
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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

االمازيغية

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

عزيزة وخبو1 أزيالل: إقليم120071
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

االمازيغية

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

جواد عضوش1 الفقيه بن صاحل: إقليم120023

2 / 12



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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

االمازيغية

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

مجال البحايري1 بين مالل: إقليم120016
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

االمازيغية

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

حممد احسني1 خريبكة: إقليم120036
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

االمازيغية

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

مسرية اهليما1 خنيفرة: إقليم120049
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

اسامة ايت العيد1 أزيالل: إقليم113000

عبدالرحيم بردوز2 أزيالل: إقليم113417

حسناء سارو    3 أزيالل: إقليم111395

خدجية اكندوي4 أزيالل: إقليم113353

امساء افزناوي5 أزيالل: إقليم112567

دنيا الدياني6 أزيالل: إقليم112817

بشرى انسل7 أزيالل: إقليم113475

بدر الدين  هلنادي8 أزيالل: إقليم111263

حمسني الوهامي9 أزيالل: إقليم113299

فاطمة الزهراء زوهري10 أزيالل: إقليم113517

مريم جملندز11 أزيالل: إقليم111867

خدجية عصيم12 أزيالل: إقليم112641

فاطمة الزهراء  رزاد13 أزيالل: إقليم112685

أمساء املصلوحي14 أزيالل: إقليم111256

سناء بومهدي15 أزيالل: إقليم113019

فاطمة الزهراء بوعالم16 أزيالل: إقليم111779

سعيدة الشرقاوي17 أزيالل: إقليم111883

شيماء كزيزي18 أزيالل: إقليم112225

اهلام  الراعي19 أزيالل: إقليم112830

وصال صربي20 أزيالل: إقليم111564

فاطمة الزهراء شادي21 أزيالل: إقليم112160

هشام  الديري22 أزيالل: إقليم113492

فاطمة الزهراء ممدوح23 أزيالل: إقليم112855

عبد احلميد املنصور24 أزيالل: إقليم111513
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

وداد بنزروال 25 أزيالل: إقليم113282

ابراهيم حبييب26 أزيالل: إقليم111661

عبداهلل فضي27 أزيالل: إقليم112648

شيماء نصري28 أزيالل: إقليم112865

نوال بنكور29 أزيالل: إقليم113487

فخرالدين حضراوي30 أزيالل: إقليم112119

نضال ودود31 أزيالل: إقليم113505

نادية أكريش32 أزيالل: إقليم113255

ليلى جندي33 أزيالل: إقليم113564

حسناء أزمري34 أزيالل: إقليم113412

محزة خلميس35 أزيالل: إقليم112700

كوثر جالل36 أزيالل: إقليم111798

خالد نياب 37 أزيالل: إقليم112552

نبيل عال38 أزيالل: إقليم112498

مريم ابواهلنى39 أزيالل: إقليم113425

فدوى  اصيان 40 أزيالل: إقليم111385

وسيمة خلفاوي41 أزيالل: إقليم112869

سهيلة بنموسى42 أزيالل: إقليم113409

عائشة االدريسي43 أزيالل: إقليم112540

محزة أيت باحسو44 أزيالل: إقليم112271

صاحل فنيدي45 أزيالل: إقليم113400

يونس حكيش46 أزيالل: إقليم111864

اكرام البزيوي47 أزيالل: إقليم112029

أزيالل: إقليم112622 هشام هدان48
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

امساعيل بنحدوا49 أزيالل: إقليم113702

فاطمة الزهراء االزهاري50 أزيالل: إقليم112686

سارة ابندادة51 أزيالل: إقليم113776

سهام هادي52 أزيالل: إقليم113125

رضوان اوخطار53 أزيالل: إقليم113456

مريم حافيظ54 أزيالل: إقليم111228

خدجية  العراك55 أزيالل: إقليم112414

حسناء امحروش56 أزيالل: إقليم112134

حممد الكفاني57 أزيالل: إقليم111264

خدجية محوعلي58 أزيالل: إقليم111400

ليلى طاهري59 أزيالل: إقليم112118

هدى  السبيت 60 أزيالل: إقليم111245

شيمة شهيد61 أزيالل: إقليم112531

ليلى  املعطاوي62 أزيالل: إقليم112079

اميان قطيب63 أزيالل: إقليم113452

حسام لعريفي64 أزيالل: إقليم111730

اسيا جنوي65 أزيالل: إقليم111817

دنيا خليل66 أزيالل: إقليم113778

املهدي ايت يدير67 أزيالل: إقليم113489

ليلى معني68 أزيالل: إقليم111657

غزالن مقدادير69 أزيالل: إقليم113579

عبداهلل  زهري 70 أزيالل: إقليم112631

حسناء لعشاوي71 أزيالل: إقليم112791

أزيالل: إقليم112479 فاطمة الزهراء زورير72
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

امساعيل برادي73 أزيالل: إقليم112099

مسرية شكران74 أزيالل: إقليم111546

شيماء مجال75 أزيالل: إقليم113375

فاطمة الزهراء  زراق76 أزيالل: إقليم111469

فاطمة الزهراء الشميطي77 أزيالل: إقليم112533

اهلام فناني78 أزيالل: إقليم112316

عبد االله بعوش79 أزيالل: إقليم111526

ابتسام مهداوي80 أزيالل: إقليم111731

أمال صابر81 أزيالل: إقليم111413

عزيز اليوسفي82 أزيالل: إقليم111957

أزيالل: إقليم113232 بشرى شابو83

حلسن خويا ابراهيم84 أزيالل: إقليم113642
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

خدجية احليضري1 بين مالل: إقليم110053

مريم  شراس2 بين مالل: إقليم110048

فاطمة الزهراء خرشوشي3 بين مالل: إقليم110057

نزهة محداني4 بين مالل: إقليم110063

العربي سويبة5 بين مالل: إقليم110210

وليد ايت حيي6 بين مالل: إقليم110018
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

خدجية احلسناوي1 خريبكة: إقليم110409

خدجية لعناني2 خريبكة: إقليم110582

هند قربال3 خريبكة: إقليم110284

سكينة خروب4 خريبكة: إقليم110373

حممد طاهري5 خريبكة: إقليم110263

جناة ازعيمي6 خريبكة: إقليم110573

فاطمة الزهراء بولبول7 خريبكة: إقليم110418

ليلى التومي8 خريبكة: إقليم110492

سكينة  املكاوي9 خريبكة: إقليم110587

صفاء تهيليل10 خريبكة: إقليم110594

مدحية شراقي11 خريبكة: إقليم110285

السعدية والريبان12 خريبكة: إقليم110549
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب           

سلك التعليم االبتدائي

املديرية االقليمية

 2021

مزدوج

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

بدر وشعو1 خنيفرة: إقليم111039

فاطمة الزهراء  أكجداد2 خنيفرة: إقليم110771

مصطفى ارحو3 خنيفرة: إقليم111173

نعيمة اضراوي4 خنيفرة: إقليم110737

هبة  ندير 5 خنيفرة: إقليم110792

نعيمة اعنزار6 خنيفرة: إقليم111012

فوزية  الشميطي7 خنيفرة: إقليم110921

حسناء مخريش8 خنيفرة: إقليم110631

مسية امزيز9 خنيفرة: إقليم110746

نصرة مرضي10 خنيفرة: إقليم110997

أيوب بنموسى11 خنيفرة: إقليم110640

حنان بنحدو12 خنيفرة: إقليم110939

حسناء  بوعواوي13 خنيفرة: إقليم111040

خدجية غباوي14 خنيفرة: إقليم110945

خدجية عقاوي15 خنيفرة: إقليم110654

مسرية العقاوي16 خنيفرة: إقليم110751

خدجية حسينات17 خنيفرة: إقليم110977

مروان لقنيزع 18 خنيفرة: إقليم110885

مريم اومحاد19 خنيفرة: إقليم111116
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

االجتماعيات

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

بالل حمضار1 202080

دنيا الفناني2 202338

مريم زروق3 202156

حممد السرحاني4 202179

هشام الفطواكي5 202188

حليمة بولبول6 202327

ربيعة العبدي7 202297

هجر بصار8 202152

مساعيل شافعي9 202210

حسن كاميل10 202170

سهام لفتوحي11 202333

كرمية مروسي12 202180
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية االسالمية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

فردوس اشقدي1 210070

مريم بورزاح2 210167

عيسى صكوكو3 210107

أيوب بن منصور4 210111

حممد اد ابراهيم5 210122

نورة عفراني6 210163
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرتبية البدنية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

انوار زرودي1 205132

عبد املنعم احسيسو2 205184

ايوب بوستة3 205085

خدجية  لعطاوي4 205143

حممد بومنصور5 205101

عبد الصمد سرار6 205181

نبيل خوادري7 205232

امساعيل ايتبنعلي8 205070
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

التكنولوجيا

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

عبد الرزاق جالل1 212006

4 / 13



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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الرياضيات

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

ليلى حوام1 201336

محزة  قريو2 201240

بدر الدين الشرقاوي3 201259

هجر احساب4 201131

ياسني عبيدي5 201020

صاحل مسكي6 201321

201352 رشيد  ساسول7

احملجوب ادمام8 201125

ياسني عماوي9 201151

وليد ابولوفى10 201179

مجال غنمي11 201274

صاحلة أوزملاط12 201010

مجال  الفيون13 201401

عبداهلل الطرشوش14 201353

فاطمة الزهراء غواللي 15 201211

حممد فارس16 201168

رباب دامي17 201080

مريم مكريين18 201271

عادل هوبى19 201323

أيوب الغدغود20 201309

5 / 13



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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الفلسفة

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

حممد طلحاوي1 211106

نعيمة حالي2 211060

عبد الرمحان خويا ابراهيم3 211055

عماد الكروري4 211139

ابراهيم  خبوشي 5 211176

حممد الزكراوي 6 211121
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

الفيزياء والكيمياء

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

فوزية هرامة1 204401

زهور ويشن2 204083

عبدالرحيم عاتق3 204151

حسناء الفطواكي4 204173

فاطمة الزهراء  سامل5 204037

كريم الشادلي6 204005

فاطمة مستنصر7 204185

حممد والعيدان8 204155

فاطمة  املعرويف 9 204119

بشرى الكمري10 204190

فاطمة العلوي11 204300

السعيد اوموي12 204255

خدجية الفاروقي13 204078

ايوب اوفاطنة14 204077

7 / 13



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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة االجنليزية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

ايوب معاوي1 209218

مسرية  زهريي2 209272

هند الدرقاوي3 209093

ملياء احللوي4 209018

فاطمة اوهين5 209175

حنان يعوب6 209258

حممد مطالع7 209079

كرمية بورتي8 209243
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة العربية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

نورة مشكار1 208167

خدجية الفتوكي2 208238

سهام كزغار3 208303

عبداحلي بوالراس4 208193

فاحتة  العطار 5 208007

حياة  فقيقي 6 208035

ماجدة مسان7 208185

مريم الشطييب8 208456

اهلام ركاني9 208342

اميمة كمراني10 208305

سعيد بن داود11 208087

عبد اجلبار عبد اجلليل12 208439

نعيمة اوليضاض13 208206
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

شيماء الربكاوي1 203135

ابتسام  عبو 2 203239

محيد احلفصي3 203325

محزة وسام4 203131

حممد بوستى5 203234

اهلام ايت تلونت6 203076

هنية رتاب7 203106

مريم واحلاج8 203008

أيوب صاديق9 203089

عبد الرمحان اوعكي10 203191

إميان عداليف11 203276

نورة اصغري12 203230

سناء مليح13 203063

احلسني بوحفة14 203082

حسن حديد15 203162

رجاء خرازي16 203176

خولة ايت العالم17 203122

بشرى صماما18 203067

ليلى عديبو19 203046

خولة عقاوي20 203227

نبيل الشنويف21 203016

وئام ازملاض22 203052

هاجر فروقي23 203040

اميمة االمحدي24 203255
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

اللغة الفرنسية

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

امساء فاضل25 203072

عبد املطلب قوامي26 203141

إكرام زروقي27 203283

هجر كدور28 203005

امساعيل خويا29 203146
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

املعلوميات

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

ليلى الغازي1 207032

ابتسام شكالتي2 207048

فؤاد رضوان3 207024
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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

مباراة توظيف  األطر النظامية لألكادميية

دورة  دجنرب            

(اإلعدادي و التأهيلي)النتائج النهائية  لسلك التعليم الثانوي 

علوم احلياة واالرض

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

اميمة  لفضالي 1 206210

سعيد أومهرير2 206135

سكينة اعراشي3 206324

مينة شفوعي4 206192

مريم بازي5 206114

فاطمة الزهراء كرطيط6 206332

رميساء نون7 206095

زهور اوناصر8 206335

صبري افجين9 206105

حنان اليامسي10 206136

وداد برطال11 206040

13 / 13



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           

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

هموا حسناء1 أزيالل: إقليم310154

1 / 20



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           

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

أمني الزهراوي1 الفقيه بن صاحل: إقليم310050
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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           

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

غيثة رجيف1 بين مالل: إقليم310018

3 / 20



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           

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

مسية قصطال1 خريبكة: إقليم310091

4 / 20



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           

(أطر الدعم االجتماعي)امللحقون االجتماعيون 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

كوثر اجدي1 خنيفرة: إقليم310136

5 / 20



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           

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

أمساء برقوش1 أزيالل: إقليم330135

6 / 20



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           

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

سعد عبادة1 الفقيه بن صاحل: إقليم330048
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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           

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

محزة الكرناوي1 بين مالل: إقليم330028
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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           

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

مريم حبري1 خريبكة: إقليم330069
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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           

(احلراسة الرتبوية والتوثيق  )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

عيسى باحوسى1 خنيفرة: إقليم330101
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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           

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

عبد اهلل اعمر1 أزيالل: إقليم340106
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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           

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

حممد  جربان1 الفقيه بن صاحل: إقليم340036
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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           

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

رشيدة موحى1 بين مالل: إقليم340003
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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           

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

فاطمة الزهراء  الشادلي 1 خريبكة: إقليم340052
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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           

(حتضري املختربات املدرسية )ملحق تربوي 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

كلتوم بن الشريف1 خنيفرة: إقليم340080
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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           

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

كمال أيت مبوا1 أزيالل: إقليم320510

هشام  عقوي 2 أزيالل: إقليم320455

عبد احلق مداح3 أزيالل: إقليم320446
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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           

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

حسن ازضو1 الفقيه بن صاحل: إقليم320172

حممد امني وداني2 الفقيه بن صاحل: إقليم320208

محزة اسرايدي3 الفقيه بن صاحل: إقليم320184
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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           

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

امساء نورالدين1 بين مالل: إقليم320107

عبداالله بوجداين2 بين مالل: إقليم320057

موسى بوحداوي3 بين مالل: إقليم320088

أيوب أمزاورو4 بين مالل: إقليم320106
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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           

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

أمساء اخوادري1 خريبكة: إقليم320250

أمساء باعسو2 خريبكة: إقليم320257

حنان كرضي3 خريبكة: إقليم320227
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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           

(أطر الدعم اإلداري)ملحقو االقتصاد واإلدارة 

 2021

    الئحة االنتظار حسب االستحقاق  

الياس اسرار1 خنيفرة: إقليم320351

حممد مومن2 خنيفرة: إقليم320410

عبري بومسيس3 خنيفرة: إقليم320374
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