02/02/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30986

مبنري عبد الرحيم

14/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31835

مبوح زكريا

01/06/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33459

بن ا حسني مجال

10/01/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34646

بن ا با بدرالدين

06/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32831

بن ا شي املصطفى

11/04/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30180

بن اجعا املصطفى

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32214

بن احسيبة حممد

06/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34700

بن اسعد عز الدين

24/07/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33438

بن التابت الشرقي

03/12/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33433

بن التابت صاحل

24/12/1970

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33308

بن احلبيب فدوى

12/12/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35086

بن احلبيب مصطفى

18/03/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34205

بن احلسني رضوان

24/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34819

بن الديكية حممد

25/05/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34369

بن السحلي فاحتة

25/04/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32752

بن الشاحلة عبد الغاني

01/03/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31767

بن الشاوي حسن

01/08/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30398

بن الصغري خالد

17/08/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33555

بن الصغري فتيحة

26/07/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33195

بن العراضي إميان

26/02/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32075

بن العش سندس

11/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34170

بن العالوي عزيز

01/01/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35035

بن الناجي زوهري

21/01/1979

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32704

بن ايشو سهام

10/11/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35112

بن باري ليلة

22/02/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31131

بن جدة كلثومة

07/03/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33797

بن حدو حممد

24/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34020

بن حقي عبدالعالي

01/01/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34275

بن حليمة مولودة

24/09/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33435

بن خنفر خالد

02/03/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30388

بن داود سناء

27/01/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31948

بن رزاق مراد

01/10/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33616

بن رزوق احلاجة

09/07/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35119

بن رضوان معاذ

24/12/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33016

بن زهور غزالن

01/12/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34418

بن سرار عبد اللطيف

21/07/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30755

بن سعيد حممد

13/07/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33628

بن سليمان محيد

11/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34124

بن سيسان خدجية

07/02/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30661

بن شطو عمر

24/04/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30061

بن طايطاي سعاد

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32973

بن عباد عصام

10/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32943

بن عبد الرمحان عياد

21/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33160

بن عبلة انوار

19/04/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج
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مركز االمتحــــــان

32576

بن عبو فاطمة الزهراء

12/04/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33405

بن عدو احلسني

03/05/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31097

بن عدي وفاء

30/04/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35025

بن علي احممد

01/01/1986

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30609

بن عمي مجال

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30979

بن عمي عبد اجمليد

01/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34844

بن عوامة سكينة

16/03/1996

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35327

بن غامن ادريس

26/04/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31068

بن كدة صاحل

05/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30295

بن كرو ياسني

26/06/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33407

بن حلبيب محزة

26/08/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31833

بن حلرش حنان

01/01/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30640

بن مريم حنان

23/05/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31577

بن مسعود فاحتة

14/03/1983

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31244

بن موسى امجيعة

03/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33987

بن موسى حمفوظ

01/01/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32932

بن ودة حسن

19/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30814

بن وعي خدجية

01/01/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31282

بناني سكينة

11/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31422

بناية سكينة

27/01/1995

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31017

بناية سومية

07/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32314

بنباسو رشيد

24/06/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32230

بنبلى حممد

25/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32866

بنتاتو بلقاسم

25/03/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31183

بنتعرابت مروان

15/05/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31335

بنتعرابت هند

14/09/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33034

بنتيفاست احلسني

11/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34759

بنجبار حنان

11/02/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34776

بنجبار فاطنة

12/06/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30734

بنجوى ليلى

01/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31657

بنحادة حلسن

01/01/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30978

بنحرير حسن

25/07/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32742

بنحسو عبد الرحيم

10/01/1977

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33396

بنحمو رشيد

10/11/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32383

بنحيلة عبد الكريم

08/02/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30616

بنخالي سعيد

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34647

بنخدة نادية

12/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32295

بنخلدون يوسف

03/10/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32621

بنخلوق حممد

05/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31799

بنخلوق وفاء روحية

12/04/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30212

بنداود بناصر

01/05/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32729

بنداوودي حفيضة

29/12/1974

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32361

بندحو مريم

01/01/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34613

بندملي صاحل

21/11/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30673

بندود عبد اجمليد

21/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33787

بندور كلثومة

03/04/1968

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33326

بنرقوش سناء

06/09/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30510

بنرقوشة ابتسام

08/11/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30027

بنزطام عبد الغاني

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32959

بنسامل فاطمة

14/09/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32494

بنسديرة محيد

17/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31002

بنسعيد ادريس

22/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33825

بنسعيد حنان

06/03/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32024

بنسمود حمسن

26/09/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31281

بنشطو عبداملومن

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30511

بنصابر عبدالعالي

28/02/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34436

بنطالب بوشرة

21/09/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35019

بنعاشور مسري

25/01/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32497

بنعامر يوسف

03/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32357

بنعباس عبد السالم

30/06/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31461

بنعبد السالم نورة

20/05/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30095

بنعثو عبد الرحيم

01/06/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31553

بنعدي املصطفى

01/01/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31168

بنعدي اميان

05/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31531

بنعدي مريم

19/12/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32316

بنعقا يوسف

01/10/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33399

بنعكي حكيمة

20/08/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34817

بنعالل حنان

10/01/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33144

بنعلي رمحة

16/06/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30617

بنعلي مسري

06/06/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31148

بنعلي قدور جنيب

16/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30231

بنعمر حممد

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31687

بنعمو حسناء

10/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32190

بنعمو عبدالرحيم

13/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33461

بنعياد حنان

06/03/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34351

بنعيد زهور

15/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34356

بنعيدة سناء

24/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31784

بنعيس لوبنى

13/04/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30417

بنعيسى احلسني

01/11/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30402

بنعيسى حممد

18/07/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31230

بنغاء السعدية

28/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32721

بنقى حسن

31/12/1975

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32149

بنلفقيه حسناء

11/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31248

بنموسى حجيبة

10/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34804

بنهوصية حممد

24/10/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34248

بنور سومية

12/03/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33941

بنوري امساعيل

01/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32212

بنوري حياة

06/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33129

بين حممد

19/11/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34719

بين نبيل

08/07/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33204

بنيحي امبارك

01/01/1963

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35129

بنيس عبد اهلل

16/03/1962

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33702

بنيشي مدحية

08/03/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34783

بنيطو ابتسام

28/12/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30790

بنيطو حممد

01/10/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34309

بنيوس عبد احلق

20/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31314

بنيوسف مريم

02/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31350

بنيوسف نبيل

24/08/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32312

بنيوسف نسيم

20/09/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33750

بهري حممد

02/10/1983

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34019

بهالوى حممد

16/11/1975

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30907

بهلولي عتيقة

11/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33278

بهوش حممد

26/09/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35159

بهي عبد القادر

01/01/1970

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33210

بو اهلناء نزهة

02/10/1964

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32998

بوإزماون فاطمة

12/07/1996

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30680

بواتاي مسري

17/04/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31992

بوامحد بدر الدين

27/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33512

بواعكاد فهد

22/09/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32885

بواغاز املصطفى

29/09/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33856

بواخللف يوسف

06/10/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30104

بوالزيت محاد

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33239

بوالعرف حممد

13/03/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30629

بوالغالت كمال

12/12/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33106

بوامهيم حممد

12/10/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30686

بوامهيم مريم

07/07/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32888

بوانو احلسني

10/03/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34508

بوايكادر نعيمة

10/04/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31730

بوبكر موالي

01/01/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33097

بوبكران عزيز

11/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30273

بوبكراوي جواد

27/12/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33118

بوبكراوي نادية

05/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30396

بوختوم عبد الصماد

15/05/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32809

بوتزازت امحد

15/04/1969

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30622

بوتسكرين سعيد

01/10/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30762

بوتسكرين صاحل

13/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31027

بوتشتوين امينة

27/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32021

بوتشيش حسنية

18/11/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32164

بوتغا مراد

05/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32165

بوتغطن وسيم

07/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33358

بوتغيت امباركة

19/05/1964

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33346

بوتكوس سناء

10/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32488

بوتل جواد

09/12/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30238

بوتل حنان

05/06/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31351

بومتزوغت احلسني

19/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35043

بوتوال داوود

07/08/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32937

بوتوش يامسني

07/05/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33726

بوجا سعيد

16/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32997

بوجان حسناء

01/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31916

بوجبري سارة

04/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31204

بوجدي املصطفى

25/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33063

بوجروف ماجدة

10/04/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31744

بومجعة حنان

28/12/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33281

بومجعة سعاد

03/08/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31150

بوجنوي امساعيل

07/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30416

بوجنوي خالد

07/11/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31338

بوجنوي فاطمة الزهراء

11/05/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30879

بوحا ادريس

04/11/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30132

بوحاج امحاد

10/05/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31956

بوحافة خيتام

03/03/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33224

بوحجرة أمحد

20/05/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32575

بوحجلة فاطمة الزهراء

24/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33572

بوحدادي عادل

07/03/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31908

بوحدو هند

16/12/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32482

بوحرو خدجية

02/04/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30303

بوحز حممد

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33012

بوحزة السعيد

02/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34733

بوحصرية عبد الرحيم

29/10/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30107

بوحى عبد الكبري

27/03/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35197

بوحياتي حممد

13/07/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31623

بوخاري إمساعيل

02/07/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33968

بوخاري سارة

14/07/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31347

بوخالد أمحد

10/07/1991

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34075

بوخالد الشرقاوي

01/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33162

بوخالف عزيزة

06/11/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34005

بوخدادي فاطمة

21/11/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32804

بوخرواعة ابراهيم

01/01/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33565

بوخضرا رشيد

26/04/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33350

بوخالد فظمة

19/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31983

بوخليط أشرف

11/12/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33476

بوخليق حسناء

01/01/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31403

بومخن كرمية

20/09/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33302

بومخيس فاضمة

18/01/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30826

بوداود سكينة

01/01/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32256

بودة جهاد

21/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31000

بودمجيع خدجية

01/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35224

بودرة يوسف

10/07/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31205

بودروز أمساء

04/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34211

بوديس مجال

20/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33542

بوديس عبد اهلل

12/12/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32103

بوديه مصطفى

02/01/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34502

بورمحون عبد الناصر

01/01/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31047

بورحيم مسرية

28/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31263

بورحيم حممد

12/08/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32319

بورزاح فاطمة

10/05/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34361

بورزمة مريم

27/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33805

بورزيق فاطمة الزهراء

19/12/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30833

بورشيش فتيحة

20/03/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31036

بورفاض السعدية

13/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32784

بورقية سهام

08/02/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32177

بورنيك كرمية

29/02/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30497

بورواي مصطفى

16/07/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33993

بوري الرابح

27/12/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33599

بوري عبد احلق

12/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31667

بوريش فاطمة

13/03/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34048

بوريشة علي

06/01/1979

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30542

بوز رشيد

22/06/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33232

بوزا سعيد

19/02/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31136

بوزاك ياسني

12/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30871

بوزدو السعيد

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31130

بوزدوي عبد العالي

13/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32870

بوزكراوي خاليد

29/10/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31716

بوزكور مصطفى

01/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33076

بوزيان اشرف

11/12/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30160

بوزيان املصطفى

25/12/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32432

بوزيان سارة

07/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34244

بوزيان ياسني

28/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35311

بوزيان يامنة

23/05/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33773

بوزيان يونس

24/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32648

بوزياني سكينة

13/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33727

بوزيت عبدالرمحان

01/12/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30026

بوزيد حسن

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31977

بوزيد مريم

04/04/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32291

بوزيدة غزالن

07/07/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34403

بوزيدي خدجية

26/04/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32928

بوساق حافيظ

25/12/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30114

بوساق عبد اهلل

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30052

بوستاويل حسن

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33911

بوستة جودية

04/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30651

بوستة خدجية

27/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30337

بوستة اللة عائشة

18/11/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30810

بوستوي عبد الرحيم

11/09/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34545

بوستى عبد اهلل

16/04/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34889

بوستى عماد

22/11/1977

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30458

بوستى مصطفى

01/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32947

بوسالمة خالد

08/10/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33583

بوسلهام وفاء

28/06/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30195

بوسلهام يوسف

07/07/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30872

بوشبورة خدجية

25/02/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33043

بوشتة عبدالرزاق

27/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30005

بوشحا بناصر

23/07/1966

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34510

بوشخار خدجية

03/01/1975

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34402

بوشراك حممد

10/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33875

بوشرع عبدالنيب

11/05/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33669

بوشقور عبدالرحيم

15/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33543

بوشكوك املصطفى

19/03/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31251

بوشكرية جناة

01/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33341

بومشة وداد

25/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34446

بوصليح حنان

24/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30406

بوضاض ابراهيم

08/05/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32144

بوطالب رشيدة

28/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30768

بوطالب عبد اهلل

25/09/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31169

بوطالب كوتر

23/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32753

بوطاليب فاطمة

07/10/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34246

بوطويل حممد

01/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35180

بوطيب حنان

07/06/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35177

بوطيب خدجية

04/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34006

بوطيب رشيدة

10/02/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32449

بوطيب نسيمة

28/06/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32822

بوظهر سدنا إبراهيم

01/01/1969

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30693

بوعباد كوثر

26/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34824

بوعبادي سعيدة

16/09/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34768

بوعبادي صالح الدين

28/05/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33625

بوعزاوي مجال

27/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32839

بوعزة ايت اعريم

01/01/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32083

بوعزوي مجيلة

04/10/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33767

بوعزيز نهاد

16/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30352

بوعظية عبد السالم

26/03/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32167

بوعالكة حممد

11/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33243

بوعالم حممد

06/01/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31597

بوعلي امحد

01/01/1966

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30450

بوعلي حكيمة

01/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34743

بوعلي فاطمة الزهراء

18/10/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31810

بوعمران مسرية

11/05/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32378

بوعندة عزيز

10/07/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30162

بوعودة عبد الواحد

08/04/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31003

بوعياد حسن

03/04/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33493

بوغار بن عسو

20/03/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33480

بوغار فريد

10/03/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32258

بوغامن عبد اهلل

25/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30362

بوغانيم خدجية

28/05/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34664

بوفارس الصاحل

01/01/1965

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30115

بوفارس عبد الكريم

08/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30505

بوفرا نسيم

23/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33608

بوفرات مرمية

10/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31339

بوفردة عمر

01/01/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31499

بوفرنو عفراء

26/10/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33930

بوفكر رضا

05/10/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30568

بوفكري جناة

07/09/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33103

بوفوس احلسن

16/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33372

بوقدير حممد

12/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34455

بوقراب عبداملوىل

11/03/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33233

بوقريش بهيجة

30/03/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33051

بوقريعة عماد

17/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31313

بوقالل احساين

09/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31763

بوقويس عبد احلليم

13/04/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32119

بوكادر حممد

27/04/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30066

بوكايو رشيد

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32491

بوكبوط امينة

23/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33174

بوكتاف نزهة

01/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31748

بوكداوة جناة

10/11/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31491

بوكدر صوفيا

25/03/1996

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32332

بوكدلوة بشرى

05/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30667

بوكراض سعيد

26/11/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34498

بوكروش ياسري

02/07/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33249

بوكطاوي املصطفى

01/01/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32228

بوكماز السعيد

25/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34573

بوكندول املصطفى

09/05/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31254

بوالل حياة

24/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33019

بولة نعيمة

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32037

بوحلروف عز الدين

27/02/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31713

بوحلروف هشام

28/03/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33497

بوحلفة عبد اجمليد

01/01/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35203

بوحلفة فاطمة الزهراء

25/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32513

بولشغال فاحتة

01/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35157

بولعش عائشة

15/12/1972

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33449

بولعمان فؤاد

11/09/1976

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33349

بولعوان سائح

01/01/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30286

بولعوان مينة

12/09/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33036

بولفرا امساعيل

26/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33922

بولقنادل سعيد

12/01/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34068

بوملان حسناء

01/01/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31779

بوملان رشيد

15/11/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33861

بوملان عبد االله

25/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30843

بوملان مصطفى

26/12/1987

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34507

بولنوار عبد اللطيف

01/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35084

بولوز حفيظ

01/07/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35244

بومزوغ خالد

05/01/1980

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33643

بومسيس املصطفى

11/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33506

بومسيس سعيد

20/04/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32921

بومسيس حممد

05/12/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30668

بومكماك جواد

01/01/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31072

بومكماك خالد

26/02/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31135

بومليك توفيق

01/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34349

بومليك محزة

22/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32464

بومنصور حسناء

26/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33213

بومنصور فاطيمة

16/05/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31669

بومنصور مصطفى

22/11/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30903

بومهدي امحد

18/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30193

بومهدي احلسني

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33343

بومهدي بشرى

26/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32498

بومهدي سناء

31/12/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33197

بونفي رشيدة

31/07/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33198

بونفي عبد الرمحان

25/04/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33789

بونوارة امساعيل

01/01/1971

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33110

بونى مرية

06/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33956

بونيصر عبد الغاني

15/03/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34206

بوه امحد

06/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30730

بوه املصطفى

05/05/1978

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33365

بوهرارة ابوبكر

22/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35325

بوهالل سعيد

07/06/1980

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30742

بوهالل حممد

15/12/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35235

بوهاللة حممد

18/12/1963

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32550

بوهو لبنى

17/10/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35080

بووديس التجاني

16/12/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35069

بووسراف مينة

01/01/1989

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33842

بويا ليلى

25/04/1983

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33508

بويج رشيد

26/05/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35073

بويج عائشة

10/08/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31523

بوحيلني حممد

01/01/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33606

بوحيمران حنان

11/05/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32778

بويربيتان عبد اهلل

01/01/1967

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31892

بويزري سعيد

10/10/1985

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30471

بويزكارن حممد

20/08/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31287

بويزكارن وردة

24/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34438

بويزمارن حسناء

08/06/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31354

بويسفري مصطفى

17/08/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31156

بويشوا السعيد

24/11/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34464

بويشيشان يوسف

08/09/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35174

بويعقوب حممد

30/09/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31980

بويكدارن سناء

18/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30846

بويكضاض عبد احلافظ

13/03/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30702

بويكنيفن عبد العزيز

01/06/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34071

بوميزكان سنة

20/09/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32218

بياض بوشرى

08/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30391

بيبوس زينب

10/12/1982

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31284

بيتوس ليلى

03/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33943

بيجان عبداإلله

14/09/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35223

بيدان حممد

15/04/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31508

بريوز جناة

22/08/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31300

بيقت سعيد

01/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30672

بيلو نورالدين

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32242

بينحو مجيلة

01/08/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31609

بينو عبد القادر

01/11/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31615

بينو حممد

28/04/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30654

بيوضي ليلى

05/11/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33654

بيولي حممد

10/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34738

تائب آسية

14/02/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31894

تابع مريم

10/03/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31675

تاج الدين مهدية

15/11/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30461

تامجعت هشام

30/10/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34108

تاجي ياسني

04/12/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30678

تاحلرتيت حسن

02/11/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33117

تاحلرتيت ياسني

07/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30405

تاليان عبد احلكيم

30/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32292

تامرعوشت يامسني

11/03/1996

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32875

تباخ كلثوم

02/11/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31617

تبزيوي عبدالرمحان

20/03/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32930

تبعندوست عبد اهلل

10/04/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31830

تبغيني سعيد

23/04/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30643

تبكال حممد

07/01/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35284

تبوشة مجال

07/03/1969

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30612

جتوي حياة

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30664

جتوي كريم

12/09/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30663

جتوي جناة

04/07/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33048

حتزام خالد

05/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

30984

حتسيت ابراهيم

02/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30683

حتلبة جواد

10/12/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30018

ختوش احلسن

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34603

ختي حييى

15/12/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34381

تداسي فاطمة الزهراء

09/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31684

تديل كلثوم

01/04/1974

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34515

ترزتني فاطمة الزهراء

18/02/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30684

تزارت سلوى

13/07/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33254

تزاني احلسن

28/09/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33002

تزضني حسن

06/12/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32945

تزضني رشيد

01/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33022

تزكبا عثمان

02/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30011

تزمايت موالي عبد العزيز

01/01/1964

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31005

تسكا سعاد

03/07/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32104

تسكلى نادية

02/01/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31947

تشرباعت عبداهلل

10/05/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32178

تشرباعت نعيمة

13/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30526

تطروفني عزالدين

11/01/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32114

تعدي فوزية

06/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30188

تعريشت امساعيل

29/12/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34377

تغرة لبنة

07/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35228

تغزاز خدجية

20/08/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30486

تغزوت احالم

03/07/1992

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32302

تغزوت جودية

15/02/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33920

تغزوت حممد

01/01/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31761

تغزوي يوسف

18/08/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30796

تغفيست بشرى

10/06/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30557

تغوال سعيد

22/04/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30078

تغية حممد

26/03/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30167

تغية مينة

16/08/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32293

تغيوارت وليد

19/07/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30127

تفروين عبد العزيز

30/07/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30858

تفوزارت حممد

15/02/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل
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30834

تقبيبت حممد

02/10/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31292

تقبيبت حممد

15/06/1988

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33273

تقبيبت نعيمة

21/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30255

تقيل رشيد

08/04/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30757

تكدامت عزيز

22/11/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33905

تكيوط حياة

17/11/1982

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30880

تلبيت عبد املالك

02/09/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33125

تلحيق غيثة

03/05/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32936

تلماس احلسني

10/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33436

تلو فاطيمة

05/01/1970

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30229

تلواتي زهرة

01/12/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30085

متدوالت حسن

20/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34045

متر عبد الفتاح

02/04/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33054

مترة هشام

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32155

متسنى حياة

10/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33642

متغيت عبدالرحيم

07/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31028

متكرود مريم

26/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34914

متلكوثان فاطمة الزهراء

03/01/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30177

متليلت بوشرة

24/03/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30341

متليلت عبد اجلبار

11/08/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30083

متيم احلسني

15/07/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33093

تندوفت رضوان

25/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33009

تنضوفت حممد

18/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32925

تنضوفت هشام

03/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35265

تواتي املهدي

27/05/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32847

تواكح فاطمة

05/09/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33532

توتات اهلام

22/07/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35173

توتات عصام

27/04/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32610

تورغى الصاحلة

20/12/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32598

توغزاوي اهلام

04/01/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33972

توفيق امحد

03/12/1966

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30395

توفيق مجال

17/08/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35324

توفيق حنان

30/08/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار
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32263

توفيق خولة

19/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33623

توفيق عبد الواحد

26/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30348

توفيق فاطمة

24/02/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31299

توفيق فاطمة

01/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30856

توفيق حممد

09/12/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32797

توكامي ازهور

01/01/1988

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33589

تولي خدجية

01/03/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33511

تولي نزهة

01/06/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31903

تيفة نادية

08/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31981

تيكري داوود

20/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33694

تيكوناتني ياسني

29/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31842

ثابت رجاء

13/12/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31398

ثابت سومية

17/08/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31184

جابر الزهرة

16/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34228

جابر حسناء

10/03/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33749

جابر صارة

13/04/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33504

جابر فطيمة

23/01/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32627

جاتور عبد الكريم

22/12/1968

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32818

جاري فاطمة

03/04/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30236

جامي عزيزة

21/05/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30817

جان عبد الرحيم

16/02/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31752

جانا صاحل

15/07/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32266

جاني سعاد

05/11/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33584

جبار املصطفى

01/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30532

جبار حسنية

04/09/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30315

جبار عزالدين

01/10/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30325

جباري مليكة

29/03/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32800

جربان أمحد

18/07/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31664

جربان محيد

08/05/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34136

جربان حممد

20/05/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30002

جربان حممد

01/01/1958

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30556

جربان مراد

27/10/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34253

جربان مصطفى

18/04/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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34056

جربان يونس

24/11/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31462

جبوجا محيد

05/10/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35147

جبور املصطفى

01/01/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31395

جبور لبنى

06/02/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33650

جبوري عبداالله

28/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34919

جبوري فاطمة

28/05/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30821

جبري فا طمة

24/03/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32059

جدار عزالدين

26/06/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34372

جدلي محزة

04/03/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33776

جدوال رفيق

28/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33763

جدوبي خدجية

01/01/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31092

جدي بسمة

08/05/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32603

جراري مروان

08/02/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32522

جراني اشرف

09/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32451

جردني حنان

28/03/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32634

جروض حممد

03/02/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32109

جرير اميان

20/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33151

جزولي عبد الغين

18/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30276

جعاد سعيد

09/12/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34529

جعدي سعاد

06/03/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33250

جعفاري عبد اهلادي

19/09/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33799

جعفاري لبنى

01/08/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35204

جعفر حممد

27/03/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30401

جعفر نوال

30/09/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30718

جعفري حليمة

06/10/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30929

جعفري خالد

10/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34567

جعفري خدجية

27/11/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31861

جعفري عبداالله

27/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34628

جعفري حممد

20/06/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31650

جغفاري املصطفى

01/12/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32321

جغنني حسناء

15/11/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33600

جالف عصام

30/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30500

جالل اميان

09/01/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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35214

جالل حدو

01/01/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34561

جالل زكرياء

02/09/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35181

جالل سعيد

15/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32393

جالل غزالن

25/07/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30594

جالل فاطمة

04/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34631

جالل هدى

07/03/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33967

جلول حفيظة

10/03/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33918

جلول رشيد

26/02/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30992

جليل سفيان

02/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30040

مجار فاحتة

12/07/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34437

مجاع حسن

27/12/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34238

مجاع عبد اللطيف

16/03/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31850

مجال ادريس

20/04/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34641

مجال اسية

12/12/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34030

مجال الدين خالد

28/08/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30800

مجال عبد الكريم

03/07/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31777

مجال عبداللطيف

25/10/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35215

مجال حممد

09/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33464

مججي ادريس

16/04/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30563

مجراني كمال

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30265

مجعوي ميمون

15/08/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33819

مجيل أنس

20/09/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33071

مجيل مريم

03/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32074

جنابية نورة

11/09/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30201

جنان احلسني

13/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32580

جنان مريم

23/08/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32195

جندابي امساعيل

17/10/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31654

جندابي فاطمة

10/02/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30773

جواد عبد احلق

16/02/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32533

جواد معالوي

30/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30619

جوان مصطفى

04/12/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30896

جودات سعاد

11/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34335

جودي نادية

20/08/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31477

جويف امساء

19/08/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32160

جواللي ماها

04/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35036

جوهري مجال

28/05/1979

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32817

جوهري حادة

26/06/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32658

جوهري خدجية

06/05/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34803

جوهري زينب

29/05/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32170

جوهري صالح الدين

08/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32545

جيدان نادية

27/07/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34009

حامت عائشة

25/02/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30652

حامت مراد

08/05/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32548

حاجي محزة

08/07/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35315

حاجي فاطمة الزهراء

14/11/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34283

حاجي حممد

08/04/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31537

حاجي نزهة

10/01/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31213

حاجني نزهة

06/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34321

حاسبون عادل

02/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30437

حاسن ابراهيم

20/07/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32247

حاضر مريم

24/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30864

حاضوض عبد الغين

28/07/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30712

حاضوض حممد الصغري

14/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32308

حافض السعيد

20/09/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31469

حافضي فاطمة الزهراء

29/05/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34073

حافظ حكيم

23/08/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34978

حافظي عبد اجمليد

20/08/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31875

حافري مجيلة

05/02/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30020

حاكم سعيد

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34476

حاكمي حنان

28/07/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34524

حاكمي زهري

12/05/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35295

حامدو حنان

25/11/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32957

حامي مريم

10/06/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30393

حامي موالي احملجوب

20/10/1982

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30445

حبيب اهلل فاطمة

12/08/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31303

حبيب حممد

15/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33831

حبيبو زكرياء

23/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35269

حبييب فاطمة الزهراء

06/08/1994

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33018

حبييب يونس

09/11/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33889

حتيمي حممد

30/01/1981

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32288

حجابي ليلى

24/01/1996

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31229

حجاج براهيم

29/09/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30767

حجاج رشيد

30/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35066

حجري يونس

01/10/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33394

حجو رضوان

03/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33209

حجي املصطفى

25/09/1964

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32562

حجي فاطمة

04/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32540

حداش زايد

08/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32331

حدان عبد الرحيم

16/04/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31621

حداني امساعيل

19/09/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35152

حدجي عبد الغين

01/01/1968

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31885

حدحادي ابتسام

22/08/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34469

حدفاوي نورة

13/02/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33866

حدوشي اهلام

23/03/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30227

حدوشي حفيظة

28/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34023

حدوي خاليد

24/10/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32286

حدير كوثر

15/05/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32338

حديس عبد الصمد

02/06/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31635

حراشي احلسني

16/02/1968

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34538

حراكي نادية

03/03/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35012

حران مجيلة

20/02/1978

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31964

حربوني حممد

22/09/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30116

حرت ربيعة

24/04/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30993

حرث عبد العزيز

13/02/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30199

حرج الزاهية

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32038

حرشاوي سكينة

24/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33977

حرمان عبدالعزيز

01/01/1965

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34652

حرمومي وداد

25/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34189

حرور املخنت

01/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33147

حرير مريم

08/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34449

حريفي مجال

04/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34061

حريك عبداهلادي

30/06/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35245

حزيم حفيظ

28/05/1981

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30634

حسان مجال

27/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35198

حساوي إبراهيم

01/09/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35185

حساوي ام كلثوم

16/07/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33519

حساوي نورة

15/03/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33900

حسايين امساعيل

01/04/1972

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32465

حسمو سعدية

02/09/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32607

حسناوي حبيبة

26/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34121

حسناوي حسناء

20/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31214

حسناوي رشيد

04/09/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30738

حسناوي رشيد

01/04/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32612

حسناوي سفيان

22/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35251

حسناوي عبد السالم

18/09/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35005

حسناوي عبد العزيز

05/11/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30788

حسناوي عبد اهلل

06/08/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31625

حسناوي حلسن

07/04/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32082

حسناوي مارية

31/12/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34105

حسناوي حمجوبة

20/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32713

حسنناوي رشيد

30/04/1974

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34560

حسين زكرياء

16/05/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31688

حسين سعيد

27/04/1974

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35122

حسين سهام

22/12/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34917

حسين موسى

25/01/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32354

حسيين حنان

15/08/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32112

حشالف كريم

02/10/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31801

حضر ياسني

10/09/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32243

حضراوي منار

29/12/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32056

حضري يوسف

08/06/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33690

حطرباش حياة

07/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34537

حطرباش هدى

05/07/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35164

حفي املصطفى

01/01/1971

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32677

حفيضي عماد

22/03/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35268

حفيظي حممد

27/07/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34730

حفينة حممد

17/01/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31994

حقابي مريم

14/02/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32142

حقني شفيعة

09/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31202

حكام اشرف

02/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34736

حكمي مريم

11/11/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33765

حكوش طارق

02/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33375

حكيم زهرة

01/04/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30455

حكيم سعيد

06/04/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33262

حكيم حممد

03/09/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32138

حكيم نادية

07/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34025

حكيمة الرياح

07/03/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34543

حكيمي يونس

12/06/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30347

حليم ابراهيم

13/04/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30870

حليم رشيد

01/12/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34382

حليم نادية

12/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33173

محادو امني

07/03/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35077

محادى أيوب

24/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30365

محادي حسنية

02/08/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32231

محاشي سلوى

28/11/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33490

محامي هشام

01/01/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34888

محاني بشرى

11/08/1978

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31660

محاني حممد

10/10/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33164

محدان عزيز

22/11/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30789

محداني رضوان

23/05/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31601

محداني عبد اهلل

12/03/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35301

محداوي حفيضة

20/10/1986

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32352

محدوش عبد العالي

19/12/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33699

محدون حممد

18/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34793

محدي حياة

28/09/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34627

محدي عبد الرحيم

15/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30427

محدي كلثومة

19/12/1981

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32216

محر الشوكة حياة

20/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34821

محراوي خالد

13/02/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33693

محراوي خدجية

25/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30359

محري محيد

13/09/1986

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30525

محريش بدر

24/12/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30140

محريش حممد

01/01/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35255

محزاوي امساء

07/07/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33481

محزاوي حنان

28/04/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30537

محزاوي صباح

27/06/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33621

محزة سعيد

19/03/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33813

محزي انس

15/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31969

محزي عبد اهلل

09/02/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31864

محص امساء

05/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33932

محناوي حبوبة

25/06/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31209

محود املصطفى

14/03/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33800

محوش حممد

24/05/1972

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33503

محي حنان

17/11/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33590

محي حوسى

22/09/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35103

محي كريم

09/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32020

محيد اهلام

11/03/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30522

محيدوش نبيل

19/05/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33252

محيدي السعدية

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33716

محيدي عبد العزيز

01/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33128

محري عاطفة

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32724

محيمي مصطفى

01/01/1975

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32367

محيوي عبدالعزيز

16/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31233

حناني فدوى

24/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31312

حنتوم رضى

21/12/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30758

حنتوم كامل

10/04/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34596

حندق عبدالصمد

11/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32674

حنشي وداد

12/02/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30938

حنصالي بوشرة

12/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31127

حنصالي عبد الغين

19/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31466

حنصالي عثمان

29/09/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30128

حنضور سعيد

06/04/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32030

حنين احالم

18/07/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30538

حنيف حممد

15/02/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31658

حنيف نعيمة

07/01/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30209

حنني سعيد

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31165

حنني فاطمة

14/09/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30355

حنينة قلوش

20/04/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33779

حنيين حممد

09/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31385

حنيين نزهة

04/09/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30878

حواز مجال

05/12/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34123

حواز عزيزة

26/02/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34773

حواص أمحد

10/09/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32553

حوت حفيظة

13/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34682

حوجر عادل

28/02/1980

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33689

حوسيين مجال

20/04/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35110

حوسيين حممد

06/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33558

حوشي مسرية

09/11/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30016

حيدار عبد احلافظ

01/01/1967

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34033

حيداس سعاد

01/04/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32769

حيدان عزيزة

10/03/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32304

حيداوي عبد الواحد

29/01/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33691

حيدرى مريم

28/07/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35326

حيس يونس

01/01/1992

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35079

حيضروني محيد

14/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34172

حيضري فاطمة الزهراء

01/04/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30442

حيمي حممد

07/02/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33294

حيون خالد

19/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30185

حيون عبد الغين

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30699

حيون حلسن

03/02/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31924

حيون وليد

09/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30765

خازمة عبد احلفيظ

01/01/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30474

خاشون عثمان

20/06/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33593

خاضر نورالدين

05/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32746

خاطيب سعيدة

14/08/1980

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30314

خاطر ادريس

11/04/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32427

خالد عبد اللطيف

14/10/1966

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31973

خالدي سهام

16/11/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30035

خالدي عبد الواحد

29/11/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32376

خالص حسن

18/08/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34531

خالي عبد الرحيم

20/08/1980

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34044

خاموسي رشيدة

23/12/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32835

خبا املصطفى

20/01/1970

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32963

خبوز مسري

01/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33050

خبوس فيصل

16/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33152

خدجية العماري

21/05/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32969

خدجية مكروش

10/08/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33705

خديم زهرة

12/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34699

خراطية سلوى

09/11/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33298

خرباش رشيد

04/07/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31483

خرباش سليمان

01/12/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35055

خردوش سومية

19/03/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30828

خرواش حليمة

25/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31176

خرواش عبداهلل

26/12/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31177

خرواش ياسني

26/12/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34003

خرواعي الشرقاوي

26/11/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34606

خشابي احالم

14/12/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31733

خشان خدوج

01/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34522

خشوني فطيمة

01/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33306

خشينة مليكة

01/10/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35266

خضور ساعيد

06/05/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32699

خطاب سعيد

25/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34051

خطابي بشرى

07/11/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31881

خطابي شداد

06/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34182

خطيب صالح

17/02/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35014

خالدة عبد العزيز

26/04/1975

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35061

خالدي فدوى

21/06/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32174

خالطي سهام

04/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32573

خاليف بوشرة

09/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32664

خالوي خدجية

29/07/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33080

خلدون سكينة

16/05/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34110

خلدوني هند

07/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32694

خلويف عفاف

23/04/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33774

خلوق عبد الصادق

26/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30628

خلوق هشام

17/02/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32726

خلوقي جنية

03/03/1977

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30429

خليفة ابراهيم

27/11/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32810

خليفي نزهة

12/01/1969

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33736

خليل البداوي

01/01/1972

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31986

خليل املصطفى

25/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34994

خليل دنيا

23/06/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34786

خليلي عثمان

25/03/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34168

مخاش عبد الرزاق

23/05/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30012

مخة حسن

14/02/1967

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34675

مخريش خدجية

21/01/1980

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32285

مخريش مروان

20/01/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32317

مخوسي كنزالسنة

01/01/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34795

خناني أسية

14/03/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32693

خنوسة مجيلة

02/02/1982

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34619

خوادري اناس

15/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34852

خوش رشيدة

08/05/1968

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33486

خوالن محيد

01/01/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34811

خوي اهلام

03/05/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31608

خوي بناصر

12/01/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34285

خوي حسن

06/04/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30186

خوي صاحل

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31558

خويا أحساين حممد

01/01/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31129

خويا ابراهيم مريم

05/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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30934

خويا ابراهيم جنمة

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31274

خويا براهيم عائشة

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31413

خويا مجال

15/09/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32773

خويا حفيظة

10/03/1985

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32642

خويض املصطفى

24/05/1963

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34872

خويي حممد

01/11/1973

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32855

خياري رشيد

01/01/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31659

خياطى املصطفى

16/06/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35140

خياطي عبد الواحد

02/10/1966

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31736

خريي بهيجة

25/12/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31852

خريي فاطمة

24/04/1990

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31040

دابش يوسف

27/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30909

دادس زهري

13/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34370

دادس سلوى

07/05/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30042

دادسي حسان

09/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33305

دادوش كوثر

21/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33633

دادى عثمان

19/07/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32297

داكر شيماء

12/10/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32226

دامو خدجية

09/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33386

داني سليمان

01/08/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34639

داود معاد

24/06/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35238

داودي مريم

24/05/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31787

داوديم حياة

19/02/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31718

داوغري هشام

25/10/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31788

دبر فاطمة الزهراء

02/10/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33145

دبزا مجال

26/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31134

دحاني عبد املالك

01/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34384

دحاني منى

10/05/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34920

دحاوي فاطمة

07/04/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34985

دحاوي نورة

04/09/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32151

دحاحيني اهلام

03/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32486

دمحان أيوب

18/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31721

دمحان امحد

08/05/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل
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30644

دمحان امني

27/03/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33974

دمحان عبداجمليد

31/12/1966

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30842

دمحان فاطمة

09/06/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34842

دمحان مريم

21/10/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34490

دمحاني مصطفى

13/10/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34324

دحو ابراهيم

03/07/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32235

دحو امينة

30/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32234

دحو اميان

30/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34060

دحو جناة

10/03/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33838

دراغ حممد

10/10/1971

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30495

درامي اميان

10/02/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30006

درامي سعيد

23/07/1966

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32551

دردر سارة

27/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34497

دردر حممد

20/06/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33538

دردور ياسني

25/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30464

درزاوي صاحل

09/08/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31059

درعاوي فاطمة

11/08/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34412

درقاوي حسن

02/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34434

درقاوي عزيزة

04/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34280

دركي سقيان

06/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34070

درنك نادية

27/06/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34651

درواس عفراء

18/05/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32830

دروسي أمحد

01/01/1970

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35161

دروسي عبد الصمد

01/01/1971

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30496

دريف بدر الدين

17/07/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30761

دعغي ياسني

15/06/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33236

دغماس حسن

03/09/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30431

دفعاوي طارق

18/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33446

دقيق فاطنة

30/01/1978

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31770

دكري عبد اجمليد

26/09/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31186

دنكري حممد

28/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34063

دنياوي اجلياللي

20/02/1967

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34388

دهاب سكينة

28/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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34426

دهيب انوار

14/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30075

دهري حممد

24/03/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34528

دهمالي امحد

13/11/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32023

دهماني مروان

19/09/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31225

دوالقرنني حفيظة

12/10/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31519

دواني بوشرى

27/07/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35116

دوحان حممد

03/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30795

دوخو حممد

23/11/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31070

دومازي حسناء

12/04/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34169

دوهابي مرمية

01/03/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35299

دويين اكرام

10/01/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32660

ديان ماجدة

20/03/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33604

دييب كرمية

12/01/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30575

ديدي املصطفى

15/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35132

ديدي حممد

29/07/1966

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35089

ديالمي خليل

26/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30555

ديناوي رشيد

25/06/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32132

ذاكر دنيا

29/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32459

ذكريي رشيدة

01/03/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32457

رؤف الياس

15/05/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32755

رؤويف زهور

10/01/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32601

رائف اكرام

02/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32863

رابح خاليد

07/07/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31743

رابح سعيدة

13/12/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33421

رابعي صاحل

01/01/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32120

راجي رجاء

11/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30233

راجي عبد الغفور

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33522

راجي حممد

06/05/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34669

راراش عبد الغاني

28/03/1982

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34406

راشق حممد

01/09/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34862

راشيدي احلبيب

22/03/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30666

راضي جواد

19/10/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33221

راضي محيد

01/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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33200

راضي نعيمة

28/02/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35113

راغب سعاد

01/01/1989

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35131

راقيب مصطفى

01/01/1964

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31680

راقي خالد

11/02/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30863

راكي نورة

14/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34207

رامية عبد القيم

10/06/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30208

رجاد سعاد

03/04/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30776

رجيج جواد

16/06/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32546

رحالي خدجية

10/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34178

رحيل يونس

12/09/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32591

رحيم املهدي

05/10/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31888

رحيم وداد

23/04/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32435

رحيمي حسناء

01/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31691

رحيمي زهور

01/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31064

رداوي مسرية

04/11/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31063

رداوي فدوى

09/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33113

رزاد حلبيب

20/04/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34174

رزاق يوسف

25/07/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33980

رزقي محيد

20/03/1968

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32701

رزقي حممد

13/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30624

رزوق راحبة

01/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30364

رزوق فتيحة

26/08/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32735

رزوق هشام

18/10/1979

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30513

رزوق ياسني

25/08/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32743

رزوقي عزيزة

26/08/1979

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30900

رزوقي مريم

18/02/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31567

رزوقي مريم

07/08/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30636

رسام سليمان

16/04/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30566

رسام مصطفى

25/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32429

رشاك محزة

25/01/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34417

رشداني ماجدة

31/12/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31676

رشداوي نادية

24/06/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34594

رشدي محزة

14/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان
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مركز االمتحــــــان

34539

رشيد حنان

12/10/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30218

رشيد حنضور

14/09/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31686

رشيد مصطفى

10/07/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30169

رشيد واعراب

01/06/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33507

رشيدي فاطمة

04/03/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30335

رشيف التهامي

01/01/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34187

رضاوي املصطفى

01/01/1997

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35282

رضوان اخلمار

22/12/1982

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31817

رضوان رشيدة

30/08/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31025

رضوان صالح الدين

09/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34443

رضوان عبد العالي

24/10/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32147

رضوان لبنى

02/10/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31834

رضوان نادية

13/12/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31741

رضوان نزهة

25/11/1979

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32320

رضواني حكيمة

01/01/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34828

رضواني زاهرة

24/02/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34847

رضواني عبدالرحيم

07/01/1969

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31419

رضواني عزالدين

24/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32027

رضى زكرياء

05/09/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30117

رضى شايف مارية

25/11/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34836

رضيمي خالد

11/07/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34636

رفاع أيوب

16/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32359

رفالي عبدالصمد

14/08/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32135

رفيع ابتسام

19/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30220

رفيع املصطفى

20/12/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31291

رفيع خدجية

17/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34303

رفيعي حممد

24/05/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30077

رفيق سعيد

05/07/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31298

رفيق ليلى

08/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32220

ركيك الياس

07/01/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34563

رماسي اسية

29/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34584

رمان فوزي

24/08/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33948

رمضان فاطمة الزهراء

24/05/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30130

رمضاني فاطمة الزهراء

21/11/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30278

رمي عبد الكريم

22/07/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32154

رنيب فاطمة الزهراء

24/01/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34626

روحين ياسني

05/11/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32088

روطالب رشيد

15/03/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34826

روماني مريم

17/11/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31528

رياض حكيمة

22/12/1983

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31076

رياض كوتر

07/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33400

رياني حسناء

01/06/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34440

ريداوي سعاد

07/11/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33237

ريدي بوزكري

02/10/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31571

زازول ابراهيم

12/07/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30098

زاكي التجاني

10/09/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32431

زاهدي السعدية

01/10/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32328

زاهدي رشيدة

21/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31286

زاهري سعاد

14/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31102

زاهري حممد

12/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30550

زباير حممد

10/07/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30004

زبري حادة

01/01/1965

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31358

زتوني حلسن

27/04/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35030

زرزوقي عبد العزيز

12/05/1971

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32625

زرقاوي زنبة

03/10/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34760

زركاني سكينة

07/03/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31821

زرهنون رقية

08/03/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32461

زرواالي غزالن

07/04/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35231

زروال احلسن

22/01/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33985

زروال الشرقي

01/01/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32492

زروال فدوى

28/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30784

زروالي جواد

20/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31181

زروالي خالد

24/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30780

زروالي عبد الرحيم

21/04/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32719

زروالي عبد الرحيم

16/04/1973

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34974

زروالي كوثر

13/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
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حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

30857

زروالي هشام

05/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31503

زروالي يونس

11/05/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31118

زعراطي سعاد

10/07/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34882

زعمي هند

15/06/1976

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31844

زعواطي سعاد

03/05/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32041

زعواطي عزيزة

08/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32107

زعيطر كنزة

30/12/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31283

زغار مصطفى

17/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34139

زغرات صالح الدين

16/12/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33498

زقالني حممد

01/01/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32282

زكار فاطمة الزهراء

01/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33697

زكاري سهام

13/12/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34368

زكاري فاحتة

16/05/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35310

زكرياء اوالشريف

06/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32942

زكزى عيسى

10/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30947

زكي حياة

25/09/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34018

زكى عبد الرمحان

01/01/1975

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30745

زكي عبد الرحيم

30/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32450

زملاض عزيز

08/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32278

زمزامي فاطمة الزهراء

26/08/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32876

زمزامي فتيحة

18/08/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30965

زموري سليمان

27/08/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

35054

زموري ياسني

11/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33997

زمريلي زهرة

17/02/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32315

زناكي عبد العاطي

07/06/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31938

زنان حمسن

01/08/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31208

زنان مريم

15/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30074

زندور عائشة

08/12/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31245

زهدي رشيد

25/09/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32966

زهدي ياسني

23/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34956

زهوة نزهة

20/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34653

زهوري كوثر

04/06/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30475

زهوي حادة

10/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مركز االمتحــــــان

35031

زهيد حفيظة

10/03/1978

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30072

زهري حسن

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35189

زهري سعيد

20/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30397

زهري عادل

02/10/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33777

زهري عصام

25/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34265

زهري لطيفة

14/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33395

زهري حممد

10/07/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33769

زهري ياسني

12/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31239

زهريي سناء

25/09/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32207

زهريي حممد

20/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33533

زهريي يوسف

01/01/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34129

زواد فاحتة

29/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34243

زواك الشرقاوية

01/01/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33392

زوكين ابراهيم

26/09/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31819

زوالين سعاد

18/08/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30637

زوهدي املصطفى

26/11/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30603

زوهري اخلف

12/05/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34857

زوهري صاحل

31/12/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34866

زوهري مولودة

28/11/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34120

زياد فاطمة الزهراء

08/07/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35306

زيان فاطمة

19/10/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33478

زيان حممد

25/10/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32458

زيدان حكيمة

30/04/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30837

زيدان حممد

01/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33256

زيداني عبد الغاني

31/12/1975

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31381

زيدوح املعيد

20/05/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34357

زيرار عبد اهلل

03/08/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33937

زيزون خالد

22/01/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33416

زيفوط مريم

16/08/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30047

زيكي عبد اللطيف

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32971

زيكي عبدالرمحان

23/07/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32172

زين الدين حياة

20/12/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32873

زين الدين عبد الباسط

20/09/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34363

زين انوار

16/03/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33060

زين عبد اهلل

21/10/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34259

زين يونس

10/06/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35039

زيواني حممد

28/05/1980

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32728

زيوي نعيمة

11/06/1975

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30037

سابق عبد الرحيم

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31137

ساخي سعيد

15/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30133

ساسوني حممد

07/03/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31917

ساسي صوفية

01/10/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34638

ساكف مريم

17/09/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34968

ساملي حممد

20/04/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33419

ساليمي حسن

27/03/1959

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33403

سان كوثر

31/05/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31631

ساهل احلال عبد اهلل

10/04/1979

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32205

سباعي كرمية

22/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32339

سبيت رشيد

01/01/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32324

سحري مريم

01/11/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33645

سحنون فريدة

26/08/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32670

سحيت أمال

30/04/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30893

سداتي حورية

20/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31677

سدي علي كلثوم

02/06/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32872

سراج مجال

25/01/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34534

سراج ميلود

13/12/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33072

سرار مجال

06/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31751

سرار خدجية

28/08/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32946

سرار عبدالوهاب

11/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34809

سربوتي مجعة

25/12/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35127

سربي شيماء

10/01/1997

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33003

سرسيف خالد

01/12/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30340

سرطاطي هشام

10/04/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32402

سرغان عبد الرحيم

08/12/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32305

سرغان لطيفة

19/11/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32307

سرغان ناهد

08/10/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31559

سري احمند

06/11/1975

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31931

سري فدوى

18/10/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32589

سطيف مونية

30/12/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34705

سطيلي عثمان

13/04/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34359

سعادة مولودة

04/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34442

سعادن مصطفى

15/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30935

سعداني ياسني

15/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31399

سعداوي عادل

14/06/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33523

سعداوي عبد الغفور

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34891

سعداوي عبد اهلادي

10/12/1977

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32678

سعداوي مروان

17/08/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34781

سعدون مسرية

10/03/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30205

سعدي حكيمة

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32250

سعودي سكينة

11/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34119

سعودي سهام

11/07/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34439

سعودي وداد

01/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32989

سعون لطيفة

01/12/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30099

سعيد تاملحت

14/08/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35205

سعيد عصام

21/07/1994

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30669

سعيدي أمساء

15/06/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30143

سعيدي العيد

02/03/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30875

سعيدي مصطفي

03/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31316

سعيف عزيزة

25/12/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34373

سعيف كوثر

11/01/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31746

سفيان خدجية

24/05/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32283

سقارة املهدي

07/08/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34650

سقام عبداملوىل

04/06/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34834

سقراط ازهور

03/10/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33833

سقراط ملياء

30/03/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31372

سقري هند

08/04/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34583

سقالن انور

04/04/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30097

سكات امحد

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31489

سكين محزة

21/06/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30840

سكيين حسناء

27/01/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34953

سالك أمال

23/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33513

سالك عبد اهلل

19/08/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34678

سالك فاطمة

16/12/1981

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34941

سالم سارة

29/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34091

سالم كريم

01/01/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35319

سالمي إمساعيل

01/02/1979

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34521

سالمي العربي

18/10/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34838

سالمي سناء

01/01/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34143

سالمي لوبنى

26/07/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34617

سلطاني هاجر

27/05/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30157

سلماتي عبد الرحيم

07/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31452

سلمان حممد

26/12/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33617

سلماني فاطمة

01/12/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31729

سلوان زكية

11/04/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33983

سليم الشرقاوي

17/12/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31929

سليم فدوى

20/02/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32356

سليم هشام

15/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31346

سليمان عبد الرحيم

17/07/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31471

سليمان عبد اللطيف

03/09/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35118

سليماني سناء

06/03/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31755

سليماني موالي عبد الرمحان

10/05/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33687

مسان حنان

10/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30614

مسان نهاد

13/12/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34160

مسحي حممد

19/03/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32102

مسراوي خالد

19/05/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33535

مساللي عبد اخلالق

01/01/1983

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33879

مسوكي الصديق

26/09/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32979

مسيح فاطمة الزهراء

24/06/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31841

مسري إمساعيل

19/05/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33448

مسري عبد احلق

21/09/1977

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31167

مسري يوسف

16/02/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32381

مسرية الرومادي

13/05/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31846

مسرية لغماري

30/04/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32408

مسريس صاحل الدين

24/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30172

مسيمن حليمة

24/11/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35290

مسينة نادية

01/04/1987

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31997

سنفجي اهلام

17/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33017

سنياك حممد

19/12/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31816

سنيغ وفاء

02/10/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32756

سهري حسن

01/05/1965

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33859

سهلي املهدي

15/07/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33517

سهلي رشيد

08/09/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34491

سهلي عكاشة

01/01/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30827

سهيل إلياس

13/09/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34278

سولوكي كمال

16/06/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33624

سويس خدجية

29/12/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33708

سيبو فاطمة

03/01/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33214

سيجحا حممد

26/05/1965

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34634

سيدنا حسناء

01/08/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31113

سيساوي لطيفة

02/01/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35300

سيفور رجاء

01/01/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30412

سيمح حممد

28/12/1982

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33982

سيمو عبد اهلل

01/01/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34310

سيمو حمسني

01/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31725

سيمور أمينة

15/04/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31772

سيمور سعاد

05/06/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35095

سييدي حممد

12/01/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32896

شابلي حممد

23/09/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33614

شابلي حممد

29/04/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33453

شابو يونس

12/02/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30656

شابوري حنان

17/12/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30844

شاجع امان

16/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30261

شاجع مجال

12/07/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33274

شاجع سامية

02/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32552

شادي فاطمة الزهراء

08/06/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32682

شاديفي سعاد

14/09/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34615

شاربي أناس

05/07/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30753

شافع حسن

26/04/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35000

شافعي نوال

14/05/1985

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33244

شاكر املصطفى

03/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30791

شاكر جواد

26/09/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30632

شاكر رشيدة

05/09/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31727

شاكري سهام

31/05/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31704

شامل ثورية

01/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32733

شانعة حممد

11/12/1977

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35250

شاني عدي

12/05/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31692

شاهني عبد اللطيف

16/03/1974

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33225

شاوي ادريس

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31367

شاوي عبد اهلل

16/11/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33011

شباح محيد

03/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31087

شباك سفيان

25/02/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34624

شبكوني بدرالدين

11/05/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33632

شبلي نعيمة

27/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32034

شتاشني حنان

24/11/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32187

شجار حممد

09/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33814

شجراوي مصطفى

01/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34208

شداد عزالدين

01/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32166

شراس مريم

06/11/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34296

شرف جواد

01/11/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30068

شرف حممد

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32889

شرفاوي حلسن

15/09/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33240

شرفدين ادريس

31/12/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33768

شريف رشيد

30/05/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33484

شريف اللة سعدية

07/03/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33469

شرقان حممد

30/04/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33674

شرقاوي امساعيل

16/11/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30298

شرو حياة

10/09/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33385

شرحيي وردة

30/05/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34578

شرحيي ياسني

11/12/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30488

شريف إمان

11/10/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30781

شريف عبد اهلل

03/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33939

شريف فاطمة

26/06/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30197

شريفي سعيد

01/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32086

شريفي فاطمة الزهراء

29/12/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30630

شريفي نسمة

15/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32326

شضيفي سعيد

25/04/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34499

شطاطو علي

13/12/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32911

شطاوي حبيبة

17/08/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31428

شطاوي فدوى

31/07/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32695

شطيب مجعة

05/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34117

شطيب غزالن

19/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34808

شطييب فاطمة

27/12/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33217

شعبون فاطمة

19/01/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34668

شعطيط حسن

23/07/1978

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32200

شعكوك مجال

02/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31613

شعو سفيان

01/10/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33927

شعوي ابراهيم

15/11/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34466

شعيب امحد

20/08/1996

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33275

شعييب حسن

25/11/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31958

شغوغ العربي

18/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30189

شفي حلسن

16/10/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34835

شفيق هدى

12/06/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32337

شفيقي احلسني

28/07/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33234

شفيقي زيدان

01/01/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35313

شقرون امساء

04/08/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34890

شكران سعيد

31/12/1978

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34643

شكراني ابراهيم

06/12/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33427

شكراني سعيد

18/02/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34607

شكراني كرمية

25/04/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32150

شكراوي مروان

07/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33631

شكري ارشكيك

01/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30292

شكري حسن

08/02/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34398

شكري صالح

19/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31602

شكري عبداهلل

21/05/1978

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30082

شكري حممد

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34396

شكالتي خدجية

15/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33651

شكور فاضل

25/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31249

شكوري عبد العاطي

07/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32604

شكوندي فتيحة

11/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33226

شكي عبد احلق

23/08/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30823

شكري عبد اللطيف

15/02/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33748

شلهاوي محزة

15/02/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32537

شليح عبد الرحيم

23/12/1989

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34054

مشسي رضوان

01/01/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31919

مشسي عصام

13/10/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34614

مشالل سكينة

18/08/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32656

مشلي زينب

20/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30046

مشي حممد

18/09/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33412

شنان حنان

08/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33079

شناوي رمضان

12/05/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33906

شندو فاطمة الزهراء

13/12/1982

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34294

شنفرة يوسف

15/08/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35202

شنقور فريوز

16/10/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35178

شنقور ملياء

06/02/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35186

شنقور جناة

01/01/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33743

شهاب عائشة

03/08/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32417

شهبون حممد

01/01/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33471

شهبون مولود

01/01/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34737

شهيد أمحد

19/01/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34459

شهيد املهدي

01/03/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30611

شهيد رشيد

02/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30467

شهيد حممد

01/07/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34132

شهري زينب

19/08/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33545

شهيق امني

21/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33292

شوبي عادل

14/02/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30530

شوريف ليلى

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32446

شوقي أمحد

17/04/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34735

شوقي عبد اهلادي

29/02/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32716

شوقي قدور

01/12/1973

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33245

شوقي مريم

20/10/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34067

شوقي نزهة

20/08/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31689

شوقي نورة

01/10/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33431

شوهيب جدوج

02/03/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30430

شويشوي حلسن

01/02/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31306

شيبوب رشيد

20/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31170

شيبوب زهور

17/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34255

شيبوب عبد الصمد

01/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32213

شيتاش مجيلة

08/02/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31470

شيتاش عمر

16/12/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34766

شيخي املهدي

03/09/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31606

شيشا مصطفى

18/01/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33796

شيشة يوسف

15/02/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32507

شيفاوي نورالدين

15/09/1996

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34623

شيماء عداد

24/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32685

صائغ رباب

19/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34660

صائن فاطمة الزهراء

11/06/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31584

صااحل حبافيد

10/02/1984

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34171

صابر ازهور

04/12/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31517

صابر احممد

01/01/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33701

صابر سعيد

01/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34326

صابر سكينة

01/01/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30299

صابر عبد اجلبار

28/12/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33592

صابر عبد الرمحان

01/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30543

صابر عبدالرحيم

26/12/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33719

صابر موالي عبد اللطيف

10/11/1983

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33196

صابر موالي يوسف

25/06/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31196

صابر نورالدين

22/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34050

صابر نورة

15/06/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31901

صابر ياسني

07/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31935

صابري مينة

13/11/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32265

صابري نسيمة

21/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34593

صاخي خدجية

24/04/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34094

صادق الزهرة

06/03/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31993

صاديق حممد

03/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35175

صاحل الدين أيوب

15/10/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33301

صاحلي فاطمة

20/07/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32543

صاحلي فاطمة

18/06/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34967

صاحلي نادية

01/01/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32696

صاحلي وفاء

09/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31972

صاموط سفيان

20/08/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33704

صاير أيوب

16/01/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31891

صباح عزيزة

28/04/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30053

صباح حلسن

01/12/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34240

صبار عبد الرمحان

23/03/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32136

صبار مراد

08/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32596

صبحي سومية

22/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31705

صربي السعدية

01/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33648

صربي بوشرى

20/02/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30223

صربي تورية

13/02/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30109

صربي مجيلة

03/12/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32017

صربي حسناء

12/06/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34657

صربي سناء

25/09/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34148

صربي عبد اهلادي

12/04/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32026

صربي كوثر

04/10/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31435

صربي مصطفى

13/12/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33483

صربي مليكة

06/05/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33896

صبري سعيدة

11/04/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33962

صبري غزالن

28/12/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33729

صبري يوسف

12/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31375

صحبشيخ سلوى

11/11/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34164

صداق فاطمة الزهراء

27/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32795

صداقي فاطمة الزهراء

13/03/1990

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31760

صدري حنان

01/12/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30057

صدق زهرة

12/07/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31825

صدقلوي املهدي

24/08/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34568

صدقي ضحى

14/05/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33999

صديق محيد

02/11/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31155

صديقي حممد

19/09/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34185

صريح فضيلة

18/08/1995

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34692

صفدي صالح

07/11/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32765

صفرو عبد الرمحان

08/02/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31737

صفصايف فاطمة

25/09/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33290

صفصفي السعدية

20/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30779

صالبي السعيد

28/05/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31543

صليعي فاطمة الزهراء

29/04/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34277

صموت سعيد

01/01/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34462

صموت عبد الكريم

16/03/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33829

صمود خدجية

17/07/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31455

صمودي حسناء

17/10/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32740

صميد سعيد

09/01/1978

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34157

صميم هند

04/07/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32300

صنهاجي اهلام

14/10/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31943

صهري حممد

10/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34186

صواف عبد اجمليد

19/07/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32329

صوحلي كرمية

04/10/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34161

صياحي دنيا

26/06/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34088

ضامن سعاد

28/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34542

ضرضاري حنان

25/05/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33785

ضعيف ياسني

08/06/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34371

طائع زينب

19/05/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34271

طائع فاطمة

04/12/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34348

طارق سعيدة

12/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31305

طاليب رضوان

06/07/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34564

طاليب غزالن

24/03/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30952

طاليب حممد

15/09/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31909

طالع عصام

06/09/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33282

طالوح الكبرية

04/03/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32995

طاليان إهلام

01/01/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32722

طاليب نعيمة

18/04/1972

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32856

طانك الصاحلة

31/08/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33238

طاهر حممد

01/01/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34943

طاهري الشرقاوي

03/03/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34701

طاهري امال

07/09/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34816

طاهري سكينة

18/11/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31029

طاهري عماد

12/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33998

طاهري حممد

24/02/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35242

طاهري موالي عبد العزيز

01/01/1976

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32095

طاهري دونية

21/12/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31754

طبال امني

30/01/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30477

طبال رباب

14/03/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32796

طبيب يوسف

21/04/1990

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34655

طصاوي اميان

28/07/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34555

طلباوي بشرى

02/06/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32770

طليب فاظمة

22/03/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34229

طنطنة ابتسام

12/09/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35104

طه مجالي

15/01/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32700

طه صليحة

21/06/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30590

طها عبد العزيز

28/07/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32415

طوبي حكيمة

01/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31831

طوبي يونس

08/10/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32633

طوطس جواد

14/09/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34721

طويل سعاد

26/11/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34798

طويل سعيد

25/11/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34761

طويل عبد العالي

10/03/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32948

طويل كوثر

31/10/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35288

طيطي عبد اجمليد

01/01/1974

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35071

طيوحي سكينة

31/05/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30962

ظاهر فيصل

16/09/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31468

ظاهر يونس

09/09/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32619

ظريف احلسني

21/12/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30689

ظريف عبداهلل

05/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31996

عائدي عبد الرحيم

19/07/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30972

عابد مجال

25/11/1987

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31109

عابد حسن

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34242

عابد عزيزة

30/10/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34287

عابد عصام

11/05/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30670

عابد مريشة

03/04/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32197

عابدي سناء

27/12/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30423

عادل ولبد

29/07/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33823

عارف فريد

25/09/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34387

عاريص فاطمة

28/08/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34179

عازم ياسني

24/02/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32125

عازيز مريم

27/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35234

عاسيسو ميلود

26/03/1975

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32725

عاشر احلسني

23/09/1973

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32731

عاشر املصطفى

20/05/1976

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32801

عاشق سارة

09/03/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31963

عاشوري املهدي

03/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35018

عاشي سيدي حممد

01/05/1977

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31573

عاطف سومية

10/07/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31069

عاطف يونس

23/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33030

عاطفي عبد الصمد

10/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30744

عاطفي كرمية

13/09/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31258

عاطيفي امحد

10/01/1988

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31773

عاقلي رشيد

19/06/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34877

عاقلي رشيدة

21/01/1976

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34940

عاقلي غزالن

28/02/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35124

عالي حممد

01/01/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30433

عامر املصطفى

30/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30024

عامر عمر

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33303

عبار حممد

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32399

عباسي أمحد

02/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32407

عباسي محزة

09/09/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32622

عباسي زكريا

01/11/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34764

عباسي كوثر

16/01/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32189

عباوي مريم

07/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31151

عبد احلي مسري

01/01/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34313

عبد الدائم اهلام

01/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31651

عبد الرحيم سيمور

05/05/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30982

عبد الغين الباجي

03/02/1986

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31269

عبد الغين ويعزان

22/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34273

عبد القيم لوبنى

25/06/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34703

عبد الكائن ليلى

22/01/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31607

عبد اهلل اوعسى

10/03/1985

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35237

عبد اللوي نورالدين

17/07/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32727

عبد املواله رشيدة

22/09/1976

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34680

عبد النباوي مسرية

20/01/1981

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30588

عبد الواحد سي حممد

10/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35273

عبد الواحدي موالي حفيظ

10/03/1973

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32032

عبد دادة مسية

28/12/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30887

عبدالدايم حسن

02/04/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33166

عبدالرزاق هدى

03/05/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30176

عبدالصادق مرية

01/02/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31536

عبدالعزيز الوردي

28/05/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34441

عبداملوجود مروان

29/05/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35322

عبدالوي العربي

01/01/1971

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31534

عبدون باسو

27/02/1983

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30316

عبدون محيد

05/01/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31804

عبدوه محزة

25/04/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32529

عبدي السالم ياسني

22/02/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34109

عبدي الشرقاوي

18/12/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32358

عبدي املصطفى

16/03/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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162 117

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31954

عبدي رشيد

11/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32096

عبدي عبد الرمحان

28/10/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32145

عربي صوفيا

12/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32505

عبضلي صالح

03/11/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35168

عبو راحبة

11/12/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30921

عبو سعيدة

01/06/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34955

عبول نسرين

22/01/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33563

عبوي حرية

08/05/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35107

عبوي فاطمة الزهراء

05/06/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32524

عيب حياة

22/05/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33276

عبييب حسن

12/12/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31179

عبيد اغزالة

03/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32182

عبيد صالح الدين

19/11/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33205

عبيد عبد العزيز

27/07/1964

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30184

عبيد عبد القادر

20/12/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30849

عبيد مراد

15/11/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31911

عتيق املصطفى

11/09/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30460

عتيق حدو

15/12/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32999

عتيق يوسف

01/01/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30351

عثماني نورة

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35275

عثماني هشام

11/10/1984

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30621

عدناني احلسني

01/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34909

عدناني مسية

26/02/1987

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34977

عدناني صالح الدين

01/12/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33356

عدو إكرام

04/04/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30152

عدو حمند

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31266

عدوي مريم

03/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33266

عدي السعيد

01/01/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35167

عراقي سهام

02/01/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35169

عراقي مرمية

01/06/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31847

عرباوي أمساء

09/09/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33564

عرباوي سهام

08/10/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32452

عربي هشام

10/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35229

عرعار فاطمة الزهراء

08/04/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33280

عركابي منى

21/10/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31982

عروبي خدجية

17/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33251

عريشة حفيظة

26/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30852

عزار ياسني

02/03/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31494

عزام فاطمة

01/01/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35082

عزاني حممد

27/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33463

عزمي موراد

10/10/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30164

عزو مجيلة

29/12/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31582

عزو عبد اهلل

21/08/1978

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30719

عزوب خليفة

04/06/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30466

عزوز رشيد

22/03/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35170

عزوزي خدجية

01/01/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35191

عزوزي زوهري

01/08/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34663

عزوي عبد اخلالق

18/05/1964

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34239

عزي حسان

25/12/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33559

عزيز السعدية

18/07/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33945

عزيز سكينة

01/07/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34554

عزيز وضيح

18/05/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30332

عزيزي حسن

26/12/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33916

عزيزي مصطفى

01/01/1978

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30627

عزيك يوسف

01/12/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30469

عزيم خدجية

01/01/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30380

عزيم نعيمة

01/01/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34565

عسال املهدي

17/03/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31574

عساوي رضوان

26/06/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33612

عساوي نعيمة

19/07/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34753

عسرية كوثر

26/03/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32270

عسفوري حممد

01/11/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30576

عسو حممد

20/05/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32311

عسو نعيمة

20/09/1985

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34602

عسولي مريم

14/06/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32208

عسي زكرياء

29/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33222

عسيال حممد

01/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34107

عسيلي محزة

20/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32453

عشاب عفيفة

18/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33315

عشاب مريم

05/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33499

عشاق فاحتة

04/06/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33656

عصام أعظيم

02/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34330

عصام اميان

22/08/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34141

عصام ايوب

17/05/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32353

عصام خدجية

10/03/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31199

عصام سناني

01/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34043

عصام عبد العزيز

26/12/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33603

عصام يونس

18/08/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35149

عصفور سيدي أمحد

03/09/1968

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33647

عطاوي عبدالرحيم

07/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34997

عطومي حممد

04/07/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31708

عطوي ابراهيم

15/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33626

عطيجان حممد

19/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33283

عطيف غزالن

19/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34992

عطيفي مجال

24/01/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33864

عظوش حممد

01/01/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31023

عفا حسناء

16/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34754

عفار خدجية

21/04/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30425

عفان محيد

22/03/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34685

عفراني رشيد

14/11/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30065

عفري عبد العالي

25/02/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34012

عفيف املصطفى

06/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32051

عفيف نورة

27/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32309

عقاوي صاحل

04/11/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30222

عقي ليلى

01/07/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33167

عقيت موحى

01/08/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31720

عقيل حسناء

20/02/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33479

عكاوي موراد

20/09/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34100

عكرود زكرياء

17/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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33596

عكوران ابراهيم

10/04/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30924

عكونا سلوى

13/06/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32767

عكي سعيدة

04/01/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33491

عكي نوال

27/01/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34505

عكريم عبد الناصر

31/12/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30862

عال امحاد

30/03/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30570

عال حسن

18/12/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35247

عال نعيمة

27/01/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34472

عالبوش نزهة

05/01/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33169

عاللي عزالدين

07/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33528

عاللي وعلي

01/01/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30799

عالم عثمان

22/03/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31265

عالم جمدولني

06/11/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31195

عالم نور الدين

04/03/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31532

عالوي إمساعيل

20/01/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32663

عالوي يسني

01/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32984

علعزي نزهة

01/01/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34541

علمين زينب

29/06/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35002

علو رضوان

28/05/1987

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31646

علوان أمحد

01/01/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30465

علوان احلسن

01/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30219

علوان بوشرى

14/11/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30883

علوان حجيبة

30/12/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31046

علوان كرمية

08/02/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34802

علواني عماد

14/03/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32148

علول فاطمة الزهراء

15/01/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33271

علولي حياة

15/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34599

علوي امساعيلي زينب

03/03/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31726

علوى سلوى

28/06/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30019

علوي عبد اهلل

06/04/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32561

علوي عبدالودود

06/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32814

علوي موالي الكبري

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34188

علي يقني

07/08/1970

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان
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32558

عليجة حليمة

13/06/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32653

عليجة محزة

21/03/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33949

عليلوش عزيزة

27/06/1985

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31527

عمار املهدي

30/09/1985

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34517

عمار سكينة

19/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34266

عمار سومية

17/03/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35303

عماري الطاهر

20/12/1969

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31556

عماري سفيان

15/01/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33898

عماري غزالن

28/04/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31107

عماوي زكرياء

26/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30794

عماوي فاطمة

18/10/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32894

عمتشي حلسن

03/04/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34337

عمراني عزيزة

01/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32712

عمراوي حسن

26/12/1973

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31432

عمراوي خالد

16/08/1988

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33926

عمراوي خليد

18/07/1975

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31123

عمراوي سعيد

01/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31989

عمراوي فدوى

14/07/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31512

عمراوي مصطفى

15/10/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33510

عمري عبد الرحيم

23/04/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33730

عمري عمرو

01/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32192

عملي املهدي

20/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32118

عملي حممد

28/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31436

عموش رشيدة

27/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30482

عمريات صالح الدين

30/01/1991

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33505

عميمي نورالدين

17/03/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34870

عنالي رشيد

05/07/1973

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35003

عنالي عادل

25/03/1986

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34791

عناوي يسرى

02/02/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32080

عنباوي صفاء

31/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33870

عنرب عائشة

28/02/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34197

عنربي حممد

27/04/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32834

عنرتي سعيد

14/07/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل
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حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان
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31414

عنوش فاحتة

18/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33355

عوام زكرياء

21/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33568

عوام سعيد

25/03/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34740

عوان فتيحة

09/07/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30533

عوان كوثر

29/10/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33951

عوبيد حممد

23/11/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34069

عومي جواد

28/12/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34710

عياد محيد

26/01/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33929

عيادي سناء

11/12/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32846

عياش امحد

01/11/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34329

عياش حنان

28/11/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35138

عيدان عمر

01/01/1968

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34251

عيدان فاطمة

23/08/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34096

عيدان فاطمة الزهراء

25/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31217

عيداني رشيدة

20/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32636

عيدوك مريم

02/07/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32590

عريو السعدية

14/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35105

عيساوي مسية

13/08/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30963

عيسى رضوان

29/06/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31753

عيشوني عبد الرمحان

18/03/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34098

عني الطلباء غزالن

07/11/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34879

غا منى حممد

26/01/1976

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30620

غازي بناصر

18/12/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32774

غازي خدجية

28/04/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33682

غازيوي مريم

08/08/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33671

غازيوي مصطفي

10/10/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31828

غافيق سهام

19/11/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32582

غالب مليكة

01/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32772

غاليب مراد

11/11/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33047

غاندي احلسني

01/06/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30973

غاندي عثمان

02/03/1988

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32454

غامن امساعيل

16/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32723

غامن حبيبة

16/06/1975

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
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33580

غجاوي عبد اللطيف

19/09/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33947

غدوين حسناء

01/01/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34262

غرايف صاحل

25/05/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32387

غرباوي حممد

13/08/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33452

غرس حممد

08/06/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31080

غرغاري فؤاد

11/06/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33595

غريب املصطفى

19/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31907

غريب عبد العزيز

11/01/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31085

غرييب نعيمة

15/05/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34938

غزال ياسني

23/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35016

غزاوني السعدية

02/03/1971

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33208

غزاوي الغازي

12/05/1964

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35033

غزي عبد الغاني

01/01/1979

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34557

غزياني مريم

04/05/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35252

غفري سي حممد

10/12/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30263

غفري اهلامشي

02/03/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30928

غمادي حنان

29/05/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34134

غناف سفيان

28/12/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34713

غنان مسري

05/12/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34851

غنومي جنية

10/11/1969

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32418

غنيش حلسن

01/01/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33127

غيثة اجناح

01/01/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32534

غيغو رضوان

14/04/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34017

فؤاد حممد

17/07/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34944

فائز بوشرة

04/08/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31336

فائز نورة

19/06/1990

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30991

فائقي عصام

01/06/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30885

فاتح حسناء

21/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33629

فاتح حفصة

13/03/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35211

فاتح زينب

06/12/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31640

فاتح عبد الغين

25/09/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31425

فاتح مريم

03/02/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32322

فاتح مينة

23/07/1986

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30385

فاحتي رشيدة

17/09/1981

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31673

فارجي فاطمة

19/09/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33841

فارس حسن

01/01/1969

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33758

فارس محادي

01/01/1968

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32923

فارس حممد

01/12/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33460

فارس جنية

25/09/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30917

فارس يوسف

27/10/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34999

فارسي نعيمة

28/07/1981

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31396

فاريد مصطفى

05/01/1989

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33383

فاسي حممد

05/03/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31441

فاضل إمساعيل

21/05/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31416

فاضل حسن

30/01/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31731

فاضل حليمة

01/01/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32173

فاضل حنان

21/06/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33788

فاضل خليل

05/11/1970

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30598

فاضل زهرة

25/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30472

فاضل سعاد

12/02/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30207

فاضل عبد الغين

12/08/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31951

فاضل عزيزة

19/07/1987

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35007

فاضلي املصطفى

03/02/1989

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32662

فاضلي حسناء

15/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34934

فاضلي فاطمة الزهراء

10/03/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33707

فاضيل اشرف

26/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32766

فاضيل محيد

11/06/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34213

فاضيلي سناء

14/02/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31668

فاطمة احزماض

10/03/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32887

فاطمة فراحي

23/07/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33862

فاطنة قليليش

26/08/1974

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30932

فاظل حسن

10/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31331

فاظل فاطمة

03/11/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30361

فاظمة خرواش

01/01/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34625

فال فوزي

13/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30363

فاندي حبيبة

26/09/1986

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32042

فاهم لبنى

22/04/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34558

فتاح حنان

29/05/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34662

فتاح عتيقة

03/11/1963

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34869

فتاح مليكة

21/05/1971

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32620

فتحي حسن

20/06/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31228

فتحي خال

01/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30173

فتحي حممد

01/01/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33429

فتخاني سعيدة

21/07/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33467

فتوحي حسن

06/10/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32421

فتوحي وفاء

26/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32785

فتوكي املصطفى

01/09/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32364

فتوكي سعيد

10/12/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32334

فجري إميان

11/08/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30324

فجري السعدية

17/09/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30190

فجري يوسف

11/05/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31975

فجريوي أسية

01/03/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31818

فحيمي لطيفة

28/03/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34800

فخاري نادية

19/08/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31738

فخرالدين ايوب

02/04/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34475

فخراوي فتيحة

01/05/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32808

فدريق أيوب

19/12/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31038

فدواش فاطمة

24/10/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32113

فراج سهام

08/09/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32105

فراج سهام

03/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30552

فراح حبيبة

31/12/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32294

فراح رجاء

09/05/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34697

فراح عبداهلادي

10/05/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33837

فراح حمسن

20/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31154

فراح نبيل

14/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33430

فراك املعطي

10/04/1972

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33441

فراك سعيد

20/02/1977

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32517

فرتاحي أبوبكر

27/08/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32744

فرتاحي بوشرى

15/06/1981

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34332

فرح امال

10/05/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32939

فرحات مجال

05/08/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33868

فرحات كلثوم

09/02/1973

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31990

فرحان املصطفى

01/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30704

فرحان عبد الرمحان

01/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33069

فرحان حلسن

08/02/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34295

فرحي عبد اللطيف

07/02/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31930

فردوس املهدي

01/11/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33714

فرشاخ ابراهيم

12/03/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34610

فرشي سفيان

06/02/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32426

فرشي نورة

19/03/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34860

فرود عبد احلليم

03/12/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34540

فروني احلسني

12/11/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33996

فريح امحد

28/06/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33995

فريح عبد اهلادي

01/01/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31006

فريد حسناء

20/02/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32869

فريد حممد

16/06/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32064

فسكى حبيبة

22/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31998

فسكى حنان

03/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32681

فضالي مريم

18/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34029

فضلي مجيلة

10/12/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34758

فضلي سعاد

10/01/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32644

فضلي هند

08/08/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32004

فضوكي يسرى

10/01/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32527

فضول رجاء

20/04/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30605

فضيل عمار

16/11/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34913

فضيلي امحد

27/12/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33550

فضيلي مجال

08/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31711

فطين حممد

01/01/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31444

فطور حممد

26/04/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34355

فغال امساء

25/01/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31415

فقار حسن

12/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30873

فقاري سعاد

01/03/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31476

فقاري حممد

01/04/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35133

فكار رضية

01/09/1965

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32134

فكار قلمة

20/02/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30357

فكاك امساعيل

10/05/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32199

فكاهي سارة

25/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32196

فكاهي جنيب

15/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30031

فكري عبد العزيز

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32424

فال وفاء

08/11/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33067

فالت ماريا

20/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34831

فالت يوسف

01/09/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34413

فالحي سومية

16/05/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34425

فالق املهدي

01/06/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31886

فليح كوثر

10/06/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33119

فنيدي شرف

16/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33184

فنيك عبد الصمد

01/01/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30653

فهري امينة

14/01/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31324

فهري سهام

21/05/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34549

فهموني مريم

03/12/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32790

فهمي عادل

20/12/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31545

فهمي مريم

17/07/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31598

فهيم عبد العزيز

26/09/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31749

فهيم نادية

26/07/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34209

فواجي حممد

12/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33158

فواجي حممد

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30139

فورسي امحد

25/12/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30246

فوزي محيد

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32759

فوزي عاطف

20/09/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34114

فوزي عثمان

21/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30832

فوزي حمسن

31/08/1991

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30251

فوزية ناجي

15/09/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31161

فوقار الياس

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33782

فوهامي زهرية

26/02/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33883

فيدي زينب

22/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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مزدوج

رقم اإلمتحان
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تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33994

فيطوط املصطفى

14/03/1972

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30381

قاجور فاطمة

07/04/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32955

قادر خدجية

02/08/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33673

قادري زينب

12/09/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33123

قادري عبد الكريم

14/04/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30715

قاسم امساعيل

25/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

35220

قاسم بويا

11/04/1978

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33172

قامسي عبد الرحيم

09/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32206

قامسي غزالن

24/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32382

قامسي مراد

05/04/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30245

قاسي علي

01/10/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30659

قاسي مروان

30/08/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34986

قاصد فاطمة الزهراء

05/03/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31302

قافو رجاء

14/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30954

قافو حممد

09/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32686

قاق مجال

25/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32805

قالدة حممد

16/06/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31656

قبة مسية

23/02/1971

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32739

قربت حليمة

01/12/1978

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33913

قجور جواد

11/03/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30549

قجي حلسن

08/11/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30884

قداري سهام

05/11/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30638

قدوري بديعة

25/08/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31389

قدوري عصام

22/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30028

قدوري عمر

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34474

قدير مسرية

22/12/1974

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34411

قديري رشيد

02/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34386

قديري عماد

25/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32146

قديري ليلي

28/06/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30021

قراوي خالد

09/05/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32748

قرباش نورالدين

28/12/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32780

قربال نبيل

06/06/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30676

قربيس مراد

18/03/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32881

قرشي سي احلسني

01/01/1976

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34845

قرطان سعيد

02/02/1968

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32470

قرقوري ليلى

01/07/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32239

قرنيض فاطمة

20/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32233

قرواش حسناء

05/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34376

قرواش فاطمة

26/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32115

قرواش نبيل

13/01/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32129

قرواني حممد

02/02/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31776

قروش حنان

03/11/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33229

قزدار خدوج

08/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32076

قزداري حسناء

14/02/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30289

قزدبار مينة

03/02/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31273

قزدبار هند

29/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35048

قزنون حياة

09/05/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31383

قسام خدجية

21/08/1991

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34284

قسيمي خالد

24/06/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31848

قشاش خدجية

21/03/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35125

قشتاتي حفيظ

13/10/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34923

قصطال خليفة

17/12/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34579

قصماوي أنس

08/06/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34642

قصماوي فتح اهلل

23/11/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33447

قضيب فتيحة

26/10/1975

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30502

قليدة شيماء

03/03/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31988

قميحة لبنى

12/10/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34024

قناع فاطمة

06/06/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33662

قنان سارة

07/10/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32904

قنجل املصطفى

02/03/1992

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32802

قنديل محزة

26/02/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31636

قنديلي سهام

29/09/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31271

قنوش فاطمة

01/03/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33757

قهمان صرى

19/01/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30655

قوبع فاطمة

15/11/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33630

قيبو حممد

06/12/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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مركز االمتحــــــان

30895

قيدا حممد

17/10/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33199

قيطوني مريم

17/03/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33099

كاز عزيزة

09/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34709

كامل املصطفى

10/05/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35294

كانون علوي فاطمة الزهراء

15/03/1995

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31968

كبدي سعيد

03/03/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30865

كبور حمسني

01/01/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34911

كبوري عزيزة

08/07/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34987

كبوري فاطمة الزهراء

28/06/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33424

كبوري ياسني

12/12/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34254

كبوري يونس

10/06/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31585

كبريي حممد

08/08/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33790

كتاين عبد الرمحان

25/05/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31900

كحبس بوشرى

18/11/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32005

كداح زبيدة

10/06/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35239

كدكد عبدالرحيم

07/01/1986

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34428

كدواوي وجدان

11/05/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33653

كرارمي سرى

18/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31460

كرامت مينة

10/08/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33832

كراوي زينب

15/04/1993

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34712

كرتيل فاطمة

25/12/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30714

كركور عال جواد

01/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32554

كرماز مسرية

13/06/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32555

كرماز عزيزة

25/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31960

كرماني صالح الدين

19/06/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31157

كرموزي نعيمة

06/08/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35183

كرمى فاطمة

15/04/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32539

كرو هشام

03/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31369

كرواحي فاطمة الزهراء

24/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33212

كرواني عبد الرحيم

05/02/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33953

كروم حسنية

07/12/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33370

كروم عبد الرحيم

05/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33259

كروم عزيز

05/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات
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مركز االمتحــــــان

30687

كرومي فاطمة

22/07/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33409

كرومي حممد

19/03/1975

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34637

كروي سكينة

12/04/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

35307

كري بشرى

13/03/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34876

كريت احلبيب

08/03/1973

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33413

كريت حسناء

18/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34887

كريران املصطفى

01/01/1964

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30161

كريكح مجال

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30060

كريكيح فوزية

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35006

كريم الدين حسناء

26/11/1986

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32922

كريم بدر

26/03/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31807

كريم حسناء

14/05/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31940

كريم سناء

13/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31015

كريم شرف

29/12/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31979

كريم عبد العاطي

01/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31188

كريم عصام

22/02/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34099

كريم ليلى

28/09/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34512

كريم نورالدين

03/11/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30969

كرمية باعوش

10/12/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34769

كرمية علي

27/11/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33950

كرمية مسكاوي

20/03/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34261

كرمية هاللي

24/11/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35312

كسو نورة

15/06/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30262

كسوة عبد الكريم

29/08/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32645

كشاني عبدالغين

10/11/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35293

كطباوي نعيمة

16/07/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34112

كعلوز ياسني

01/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34745

كعيد خدجية

27/08/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31714

كفاي صاحل

20/08/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33219

كليل سعاد

19/11/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35135

كماخ إمساعيل

01/01/1966

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35146

كماخ محيد

01/01/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31580

كمار املختار

10/06/1972

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان
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مركز االمتحــــــان

33297

كمال بدر

13/11/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32188

كمال زهور

25/11/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34241

كمال عبد الفثاح

18/02/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34037

كمال عزيزة

07/10/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31812

كمال يونس

25/03/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32201

كمالي عواطف

28/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31270

كمالي لبنى

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30923

كمالي نزهة

24/06/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33015

كنزي يوسف

01/05/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30350

كنصري جناة

20/10/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30277

كنو رشيد

28/04/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34220

كنون موراد

01/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33601

كنوني إمساعيل

10/08/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31857

كين حممد

25/07/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31780

كنيدار خدجية

19/10/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34146

كنيس املصطفى

18/07/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32379

كو باسو

30/06/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33679

كودادي سهام

07/08/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30336

كورار سعيدة

13/04/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32229

كوران فريوز

23/11/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30096

كورزيت خدجية

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32557

كوعمر رضوان

13/11/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32588

كوعمر زهرة

26/08/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33822

كوفة دنيا

12/09/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32055

كوكا هشام

07/02/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30135

كومدنيغ عمر

01/01/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30642

كونيت نادية

01/08/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34513

كويفي مريم

16/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31952

كيدير أمساء

26/11/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32121

لباردي سليمة

19/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34365

لبحر طارق

23/12/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32232

لربيكي وفاء

28/08/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32737

لربيكي يوسف

03/04/1977

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 133

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34430

لربيين بشرى

17/11/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31715

لربيين يوسف

06/02/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

35154

لبزوي نورة

22/10/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32186

لبصيلي ايوب

01/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34523

لبضر مجيلة

27/12/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31879

لبعاك كرمية

17/07/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31882

لبكريي عزيز

14/01/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32447

لبهلي لبنى

22/09/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31554

لبهوج كنزة

02/02/1991

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34221

لبيض كرمية

02/10/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33330

لبيض نادية

20/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30574

جلمي جالل

12/11/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33098

جلوني أمني

31/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35017

حلباب مسية

04/10/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34925

حلبابي لبنى

12/01/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30392

حلبريي شادية

08/08/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32029

حلبيالت سارة

17/07/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32369

حلرش املصطفى

01/05/1985

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35280

حلرش كوثر

16/10/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31604

حلسن سكور

25/10/1979

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31221

حلسناوي عصام

22/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34763

حلسيين عبد الرمحان

28/02/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33241

حلسيين عبد الكريم

01/03/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31308

حلضاري سكينة

01/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34077

حلالوي فتاح

01/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31081

حللو اهلام

24/07/1989

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34928

حللو حممد

10/12/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32040

حللو مصطفى

30/01/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33140

حلمادي خدجية

14/10/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33709

حلمامي سعيد

01/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31722

حلمامي عبد الكريم

01/01/1977

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32033

حلميدات ليلى

14/06/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34916

حلميدي غزالن

12/05/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34036

حلياتي نابيل

20/09/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31180

حليمر كرمية

05/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34671

خلميس فاطمة

22/01/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33179

خلي ربيع

11/04/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30564

لدهم مسري

17/09/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33026

لزرق التجاني

01/01/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33006

لزرق حممد

01/01/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34471

لزهال عبد الصمد

17/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31048

لسبري نادية

16/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30732

لطفي أمحد

28/01/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32049

لطفي خدجية

07/04/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30270

لطفي ربيع

16/04/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34140

لطفي سارة

08/11/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30595

لطفي عمر

26/09/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32003

لطفي نبيل

02/01/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34930

لعبيد مسرية

04/06/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34947

لعبيد غيثة

14/08/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34683

لعرج لكبري

16/12/1983

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34884

لعروسي عبدالغين

05/06/1977

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34901

لعروصي سناء

12/09/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34932

لعروية اهلام

03/02/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31757

لعروية مراد

22/11/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30378

لعريف السعدية

25/10/1984

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30291

لعريف عائشة

15/03/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32506

لعزاوي عبد الرحيم

08/03/1970

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31898

لعزيز توفيق

25/12/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30641

لعفو محو

20/02/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33588

لعفو حنان

13/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33521

لعفو جنات

26/06/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30281

لعفوا عبد الكريم

22/02/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30589

لعكون حاميد

16/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31310

لعالم فاطمة

02/04/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31961

لعماني عبد اهلل

05/04/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل
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مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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33131

لعموري نورالدين

16/01/1982

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30069

لعمريي املصطفى

01/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31246

لعمريي عبد الكبري

02/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32191

لعنكري ابتسام

11/03/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34195

لعوج الصاحلة

01/01/1974

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34230

لعوينة حممد

23/03/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35190

لعيادي سومية

28/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33489

لعيادي عائشة

02/05/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34407

لعياطي حسناء

14/03/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33970

لعياطي يونس

31/01/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30725

لعيطي ابراهيم

06/12/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32993

لعيون عزيز

05/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34547

لعيوني نادية

15/05/1985

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30499

لغديرة حممد

27/01/1995

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31700

لغريب حممد

29/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31789

لغريسي حنان

10/09/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33362

لغريسي حنان

12/03/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33215

لغريسي حممد

20/10/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35137

لغزال املصطفى

07/02/1967

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33357

لغزال النعيمة

31/01/1965

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34216

لغزاوي جناة

28/12/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31797

لغزواني أسيا

08/02/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32116

لغزولي سلمى

11/10/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32986

لغالم محزة

19/01/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34158

لغليمي غزالن

25/06/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31865

لغمريي مونري

13/10/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33366

لففري الصغري

01/01/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33327

لفقيه حفصة

09/02/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34536

لفقيه عبد اهلل

26/06/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34748

لقبيب رشيد

02/10/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32099

لقديم سناء

04/10/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32707

لقرع صاحل

25/12/1971

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30473

لقرع عزيزة

08/05/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 136

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33784

لقريشي ربيعة

01/04/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30438

لقزابري احممد

14/12/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34856

لقسمي حممد

27/12/1969

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34734

لقسيمي ياسني

30/12/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34717

لقصييب الصديق

11/01/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34931

لقطية احسان

10/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34590

لقليل سكينة

24/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33865

لقمان ابراهيم

01/10/1985

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31984

لكانة رجاء

10/10/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32085

لكبابر زكرياء

28/09/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35196

لكبرية الغول

10/01/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34496

لكحل رضوان

12/01/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33762

لكحل عزيز

02/11/1985

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34892

لكحيلي سعاد

01/01/1978

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34673

لكرايدي حكيمة

29/08/1979

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34340

لكرش مرية

06/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31373

لكروتي حنان

25/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34314

لكريم عبداحلكيم

10/04/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34219

لكريم فاطمة

17/01/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34072

لكريين حسين

17/07/1987

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34400

لكريين مروان

31/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31067

لكطوي حسناء

30/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33150

لكالعي طريق

15/02/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30240

لكمريس عبد احلي

01/01/1976

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30108

لكيمة محيد

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33086

ملان فاضمة

10/12/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34727

ملباركي اسيا

14/04/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34747

ملباركي حياة

20/05/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34726

ملباركي سهام

09/03/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33844

ملباركي حممد

23/09/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33925

جملنح حممد

14/06/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32060

حملمدي سعاد

17/03/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30491

ملخنرت سناء

07/06/1994

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل
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30798

ملخنطر حممد

02/01/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34065

ملخري نعيمة

19/09/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34924

ملدن وسام

09/06/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

35056

ملرابطي حادة

08/01/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31589

ملراني مبارك

03/03/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33130

ملرباط يوسف

24/07/1978

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34829

ملرياضي سكينة

02/09/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34792

ملريدي جنوى

29/01/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34751

ملزيهري ايوب

10/12/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33323

ملسلك مرية

22/09/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32183

ملصدق حكيمة

13/11/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32878

ملطيب ياسر

09/09/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31482

ملعلم ادريس

17/07/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31863

ملغريبي عبدالرحيم

28/08/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30280

ملفادي حممد

04/06/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34708

ملقريش رباب

09/06/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31905

ملكوثر غزالن

03/11/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33567

ملكيلدي زهري

09/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33971

ملهوري محيد

25/04/1968

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34853

ملهوس السعيد

01/01/1970

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32448

ملودن صاحل

09/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34031

ملودن عبد اللطيف

10/02/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30910

ملري لبنى

27/08/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

30252

ملري نبيل

16/04/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33432

مليم حممد

26/02/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31475

لنداوي فدوى

07/06/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33718

لنصاري أحالم

01/02/1984

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33798

لنصاري أمني

17/03/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33722

لنصاري سالف

08/03/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34353

هلابي حممد

01/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34823

هلبيل كوثر

06/01/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31487

هلدادي ياسني

22/04/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32110

هلاللي أمني

04/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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33321

هلاللي صباح

01/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33975

هلاللي حممد

01/01/1966

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32758

هلين حبيبة

26/03/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34180

لواني خدجية

05/12/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31445

لوتفي انس

05/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33547

لودغري بدر

27/10/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34090

لوز احلسني

09/06/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31877

لوزة هند

16/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31210

لوزي عائشة

24/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34912

لوضيفة عبد الرزاق

30/04/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32168

لوطفي أنوار

09/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34409

لوطفي الشرقاوي

01/08/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32156

لوطفي عبداهلل

25/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31011

لوالجي عبد الكريم

01/06/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31446

ليحضار امساعيل

18/05/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31421

ليحضاري فاطمة

02/03/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31449

ليلي وجدان

21/11/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30468

ليموري رشيد

10/11/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32757

ليونسي نادية

03/07/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32425

ليونسي جناة

09/08/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33258

مؤدن مباركة

01/01/1966

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30119

ماجدي رزيقة

25/01/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34190

ماجدي فاطنة

25/02/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33216

ماحتو فاطمة

18/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32502

مامحو امساء

29/06/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32069

ماديش نبيل

09/06/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32717

مالك زهرة

31/12/1973

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34133

مالكي عبد الرمحان

19/10/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35232

مالو مريم

15/08/1994

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33541

ماموني حفيظ

05/05/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31629

ماموني عبد الغين

01/01/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35162

ماموني موالي التجاني

01/01/1972

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34364

مانكرة فاطمة الزهراء

07/06/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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34948

مباركي امحد

05/05/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32895

مباريك مينة

19/04/1979

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33193

مبديع وفاء

07/09/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34062

مربوك امني

01/03/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32902

مربوك رشيد

07/08/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32828

مربوك عبد العزيز

10/02/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31325

مربوك عبداهلل

27/06/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32248

مبصور جمدولني

02/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32249

مبصور مريم

02/03/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34556

متفقيه سعد اهلل

10/04/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34659

متمين بسمة

28/02/1996

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30023

متوشي سعدية

26/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35142

متوكل عبد الصمد

01/01/1968

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30546

متوكل مليكة

14/11/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30248

جماطي حسن

01/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32267

جماطي عبد الصمد

03/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34217

جماهد بوعبيد

20/09/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31349

جموض تودة

29/05/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32560

جمي حنان

15/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34885

جميدي صاحل

24/08/1978

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32416

جميدي كريم

28/09/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34702

حمب عبد العظيم

06/09/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32803

حمب نزهة

12/05/1994

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34656

حمبوب االدريسي زكرياء

22/11/1995

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34256

حمبوب رضوان

12/11/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32668

حمبوب سفيان

21/05/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34276

حمبوب فوزية

10/06/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32854

حمرتيم عائشة

03/10/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33404

حميت عبد اهلل

31/12/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31514

حمرش حممد

01/03/1986

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31649

حمسن خدجية

01/01/1970

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33658

حمسني احلسيين

05/05/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34338

حمسني عبد الواحد

31/08/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار
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تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

35108

حمسني كرمية

02/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32063

حمفوظ الصاحلة

17/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30881

حمفوظ بالل

27/10/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32052

حمفوظ خدجية

23/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32058

حمفوظ فاطمة الزهراء

09/08/1993

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32420

حمفوظ نوال

13/06/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30839

حمفوظ نور الدين

25/05/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31588

حملوي عبد اللطيف

03/04/1989

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34199

حمماد العريف

01/01/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34307

حممادي عزالدين

27/11/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33560

حممادي فتاح

06/04/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30051

حممد ازليف

30/06/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34551

حممد املختفي

27/01/1987

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31974

حممد اهلؤا

29/01/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33830

حممد بلعياشي

15/09/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32868

حممد بوكيلي

13/09/1977

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30123

حممد قلوش

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30313

حممد هال

15/04/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31655

حممد همصلة

01/01/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33613

حممدي عماد

02/06/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35263

حممودي سناء

25/12/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34414

حممودي مراد

01/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34360

حموش غيثة

25/02/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31638

حمي الدين حسن

10/12/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35013

حمياوي عبد اهلل

11/11/1973

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34391

حميدة فتيحة

22/09/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34640

خمبان حمسن

01/03/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34674

خمداد ميلود

11/01/1981

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30080

خمربش امحاد

07/02/1967

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35160

خمشون عزيز

28/07/1970

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31235

خمططف حسام

25/07/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31728

خملص حسناء

20/01/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31187

خملوف مسري

10/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33038

خملوف عبد الرزاق

14/01/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35182

خملويف عمر

01/04/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30975

خمليف عبد الكريم

01/01/1992

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33040

مداح وليد

18/06/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32608

مداني حماسن

12/05/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31923

مداوي مريم

02/06/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34672

مدراني رشيد

05/01/1980

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34679

مدراني سلوى

22/09/1982

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32614

مدني حسناء

26/02/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32481

مدني مصطفى

11/06/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32730

مدنيب ترية

01/07/1977

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31190

مدوا مسرية

18/07/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34690

مديج رضوان

18/09/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33077

مديد بومجعة

09/04/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30204

مديوني مليكة

22/06/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30580

مذكور كمال

19/09/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33885

مراد زاكي

12/01/1971

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33455

مرادي انوار

18/11/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30572

مرار حسن

30/01/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31712

مراس املصطفى

15/01/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33973

مراضو ادريس

15/09/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34980

مراوي نادية

07/07/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

30908

مرباح رشيد

01/01/1989

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32380

مربان نوهة

23/08/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31096

مربطي مسرية

18/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32775

مرتادي حسناء

30/09/1984

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32287

مرتبط فاطمة الزهراء

20/08/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32745

مرجاني خاليد

14/05/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32073

مرحوم رجاء

02/03/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32523

مرخي مجيلة

08/11/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32371

مرخي حممد

01/03/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35109

مردا عصام

09/09/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32077

مرزاق نادية

19/08/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 142

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34383

مرزوقي اميمة

13/06/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30925

مرزوك مريم

20/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33496

مرساوي مينة

27/12/1984

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31945

مرسلي حمسن

26/08/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31172

مرشد رشيد

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31093

مرشيد سعاد

16/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30134

مرشيد فا طمة

10/07/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31365

مرشيد فاطمة الزهراء

03/01/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33700

مرصاص خدجية

14/09/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30179

مرضا وي عبد العاي

26/12/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31610

مرضي ادريس

01/05/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

31355

مرعوش املهدي

18/02/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

34380

مرغاص لوبنة

26/01/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32010

مركزي كمال

14/07/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32194

مركزي هدى

29/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30086

مرواحي سعيد

01/01/1973

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34231

مروان سفيان

25/03/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33345

مروان عبد الرحيم

11/09/1996

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32949

مروان منري

27/02/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30470

مرواني رشيد

13/06/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32666

مروي زكرياء

24/02/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30420

مرياني عائشة

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34247

مريس رضوان

01/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30782

مريشا عزيز

02/10/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32532

مريم بنيوسف

11/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35328

مريم بوتقبوت

28/11/1981

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31535

مريم قييب

27/02/1984

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32221

مرميي عبد اخلالق

10/02/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32907

مزال كريم

31/08/1991

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33903

مزراك امال

11/11/1980

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31236

مزكان مولودة

02/09/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34855

مزكوري أمحد

01/01/1967

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34087

مزكوري رشيد

08/04/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34203

مزوار ربيعة

01/01/1977

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33959

مزوار سعيد

20/09/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30345

مزوز احلسني

01/01/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31223

مزوز كرمية

04/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33836

مزوزي عبد القادر

22/02/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31141

مزوغ حسن

07/08/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31495

مزوغ حسناء

01/01/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35049

مزون سعدية

06/09/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32710

مزي خدجية

17/01/1971

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34226

مزيان ابتسام

22/08/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33122

مزيان عادل

05/01/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33176

مزيان مينة

04/02/1972

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33557

مزياني خدجية

11/04/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32918

مزيوت مجال

29/03/1989

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30285

مساعد عبد الكريم

22/06/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35022

مساوي مجال

20/02/1983

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32570

مساوي سارة

25/06/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32009

مساوي حممد

30/05/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34676

مستاجد سعيد

18/11/1982

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33458

مستحسن اسية

13/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32296

مستحفيظ مريم

03/03/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34460

مسرتيح حممد

15/01/1996

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32504

مستعني خولة

09/09/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32485

مستغين حسناء

08/02/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33659

مستقيمي بهيجة

02/03/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34511

مستين نادية

25/09/1974

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31142

مستور ادريس

06/07/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30581

مستور زهرة

07/08/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31297

مستور عبداللطيف

06/12/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30787

مستور حممد

17/12/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34789

مسراخ امني

14/09/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33620

مسري مجال

06/11/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31392

مسري كلثومة

01/06/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل
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االبتدائي
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مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33189

مسعود خدجية

16/03/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31124

مسعود حممد

01/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31634

مسعودي بهيجة

15/11/1980

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32260

مسعودي جواد

12/01/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31768

مسعودي خالد

01/03/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32637

مسعودي عبد الرمحان

15/02/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31197

مسعودي عبد العزيز

25/01/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33764

مسعودي حممد

17/07/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34078

مسغاري فا طمة

15/06/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31800

مسفور حليمة

04/06/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30354

مسكاني براهيم

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31285

مسكوري نعيمة

08/05/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30803

مسكيتو كريم

26/04/1986

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32631

مسكيين امحد

25/06/1966

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31876

مسلك ليام عائشة

02/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30691

مسلم حفيظ

27/04/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33107

مسلم حممد

01/02/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32355

مسناوي محزة

07/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31845

مسوي أمني

14/06/1988

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32968

مسيف عبد اهلل

05/04/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30377

مشاش خدجية

18/06/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32362

مشاش عمر

06/09/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30343

مشاش حممد

13/08/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31377

مشاش يونس

01/07/1992

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32593

مشراوي محزة

05/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34746

مشروحي عبداخلالق

27/04/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31837

مشكور منري

15/09/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30815

مشكوري عبد العاطي

20/04/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33146

مشماشة كمال

13/02/1983

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30818

مصادي فتيحة

10/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31391

مصاض عبد العزيز

27/05/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31576

مصباح عبد املطلب

10/02/1976

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32185

مصدوقي زينب

08/04/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32413

مصري محو

15/09/1985

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31839

مصري سارة

03/08/1987

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31473

مصطفى أحنصال

03/07/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33793

مصطفى ادمولود

21/09/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32444

مصطفى بولشغال

05/08/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31592

مصطفى حلروش

14/08/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30797

مصال ربيعة

25/08/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30426

مصلح عبد الرمحان

19/12/1982

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34298

مصلوح نادية

01/01/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35199

مصلوحي نورالدين

26/07/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30544

مصمودي السعيد

01/08/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33954

مصمودي فريح

23/06/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34755

مطاهر نادية

28/09/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31434

مطفي عادل

10/11/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31433

مطفي حممد

20/12/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30933

مطهار حممد

01/01/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

34780

مطهر خدجية

26/03/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34289

مطيش سناء

05/06/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31778

مطيع فاحتة

02/01/1982

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32279

مطيع ليلى

11/04/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31870

مطيع حممد

26/03/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33053

مطيع حممد

11/05/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31264

مطيع وسيمة

11/06/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34130

مظفار عبد اللطيف

08/02/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34687

معان يسني

21/07/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31869

معرتيف ابراهيم

07/08/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31932

معرتيف خدجية

29/01/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32222

معداني حسناء

10/09/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35246

معدوش سعاد

29/01/1982

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30284

معروف مجال

10/03/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34421

معروف حممد

20/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34176

معروف حممد

03/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31465

معرويف ملياء

14/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33465

معرويف مرمية

01/01/1980

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31562

معرويف يطو

12/03/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35213

معزوزي يونس

12/11/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32310

معسو سعيد

25/09/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32578

معسو مليكة

16/05/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32340

معطاوي فاحتة

19/12/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34035

معله فتيحة

03/01/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31492

معلوف نعيمة

28/04/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30305

معمور حسن

26/11/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33450

معين مسرية

26/12/1978

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32392

معيسو احلسني

21/05/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34559

معيين نزهة

08/02/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34155

مغاري درداك حورية

25/01/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30399

مغاري عمر

15/11/1984

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34101

مغراس رشيدة

31/03/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31247

مفتاح رجاء

06/09/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30228

مفتاح عتيقة

28/10/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33834

مفتاح فريد

25/04/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35216

مفتاح نوال

27/10/1984

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35206

مفتوح فايزة

04/04/1994

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32066

مفرج كوثر

13/01/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34635

مفلح بشرى

12/10/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32738

مقبولي بديعة

03/03/1979

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32035

مقدم ابراهيم

18/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31277

مقدم سهام

16/04/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32794

مقدم جناة

10/02/1989

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33074

مقور سفيان

26/06/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31849

مقوري حممد

01/01/1986

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34339

مكافر حممد

28/08/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34616

مكان مصطفى

29/11/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34074

مكاوي الصديق

20/07/1986

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32559

مكاوي سهام

17/04/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32606

مكوار احلسن

26/12/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33899

مكوار بديعة

28/02/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32574

مكوار مينة

22/07/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33066

مكى حفيظة

08/07/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32826

ملحين موحى العربي

01/08/1971

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

34609

ملطف عبد الصمد

06/11/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30216

ملكني حسن

20/01/1978

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33991

ملوان مجال

29/04/1973

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31337

ملواني رجاء

23/02/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30288

ملواني سعيدة

05/02/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30328

ملوك زينب

31/03/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30017

ملوك سيدي امحد

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32277

ملوك عزيزة

01/02/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31775

ملوك مرية

29/03/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30535

ملوكي رشيد

01/01/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31440

ملوكي زكرياء

06/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32956

ملوكي مصطفى

12/08/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33444

مليجي الصحراوي

22/03/1976

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32013

مليح كمال

12/09/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31873

مليح نورة

20/10/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33553

مليكة عوير

01/01/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30055

مناصر عبد الصديق

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30159

مناصر فاطمة

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30353

منتصر خالد

25/02/1983

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31520

منتصر فتيحة

10/04/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33893

منتصر حممد

17/07/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34046

منتصر منري

19/10/1981

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32152

منتصر نسيمة

19/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34648

منتهي ابراهيم

06/12/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31506

مندر سعاد

03/03/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30701

منديل الطييب

10/05/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30034

مندين املصطفى

17/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

35236

منسيف احلسن

19/04/1970

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

35230

منسيف فاطمة

08/09/1993

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34765

منصت رشيد

25/03/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34684

منصف مريم

13/05/1984

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31583

منصور سعيد

16/10/1976

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32671

منصور لبنى

27/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33602

منصوري امينة

01/05/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35193

منصوري حنان

04/02/1992

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32714

منصوري سعيد

01/02/1974

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31939

منصوري عبد الباسط

15/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33456

منصوري حممد

27/02/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34830

منضور نهاد

02/02/1995

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31774

منعام حممد

02/06/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33299

منعيم مساح

22/08/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34744

منهل زهور

29/09/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

33187

منهوش هند

16/06/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30484

منهيم حسناء

27/04/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32193

منوا حممد

31/07/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31824

منون حليمة

13/11/1984

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32787

منيالي فاطمة الزهراء

01/09/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32169

منري حممد

18/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31108

منري هند

18/08/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30410

مهتار السعيد

03/11/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34739

مهداوي عبد الرزاق

18/05/1989

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30125

مهموش حممد

08/03/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34618

مهمون سارة

15/10/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33873

مهري احلسن

01/01/1962

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32251

مهري مريم

26/09/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34038

موايا فاحتة

14/08/1984

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35253

موجان حسن

12/04/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31368

موجان حنان

10/09/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30959

موجان عبد العزيز

24/08/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31364

موجان وسيم

25/06/1991

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31001

موجاني عزيز

19/03/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31039

موجيب عبداإلله

19/01/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل
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30602

موجيب كرمية

29/08/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33325

موحاشت نورالدين

02/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30230

موحو حادة

03/08/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31682

موحى يوسفني

01/06/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33434

موحيدي الشرقي

16/08/1969

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35037

موخايف عزيزة

01/03/1979

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34782

مودني سناء

01/01/1994

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30124

مورادي حممد

23/09/1974

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31862

مورشيد سناء

23/04/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32368

مورغي مجال

01/05/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33041

مورو سكينة

13/12/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33287

موساوي رشيد

04/09/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33641

موسي حلسن

20/04/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33414

موفيد نورة

06/08/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32528

موكان عتيقة

30/07/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33139

موكان حممد

23/12/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34057

موكرميي عبدالواحد

06/07/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34612

موكل نبيل

13/09/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31114

موكيل مجال

02/08/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33359

موكيل موالي امساعيل

01/01/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31361

موالي السعدية

11/03/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31139

موالي حممد

26/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30403

موليم حممد

15/07/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34575

موليم نورة

15/07/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33437

مومادي مجعة

28/12/1973

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33884

مومن زهرة

12/11/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31756

مومن زهور

15/09/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33307

مومن كرمية

15/05/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30806

مومن مصطفى

02/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31820

مومين مجيلة

13/04/1985

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33668

مومين فااطمة

02/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31334

مونري زكرياء

09/08/1991

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31622

موهو حممد

05/05/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل
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وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
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34268

موواقت كمال

01/01/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33791

مريوش احلسني

23/08/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30536

ميزادن حممد

25/02/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33781

ميسرتو حممد

28/02/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32858

ميشال مجيلة

24/11/1974

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31158

ميمون دادسي

15/09/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33381

ميمون علي

15/12/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33402

ميمون نعيمة

15/11/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31474

ميموني عادل

01/10/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32480

ميموني فاطمة الزهراء

06/09/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32789

ميموني مصطفى

31/03/1986

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32215

ميمي ليلى

19/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33188

مينكة سامية

06/03/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34908

ناجح حنان

20/02/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34327

ناجح عادل

19/08/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33802

ناجم زبيدة

10/07/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33141

ناجم زهرة

15/12/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33587

ناجي عبد احلق

23/03/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30054

ناجي حممد

10/03/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34470

ناجيب سهام

04/01/1989

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30816

ناجيب صوفية

11/02/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30494

ناجيم ابراهيم

01/01/1960

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30326

نادر مسري

01/01/1979

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33976

نادي السعدية

28/02/1967

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33660

نادية بنعزوز

02/03/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34306

ناصح لبنى

27/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33863

ناصر امحد

25/12/1978

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34237

ناصري مجيلة

01/09/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33546

ناصري سناء

27/08/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35064

ناصري لبنى

20/06/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32130

ناصف حفيظة

28/08/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34102

ناصيح سومية

12/04/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32768

ناصريي الغزواني

01/01/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل
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35052

ناصريي خالد

26/02/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

31218

ناصريي رشيدة

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31647

ناضري حليمة

20/11/1970

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33988

نافيد امحد

19/03/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32763

نافيلي منار

14/09/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35015

ناهز خليل

01/06/1985

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34126

ناهض فاطمة

07/09/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34086

ناهي نزهة

01/01/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31144

نايت بكا عبداهلل

04/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31840

نايت ا عمر امحد

16/03/1989

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30558

نايت احدى السعيد

10/02/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30822

نايت ادير لطيفة

08/07/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32161

نايت ملقدم ليلى

16/12/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34290

نبيل شهيب

12/05/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32577

نبيل فؤاد

01/01/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34116

جناح تورية

01/08/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31016

جناح سفيان

13/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32001

جناح ماجدة

26/12/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31111

جناح منري

24/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32736

جنلي حفيظة

21/02/1978

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33272

جنم الدين عزيزة

26/12/1990

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34218

جنوي سهام

28/07/1988

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30976

جنوي عبد اهلل

22/01/1992

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

33610

جنيب اميان

17/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33295

جنيب خليل

20/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30045

جنيم حلسن

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33417

حنيلة زبيدة

21/06/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34922

حنيلة فاطمة الزهراء

01/01/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34281

خنلي حممد

12/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

34394

ندراوي فاطمة الزهراء

06/09/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31563

ندير سعيد

01/01/1988

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34895

ندير عبد العزيز

15/05/1988

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

34959

ندير عبد الكبري

12/06/1992

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار
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34976

ندير عبد اللطيف

20/09/1994

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34429

نزهي اكرام

15/06/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32692

نزهي خدجية

01/01/1969

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34582

نشادي زهور

08/04/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34028

نشاط ليلة

20/03/1980

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32274

نشاط حممد

17/05/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33989

نصحي عبد اهلادي

31/12/1971

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32389

نصيح عبد احلكيم

31/05/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34807

نصري فاحتة

05/04/1992

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30308

نصريي خالد

14/05/1981

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33698

نصيط نوال

11/09/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31420

نصيف فاطمة

04/08/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33738

نضيف حممد

16/04/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

35233

نطادى عزيزة

22/06/1971

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32159

نظيف رشيد

30/07/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32628

نظيف فاطمة

04/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33300

نعرك مجال

01/12/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33539

نعمان فاظمة

01/01/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33401

نعناع حكيمة

08/01/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33313

نعيم سناء

12/12/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33807

نعيم عصام

25/08/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30592

نعيم حلسن

26/04/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31853

نعيم هشام

23/07/1989

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32493

نغموش حممود

03/08/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33552

نفاع فاحتة

18/04/1988

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31540

نقوشي املصطفى

22/04/1969

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30449

منروش جناة

14/04/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31121

منزيلن املصطفى

01/01/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31447

منزيلن عبداهلل

09/03/1994

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30414

منزيلن فاطمة

02/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33965

نهين مرمية

10/10/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33155

نوار اللوز مهدي

04/02/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34750

نوالي غزالن

06/02/1990

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 153

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30358

نودان حفيظة

05/07/1985

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34667

نور الدين الزهرة

01/12/1978

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

34863

نور الدين حممد

06/03/1972

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

31504

نور الدين هشام

08/07/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33055

نور مجال

12/06/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30726

نور رشيد

01/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

34053

نورالدين خلوطة

14/12/1982

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33415

نورالدين دنيا

26/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30382

نورالدين فاطمة الزهراء

19/06/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35320

نورالدين مدياني

13/05/1984

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30723

نورالدين نورة

09/12/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31674

نورالدين يوسف

10/02/1974

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32397

نوري عائشة

10/10/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33849

نوري فاطمة الزهراء

20/01/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34875

نوكة عبد اجمليد

06/04/1974

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32609

نيت بعزى إكرام

20/09/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32087

نيطول هشام

12/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32141

نيمرواحد نزهة

02/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31600

هادي صباح

02/07/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

34401

هادي هشام

20/04/1993

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32398

هامشي فاطمة الزهراء

08/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34410

هاشيمي حسناء

14/01/1994

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32931

هاني يونس

29/05/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32647

هجري فدوى

31/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31590

هجهوجي عمر

05/10/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30249

هدان حمفوظ

10/01/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32153

هداني سناء

06/03/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31928

هدر امساء

31/05/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35128

هدمنوس فاطمة الزهراء

03/09/1996

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33501

هدمنوس مارية

12/07/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34970

هر سفيان

21/01/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32000

هرامة فتيحة

16/08/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34998

هرامة وجدان

27/07/1996

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

34552

هرايشي حنان

16/10/1986

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32131

هردوش ابتسام

21/08/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30698

هرود عبد العزيز

15/09/1988

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33696

هروش حمسني

22/06/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32508

هرويض سعيد

25/03/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

35060

هري الغازي

20/07/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

35111

هري حمسن

13/04/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

33440

هريدا نادية

07/05/1970

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33670

هشام رمحوني

15/11/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32934

هشامي فاطمة

14/06/1994

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31706

هشمي فاطمة

07/11/1976

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

33148

هشيمي نصرية

22/01/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31591

هطوري سليمان

07/04/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30145

هالل حلسن

12/09/1975

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31194

هاللي فاضمة

20/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31946

همو مريم

16/11/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30727

هموا مصطفى

01/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

30888

هموني حممد

02/09/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31272

همي عبد اهلل

11/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

35241

هناش حسن

31/12/1972

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

31915

هناني كمال

16/12/1988

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33384

هين خدجية

16/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30990

هنني مجال

22/11/1990

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31953

هنيين هاحر

28/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

35297

هواري أمساء

28/12/1990

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30444

هريي نورة

10/09/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31055

هياللي نسرين

28/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31353

واب عبداللطيف

03/05/1991

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

33692

وابراهيم هند

27/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33311

واثيقي حممد

06/03/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32325

واحتوس حلسن

20/12/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33406

واحي سعيد

05/12/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32347

واحي عبد اجمليد

22/12/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 155

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32460

واحي مدحية

03/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31050

واخوم سليمان

25/10/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33044

واخري حممد

16/07/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

35158

وادير فطيمة

02/09/1969

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

34325

واري مريم

18/09/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30435

وازنت مجال

01/01/1986

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31386

واشو حنان

07/05/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

30892

واشو ياسني

01/04/1991

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31360

واشواش وليد

22/10/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31867

واصلي ياسني

10/07/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32433

واعدي راحبة

28/12/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32341

واعدي هند

11/08/1988

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32126

واعراب ايوب

04/12/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32396

واعرابي حممد

11/03/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30304

واعال مصطفى

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33855

واغريب أمحد

08/02/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34260

وافركي ابتسام

26/10/1990

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33706

وايف عزيزة

29/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33348

واقجا السعيد

01/02/1993

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33005

واقجا رشيدة

08/06/1989

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31967

والبوش حنان

06/09/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

31884

واحلاج صباح

01/01/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

30922

واخلشى لبنى

15/12/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

32346

واخلوف سعيد

05/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35156

واخلري حممد

04/01/1970

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32793

والراش فاطمة الزهراء

20/05/1990

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32163

والريش جنوى

24/11/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31318

والزاويت مليكة

01/05/1987

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

34181

والزهرو خدوج

03/12/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32536

والشمس حممود

30/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31380

والشيخ حسناء

23/06/1994

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

35240

والشيخ ملياء

05/08/1989

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30492

والصغري يوسف

01/01/1993

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

ملحوظة هامـــة  :يعترب هذا اإلعالن مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله

162 156

اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31502

والطاس زاهية

02/04/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32815

والعربي نعيمة

19/02/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32349

والعسري الساعيد

05/08/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35046

والغازي أيوب

11/08/1991

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32849

والقيد حوسى

01/01/1973

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33638

واملان خالد

25/07/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33382

واملعلم حممد

01/05/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32483

واملهراز عبد الرحيم

17/11/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30559

واوجا كمال

02/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31301

واوغيغيط امحد

22/09/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31241

واوغيغيط امساعيل

28/04/1993

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

30428

واوالى براهيم

01/01/1983

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32786

وبا موالي حفيظ

29/01/1985

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31593

وبامحوا عبد الكريم

14/11/1992

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33534

وباري زهري

01/05/1987

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33182

وبايدو زهور

05/07/1995

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31618

وبزة امحاد

12/05/1987

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32496

وبن عمر بشرى

23/08/1996

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30772

وبن حلسن ادريس

25/11/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32489

وبن موسى يوسف

14/03/1995

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32708

وبوتى اعثمان

05/09/1971

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31406

وبوح فاطمة الزهرة

11/01/1995

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

32475

وتيط نبالل هدى

14/04/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32920

وجضاض سارة

01/09/1993

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35034

وجنني ناجية

20/08/1978

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32409

وجورة يامنة

10/09/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30615

وجوظن رشيد

17/06/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32162

وجوظن حممد

24/07/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

34711

وحادي أيوب

27/01/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

33207

وحداش عبد اهلل

29/08/1960

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32238

وحداني صفاء

16/01/1995

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33867

وحسو نادية

06/03/1995

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31813

ومحان عبد الرزاق

19/10/1983

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

31507

ومحيدن صوريا

30/05/1995

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32437

وخاعلي سعيد

15/04/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32720

وداد عبد الكمال

31/12/1975

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34304

وداد عسولي

02/04/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

35166

وداني خدجية

31/08/1971

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

34151

وداني حممد امني

25/12/1993

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32613

ودوحان بوعزى

05/02/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31693

وديد السعدية

01/05/1973

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

34897

وراق اميان

10/11/1987

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

30807

ورجدال حلسن

01/11/1987

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

31083

ورحو نعيمة

19/10/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32843

ورحيم تورية

06/11/1971

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32372

ورخيص محيد

16/11/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32255

وردي عفاف

01/09/1993

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33242

وردي حممد

29/10/1967

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32290

وردي نادية

12/10/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33090

ورزاك فتيحة

02/02/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

31921

ورغي حنان

28/09/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32373

ورية حممد

01/01/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30452

وريـــــدو خـــالــد

18/01/1985

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33068

وزكان زهرية

05/11/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32761

وزوهو نعيمة

26/08/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31564

وزينب سعاد

10/07/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35121

وزينب سناء

16/06/1995

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32404

وسدان مجال

19/09/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30279

وسعدان سليمان

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32565

وسعدي عزيزة

13/02/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31178

وسني نزهة

14/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31201

وشاشا سارة

12/11/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

32903

وشافعي الشافعي

19/11/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32401

وشكو حسن

01/01/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33228

ومشيح موالي ادريس

31/12/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30329

وطهى مصطفى

01/01/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

32626

وعالي حنان

16/08/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31699

وعباس فاطمة

01/01/1975

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

31539

وعيب احلسني

01/01/1982

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32535

وعبى املصطفى

01/09/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32823

وعيب حلسن

19/04/1972

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

31723

وعتات عادل

23/08/1978

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

32992

وعزان املصطفى

10/07/1991

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32974

وعزان لطيفة

06/05/1996

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32419

وعزاوى فاطمة

15/10/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30001

وعزيز ابراهيم

01/01/1963

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

32762

وعزيز محيد

10/05/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32363

وعزيز حممد

15/04/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

35090

وعزيزي حوسى

27/03/1993

مدرسة املنظر اجلميل االبتدائية أفورار

32750

وعصام سعيد

29/08/1982

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33485

وعكي امحاد

03/04/1985

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32715

وعكي نادية

13/02/1972

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32605

وعال كمال

27/05/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32410

وعلي حسناء

29/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32478

وعريم مريم

19/02/1994

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32414

وعيسى سناء

07/02/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

31410

وغبار خدجية

25/10/1985

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل

31671

وغرار حسن

15/12/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

35278

وفقري امساعيل

10/03/1988

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

32065

وفالح مريم

06/11/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32688

وفلوس والعيد

01/01/1968

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33227

ويف نعيمة

28/12/1968

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33354

وقابو حدو

01/01/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32048

وقاد امل

11/03/1991

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

34055

وقتاوي حممد

01/01/1983

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

30729

وقديم احممد

23/03/1989

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

32617

وقزو حممد

21/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32108

وكريرش مسرية

24/06/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33846

وكريم عبد اللطيف

01/01/1969

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33806

وكليم لطيفة

12/02/1990

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33637

وكنوز عبد اهلادي

15/05/1992

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31568

وكنوز حممد

20/05/1993

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

32572

وكوهو عبد العزيز

02/03/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

30084

وكيلي عبد الرمحان

01/01/1970

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30770

وكيلي عبدالرحيم

04/01/1990

ثانوية حممد السادس التقنية أزيالل

33886

ولد الرويش بوسلهام

28/05/1975

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

32567

ولعربي إميان

24/11/1992

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

31758

ولغازي بشرى

08/10/1980

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30032

وملزابي مجعة

11/06/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30015

وملزابي حفيظة

01/01/1968

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33554

وليد حنا

05/03/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33509

وليلي مصطفى

07/06/1986

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33981

وماحى املصطفى

03/03/1968

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32360

ومزوغ عبد اهلل

25/04/1989

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32519

ومنجوج حسن

22/12/1991

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

32100

ومين سلوى

21/07/1991

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

33902

ونعمان فاطمة

01/01/1975

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30635

ونناش ياسني

29/12/1989

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30618

ونناش يوسف

27/11/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

32616

وهارو عزيز

30/03/1993

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

33942

وهيب حسن

04/08/1976

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32880

وهيب حسناء

05/06/1978

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

33958

وهيب رشيدة

06/10/1989

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

32384

وهيب حممد

15/03/1990

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32022

وهيب هند

07/08/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

32864

وهرار حادة

24/06/1975

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

30198

وهرى كريم

31/05/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

34595

وهمي امحد

17/11/1990

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

32327

وهمي حسن

01/01/1987

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32468

وهمي مريم

27/11/1990

مدرسة الــقدس االبتدائية أزيالل

34810

وهنسوس حنان

26/01/1993

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32047

وهواه حممد ياسر

01/12/1992

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

30187

وهيب كمال

02/04/1977

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30110

وهييب املصطفى

01/01/1972

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30334

ووال املصطفى

05/12/1982

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31633

وحيا حما

28/08/1973

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

30658

وحيالن حلسن

09/05/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

33582

ويشو حسن

19/11/1989

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

30600

ويشواني لبنى

07/12/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

30541

ويعزان مصطفى

20/11/1988

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

35209

ويلول ابراهيم

01/01/1994

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

30036

ياسر خدجية

01/01/1969

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

30646

ياسني بوشحا

12/07/1990

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

31530

ياسني بيشا

18/01/1990

ثانوية تيشيبيت اإلعدادية أزيالل

33756

ياسني جواد

14/10/1986

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34297

ياسني مسرية

19/07/1992

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

31042

ياسني كرمية

30/03/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31750

ياسني يوسف

12/01/1981

مدرسة الوحدة االبتدائية أزيالل

30267

ياسيين بوشرى

11/06/1980

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

33253

يافع حممد

01/01/1972

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

32811

يامنة اشفرا

10/05/1983

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

35212

يامني حممد

04/05/1991

مدرسة الزيتونة االبتدائية أفورار

33735

يباحو رشيد

01/04/1984

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

31971

حييا وي عائشة

25/06/1990

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33904

حيياوي حسناء

29/01/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33857

حيياوي حسناء

10/05/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

33073

حيياوي لبنى

20/05/1992

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

33858

حيياوي مريم

22/08/1994

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34331

حييى شكيب

01/01/1992

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31041

حييى نابل

18/05/1992

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

33732

خيلف مبارك

28/10/1991

ثانوية محان الفطواكي اإلعدادية دمنات

34514

يدير امني

01/09/1988

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

30645

يزيد احلسني

02/04/1987

ثانوية أوزود التأهيلية أزيالل

34574

يزيري طه

30/11/1991

ثانوية أفــورار اإلعدادية أفورار

31922

يشو رشيد

20/12/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل
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اململكةاملغربية
وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين
و التعليم العالي و البحث العلمي
االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
جلهة بين مالل  -خنيفرة

مباراة التوظيف مبوجب عقود
"" الئحة أمساء املرتشحني املدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""
حسب الرتتيب االجبدي
املديرية االقليمية أزيالل

السلـــــك :

االبتدائي

التخصص :

مزدوج

رقم اإلمتحان

اإلسم العائلي و الشخصي

تاريخ االزدياد

مركز االمتحــــــان

33135

يعقوبي امحد امني

06/12/1988

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34127

يعكوب فاطمة

02/05/1991

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33468

يقوتي امساعيل

26/08/1981

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34152

يقيين وداد

12/03/1994

ثانوية سد بني الويدان التأهيلية أفورار

33255

يوبي رشيدة

03/02/1974

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

34818

يوسف رمحة

07/08/1991

ثانوية اللــــوز اإلعدادية أفورار

32899

يوسف حممد

11/11/1981

مدرسة بئرانزران االبتدائية أزيالل

32442

يوسفي حسناء

05/02/1992

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

32241

يوسفي حسناء

04/04/1994

مدرسة وادي الذهب االبتدائية أزيالل

30905

يوسفي حلسن

01/01/1990

ثانوية جابر بن حيان اإلعدادية أزيالل

31913

يوسفي حممد

25/12/1989

املدرسة املركزية االبتدائية أزيالل

33518

يوسفي ياسني

02/08/1987

ثانوية دمنات التأهيلية دمنات

30105

يوسويف حسن

26/05/1971

ثانوية املسرية التأهيلية أزيالل

31066

يونس اوعاشور

08/12/1991

ثانوية أمحد احلنصالي اإلعدادية أزيالل

31393

يونس ايت يدير

10/08/1993

الثانوية اجلديدة اإلعدادية أزيالل
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