
 

 

 

  
ــــــــــــــــــــــي األـــــــــــــــــــــــــــــــــــت       ـــــة والتكو ــ بيــ ـــــــــــــــــة لل و ــــــــــة ا   ة  ن ـــــــــــــاديميـــــ

مالل ات  -ب  مبار ن   النا و  ات  النا افة  علم  إ  خنيفرة 

اديمية، دورة   " ( الالئحة رفقته)، أن عملية 2021  دجن توظيف أطر األ

يل   ن عليه ــــــــــــــــحسب برنامج سيعل  ،2022يناير    06و    05تم يومي  سال

مل وي  ا ـــــــــــــاملركز  بيـ ال التكوــــــــــن  و  مالل  ــــــــــــن ـــــــــــة  ب  ،  خنيفرة   –ة 

ضه  عو تم  صصة للعملية س ة ا يل  الف ل من تخلف عن ال و

حسب أبم   االنتظار  الئحة  ن   املرتب ن  امل ن  ب من  خر 

  االستحقاق.

ن    ،وعليه  باألمر يتع ن  املعني ع    ع  م  االطالع  تكو ، مقرات 

يل ال عملية  جراءات  باو وي ،  ا للمركز  ي  و اإللك ن    ملوقع  مل

ن  بية والتكو     www.crmefbmkh.com ، ع الرابط ال



 

 

     

 
د. ) 02تان ( . 1 ا حديثة الع ادة اإلجازة مصادق عل  من ش

د. من ) 02تان ( . 2 ا حديثة الع ف الوطنية مصادق عل  بطاقة التعر

د. 02تان ( . 3 ح بالشرف حديثة الع  ) من التصر

د. 02تان ( . 4 ل العد حديثة الع  ) من ال

. 02تان ( . 5 تان من شيك مل ي أو  ف البن  ) من التعر

تان (  . 6 ادتان طب ت القدرة البدنية.02ش  ) تث

ب  ت ة ضع تو  و  ،أعالهترتب الوثائق بنفس ال  ملف من  ل 

(ة) باألمر،  :  يحمل املعطيات التالية الورق املقوى،  سب املع اسم و

ن.  ،والتخصص ،والسلك ،ورقم البطاقة الوطنية  ومركز التكو



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

االمازيغية

 2021

فاطمة وحسني1 أزيالل: إقليم120062

نورة  احلسناوي2 أزيالل: إقليم120069

حممد احلسين3 أزيالل: إقليم120073

نورالدين صابر4 أزيالل: إقليم120075

مراد جدي5 أزيالل: إقليم120076
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صدام  احجوض 1 الفقيه بن صاحل: إقليم120018

مصطفى ايطو علي2 الفقيه بن صاحل: إقليم120027

زهري اعالمل3 الفقيه بن صاحل: إقليم120028

رضوان كريم4 الفقيه بن صاحل: إقليم120029

ازهور ايشو5 الفقيه بن صاحل: إقليم120030
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الساعيد وخباش1 بين مالل: إقليم120001

فاحتة ختريي2 بين مالل: إقليم120002

مينة الكندي3 بين مالل: إقليم120007

زهرة وحساة4 بين مالل: إقليم120012

سفيان حسناوي 5 بين مالل: إقليم120015
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ياسني حدور1 خريبكة: إقليم120032

عمر  كورتي2 خريبكة: إقليم120034

عالي أمزيل3 خريبكة: إقليم120038

صوفيا أورقى4 خريبكة: إقليم120043

فاظمة بداوي5 خريبكة: إقليم120044
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حممد جعجعين1 خنيفرة: إقليم120053

مرضية العمراني2 خنيفرة: إقليم120055

زوهري محي3 خنيفرة: إقليم120057

امحد اخلرفاوي4 خنيفرة: إقليم120058

امساعيل الزكاغي5 خنيفرة: إقليم120059
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يسرى  احليان1 أزيالل: إقليم111188

سناء مزوز2 أزيالل: إقليم111190

حممد اغراس3 أزيالل: إقليم111193

مريم كوثار4 أزيالل: إقليم111207

لبنى عزيزي5 أزيالل: إقليم111208

خدجية جوهري6 أزيالل: إقليم111213

سعيدة زين7 أزيالل: إقليم111215

خدجية  بن سيسان 8 أزيالل: إقليم111217

عبد العالي خرواش9 أزيالل: إقليم111223

خدجية ايدير10 أزيالل: إقليم111231

بشرى  بورواي11 أزيالل: إقليم111238

ايوب نزيه12 أزيالل: إقليم111251

أميمة الرغوت13 أزيالل: إقليم111253

كمال الوايف14 أزيالل: إقليم111257

ابتسام باغوري15 أزيالل: إقليم111258

اسامة محص16 أزيالل: إقليم111284

هدى اليمين17 أزيالل: إقليم111303

عدنان املوان18 أزيالل: إقليم111307

أميمة مكوشي19 أزيالل: إقليم111308

صالح الدين ضمريي20 أزيالل: إقليم111309

نعيمة ايت ارحو21 أزيالل: إقليم111325

حنان ابن احلكيم22 أزيالل: إقليم111327

حنان قمار23 أزيالل: إقليم111330

عبدالرزاق مخاش24 أزيالل: إقليم111331
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هاجر أعبا25 أزيالل: إقليم111334

امينة الدياني26 أزيالل: إقليم111337

عبدالرزاق زاكي27 أزيالل: إقليم111340

سعيد  اخلياري28 أزيالل: إقليم111354

ماجدولني بوزيد29 أزيالل: إقليم111360

اكرام الظريف30 أزيالل: إقليم111369

ابتسام زعكيل31 أزيالل: إقليم111378

سناء ايت تعموت32 أزيالل: إقليم111379

مينة العوامي33 أزيالل: إقليم111382

عبد اللطيف دراوي34 أزيالل: إقليم111394

خولة  شهبون 35 أزيالل: إقليم111401

ملياء عاطف36 أزيالل: إقليم111403

شيماء  عاطف 37 أزيالل: إقليم111404

كرمية ايت بوتسركال38 أزيالل: إقليم111415

حلسن بازهرة39 أزيالل: إقليم111417

حسناء يوسفي40 أزيالل: إقليم111424

خالد  فضالوي41 أزيالل: إقليم111426

وداد سناح42 أزيالل: إقليم111446

عواطف الشعراوي43 أزيالل: إقليم111466

جواد الطرشي44 أزيالل: إقليم111471

عتيقة  امر45 أزيالل: إقليم111493

عبد العالي  العرباوي 46 أزيالل: إقليم111500

مريم املعز47 أزيالل: إقليم111503

حنان كروم48 أزيالل: إقليم111504
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احلسني اعيسى49 أزيالل: إقليم111509

حفصة يارود50 أزيالل: إقليم111512

امينة هلدادي51 أزيالل: إقليم111521

إكرام زبريي52 أزيالل: إقليم111524

يامسينة تشباروت53 أزيالل: إقليم111533

كوتر الصاحلي54 أزيالل: إقليم111547

اميان بوزيدي55 أزيالل: إقليم111548

شيماء عزيزي56 أزيالل: إقليم111552

نادية بوختامت57 أزيالل: إقليم111556

عزيزة  حنني 58 أزيالل: إقليم111559

فاطمة الزهراء  السكتاوي 59 أزيالل: إقليم111563

عبد الصمد عكي60 أزيالل: إقليم111569

سارة أيوسف61 أزيالل: إقليم111586

خدجية مخوش62 أزيالل: إقليم111592

هالة ملزوري63 أزيالل: إقليم111611

سكينة بتييت64 أزيالل: إقليم111616

هاجر اهدا65 أزيالل: إقليم111622

سامية مشسي66 أزيالل: إقليم111625

مريم ابنمذاغ67 أزيالل: إقليم111629

ايزة بلعيدي68 أزيالل: إقليم111635

خدجية حجاج69 أزيالل: إقليم111640

فدوى  موجان 70 أزيالل: إقليم111645

الزهرة وحود71 أزيالل: إقليم111647

سهام الساهيلي72 أزيالل: إقليم111648
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مليكة اشقري73 أزيالل: إقليم111651

مسية نفوري74 أزيالل: إقليم111681

عائشة منصوري75 أزيالل: إقليم111712

فرح وراني76 أزيالل: إقليم111713

دنيا  أخطار77 أزيالل: إقليم111719

مريم رفالي78 أزيالل: إقليم111724

مسرية مالحي79 أزيالل: إقليم111727

لطيفة الفاللي80 أزيالل: إقليم111734

يوسف املكاوي81 أزيالل: إقليم111739

حنان اوصاحل 82 أزيالل: إقليم111743

حممد بوحساين83 أزيالل: إقليم111744

فاطمة مشس الدين 84 أزيالل: إقليم111745

يامسني ايت احضري85 أزيالل: إقليم111751

جمدة قربيس86 أزيالل: إقليم111761

محزة حمتفظ87 أزيالل: إقليم111766

وفاء الناجي88 أزيالل: إقليم111768

إكرام أنزار89 أزيالل: إقليم111791

ليلى فضولي90 أزيالل: إقليم111813

إميان شفيقي91 أزيالل: إقليم111816

وصال بوتفلة92 أزيالل: إقليم111820

عبد الرمحان محادين93 أزيالل: إقليم111826

دنيا الزغودي94 أزيالل: إقليم111827

فاطمة  بعميت95 أزيالل: إقليم111828

احالم السوداري96 أزيالل: إقليم111836
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فاطمة الزهراء بن عبو97 أزيالل: إقليم111845

خدجية حبيب اهلل98 أزيالل: إقليم111851

فاطمة الزهراء النوري99 أزيالل: إقليم111866

مرية الراشدي100 أزيالل: إقليم111868

رشيدة  موجاني101 أزيالل: إقليم111870

اكرام  ايت ارهي102 أزيالل: إقليم111873

امحد غاندي103 أزيالل: إقليم111875

إميان صويف104 أزيالل: إقليم111879

يامسينة شكري105 أزيالل: إقليم111880

كوثر جدوي106 أزيالل: إقليم111881

سناء اإلدريسي 107 أزيالل: إقليم111891

امساء ومحان108 أزيالل: إقليم111894

هند املنتصري109 أزيالل: إقليم111895

مريم اكرضي110 أزيالل: إقليم111899

فدوى العمراوي111 أزيالل: إقليم111923

حسناء لوكرتي112 أزيالل: إقليم111930

يسرى اجلامعي113 أزيالل: إقليم111951

عبدالصمد  زرار 114 أزيالل: إقليم111954

سعيد جناني115 أزيالل: إقليم111962

غزالن غامن116 أزيالل: إقليم111974

سعاد الداعمت117 أزيالل: إقليم111978

فاطمة الزهراء  ناظيف118 أزيالل: إقليم111984

نادية الدائز119 أزيالل: إقليم111997

هدى رضوان120 أزيالل: إقليم112000
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هندة حنيين121 أزيالل: إقليم112005

هند بزكة122 أزيالل: إقليم112006

فاطمة  امنهور 123 أزيالل: إقليم112007

ليلى الرجلي124 أزيالل: إقليم112035

فاطمة الزهراء ربيع125 أزيالل: إقليم112036

يونس بودرقة126 أزيالل: إقليم112040

كوثر سعيد127 أزيالل: إقليم112064

هشام اموال128 أزيالل: إقليم112071

مريم الناصريي129 أزيالل: إقليم112072

فاطمة الفزني130 أزيالل: إقليم112073

سارة وشا131 أزيالل: إقليم112075

مريم اشتاشن132 أزيالل: إقليم112080

خولة سيمو133 أزيالل: إقليم112082

ايوب بومسيس134 أزيالل: إقليم112085

اكرام الزاويت135 أزيالل: إقليم112086

شيماء الفياللي136 أزيالل: إقليم112089

نوال نغامنت137 أزيالل: إقليم112090

عبد اهلل شامي138 أزيالل: إقليم112102

خدجية لوضيفة139 أزيالل: إقليم112110

عبد احلفيظ اقروش140 أزيالل: إقليم112120

يامسني السوداري141 أزيالل: إقليم112125

أمني بدري142 أزيالل: إقليم112140

رجاء املهاجر143 أزيالل: إقليم112141

سعيدة الرويسي144 أزيالل: إقليم112142
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وفاء الدمناتي145 أزيالل: إقليم112144

سلمى  زين146 أزيالل: إقليم112149

آية محدون147 أزيالل: إقليم112151

خولة غزاف148 أزيالل: إقليم112154

منال بن التابت149 أزيالل: إقليم112156

شيماء عريوة150 أزيالل: إقليم112158

لطيفة جابري151 أزيالل: إقليم112159

جواد البكري152 أزيالل: إقليم112164

إميان الداودي153 أزيالل: إقليم112167

حليمة التشيب154 أزيالل: إقليم112174

مسية بونوار155 أزيالل: إقليم112183

فاطنة  عبد جليل156 أزيالل: إقليم112189

مريم فارق157 أزيالل: إقليم112197

أزيالل: إقليم112207 مجال الدين  ندلوف158

مريم  بوتكبوت159 أزيالل: إقليم112219

عبدالعزيز بوداود160 أزيالل: إقليم112228

عبد الصمد  لطفي 161 أزيالل: إقليم112233

مريم بوجعراوي162 أزيالل: إقليم112236

ليلى بوسيف163 أزيالل: إقليم112245

فاتن الشاوي  كينش164 أزيالل: إقليم112265

فاطمة ناصري165 أزيالل: إقليم112275

سلوى فقري166 أزيالل: إقليم112278

بدر الدين  سافري167 أزيالل: إقليم112284

خدجية  عدالن168 أزيالل: إقليم112286
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ايوب احسو169 أزيالل: إقليم112298

نوال مجولي170 أزيالل: إقليم112303

زكرياء اعراب171 أزيالل: إقليم112318

مريم مرحتيل172 أزيالل: إقليم112321

سهام سعودي173 أزيالل: إقليم112323

خولة عقيب174 أزيالل: إقليم112339

الناجي  العرساوي 175 أزيالل: إقليم112347

ايوب لعفو176 أزيالل: إقليم112353

خدجية بوحيى177 أزيالل: إقليم112357

سناء الزيادي178 أزيالل: إقليم112362

غزالن  معرويف179 أزيالل: إقليم112365

حممد العباسي180 أزيالل: إقليم112372

جليلة البارودي181 أزيالل: إقليم112378

نورالدين  بلمودن182 أزيالل: إقليم112381

ياسني تعالط183 أزيالل: إقليم112383

أزيالل: إقليم112399 عبداللطيف  طجيو 184

نعيمة أوشريف185 أزيالل: إقليم112407

سناء اخلش186 أزيالل: إقليم112408

عزيزة ندير187 أزيالل: إقليم112413

سفيان بولعوان 188 أزيالل: إقليم112422

عمر خريي189 أزيالل: إقليم112431

سعاد زغبيط190 أزيالل: إقليم112432

فدوى سعيد191 أزيالل: إقليم112436

ابراهيم ورغوص192 أزيالل: إقليم112439
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يونس اسراك193 أزيالل: إقليم112442

سناء وتزروت194 أزيالل: إقليم112448

حممد وعلي195 أزيالل: إقليم112449

مريم سيف الدين196 أزيالل: إقليم112461

نزهة بوعلي197 أزيالل: إقليم112462

سناء النخيلي198 أزيالل: إقليم112465

اكرام جمان199 أزيالل: إقليم112467

أمساء كريم200 أزيالل: إقليم112471

نزهة اتينش201 أزيالل: إقليم112475

عبد العزيز خملوف202 أزيالل: إقليم112480

نورة مرغيش203 أزيالل: إقليم112486

حنان  أيت وليعد204 أزيالل: إقليم112500

محزة املندور205 أزيالل: إقليم112506

نادية بوهنانة206 أزيالل: إقليم112508

أميمة بوحا207 أزيالل: إقليم112510

امساء وموسى208 أزيالل: إقليم112514

هبة  كاني 209 أزيالل: إقليم112516

ايوب بعقلي210 أزيالل: إقليم112524

مصطفى ايت حلادج211 أزيالل: إقليم112550

بوشرة انفاوي212 أزيالل: إقليم112551

ياسني بوعلي213 أزيالل: إقليم112566

صفاء بناني214 أزيالل: إقليم112568

جميدة األفضل215 أزيالل: إقليم112572

احسان  زوين 216 أزيالل: إقليم112573
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جناة اوراوي217 أزيالل: إقليم112574

مدحية خري218 أزيالل: إقليم112579

اميان بن حييى219 أزيالل: إقليم112581

أزيالل: إقليم112582  حسناء بوز220

مريم بري221 أزيالل: إقليم112583

حممد شكري222 أزيالل: إقليم112587

اميان  بوغو223 أزيالل: إقليم112594

حفيظة فاضلي224 أزيالل: إقليم112603

فاطمة صوير225 أزيالل: إقليم112604

نهيلة فؤاد226 أزيالل: إقليم112606

اكرام ملسلك227 أزيالل: إقليم112609

زينب كريم228 أزيالل: إقليم112610

شروق شهداوي229 أزيالل: إقليم112623

إكرام سنوسي230 أزيالل: إقليم112628

امساء محديس231 أزيالل: إقليم112654

مريم اتوجان232 أزيالل: إقليم112657

سعاد عالمي233 أزيالل: إقليم112665

سهام  بلعيد234 أزيالل: إقليم112666

حممد أمني كزري235 أزيالل: إقليم112671

فاطمة الزهراء  احلرشاوي 236 أزيالل: إقليم112673

حفيظة دادسي237 أزيالل: إقليم112681

خدجية صوام238 أزيالل: إقليم112682

عبد الرزاق الزنبوعي239 أزيالل: إقليم112692

احالم جربان240 أزيالل: إقليم112704
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أسامة تاوناتي241 أزيالل: إقليم112707

خولة طويل242 أزيالل: إقليم112708

سهام قبلي243 أزيالل: إقليم112711

مينة ايت يدير244 أزيالل: إقليم112712

شيماء رفالي245 أزيالل: إقليم112714

ياسني تغاني 246 أزيالل: إقليم112728

أمال سحيت247 أزيالل: إقليم112732

يسرى ايت قاسي 248 أزيالل: إقليم112737

اكرام السباعي249 أزيالل: إقليم112748

سكينة بوهو250 أزيالل: إقليم112756

محزة البهاوي251 أزيالل: إقليم112758

مسية  واعراب252 أزيالل: إقليم112765

يوسف خويا253 أزيالل: إقليم112772

غزالن العمراني254 أزيالل: إقليم112774

نهيلة حرت255 أزيالل: إقليم112780

كمال صالح256 أزيالل: إقليم112787

إميان اهريديل257 أزيالل: إقليم112795

ابراهيم اوشو258 أزيالل: إقليم112796

رشيدة بوعدي259 أزيالل: إقليم112798

حممد عزور260 أزيالل: إقليم112801

صاحل الطوسي261 أزيالل: إقليم112807

حسناء بويزمارن262 أزيالل: إقليم112810

احلسنية  هامشي263 أزيالل: إقليم112819

خولة  اهلامشي 264 أزيالل: إقليم112823
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سفيان أتاضة265 أزيالل: إقليم112849

صفاء حسين266 أزيالل: إقليم112859

بوشرى بالغزواني267 أزيالل: إقليم112864

رشيدة  فواجو 268 أزيالل: إقليم112867

نادية العوجة269 أزيالل: إقليم112882

يوسف بولشغال270 أزيالل: إقليم112883

امساعيل مربوح271 أزيالل: إقليم112885

فاطمة الزهراء اخالي272 أزيالل: إقليم112887

عبداإلله  شاقيق 273 أزيالل: إقليم112889

شيماء خالف 274 أزيالل: إقليم112891

فاطمة انفاوي275 أزيالل: إقليم112903

اهلام   اعمامو276 أزيالل: إقليم112907

سناء  الكنوطي277 أزيالل: إقليم112908

اهلام امشالل278 أزيالل: إقليم112912

سلوى هناد279 أزيالل: إقليم112915

وهيبة  عطري 280 أزيالل: إقليم112916

سناء احريزي281 أزيالل: إقليم112918

اكرام توفيق282 أزيالل: إقليم112924

رضى  البهاوي 283 أزيالل: إقليم112934

منري  مخان284 أزيالل: إقليم112937

فاطمة شابا285 أزيالل: إقليم112940

اسية زفو286 أزيالل: إقليم112943

رضوان ومرعوش287 أزيالل: إقليم112946

غزالن الوطاس288 أزيالل: إقليم112948
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أميمة  فيالل 289 أزيالل: إقليم112949

هجر شوقي290 أزيالل: إقليم112951

حكيمة صبرية291 أزيالل: إقليم112953

هناء فانديش292 أزيالل: إقليم112954

وصال الشوال293 أزيالل: إقليم112961

إميان السكتاوي294 أزيالل: إقليم112970

اميان رفيق295 أزيالل: إقليم112971

آسية وكريش296 أزيالل: إقليم112976

فاحتة مرابح297 أزيالل: إقليم112986

نادية عاتق298 أزيالل: إقليم113013

فاحتة صابر299 أزيالل: إقليم113016

صاحل العمراني300 أزيالل: إقليم113031

فاطمة الزهراء رضوى301 أزيالل: إقليم113034

شيماء الشمراحي302 أزيالل: إقليم113046

سعيد كلميم303 أزيالل: إقليم113053

اميان  زورير304 أزيالل: إقليم113055

مريم العزوزي305 أزيالل: إقليم113065

حسناء  وعملك306 أزيالل: إقليم113070

امساء الكرش307 أزيالل: إقليم113079

بديعة الدجاني308 أزيالل: إقليم113095

إميان داد309 أزيالل: إقليم113098

مريم ناشط310 أزيالل: إقليم113117

رجاء االسوي311 أزيالل: إقليم113119

أيوب إمسحار312 أزيالل: إقليم113122
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مريم رزوق313 أزيالل: إقليم113127

أمساء وكاس314 أزيالل: إقليم113142

سهام حفوض315 أزيالل: إقليم113145

سهيلة فيالل 316 أزيالل: إقليم113146

بوشرة قندوسي317 أزيالل: إقليم113147

صباح نورالدين318 أزيالل: إقليم113149

حياة ابروك319 أزيالل: إقليم113160

حمسن لطفي320 أزيالل: إقليم113162

أمال أيت حلرش321 أزيالل: إقليم113165

نهاد منضور322 أزيالل: إقليم113197

خدجية  مسيين323 أزيالل: إقليم113198

خدجية رشدي324 أزيالل: إقليم113210

نادية  مسلم325 أزيالل: إقليم113217

ابراهيم اجلعداني326 أزيالل: إقليم113219

حسناء بوغريفة327 أزيالل: إقليم113224

خدجية السعيد328 أزيالل: إقليم113226

اميمة الرمحاني329 أزيالل: إقليم113237

هاجر  مركوني 330 أزيالل: إقليم113242

دنيا فرحات331 أزيالل: إقليم113259

أحالم مدراني332 أزيالل: إقليم113263

رجاء بوحاج333 أزيالل: إقليم113266

امساعيل  ايت اخشوش334 أزيالل: إقليم113272

مريم  بنان 335 أزيالل: إقليم113274

حممد الفرساوي336 أزيالل: إقليم113277
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إميان بنخلفية337 أزيالل: إقليم113284

مشياء رشيحي338 أزيالل: إقليم113285

فاطمة الزهراء  يدير 339 أزيالل: إقليم113290

حفيظة أيت بزدو 340 أزيالل: إقليم113294

زهور  سليم341 أزيالل: إقليم113296

فاطمة الزهراء اسحنون342 أزيالل: إقليم113298

فاطمة الزهراء ملسلك343 أزيالل: إقليم113303

امساء اعقى344 أزيالل: إقليم113316

حممد الدياني345 أزيالل: إقليم113317

حنان سالم346 أزيالل: إقليم113318

حسن  مؤقر 347 أزيالل: إقليم113328

خالد الدادسي348 أزيالل: إقليم113335

هناء ادياب349 أزيالل: إقليم113367

هيثم حمب350 أزيالل: إقليم113368

مريم دالل351 أزيالل: إقليم113372

حسناء مرتوس 352 أزيالل: إقليم113390

عصام كريم353 أزيالل: إقليم113391

حلسن رافع354 أزيالل: إقليم113410

شيماء الزواق355 أزيالل: إقليم113416

فاطمة الزهراء عزيز356 أزيالل: إقليم113432

بشرى رباج357 أزيالل: إقليم113438

سعيد مفتوحي358 أزيالل: إقليم113441

حورية بربوشة359 أزيالل: إقليم113444

سامية ايت غوطيس360 أزيالل: إقليم113448
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خدجية احلبشي361 أزيالل: إقليم113464

زينب بكار362 أزيالل: إقليم113498

مريم بوزيدي363 أزيالل: إقليم113510

ضحى رباص364 أزيالل: إقليم113511

رجاء منصور365 أزيالل: إقليم113518

نوال  الفطواكي366 أزيالل: إقليم113523

وداد الصاليح367 أزيالل: إقليم113538

ياسني زموري368 أزيالل: إقليم113544

بشرى زهري369 أزيالل: إقليم113546

مسري تنكر370 أزيالل: إقليم113550

سعيدة اكرام371 أزيالل: إقليم113554

رباب يقاجعان372 أزيالل: إقليم113560

يونس النادي373 أزيالل: إقليم113562

عبد الفتاح باحيد374 أزيالل: إقليم113565

لبنى تكيوط375 أزيالل: إقليم113568

لبنى كبريي376 أزيالل: إقليم113569

حنان القسيمي377 أزيالل: إقليم113574

عبد املغيث الدرقاوي378 أزيالل: إقليم113577

ابتسام رمحون379 أزيالل: إقليم113584

خدجية افططاح380 أزيالل: إقليم113589

مريم مريات381 أزيالل: إقليم113594

هاجر الفاروقي382 أزيالل: إقليم113598

أنس قراوي383 أزيالل: إقليم113607

ايوب كورايت384 أزيالل: إقليم113622
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حنان جمي385 أزيالل: إقليم113629

خدجية امساعيلي386 أزيالل: إقليم113630

أمساء  احلدومي387 أزيالل: إقليم113633

فاطمة جوراني388 أزيالل: إقليم113639

فاطمة الزهراء اهلرسالي389 أزيالل: إقليم113644

وداد بومهدي390 أزيالل: إقليم113648

مجيلة ايت عيسى391 أزيالل: إقليم113667

شادية شفيقي392 أزيالل: إقليم113674

أزيالل: إقليم113676 مريم وزيزي393

هاجر فتاح394 أزيالل: إقليم113678

وداد اسكوم395 أزيالل: إقليم113682

أيت كورو  نادية396 أزيالل: إقليم113687

مجال بومنصور397 أزيالل: إقليم113688

فاطمة الزهراء احلمداوي398 أزيالل: إقليم113693

وصال بيان 399 أزيالل: إقليم113697

إميان  الطاهري400 أزيالل: إقليم113701

نورة صديق401 أزيالل: إقليم113704

عبد احلكيم حركات402 أزيالل: إقليم113706

بشرى باشوا403 أزيالل: إقليم113711

مريم باجة404 أزيالل: إقليم113714

منية سيف الدين 405 أزيالل: إقليم113715

اميمة  ملسيكد406 أزيالل: إقليم113721

شيماء زركان407 أزيالل: إقليم113724

جهان قماش408 أزيالل: إقليم113740
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عمر الرامي409 أزيالل: إقليم113747

حسناء اوعكي410 أزيالل: إقليم113749

ياسني تلفنا411 أزيالل: إقليم113755

امساء احنصال412 أزيالل: إقليم113761

ليلى الفقري413 أزيالل: إقليم113766

نبيل حفوظ414 أزيالل: إقليم113782

نوهيلة بوفنان415 أزيالل: إقليم113784

عصام  األشهب416 أزيالل: إقليم113794

هبة عشور417 أزيالل: إقليم113799

سلمى  احلباشي 418 أزيالل: إقليم113810

غزالن غرييب419 أزيالل: إقليم113813

حياة اباري420 أزيالل: إقليم113817
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سكينة املنار1 بين مالل: إقليم110008

إهلام مهدوي2 بين مالل: إقليم110014

شيماء  اهلبطي3 بين مالل: إقليم110015

امساء صادق4 بين مالل: إقليم110016

خدجية الوايف5 بين مالل: إقليم110017

شيماء رابح6 بين مالل: إقليم110022

بين مالل: إقليم110023 كرمية   العمراوي7

يوسف رصيد8 بين مالل: إقليم110024

صفاء مجال االدريسي9 بين مالل: إقليم110030

أشرف الكمران10 بين مالل: إقليم110032

إهلام زكاغ11 بين مالل: إقليم110033

نزهة  اكداش12 بين مالل: إقليم110040

اكرام  حضري 13 بين مالل: إقليم110061

اميان بومجال14 بين مالل: إقليم110075

محزة صلحوي15 بين مالل: إقليم110091

سكينة  حسين16 بين مالل: إقليم110098

ضمريي إبتسام17 بين مالل: إقليم110100

وفاء ازنك18 بين مالل: إقليم110114

سلمى أوحقي19 بين مالل: إقليم110136

أمينة اوتوربي20 بين مالل: إقليم110137

خدجية الدرويش21 بين مالل: إقليم110138

وئام  العرباوي 22 بين مالل: إقليم110139

مرية الرامي23 بين مالل: إقليم110146

حفيظة العربي24 بين مالل: إقليم110172
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شيماء فائدة25 بين مالل: إقليم110178

عواطف مطيع26 بين مالل: إقليم110195

نهيلة امحيش27 بين مالل: إقليم110197

سارة أيت بوزيد28 بين مالل: إقليم110198

حممد أمني نيازي29 بين مالل: إقليم110211

حممد خلفاوي30 بين مالل: إقليم110212
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اكرام رشدي1 خريبكة: إقليم110224

حممد  صدقي 2 خريبكة: إقليم110228

حياة مسريي3 خريبكة: إقليم110231

شيماء يغزو4 خريبكة: إقليم110241

ليلى خدة5 خريبكة: إقليم110244

خدجية ثبوت6 خريبكة: إقليم110258

سلمى بوعدل7 خريبكة: إقليم110266

صابرينة زناوي8 خريبكة: إقليم110276

بسمة احبلة9 خريبكة: إقليم110283

مهدي ايت البشري10 خريبكة: إقليم110288

كوثر بولعراس11 خريبكة: إقليم110289

مريم انفاوي12 خريبكة: إقليم110290

اميان  املوكي13 خريبكة: إقليم110295

بهيجة الفرساوي14 خريبكة: إقليم110299

جنوى السموني15 خريبكة: إقليم110302

رجاء زكرياء16 خريبكة: إقليم110307

سهام غنوري17 خريبكة: إقليم110310

فاطمة  لوضيفة18 خريبكة: إقليم110325

ماجدة باهي19 خريبكة: إقليم110330

فدوى اعالي20 خريبكة: إقليم110336

مسرية  اجلواني21 خريبكة: إقليم110340

سهام جنام22 خريبكة: إقليم110352

الزهرة  ربيعي23 خريبكة: إقليم110353

غزالن ازغيدي24 خريبكة: إقليم110354
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شيماء العركب25 خريبكة: إقليم110366

حممد أمني منور26 خريبكة: إقليم110386

حفيضة اسنام27 خريبكة: إقليم110389

سكينة حلسيين28 خريبكة: إقليم110391

اسية الشادلي29 خريبكة: إقليم110397

هدى نشاد30 خريبكة: إقليم110401

سعاد بوسهيط31 خريبكة: إقليم110411

امال وصريي32 خريبكة: إقليم110416

سكينة الغنيمي33 خريبكة: إقليم110424

مونة وتاوعالت34 خريبكة: إقليم110432

سعيدة نباتي35 خريبكة: إقليم110437

مباركة نفيدي36 خريبكة: إقليم110443

كوثر زهوري37 خريبكة: إقليم110450

ابتسام بوحسيس38 خريبكة: إقليم110456

خولة رحاب خالد39 خريبكة: إقليم110459

عماد لعراش40 خريبكة: إقليم110460

خمليصي شيماء41 خريبكة: إقليم110462

أمساء لياسني42 خريبكة: إقليم110471

ايوب الدائز43 خريبكة: إقليم110474

صاحل سباعي44 خريبكة: إقليم110475

أميمة صواحل45 خريبكة: إقليم110478

عائشة اصناو46 خريبكة: إقليم110479

اخلنساء  الدومي47 خريبكة: إقليم110483

أمساء  باحدو48 خريبكة: إقليم110493
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فاطمة الزهراء منري49 خريبكة: إقليم110502

فاطمة الزهراء حماريش50 خريبكة: إقليم110512

يامسينة اجللطي51 خريبكة: إقليم110517

رباب السلماوي52 خريبكة: إقليم110522

كوثر كرمة53 خريبكة: إقليم110523

أمساء قانيت 54 خريبكة: إقليم110528

شيماء صفوان55 خريبكة: إقليم110539

ابتسام العنقود56 خريبكة: إقليم110561

هاجر تائب57 خريبكة: إقليم110566

حسناء يعقوبي58 خريبكة: إقليم110567

فاطمة الزهراء محداني59 خريبكة: إقليم110569

خريبكة: إقليم110583  غزالن وصريي60
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املصطفى فهيم1 خنيفرة: إقليم110607

نورة أفيالل2 خنيفرة: إقليم110633

خولة ارحيلي3 خنيفرة: إقليم110634

فرح محزة4 خنيفرة: إقليم110637

فاطمة الشرفاوي5 خنيفرة: إقليم110643

فاضمة عزيز6 خنيفرة: إقليم110649

اميمة لعظم7 خنيفرة: إقليم110651

أميمة  احلداد8 خنيفرة: إقليم110662

حياة ابراغ9 خنيفرة: إقليم110665

فاظمة توفيق10 خنيفرة: إقليم110681

حممد عزوزي11 خنيفرة: إقليم110691

فظمة محيمي12 خنيفرة: إقليم110701

سنابل أقزنون13 خنيفرة: إقليم110703

فاطمة اجملدوب14 خنيفرة: إقليم110722

حممد امعزول15 خنيفرة: إقليم110735

عبد اإلله خمليص16 خنيفرة: إقليم110736

ايوب اخازيز17 خنيفرة: إقليم110748

أميمة معدي18 خنيفرة: إقليم110757

عبد اجمليد عكي19 خنيفرة: إقليم110761

صفاء حيمي20 خنيفرة: إقليم110765

غزالن هامشي21 خنيفرة: إقليم110775

مولود  بل هواري22 خنيفرة: إقليم110781

حممد اوعزيزي23 خنيفرة: إقليم110790

ايوب السعدي24 خنيفرة: إقليم110798
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عبدو رملي25 خنيفرة: إقليم110809

ملياء شريب26 خنيفرة: إقليم110819

حياة مرضي27 خنيفرة: إقليم110822

يسني أركو28 خنيفرة: إقليم110830

اميان خملص29 خنيفرة: إقليم110833

عزالدين كعموش30 خنيفرة: إقليم110835

فاطمة الزهراء الفاحتي31 خنيفرة: إقليم110836

فاطمة الزهراء عماري32 خنيفرة: إقليم110841

حفصة اكجداض33 خنيفرة: إقليم110842

سهيلة غرباوي34 خنيفرة: إقليم110845

إميان لفريخ35 خنيفرة: إقليم110856

أنوار احلمداوي36 خنيفرة: إقليم110857

خدجية اسباعي37 خنيفرة: إقليم110866

فاطمة الزهراء الكاملي38 خنيفرة: إقليم110877

فاطمة الزهراء ملغيلي39 خنيفرة: إقليم110880

ابراهيم  معجي40 خنيفرة: إقليم110882

ابتسام  املومن41 خنيفرة: إقليم110894

مجيلة بوالزين42 خنيفرة: إقليم110902

هشام انهام43 خنيفرة: إقليم110909

مريم ايت امحاد ابراهيم44 خنيفرة: إقليم110916

إهلام برباش45 خنيفرة: إقليم110918

محزة كبدي46 خنيفرة: إقليم110920

سكينة العمري47 خنيفرة: إقليم110924

امساء بن الشني48 خنيفرة: إقليم110925
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

مزدوج

 2021

ياسني صاحلي49 خنيفرة: إقليم110929

شيماء  اهلاني50 خنيفرة: إقليم110931

حياة جعفر51 خنيفرة: إقليم110942

سومية مرغادي52 خنيفرة: إقليم110943

حممد ايت الطالب53 خنيفرة: إقليم110948

سهام اهتوتو54 خنيفرة: إقليم110953

نادية خري55 خنيفرة: إقليم110959

مسية وزين56 خنيفرة: إقليم110962

حممد محدون57 خنيفرة: إقليم110965

حسناء احطيشة58 خنيفرة: إقليم110967

مريم  زوهري 59 خنيفرة: إقليم110993

عواطف زناني60 خنيفرة: إقليم111001

حنان بن تاتو61 خنيفرة: إقليم111004

عصام مردا62 خنيفرة: إقليم111011

مرمية حتاني63 خنيفرة: إقليم111015

هند اهلشيمي64 خنيفرة: إقليم111019

مرمية  وزوهو65 خنيفرة: إقليم111020

امساعيل احانو 66 خنيفرة: إقليم111032

شيماء تيوكة67 خنيفرة: إقليم111033

امساء اسباعي68 خنيفرة: إقليم111042

بوعزة اهلناني69 خنيفرة: إقليم111049

نزهة امحرالراس70 خنيفرة: إقليم111050

كوثر مراد71 خنيفرة: إقليم111055

عائشة  سعودي72 خنيفرة: إقليم111058
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

مزدوج

 2021

هجر باحوسى73 خنيفرة: إقليم111066

فتيحة بقالي74 خنيفرة: إقليم111067

مونة باحمى75 خنيفرة: إقليم111072

سعيدة امساعيلي76 خنيفرة: إقليم111081

لعفو هاجر 77 خنيفرة: إقليم111093

ميمونة اشرورو78 خنيفرة: إقليم111094

نهيلة زيان79 خنيفرة: إقليم111099

حنان اخريي80 خنيفرة: إقليم111102

عماد كفي81 خنيفرة: إقليم111105

التيجاني راشد82 خنيفرة: إقليم111113

رضوان مساع83 خنيفرة: إقليم111121

عزالدين شرفاوي84 خنيفرة: إقليم111127

فتيحة سالك85 خنيفرة: إقليم111131

سناء لعروية86 خنيفرة: إقليم111135

سعيدة الغابة87 خنيفرة: إقليم111137

فاطمة بهلول88 خنيفرة: إقليم111143

مريم لقنيط89 خنيفرة: إقليم111158

عبد اللطيف احجام90 خنيفرة: إقليم111160

فاطمة الزهراء اريغ91 خنيفرة: إقليم111167

ليلى البادي92 خنيفرة: إقليم111168

هدى  اجندام93 خنيفرة: إقليم111171

نادية حوشي94 خنيفرة: إقليم111172

موسى بوفوس95 خنيفرة: إقليم111177
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

االجتماعيات

 2021

حسناء  لبكريي1 بين مالل: إقليم202002

أمحد الكرامي2 أزيالل: إقليم202042

حسن وركى3 بين مالل: إقليم202045

عبد اجمليد أيتمسري4 أزيالل: إقليم202050

عزيز الصابري5 بين مالل: إقليم202054

سناء همي6 الفقيه بن صاحل: إقليم202062

حمسن علواني7 الفقيه بن صاحل: إقليم202064

امساعيل اومحان8 أزيالل: إقليم202068

عثمان رحيمي9 الفقيه بن صاحل: إقليم202072

ياسني أمني10 أزيالل: إقليم202114

أيوب  حلمامي 11 الفقيه بن صاحل: إقليم202121

حممد املسكني12 أزيالل: إقليم202134

شعيب فوزي13 بين مالل: إقليم202138

حمسن املعجوم14 أزيالل: إقليم202145

حممد طالب15 أزيالل: إقليم202146

زهرة  قطيش 16 أزيالل: إقليم202150

مصطفى امشها17 الفقيه بن صاحل: إقليم202151

مريم سربوت18 الفقيه بن صاحل: إقليم202157

خدجية اغبال19 الفقيه بن صاحل: إقليم202163

أيوب اهلشامي20 أزيالل: إقليم202166

سناء بوشتى21 خريبكة: إقليم202169

فوزية هرامة22 الفقيه بن صاحل: إقليم202191

عبداهلل حجوب23 أزيالل: إقليم202199

حممد وشاكو24 أزيالل: إقليم202200
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

االجتماعيات

 2021

حممد يوسفي25 أزيالل: إقليم202208

فاطمة الزهراء رجوان26 الفقيه بن صاحل: إقليم202209

يوسف  القدار 27 أزيالل: إقليم202214

عادل  امزان 28 أزيالل: إقليم202221

سليمان مرزوك29 بين مالل: إقليم202224

بديع الزمان اشطيين30 الفقيه بن صاحل: إقليم202230

نادية احلارث31 الفقيه بن صاحل: إقليم202243

يوسف اوعال32 أزيالل: إقليم202250

عمر طويل33 أزيالل: إقليم202254

عزيز العمراني34 الفقيه بن صاحل: إقليم202259

حممد  اوجغ 35 أزيالل: إقليم202260

كرمية كركابة36 الفقيه بن صاحل: إقليم202267

ابراهيم ملتيوي37 أزيالل: إقليم202268

مراد امخيش38 خريبكة: إقليم202274

حممد الهيب39 خريبكة: إقليم202276

ليلى رمحيت40 خريبكة: إقليم202285

أيوب  الطليب41 خريبكة: إقليم202288

مريم مرادي42 خريبكة: إقليم202305

غزالن  أغانيم 43 خريبكة: إقليم202308

سارة  شكري 44 الفقيه بن صاحل: إقليم202309

خالد  دمحان 45 بين مالل: إقليم202312

هاجر الطرشي46 خريبكة: إقليم202313

حمسن  هري47 خنيفرة: إقليم202314

مريم شوكري48 خريبكة: إقليم202318
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

االجتماعيات

 2021

مريم توفيقي49 خريبكة: إقليم202324

فاطمة الزهراء  صفيح50 خريبكة: إقليم202329

حنان اكليد51 خريبكة: إقليم202330

رشيد الفرساوي52 الفقيه بن صاحل: إقليم202331

مصطفى  بطاش53 خريبكة: إقليم202340

عبدالرحيم اشبيكي54 خريبكة: إقليم202351

عيسى اعدوش55 خنيفرة: إقليم202362

مسرية عيادي56 بين مالل: إقليم202364

فريوز شنقور57 خنيفرة: إقليم202369

رشيد املوساوي58 خنيفرة: إقليم202374

مونية أجواضي 59 خنيفرة: إقليم202375
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية االسالمية

 2021

يوسف العمراني1 الفقيه بن صاحل: إقليم210015

احلبيب بن املكي2 أزيالل: إقليم210023

رشيد ابدور3 أزيالل: إقليم210037

حممد تشربوت4 أزيالل: إقليم210041

حياة امسيكي5 أزيالل: إقليم210042

أيوب زتاو6 أزيالل: إقليم210043

هجر قزباري7 بين مالل: إقليم210045

خدجية وكوز8 أزيالل: إقليم210054

عائشة  زيتوني9 الفقيه بن صاحل: إقليم210058

سناء مزار10 أزيالل: إقليم210066

فاطمة  مسكان11 أزيالل: إقليم210067

احلسني الطاهري12 أزيالل: إقليم210072

حممد بن دادس 13 أزيالل: إقليم210080

امساعيل زاكي14 أزيالل: إقليم210084

أسامة  وساي15 خريبكة: إقليم210086

حسن بومليك16 بين مالل: إقليم210099

عواطف ازمو17 أزيالل: إقليم210110

حمند إزمون18 أزيالل: إقليم210119

خدجية  ماماي19 بين مالل: إقليم210123

مينة  بلحاج20 أزيالل: إقليم210127

موسى  عالوة21 خريبكة: إقليم210149

حممد ابعيز22 خريبكة: إقليم210157

إبراهيم لكتاوي23 خريبكة: إقليم210161

سعاد  الكرشيين24 خريبكة: إقليم210171
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية االسالمية

 2021

عبدالرمحان فنان25 خريبكة: إقليم210176

مريم احلورية26 خريبكة: إقليم210179

نورة احيزون27 خنيفرة: إقليم210184

إميان امساعيلي28 خنيفرة: إقليم210186

يونس يوس29 أزيالل: إقليم210191
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية البدنية

 2021

ابتسام بلوقي1 أزيالل: إقليم205007

عبد الغين حلمامي2 أزيالل: إقليم205010

امحد الفتاوي3 أزيالل: إقليم205018

عمر سكاك4 خريبكة: إقليم205028

محزة   برص5 أزيالل: إقليم205032

حفصة قرقاش6 أزيالل: إقليم205068

ابراهيم بيطة7 أزيالل: إقليم205071

اكرم الكرواز8 أزيالل: إقليم205073

نزهة احداش 9 بين مالل: إقليم205079

يوسف املكاوي10 أزيالل: إقليم205087

هدى الدقاقي11 أزيالل: إقليم205089

اكرام البكري12 أزيالل: إقليم205093

عبد احلميد احلمدانية13 أزيالل: إقليم205100

حممد شنان14 أزيالل: إقليم205112

خالد بزوا15 أزيالل: إقليم205115

عبد اللطيف اخلابوش16 أزيالل: إقليم205124

عماد الصايف17 أزيالل: إقليم205130

بالل الطويل18 أزيالل: إقليم205135

خالد كمري19 بين مالل: إقليم205149

اسية كاني20 أزيالل: إقليم205153

حمسن العشابي21 أزيالل: إقليم205182

أناس زوية 22 أزيالل: إقليم205185

يوسف زين الدين23 أزيالل: إقليم205188

اميان ادريوش24 أزيالل: إقليم205193
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية البدنية

 2021

حممد اليسع25 أزيالل: إقليم205196

مروان  عبد املوجود26 أزيالل: إقليم205197

وصال قباش27 أزيالل: إقليم205198

املهدي  ايت عمار28 أزيالل: إقليم205201

حممد ناصف29 أزيالل: إقليم205213

حمسن خاليف30 الفقيه بن صاحل: إقليم205215

بسمة كادي31 خريبكة: إقليم205229

أيوب سعدني32 خريبكة: إقليم205234

هشام حريطة33 خريبكة: إقليم205256

حفيظ قشتاتي 34 خنيفرة: إقليم205259

جنية احلجاجي35 أزيالل: إقليم205263

فاطمة الزهراء  كونعيم36 خنيفرة: إقليم205264
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

التكنولوجيا

 2021

لبنى كرومي1 بين مالل: إقليم212004

عبدالصبور بونصر2 خريبكة: إقليم212005

وليد قانيت3 الفقيه بن صاحل: إقليم212007

عبد اجمليد  بوجنوي 4 أزيالل: إقليم212011

جنات اجلهاوي5 خنيفرة: إقليم212014
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرياضيات

 2021

حممد احلنصالي1 أزيالل: إقليم201003

سكينة اجلاوي2 أزيالل: إقليم201004

نورالدين موجان3 الفقيه بن صاحل: إقليم201014

املهدي نفيع4 بين مالل: إقليم201015

عبدالرحيم اغزيف5 أزيالل: إقليم201017

امساء بايهي6 أزيالل: إقليم201018

ايوب لوعكار7 أزيالل: إقليم201026

حلسن االسحاقي8 أزيالل: إقليم201029

مريم املرسلي9 الفقيه بن صاحل: إقليم201031

شيماء كوكيب10 بين مالل: إقليم201032

سكينة صادق11 أزيالل: إقليم201035

امساعيل الديري12 أزيالل: إقليم201036

عمر ايت يوسف13 أزيالل: إقليم201037

أمساء الفزازي14 أزيالل: إقليم201040

رشيدة لكرايدي15 أزيالل: إقليم201046

نوفل حامت16 أزيالل: إقليم201048

ياسني وغاض17 أزيالل: إقليم201051

احلبيب عالوي18 أزيالل: إقليم201062

أمني  كوكيب 19 أزيالل: إقليم201068

محيد عدي20 أزيالل: إقليم201073

حممد حفيظي21 أزيالل: إقليم201074

حييى الشليحي22 أزيالل: إقليم201075

هجر  شهي23 أزيالل: إقليم201078

حممد أمني حناني24 أزيالل: إقليم201085
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(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرياضيات

 2021

صالح الدين غربوز 25 الفقيه بن صاحل: إقليم201092

املعطي لعوان26 أزيالل: إقليم201093

يوسف عاللي27 أزيالل: إقليم201095

احساين ايت ايسومور28 بين مالل: إقليم201099

زهري بوعواد29 أزيالل: إقليم201100

حسناء موجاني30 أزيالل: إقليم201106

اميمة فرحات31 أزيالل: إقليم201110

أزيالل: إقليم201114 حممد ايت مامة32

نبيلة ايدو33 أزيالل: إقليم201115

ياسني ايت ساين34 أزيالل: إقليم201117

عبد الكريم احليس35 أزيالل: إقليم201120

فاطمة الزهراء  بورحيم36 بين مالل: إقليم201124

سفيان قامسي37 أزيالل: إقليم201135

عبد الفتاح  بوزكاغ38 أزيالل: إقليم201143

املهدي إبراهيمي39 أزيالل: إقليم201146

مجال جود40 أزيالل: إقليم201148

عائشة البحراوي41 أزيالل: إقليم201152

امساعيل عريو42 بين مالل: إقليم201165

احسان بنبعزة43 أزيالل: إقليم201169

امساعيل التاجي44 أزيالل: إقليم201170

مراد فاضل45 أزيالل: إقليم201176

زهرية دحاني46 أزيالل: إقليم201181

حسن عدالني47 بين مالل: إقليم201182

حممد سعيد48 الفقيه بن صاحل: إقليم201190
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 2021

صاحلة موجاني49 أزيالل: إقليم201192

يوسف  ندير50 الفقيه بن صاحل: إقليم201193

عمر كعرور51 أزيالل: إقليم201200

حممد  ايت اكتري52 الفقيه بن صاحل: إقليم201206

عبد احلق املرابط53 أزيالل: إقليم201207

عمر العسري54 أزيالل: إقليم201209

عبد الرحيم العاللي55 الفقيه بن صاحل: إقليم201212

سعيد الورضي56 الفقيه بن صاحل: إقليم201213

شيماء  بدري 57 الفقيه بن صاحل: إقليم201215

رجاء درع58 الفقيه بن صاحل: إقليم201218

سكينة ابو فارس59 أزيالل: إقليم201221

ماجدة كرداني60 الفقيه بن صاحل: إقليم201225

اهلام حجيب61 الفقيه بن صاحل: إقليم201231

حممد وقاري62 الفقيه بن صاحل: إقليم201235

رشيد السباك63 الفقيه بن صاحل: إقليم201237

مريم العدناني64 الفقيه بن صاحل: إقليم201239

إميان إفراسن65 الفقيه بن صاحل: إقليم201244

عائشة ايت عتو66 الفقيه بن صاحل: إقليم201245

خدجية  شنان67 الفقيه بن صاحل: إقليم201247

فاطمة الزهراء لكرام68 الفقيه بن صاحل: إقليم201255

حممد أبال69 الفقيه بن صاحل: إقليم201261

الفقيه بن صاحل: إقليم201268 حممد مقور70

سناء بن الشلح71 خريبكة: إقليم201277

ياسني بادر72 خريبكة: إقليم201285
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 2021

نونة شهيد73 خريبكة: إقليم201288

عبداحلق فائز74 خريبكة: إقليم201292

عبدالرحيم اسكارن75 أزيالل: إقليم201295

عدنان اوحنون76 خريبكة: إقليم201300

يوسف خشابي77 خريبكة: إقليم201303

شروق مسناوي78 خريبكة: إقليم201305

حممد نباي79 خريبكة: إقليم201311

إمساعيل اهلالي80 خريبكة: إقليم201331

حممد لوكيلية81 خريبكة: إقليم201337

ياسني الصفحي82 أزيالل: إقليم201338

محيد السيار83 خريبكة: إقليم201343

حلسن السعيد84 خريبكة: إقليم201348

يونس رشام85 أزيالل: إقليم201351

امساعيل اكريم86 خنيفرة: إقليم201354

حممد بومسيس87 خنيفرة: إقليم201360

أيوب بوعالم88 خنيفرة: إقليم201367

بدر بوشريكة89 خنيفرة: إقليم201368

عبد الكريم  بوكبري90 الفقيه بن صاحل: إقليم201375

سكينة املومن91 خنيفرة: إقليم201379

مريم احلمداوي92 خنيفرة: إقليم201382

ياسني باخي93 خنيفرة: إقليم201384

محو اوسبو94 الفقيه بن صاحل: إقليم201386

مبمون مبني95 أزيالل: إقليم201387

حممد كطوان96 خنيفرة: إقليم201388
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(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرياضيات

 2021

عبدالرمحان ملوكي97 خنيفرة: إقليم201389

أشرف ملوكي98 خنيفرة: إقليم201390

ياسني زوهري99 خنيفرة: إقليم201391

ابراهيم وتلهموت100 خنيفرة: إقليم201393

رشيد اعروال101 خنيفرة: إقليم201402
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مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الفلسفة

 2021

ليلى  التباري1 أزيالل: إقليم211018

عبدالرحيم ابراهمي2 أزيالل: إقليم211030

ياسني جوهري3 أزيالل: إقليم211040

حممد احقيقو4 أزيالل: إقليم211048

سفيان ايت زينب5 خريبكة: إقليم211058

نورة اهتوتو6 أزيالل: إقليم211062

امساعيل  ايت علي7 أزيالل: إقليم211065

طارق بزيز8 أزيالل: إقليم211067

عبد الصمد العواجي9 الفقيه بن صاحل: إقليم211070

حممد طحطحة10 أزيالل: إقليم211071

جالل ايت القايد11 أزيالل: إقليم211078

عبداحلي اخللفي12 أزيالل: إقليم211079

عصام  بنحنة13 الفقيه بن صاحل: إقليم211104

منعم الطويس14 أزيالل: إقليم211107

كوثر اليباني15 خريبكة: إقليم211125

املصطفى ايت حدو16 أزيالل: إقليم211127

علي  سكاك17 الفقيه بن صاحل: إقليم211137

يوسف ايت احلاج18 أزيالل: إقليم211140

مروان الطائق19 خريبكة: إقليم211145

حممد  اليوسفي 20 أزيالل: إقليم211153

زكرياء مدود21 أزيالل: إقليم211158

ايوب الفرحي22 خريبكة: إقليم211164

حممد مربوك23 بين مالل: إقليم211166

أمحد احلمداني24 خنيفرة: إقليم211170
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 2021

خالد اوالغجغاج25 الفقيه بن صاحل: إقليم211171

أنوار بوبكريوي26 خنيفرة: إقليم211172

أيوب علوي27 بين مالل: إقليم211175
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 2021

اسية  عفري1 أزيالل: إقليم204012

غزالن تاربيعت2 أزيالل: إقليم204016

رجاء زهومي3 بين مالل: إقليم204021

امساعيل احلمساني4 أزيالل: إقليم204029

فؤاد  بنعالل5 خريبكة: إقليم204030

السعدية  شاكر6 أزيالل: إقليم204045

إميان عسيلة7 أزيالل: إقليم204051

ياسني وغطي8 خريبكة: إقليم204059

اسامة امحودو9 أزيالل: إقليم204061

فاطمة سنينات10 أزيالل: إقليم204066

يوسف املفتوح11 أزيالل: إقليم204069

شيماء  عقلي12 خريبكة: إقليم204082

نبيل اوعمر13 أزيالل: إقليم204093

سفيان  الوقاسي14 أزيالل: إقليم204109

ليلى مطيع15 أزيالل: إقليم204118

اميمة كريم16 أزيالل: إقليم204124

ياسني واملختار17 أزيالل: إقليم204125

سكينة ابعيز18 أزيالل: إقليم204128

سارة فتوحي19 خريبكة: إقليم204143

نزهة بوقنطار20 بين مالل: إقليم204145

عبدالغفور فارس21 أزيالل: إقليم204147

عيسى اجنا22 أزيالل: إقليم204148

أمال تامسنة23 أزيالل: إقليم204149

سناء حميب24 الفقيه بن صاحل: إقليم204163
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اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            
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 2021

شرف فوزي25 خريبكة: إقليم204164

إكرام مسريس26 أزيالل: إقليم204167

فيصل ليحضار27 أزيالل: إقليم204171

فاطمة الزهراء الفطواكي28 أزيالل: إقليم204172

أمينة العمري29 أزيالل: إقليم204175

ياسني كروم30 الفقيه بن صاحل: إقليم204178

عبد اإلله بلمقدم31 أزيالل: إقليم204180

عبداحلليم اهلاللي32 بين مالل: إقليم204195

يوسف ايت اوسي33 أزيالل: إقليم204207

غزالن قاق34 أزيالل: إقليم204208

خالد ظريف35 أزيالل: إقليم204210

ايوب واغزاز36 أزيالل: إقليم204211

عيسى  تامرعوشت 37 بين مالل: إقليم204213

فاطمة الزهراء النسيمي38 أزيالل: إقليم204218

نسرين محام39 بين مالل: إقليم204244

انوار جوك40 أزيالل: إقليم204249

ايوب بوفود41 أزيالل: إقليم204267

فرح بودينة42 خريبكة: إقليم204274

صاحل الدين  شويكلي 43 خريبكة: إقليم204275

خدجية عبالوي44 أزيالل: إقليم204279

ابوس مصطفى45 الفقيه بن صاحل: إقليم204285

عثمان حسيين46 أزيالل: إقليم204287

انتصار احلاجي47 أزيالل: إقليم204289

شيماء التاميمي48 الفقيه بن صاحل: إقليم204297
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 2021

ياسني قديل49 الفقيه بن صاحل: إقليم204301

أمين احلاجي50 الفقيه بن صاحل: إقليم204313

هند نافعي51 الفقيه بن صاحل: إقليم204316

شيماء لشكر52 الفقيه بن صاحل: إقليم204324

سفيان الزبريي53 الفقيه بن صاحل: إقليم204331

أمني  العيدوني54 خريبكة: إقليم204339

بدر الشحيمة55 خريبكة: إقليم204344

كريم  حبييب56 خريبكة: إقليم204346

هاجر خشابي57 خريبكة: إقليم204350

نبيل بوخريصي58 خريبكة: إقليم204369

زهري احلسوني59 خنيفرة: إقليم204398

فريد اليحياوي60 خنيفرة: إقليم204399

حممد اوحتباست 61 خنيفرة: إقليم204402

حممد الساعيدي62 خنيفرة: إقليم204404

موسى احمزون63 خنيفرة: إقليم204413

حممد اقبوش64 خنيفرة: إقليم204418

حممد بادور65 خنيفرة: إقليم204421

الصديق  زمزامي66 خنيفرة: إقليم204422

جواد ازكاغ 67 خنيفرة: إقليم204426

سناء محادى68 خنيفرة: إقليم204441
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة االجنليزية

 2021

مريم شديل1 بين مالل: إقليم209011

حسن فهيم 2 بين مالل: إقليم209032

اسامة زين3 بين مالل: إقليم209038

سكينة شادلي4 أزيالل: إقليم209080

عبد احلق  مسكور5 أزيالل: إقليم209082

منال بلكوطني6 أزيالل: إقليم209083

عبد الصبور الشرقاوي7 أزيالل: إقليم209087

أنس شامو8 أزيالل: إقليم209088

ياسني  جعوف9 أزيالل: إقليم209091

مصطفى اللوحي10 أزيالل: إقليم209097

التهامي الضحاك11 أزيالل: إقليم209098

أميمة بوستاوي12 أزيالل: إقليم209110

محزة السعودي13 أزيالل: إقليم209119

مريم يوسيان14 أزيالل: إقليم209123

شادية اتكالوت15 أزيالل: إقليم209132

عبد الفتاح عابدي16 أزيالل: إقليم209138

حممد عوف17 أزيالل: إقليم209142

فاطمة الزهراء بها اعلي18 أزيالل: إقليم209148

نسرين تهامي19 أزيالل: إقليم209149

اسعد خافو20 أزيالل: إقليم209150

شيماء املول21 خريبكة: إقليم209156

خدجية الناصري22 أزيالل: إقليم209163

مريم  العباسي23 أزيالل: إقليم209196

خدجية طالب24 أزيالل: إقليم209198
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة االجنليزية

 2021

نسرين فاهي25 خريبكة: إقليم209224

عبد العزيز بوهالل26 خريبكة: إقليم209229

اميان منصف27 خريبكة: إقليم209237

فاطمة الزهراء ازكوار28 خريبكة: إقليم209238

وصال محاني29 خريبكة: إقليم209241

توفيق موهو30 خريبكة: إقليم209246

حسناء احلميدي31 خنيفرة: إقليم209255

أنس سعداني32 خنيفرة: إقليم209264

شيماء عالوي33 خنيفرة: إقليم209267

لبنة عرفة34 بين مالل: إقليم209268

نسرين املدرسة35 خريبكة: إقليم209269

عبد احلق اوبال 36 خريبكة: إقليم209270

وليد جعفري37 خنيفرة: إقليم209271

عبد العالي بهواري38 خنيفرة: إقليم209275

يوسف ولعش39 خريبكة: إقليم209276
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة العربية

 2021

ابتسام رفيع1 بين مالل: إقليم208025

سهام املزوزي2 بين مالل: إقليم208034

سكينة فارس3 بين مالل: إقليم208043

زهري الراك4 بين مالل: إقليم208049

ليلى اجبلي5 أزيالل: إقليم208063

خولة اليماني6 بين مالل: إقليم208064

حادة  اجو 7 أزيالل: إقليم208070

عبد العالي اومي8 أزيالل: إقليم208072

سفيان السائح9 أزيالل: إقليم208080

عبد احلميد الناصري10 أزيالل: إقليم208081

بشرى ازور11 أزيالل: إقليم208088

إهلام بوحفص12 أزيالل: إقليم208127

اهلام صابر13 أزيالل: إقليم208131

حنان شكار14 أزيالل: إقليم208132

حممد ايت يوسف15 أزيالل: إقليم208137

يوسف ارجال16 أزيالل: إقليم208139

غزالن املنتصر17 أزيالل: إقليم208150

لطيفة ظريف18 خنيفرة: إقليم208152

يوسف  عاشور19 أزيالل: إقليم208164

خدجية بوعلي20 أزيالل: إقليم208178

السعدي فدوى21 أزيالل: إقليم208189

أمينة ادريسي22 أزيالل: إقليم208207

مريم الناصري23 أزيالل: إقليم208215

وجدان أبوالطيب24 أزيالل: إقليم208237
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة العربية

 2021

حفصة خملص25 أزيالل: إقليم208258

حممد الغدويين26 أزيالل: إقليم208264

فاطمة الزهراء  املهاجر27 الفقيه بن صاحل: إقليم208268

ابراهيم يعقوبي28 أزيالل: إقليم208270

يونس امعتب29 خريبكة: إقليم208273

صباح سوندوسي30 أزيالل: إقليم208285

سناء غامني31 أزيالل: إقليم208290

ليلى صليح32 أزيالل: إقليم208291

نهيلة هرود33 أزيالل: إقليم208292

نعيمة  هامشي 34 أزيالل: إقليم208298

حسناء التهامي35 أزيالل: إقليم208314

هند الدياني36 أزيالل: إقليم208316

حسناء  فراحي37 أزيالل: إقليم208335

حياة قدوري38 الفقيه بن صاحل: إقليم208356

جنوى  ولعيدي39 خريبكة: إقليم208358

إميان امعيدة40 خريبكة: إقليم208365

امينة بالعتماني41 خنيفرة: إقليم208372

نور الدين بنعلي42 خريبكة: إقليم208375

شيماء امني43 الفقيه بن صاحل: إقليم208380

نادية بلمخري44 خريبكة: إقليم208384

نضال معاهيد 45 أزيالل: إقليم208388

نهيلة الكاملي46 خريبكة: إقليم208393

حممد مطهر47 خريبكة: إقليم208398

عبد اهلل عيدان48 خريبكة: إقليم208399
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة العربية

 2021

عبد احلكيم  مبخوتي49 خريبكة: إقليم208401

أحالم  كتابي 50 خنيفرة: إقليم208404

منري زريعة51 خنيفرة: إقليم208406

نبيل كبوري52 خنيفرة: إقليم208407

ابراهيم انوار53 خنيفرة: إقليم208409

املهدي امال54 خنيفرة: إقليم208410

خاليد  محادى 55 خنيفرة: إقليم208430

املهدي الشطييب56 خنيفرة: إقليم208436

غزالن اسنام57 خنيفرة: إقليم208437

خولة حلبابي58 خنيفرة: إقليم208438

مصطفى والغازي59 بين مالل: إقليم208441

خدجية  بوحنيك60 خنيفرة: إقليم208443

حسناء جكاني61 خنيفرة: إقليم208445

عبد املوىل قدوري62 خنيفرة: إقليم208452

ياسني عسيوي63 خنيفرة: إقليم208453
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

املهدي  نافعي1 بين مالل: إقليم203002

نسرين مغطايب2 بين مالل: إقليم203007

شرف دنفالي3 بين مالل: إقليم203009

مريم بويزوزي4 بين مالل: إقليم203010

زينب الرياحي5 الفقيه بن صاحل: إقليم203013

شيماء كمال6 بين مالل: إقليم203015

امساعيل البزامي7 بين مالل: إقليم203027

حفيظة اشكو8 بين مالل: إقليم203033

نادية  عزيز 9 أزيالل: إقليم203051

وجدان مالكي10 أزيالل: إقليم203054

حسناء العثماني11 أزيالل: إقليم203055

نهيلة احلسين12 الفقيه بن صاحل: إقليم203057

محزة مدهيب13 أزيالل: إقليم203058

زينب احلوضي14 الفقيه بن صاحل: إقليم203059

لطيفة تاعبو15 أزيالل: إقليم203069

هبة العابدي16 أزيالل: إقليم203071

إكرام سعدوي17 أزيالل: إقليم203074

انتصار الباهي18 أزيالل: إقليم203075

نور الدين البكشي19 أزيالل: إقليم203077

سكينة مخريش20 أزيالل: إقليم203079

مينة بنضام21 الفقيه بن صاحل: إقليم203081

مينة عتباني 22 أزيالل: إقليم203084

هدى الراقي23 الفقيه بن صاحل: إقليم203085

انصاف العالمي24 أزيالل: إقليم203090
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

شيماء  احملبوبي 25 الفقيه بن صاحل: إقليم203091

أمساء  ايت احلاج 26 أزيالل: إقليم203093

احالم طاليب27 الفقيه بن صاحل: إقليم203097

حممد حبو28 أزيالل: إقليم203098

انوار تينت29 أزيالل: إقليم203099

محيد زاهوري30 الفقيه بن صاحل: إقليم203100

مجال  مومن31 أزيالل: إقليم203101

ابراهيم الشهاييب32 الفقيه بن صاحل: إقليم203105

اميمة بوعالوي33 الفقيه بن صاحل: إقليم203107

حكيمة زايد34 أزيالل: إقليم203108

حمسن ابولعكيك35 أزيالل: إقليم203109

ملياء الدرداك36 الفقيه بن صاحل: إقليم203110

اميان زولي37 أزيالل: إقليم203111

جنمة لعكون38 أزيالل: إقليم203112

كمال امدجار39 خنيفرة: إقليم203114

وئام مهدي40 أزيالل: إقليم203120

نبيل لعكون41 أزيالل: إقليم203121

يوسف  الزعواطي42 أزيالل: إقليم203125

قمر درويش43 أزيالل: إقليم203127

حممد بلهادي44 أزيالل: إقليم203128

مروان  حبو45 أزيالل: إقليم203134

فاطمة الزهراء  اهلرام 46 أزيالل: إقليم203136

شيماء ايت الكوش47 أزيالل: إقليم203140

إميان  دركال48 الفقيه بن صاحل: إقليم203142
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

موهب شرو49 أزيالل: إقليم203143

معاد اكرو50 أزيالل: إقليم203144

هجر خاالد51 أزيالل: إقليم203147

خالد بومور52 أزيالل: إقليم203152

زكريا محيدي53 أزيالل: إقليم203153

كوثر خلديم 54 الفقيه بن صاحل: إقليم203155

مريم اعراب55 أزيالل: إقليم203156

مريم ايت بسكي56 أزيالل: إقليم203157

هند الصاديري 57 الفقيه بن صاحل: إقليم203160

نورة مكاوي58 أزيالل: إقليم203161

حسناء عفيف59 أزيالل: إقليم203163

مليكة تورعت60 أزيالل: إقليم203166

زهري موجان61 أزيالل: إقليم203167

زهرة ناصري62 أزيالل: إقليم203168

امال امامي63 الفقيه بن صاحل: إقليم203173

أمال مشاش64 أزيالل: إقليم203175

حليمة بوغامل65 أزيالل: إقليم203182

شيماء حافيظ66 أزيالل: إقليم203184

يسرى محزاوي67 الفقيه بن صاحل: إقليم203187

سعاد مودن68 أزيالل: إقليم203190

مريم ابري69 أزيالل: إقليم203192

عبد العالي رضوان70 الفقيه بن صاحل: إقليم203194

شيماء رفيق71 الفقيه بن صاحل: إقليم203199

مجيلة الربيب72 أزيالل: إقليم203200
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

امساء  نشيد73 الفقيه بن صاحل: إقليم203205

فاطمة الزهراء  واحي 74 أزيالل: إقليم203206

اميمة ابوعربي75 أزيالل: إقليم203211

خالد امولود76 أزيالل: إقليم203216

فائزة بورحي77 أزيالل: إقليم203223

يوسف كندي78 الفقيه بن صاحل: إقليم203229

صليحة معله79 الفقيه بن صاحل: إقليم203233

زينب سهل80 أزيالل: إقليم203236

زينب قزباري81 خريبكة: إقليم203240

اكرام املالكي82 خريبكة: إقليم203241

ابتسام الصاحلي83 خريبكة: إقليم203245

ماجدة شدكال84 خريبكة: إقليم203247

عبدالرمحان الطاليب85 خنيفرة: إقليم203249

اسية راشدي86 خريبكة: إقليم203250

مريم محداني87 خريبكة: إقليم203251

هند لياسي88 خريبكة: إقليم203253

بسمة  قطيب89 خريبكة: إقليم203254

إميان املري90 خريبكة: إقليم203256

حييى طواف91 خريبكة: إقليم203262

شيماء موجان92 خريبكة: إقليم203264

سعاد نعماوي93 خريبكة: إقليم203266

محزة  احلالم94 أزيالل: إقليم203269

فاطمة الزهراء رحيوي95 خريبكة: إقليم203271

كريم جميدلة96 خريبكة: إقليم203272
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

كوثر كلفاني97 خريبكة: إقليم203274

مريم الشعييب98 خريبكة: إقليم203277

حسن السعيد 99 خريبكة: إقليم203278

سكاني يامسني100 خريبكة: إقليم203290

فاطمة الزهراء مغفور101 الفقيه بن صاحل: إقليم203293

محزة مناوي102 خريبكة: إقليم203295

محزة الساخي103 خريبكة: إقليم203297

هاجر عبيدة104 خريبكة: إقليم203299

خولة حوبابي105 خريبكة: إقليم203301

مريم لعوبي106 خريبكة: إقليم203304

نهيلة شراجي107 خنيفرة: إقليم203305

العنزي وئام108 خريبكة: إقليم203307

شيماء بلوايف109 خريبكة: إقليم203308

أحالم الروحيي110 خريبكة: إقليم203311

مصطفى بنعمران111 خريبكة: إقليم203312

فاطمة زروال112 خريبكة: إقليم203313

عبد الصمد العينوس113 خريبكة: إقليم203315

سارة شرفاوي114 خريبكة: إقليم203317

ابتسام اليوسفي115 خريبكة: إقليم203318

جنوى عزازي116 خريبكة: إقليم203319

بثينة حبريي117 خريبكة: إقليم203321

أمينة البكالي118 خنيفرة: إقليم203323

سعاد موساوي119 خنيفرة: إقليم203324

فادي اعمر120 خنيفرة: إقليم203326

28 / 33



اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

اميان  حرشاوي 121 خنيفرة: إقليم203327

حفصة اوهيب122 خنيفرة: إقليم203330

عبدالصمد نشابي123 خنيفرة: إقليم203331

حفصة أكنوز124 خنيفرة: إقليم203332

فاطمة الزهراء  الوكيلي 125 خنيفرة: إقليم203334

حممد بداح126 خنيفرة: إقليم203335

منال قبوش127 خنيفرة: إقليم203338

وسام اقشحون128 خنيفرة: إقليم203340

حكيمة حداد129 خنيفرة: إقليم203341

مصطفى ايت احساين130 خنيفرة: إقليم203342

عثمان مندا 131 خنيفرة: إقليم203343

اميان احسايين132 خنيفرة: إقليم203346

حميجيبة اقروشي133 خنيفرة: إقليم203347

كمال ايت خويا134 خنيفرة: إقليم203348

حنان الوكيلي135 خنيفرة: إقليم203350

مريم املربوك136 خنيفرة: إقليم203352

فاطمة بوجيدة137 خنيفرة: إقليم203354

سحر اكوجيل138 خنيفرة: إقليم203355

مريم عالوي139 خنيفرة: إقليم203356

أنوار  إحزرير140 خنيفرة: إقليم203361

حممد الدالحي141 خنيفرة: إقليم203364

حياة قنجل142 خنيفرة: إقليم203365

لبنى شرقاوي143 خنيفرة: إقليم203367

يسرا تفضولت144 خنيفرة: إقليم203370
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

املعلوميات

 2021

عمر ايكن1 أزيالل: إقليم207003

رشيد املهدي2 أزيالل: إقليم207005

يونس كرير3 بين مالل: إقليم207016

خالد عالوي4 الفقيه بن صاحل: إقليم207019

عصام بكاري5 أزيالل: إقليم207029

صالح الدين منصور6 الفقيه بن صاحل: إقليم207039

فهمي ملنزه7 بين مالل: إقليم207049

زكرياء خماص8 خريبكة: إقليم207057

حياة عمراوي9 أزيالل: إقليم207063

خولة كروم10 أزيالل: إقليم207065

أيوب شباب11 خنيفرة: إقليم207067

حياة ابعري12 الفقيه بن صاحل: إقليم207071
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

علوم احلياة واالرض

 2021

ملغين هاجر1 أزيالل: إقليم206004

يونس عسو 2 الفقيه بن صاحل: إقليم206015

اهلام ضي3 أزيالل: إقليم206038

رباب عبدالصدق4 أزيالل: إقليم206051

إيهاب  ناجيمي5 أزيالل: إقليم206055

مريم لوالجي6 بين مالل: إقليم206056

مريم  البغدادي7 أزيالل: إقليم206058

حمسن  شفيق8 أزيالل: إقليم206074

نهيلة حممودي9 أزيالل: إقليم206078

ياسني خديم10 أزيالل: إقليم206083

مريم حيدة11 أزيالل: إقليم206090

اميان مومن12 بين مالل: إقليم206102

أسية الواح13 أزيالل: إقليم206106

عبد الرزاق أومحو14 أزيالل: إقليم206113

كوثر ازعرييط15 بين مالل: إقليم206117

يونس األمني16 بين مالل: إقليم206123

نبيل عبو17 أزيالل: إقليم206131

معاد فراج18 أزيالل: إقليم206141

سليمة أيت بنداني19 أزيالل: إقليم206144

ابتسام وقبلي20 أزيالل: إقليم206176

فاطمة الزهراء قامسي21 أزيالل: إقليم206178

جمدة عزى22 أزيالل: إقليم206180

مريم نرجيس23 أزيالل: إقليم206183

يونس أشقري24 أزيالل: إقليم206194
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

علوم احلياة واالرض

 2021

حياة رفيق25 الفقيه بن صاحل: إقليم206208

زكرياء حناني26 الفقيه بن صاحل: إقليم206209

ياسني جميدي27 الفقيه بن صاحل: إقليم206214

نهيلة العرشي28 خريبكة: إقليم206237

سارة  قادري29 خريبكة: إقليم206246

وفاء فياض30 خريبكة: إقليم206251

مسيحة لبحييب31 خريبكة: إقليم206254

لبنى دقاقي32 خريبكة: إقليم206260

شيماء نوكة33 خريبكة: إقليم206269

عبدالرحيم احلاج34 خنيفرة: إقليم206276

عبد العلي محويشي35 خنيفرة: إقليم206284

شيماء اعبا36 خنيفرة: إقليم206291

سارة لغريسي37 خريبكة: إقليم206292

نزهة بودمني38 خنيفرة: إقليم206300

عواطف زرايب 39 الفقيه بن صاحل: إقليم206302

إكرام دادي40 خنيفرة: إقليم206303

حليمة  اليوسفي 41 خنيفرة: إقليم206304

فاطمة الزهراء عامل42 خنيفرة: إقليم206306

حممد البيضاوي43 خنيفرة: إقليم206312

سلوى بناني44 خنيفرة: إقليم206318

يونس بويا45 خنيفرة: إقليم206321

حياة سويس46 خنيفرة: إقليم206325

سناء عجالني47 خنيفرة: إقليم206326

كرمية  حبار48 الفقيه بن صاحل: إقليم206329
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

علوم احلياة واالرض

 2021

مصطفى  حنضوري 49 الفقيه بن صاحل: إقليم206330

حليمة اعسني50 خنيفرة: إقليم206331

يونس سفياني51 خنيفرة: إقليم206333

زهور فجلي52 خريبكة: إقليم206334

زينب  ومراغ 53 خنيفرة: إقليم206336
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية ألطر الدعم

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

سلمى صغريي1 بين مالل: إقليم310003

إهلام قرباب2 بين مالل: إقليم310005

حممد املربوكي3 بين مالل: إقليم310007

وفاء مبديع4 بين مالل: إقليم310011

رجاء اضرى5 بين مالل: إقليم310032

حممد الفاحتي6 بين مالل: إقليم310038

سلوى  اجلناتي االدريسي7 بين مالل: إقليم310040

كمال عزوزي8 الفقيه بن صاحل: إقليم310048

ندوى بركاكش9 الفقيه بن صاحل: إقليم310052

احالم الشريكي10 الفقيه بن صاحل: إقليم310053

حممد نامق11 الفقيه بن صاحل: إقليم310055

محزة معاهيد12 الفقيه بن صاحل: إقليم310056

لكبرية الغول13 الفقيه بن صاحل: إقليم310057

زهرة اسرغني14 خريبكة: إقليم310074

فاطمة الزهراء ندير15 خريبكة: إقليم310076

شيماء الناصح16 خريبكة: إقليم310082

هاجر جاجيا17 خريبكة: إقليم310083

اهلام اجالييب18 خريبكة: إقليم310087

هشام احلسين19 خنيفرة: إقليم310093

سناء حسان20 خنيفرة: إقليم310094

موسى اسعد21 خنيفرة: إقليم310095

فريد ايت حلسن22 خنيفرة: إقليم310096

امبارك ملك23 خنيفرة: إقليم310109

هناء وشا24 خنيفرة: إقليم310115
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية ألطر الدعم

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

سعيدة اشهبون25 خنيفرة: إقليم310139

يوسف السهلي26 أزيالل: إقليم310147

رضوان  التيين27 أزيالل: إقليم310159

مجال خويا28 أزيالل: إقليم310163

زهرة  مانو29 أزيالل: إقليم310164

يونس ويعزان30 أزيالل: إقليم310166
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية ألطر الدعم

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

حممد ابوالوفاء1 بين مالل: إقليم330001

نهيلة الزهر اإلدريسي2 بين مالل: إقليم330011

ابتسام  النقشاوي3 بين مالل: إقليم330022

وفاء النقري4 بين مالل: إقليم330029

اميمة مراد 5 بين مالل: إقليم330030

يوسف بولعيون6 الفقيه بن صاحل: إقليم330040

إميان هوري7 الفقيه بن صاحل: إقليم330046

عادل  السربوتي8 الفقيه بن صاحل: إقليم330053

أمينة  املكاوي 9 الفقيه بن صاحل: إقليم330058

حممد اخلروبي10 خريبكة: إقليم330063

زينب النوحي11 خريبكة: إقليم330073

حسناء خربوش12 خريبكة: إقليم330077

فدوى رضوان13 خريبكة: إقليم330092

منية  أيت عبد امللك14 خنيفرة: إقليم330098

فاطمة الزهراء معديين15 خنيفرة: إقليم330109

رضى كريم16 خنيفرة: إقليم330112

أميمة  أيت حلبيب17 خنيفرة: إقليم330115

ابراهيم  الناجي اإلدريسي18 أزيالل: إقليم330119

رشيد اهلاللي19 أزيالل: إقليم330120

نسرين ايت تابيا20 أزيالل: إقليم330130

معاد هامشي21 أزيالل: إقليم330138

عبد الواحد حنيم22 أزيالل: إقليم330140

يوسف بن عبو23 أزيالل: إقليم330147
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية ألطر الدعم

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

مريم شاب1 بين مالل: إقليم340006

اكرام بلكاف2 بين مالل: إقليم340019

مريم الصغراوي3 بين مالل: إقليم340022

سليمان امسرار4 بين مالل: إقليم340024

ابتسام احلضري5 بين مالل: إقليم340029

صاحلة اسلسي6 الفقيه بن صاحل: إقليم340033

سعد هلريويل7 الفقيه بن صاحل: إقليم340034

زينب   ماموني8 الفقيه بن صاحل: إقليم340035

أمحد نسيم9 الفقيه بن صاحل: إقليم340037

فاطمة الزهراء الياسيين10 خريبكة: إقليم340045

عبدالواحد تشيت11 خريبكة: إقليم340048

فاطمة الزهراء بوراية12 خريبكة: إقليم340054

شيماء شطيوي13 خريبكة: إقليم340056

عبد العالي شكوكي14 خريبكة: إقليم340067

امني اوشقري15 خنيفرة: إقليم340071

فاطمة الرحالي16 خنيفرة: إقليم340072

الزبري عدان17 خنيفرة: إقليم340075

يوسف سالك18 خنيفرة: إقليم340076

ياسني سكور19 خنيفرة: إقليم340081

يونس والعموش20 أزيالل: إقليم340092

راضية جناني21 أزيالل: إقليم340095

حممد املنصوري22 أزيالل: إقليم340098

حممد بوزرور23 أزيالل: إقليم340100

رشيد  تشيب 24 أزيالل: إقليم340102
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اإلسم الشخصي و العائليت.ر

اململكة املغربية

وزارة الرتبية الوطنية 

والتعليم األولــي و الرياضـــة

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

النتائج النهائية ألطر الدعم

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

سعاد  يوسفي25 أزيالل: إقليم340105
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نادية عباد1 بين مالل: إقليم320008

رباب بن يوسف2 بين مالل: إقليم320011

زهرية اخللطي3 بين مالل: إقليم320012

حممد املخلويف4 بين مالل: إقليم320017

محزة حسين5 بين مالل: إقليم320028

جناة بغداد6 بين مالل: إقليم320054

هدى بوتقشاشت7 بين مالل: إقليم320068

الزهراء كمال-فاطمة8 بين مالل: إقليم320070

مريم الطاهري9 بين مالل: إقليم320077

حممد املهاوي10 بين مالل: إقليم320090

اميان  حديس11 بين مالل: إقليم320095

فاطمة الزهراء الشباني12 بين مالل: إقليم320096

خدجية بغداد13 بين مالل: إقليم320102

رشيد اوميكيل14 بين مالل: إقليم320104

هند بوطيب 15 بين مالل: إقليم320105

مريم بوتقبوت16 بين مالل: إقليم320108

كمال امناي17 بين مالل: إقليم320118

زكرياء العماري18 بين مالل: إقليم320120

مريم عباسي19 بين مالل: إقليم320122

حممد حبري20 الفقيه بن صاحل: إقليم320157

زينب شهري21 الفقيه بن صاحل: إقليم320176

عبدالرحيم الزاهد22 الفقيه بن صاحل: إقليم320178

أمحد مرتجي23 الفقيه بن صاحل: إقليم320193

محزة  العسريي24 الفقيه بن صاحل: إقليم320196
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االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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النتائج النهائية ألطر الدعم

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 
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حممد قنويف25 الفقيه بن صاحل: إقليم320199

كرمية  الكباش 26 الفقيه بن صاحل: إقليم320200

خدجية ميمون27 الفقيه بن صاحل: إقليم320202

هبة املبتوتي28 الفقيه بن صاحل: إقليم320204

سهام عبيدالرما 29 الفقيه بن صاحل: إقليم320205

فاطمة الزهراء بوخاري30 الفقيه بن صاحل: إقليم320206

أمني حسين31 الفقيه بن صاحل: إقليم320209

حسناء الصديق32 الفقيه بن صاحل: إقليم320213

ليلى  النبكي 33 الفقيه بن صاحل: إقليم320214

هدى نصيب34 خريبكة: إقليم320222

عبد املوىل لفحل35 خريبكة: إقليم320232

بسيمة الناكد36 خريبكة: إقليم320243

هند ضمار37 خريبكة: إقليم320247

خولة سدراني38 خريبكة: إقليم320248

سارة الطويل39 خريبكة: إقليم320252

مريم الرمد40 خريبكة: إقليم320255

حسناء بومحيدة41 خريبكة: إقليم320267

عبد احلق كمان42 خريبكة: إقليم320268

مريم مزراوي43 خريبكة: إقليم320278

املهدي ليودي44 خريبكة: إقليم320294

أمساء  برني45 خريبكة: إقليم320295

فاطمة الزهراء برماكي46 خريبكة: إقليم320296

امين لشهب47 خريبكة: إقليم320302

سلمى ناهز48 خريبكة: إقليم320308
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حممد النامجي49 خنيفرة: إقليم320312

لطيفة عشاوي50 خنيفرة: إقليم320323

غزالن فرحات51 خنيفرة: إقليم320325

حمسن  وسبيغ 52 خنيفرة: إقليم320330

حممد احلدادي 53 خنيفرة: إقليم320349

عواطف أقماش54 خنيفرة: إقليم320350

خنيفرة: إقليم320354 وفاء زين الدين55

نوال شيكي56 خنيفرة: إقليم320355

حممد سواقي57 خنيفرة: إقليم320360

عبد العالي قوبع58 خنيفرة: إقليم320370

سهام اطويل59 خنيفرة: إقليم320372

لبنى السعدي60 خنيفرة: إقليم320383

مها الناصري61 خنيفرة: إقليم320394

خولة املركي62 خنيفرة: إقليم320408

لبنى بوحزام63 خنيفرة: إقليم320426

ابتسام  حييى64 خنيفرة: إقليم320436

حممد النوري65 خنيفرة: إقليم320440

محيد امناي66 أزيالل: إقليم320461

رشيد املعتمد67 أزيالل: إقليم320471

مروان اميزيل68 أزيالل: إقليم320474

احلسني رزوقي69 أزيالل: إقليم320475

مريم أوراي70 أزيالل: إقليم320482

حييى مقري71 أزيالل: إقليم320487

عبد الصمد املنجا72 أزيالل: إقليم320494
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ايوب بوعرودة73 أزيالل: إقليم320503

انوار احلصار74 أزيالل: إقليم320507

حسن ناجح75 أزيالل: إقليم320508

حممد  ميجو76 أزيالل: إقليم320509

ايوب عاللي77 أزيالل: إقليم320512

سفيان عيقابي78 أزيالل: إقليم320515
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