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اىل علـ    خنيفـة،   –األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة بين مـال    تنهي       

كافة املرتشحات واملرتشحني الناجحني يف مبارا، توظيف األساتذ، أطـة األكادمييـة ودور،   

 املعنيـة  اإلقليميـة   املديةيـة  لـد   عليه  إيداع ملفات التـدري   يتعني  هو   أن2018دجنرب 

  2019ينـاية   16و  14خـال  الفـرت، املمتـد، مـابني       لنتائج النهائيـة ملبـارا، التوظيـف   ا وفق

 وتتكون امللفات من الوثائق التالية : 

 يسح  من املديةيات اإلقليمية(. ) قد التدري  موقع و مصادق عليهعن م سختني ن 

 صحوبة بنسخة من قـةار من شهاد، اإلجاز، أو الشهاد، املعرتف مبعادلتها م مصادق عليها سخةن 

 عادلة املنشور باجلةيد، الةمسية.امل

 . مصادق عليها ن بطاقة التعةيف الوطنيةمسخة ن 

 . RIBيك ملغى أو شهاد، التعةيف البنكي ش 
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

مرتبة حسب االستحقاق
االمازيغية

عزيز قايدي1 أزيالل: إقليم200004

ادريس ايت وعزان2 أزيالل: إقليم200001

وفاء ادمران3 أزيالل: إقليم200006
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عزيز أوتشيط2 الفقيه بن صاحل: إقليم200015

طه ايت احلاج3 الفقيه بن صاحل: إقليم200012
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عبد الفتاح املسكاوي1 أزيالل: إقليم301806

اهلام خملص2 أزيالل: إقليم300403

يونس خطييب3 أزيالل: إقليم303457

عبد الكريم جاتور4 أزيالل: إقليم301833

فدوى اعالم5 أزيالل: إقليم302343

عبد اجمليد الباعث6 أزيالل: إقليم301885

عبدالرزاق ايت مالك7 أزيالل: إقليم301928

لطيفة ِْإضرابن8 أزيالل: إقليم302508

خدجية بوزيدي9 أزيالل: إقليم301060

دنيا ارشيقي10 أزيالل: إقليم301082

اهلام زكرياء11 أزيالل: إقليم300407

يعقوب حبيب اهلل12 أزيالل: إقليم303402

رباب الغازي13 أزيالل: إقليم301094

عاطفة العثماني14 أزيالل: إقليم301646

عادل بورحيم15 أزيالل: إقليم301629

عبد النيب بونصر16 أزيالل: إقليم301895

فاطمة الزهراء دشري17 أزيالل: إقليم302309

حنان بوغانيم18 أزيالل: إقليم300932

عبد الكريم الشرفاوي19 أزيالل: إقليم301831

مريم بورزمة20 أزيالل: إقليم302913

رجاء أيت عبو21 أزيالل: إقليم301106

هند صميم22 أزيالل: إقليم303306

أسامة شباكة23 أزيالل: إقليم300016

جواد شوركة24 أزيالل: إقليم300648
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فاطمة الزهراء بوطايب25 أزيالل: إقليم302302

فدوى أفود26 أزيالل: إقليم302344

خدجية كرسيت27 أزيالل: إقليم301053

امال امزيل28 أزيالل: إقليم300431

حياة عيب29 أزيالل: إقليم300950

خليل مداني30 أزيالل: إقليم301071

حنان الربدي31 أزيالل: إقليم300921

أيوب حسيمي32 أزيالل: إقليم300090

امينة كريم33 أزيالل: إقليم300451

عبدالرحيم احلامتي34 أزيالل: إقليم301921

خدجية امروس35 أزيالل: إقليم301042

حنان حاكمي36 أزيالل: إقليم300922

عزالدين ايت مدوش37 أزيالل: إقليم302021

دريس ششاوي38 أزيالل: إقليم301077

فدوى سري39 أزيالل: إقليم302345

اميان ابسعود40 أزيالل: إقليم300478

خدجية اولبوش41 أزيالل: إقليم301036

مريم العسري42 أزيالل: إقليم302902

زهري حرت43 أزيالل: إقليم301235

عبد اللطيف ملودن44 أزيالل: إقليم301838

نهيلة املاك45 أزيالل: إقليم303183

املهدي العلوي46 أزيالل: إقليم300389

فوزية جعفري47 أزيالل: إقليم302374

ياسني بدري48 أزيالل: إقليم303392
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عبد الكريم الربجي49 أزيالل: إقليم301829

عبد اللطيف بلقاضي50 أزيالل: إقليم301849

صوفيا رشدي51 أزيالل: إقليم301608

هند امحدوش52 أزيالل: إقليم303305

عبد الصماد حنيين53 أزيالل: إقليم301751

نادية ايت الطالب54 أزيالل: إقليم303062

حلبيب جارموني55 أزيالل: إقليم302466

مريم الضاوي56 أزيالل: إقليم302920

مينة احلنساوي57 أزيالل: إقليم303033

سعاد كسري58 أزيالل: إقليم301282

احلبيب راشيدي59 أزيالل: إقليم300250

اولعيد ايداين60 أزيالل: إقليم300469

امساء بنور61 أزيالل: إقليم300198

فريد مهتدي62 أزيالل: إقليم302363

خدجية احلداني63 أزيالل: إقليم301058

حنان حلول64 أزيالل: إقليم300901

خدجية اهلبوش65 أزيالل: إقليم301034

عبد السالم العواري66 أزيالل: إقليم301741

حممد طيب67 أزيالل: إقليم302621

فاحتة بورزما68 أزيالل: إقليم302168

دنيا حداد69 أزيالل: إقليم301085

والعيد اوخبان70 أزيالل: إقليم303323

سناء املرشيد71 أزيالل: إقليم301475

احلسني نتيفي72 أزيالل: إقليم300275
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ملعيد التقي73 أزيالل: إقليم302980

رشيدة ايتعلي74 أزيالل: إقليم301161

مصطفى عزيزي75 أزيالل: إقليم302968

حنان ايتعيب76 أزيالل: إقليم300895

عبد العالي محدوش77 أزيالل: إقليم301771

كريم جتوي78 أزيالل: إقليم302385

عبد الكبري أخزان79 أزيالل: إقليم301813

حسناء امريي80 أزيالل: إقليم300769

محيد ايتمغارت81 أزيالل: إقليم300861

عبدالرزاق لعروية82 أزيالل: إقليم301931

سيهام فدجخ83 أزيالل: إقليم301531

عزيزة كريم84 أزيالل: إقليم302047

دنيا سطيف85 أزيالل: إقليم301081

صرى فهمان86 أزيالل: إقليم301583

دنيا بن كروم87 أزيالل: إقليم301086

احلسني ايت خالي88 أزيالل: إقليم300267

فتيحة ورحو89 أزيالل: إقليم302330

سامية العالمي90 أزيالل: إقليم301281

خدجية لعريف91 أزيالل: إقليم301024

لوبنة اوالدعميت92 أزيالل: إقليم302523

صوفيا عربي93 أزيالل: إقليم301610

اميمة الشعيب94 أزيالل: إقليم300439

حنان اشقاف95 أزيالل: إقليم300933

سامية الزين96 أزيالل: إقليم301280
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وليد زالف97 أزيالل: إقليم303348

عبد الوهاب البداوي98 أزيالل: إقليم301908

سعيد درابي99 أزيالل: إقليم301327

فاطمة تاحلرتيت100 أزيالل: إقليم302202

انوار حمسن101 أزيالل: إقليم300464

زينب احلمودي102 أزيالل: إقليم301247

خدجية لغريب103 أزيالل: إقليم301039

حممد أعيسي104 أزيالل: إقليم302724

غزالن الدكري105 أزيالل: إقليم302155

وليد تغراوي106 أزيالل: إقليم303354

عبد اللطيف اهلرمي107 أزيالل: إقليم301837

كرمية فارس108 أزيالل: إقليم302395

فاطمة الزهراء والراش109 أزيالل: إقليم302244

فيصل حقي110 أزيالل: إقليم302381

شيماء هلجو111 أزيالل: إقليم301545

فيصل امزيان112 أزيالل: إقليم302378

سهام سلماتي113 أزيالل: إقليم301504

خدجية بوحرو114 أزيالل: إقليم301061

عبد القادر أجعموض115 أزيالل: إقليم301810

عبد الكبري الدياري116 أزيالل: إقليم301815

رشيدة اهلرار117 أزيالل: إقليم301169

رباب العرباوي118 أزيالل: إقليم301096

سلوى اللدمي119 أزيالل: إقليم301410

أشرف خوياعيسى120 أزيالل: إقليم300032
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عزيزة خرو121 أزيالل: إقليم302044

نبيل ابواملكارم122 أزيالل: إقليم303090

هشام كرو123 أزيالل: إقليم303286

حممد مطيع124 أزيالل: إقليم302777

صفاء بوصباع125 أزيالل: إقليم301587

ياسني تاحلرتيت126 أزيالل: إقليم303393

محزة تعزا127 أزيالل: إقليم300847

فرح بوزفور128 أزيالل: إقليم302357

عصام احلربيلي129 أزيالل: إقليم302077

املصطفى حجي130 أزيالل: إقليم300371

مريم درع131 أزيالل: إقليم302901

حسن املعطاوي132 أزيالل: إقليم300703

أميمة املخروط133 أزيالل: إقليم300044

عائشة فوزي134 أزيالل: إقليم301626

سارة حمضر135 أزيالل: إقليم301269

أيوب جليلي136 أزيالل: إقليم300086

وليد اعجيبات137 أزيالل: إقليم303349

فاطمة الزهراء ايت متودا138 أزيالل: إقليم302293

سناء كرداس139 أزيالل: إقليم301463

عبد الرزاق بن سعيدي140 أزيالل: إقليم301738

عبد الرحيم بنعمو141 أزيالل: إقليم301717

عبد العزيز ايت بن محي142 أزيالل: إقليم301789

عبد الرحيم ازروال143 أزيالل: إقليم301712

حمسن العسري144 أزيالل: إقليم302578
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عبد اجمليد املشروك145 أزيالل: إقليم301888

عبد الرمحان حجاج146 أزيالل: إقليم301686

حياة ايت امحاني147 أزيالل: إقليم300944

فواد صميم148 أزيالل: إقليم302365

مدحية البكار149 أزيالل: إقليم302830

حنان بن حلرش150 أزيالل: إقليم300934

امني العالمة151 أزيالل: إقليم300447

إهلام سعدي152 أزيالل: إقليم300036

اميمة كونتيت153 أزيالل: إقليم300440

املصطفى سهلي154 أزيالل: إقليم300366

يسرى اتغزوت155 أزيالل: إقليم303401

حسناء بنلفقيه156 أزيالل: إقليم300775

عواطف زوية157 أزيالل: إقليم302135

املصطفى اقادر158 أزيالل: إقليم300383

محيد وجكالي159 أزيالل: إقليم300878

ه إكرزيإلالعبدا160 أزيالل: إقليم301982

احملفوظ املرضي161 أزيالل: إقليم300353

سارة بارود162 أزيالل: إقليم301278

راضية بنزغار163 أزيالل: إقليم301091

الشرقاوي سليم164 أزيالل: إقليم300332

عثمان قفيح165 أزيالل: إقليم302014

سارة دمحاني166 أزيالل: إقليم301279

عبد اجلليل فكيكي167 أزيالل: إقليم301660

اميمة لعسريي168 أزيالل: إقليم300441
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

عبد اهلل جنوي169 أزيالل: إقليم301859

عبد الكريم بغدادي170 أزيالل: إقليم301828

سهام ناجيب171 أزيالل: إقليم301510

زهرية حافظي172 أزيالل: إقليم301241

أمحد عبييب173 أزيالل: إقليم300009

فاحتة ظهري174 أزيالل: إقليم302165

فاطمة مرشيد175 أزيالل: إقليم302209

وليد جالل176 أزيالل: إقليم303351

نورة بوزرو177 أزيالل: إقليم303239

وديع الزغودي178 أزيالل: إقليم303336

صالح الدين ابن يزة179 أزيالل: إقليم301603

فاطمة العرفاوي180 أزيالل: إقليم302221

ربيع ادجار181 أزيالل: إقليم301099

فريوز الفضالي182 أزيالل: إقليم302375

أسية احلسناوي183 أزيالل: إقليم300030

ابتسام املنصوري184 أزيالل: إقليم300098

أمينة برئ185 أزيالل: إقليم300054

أنوار لوطفي186 أزيالل: إقليم300068

عبد الكريم والون187 أزيالل: إقليم301821

إدريس صدقي188 أزيالل: إقليم300015

عبد الرزاق العرابي189 أزيالل: إقليم301731

ايوب ايت سي موح190 أزيالل: إقليم300486

مجيلة زكرياء191 أزيالل: إقليم300627

رجاء راجي192 أزيالل: إقليم301112
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خولة اعقيق193 أزيالل: إقليم301073

حسناء القلمي194 أزيالل: إقليم300762

شيماء حليان195 أزيالل: إقليم301550

ليلى عاشور196 أزيالل: إقليم302538

عبد اللطيف الدراجي197 أزيالل: إقليم301834

راحبة رزوق198 أزيالل: إقليم301088

خدجية مزياني199 أزيالل: إقليم301025

حسناء هامشي200 أزيالل: إقليم300781

شيماء حيمري201 أزيالل: إقليم301547

حسناء امزيل202 أزيالل: إقليم300773

وجدان الكراب203 أزيالل: إقليم303326

شفيعة اخلالقي204 أزيالل: إقليم301540

أيوب الزاويت205 أزيالل: إقليم300079

صاحل كفاي206 أزيالل: إقليم301560

حسن راضي207 أزيالل: إقليم300733

رضوان الراضي208 أزيالل: إقليم301187

لوبنة الصلحي209 أزيالل: إقليم302524

محادي فارس210 أزيالل: إقليم300831

أيوب مستضرف211 أزيالل: إقليم300089

لطيفة ايت يدير212 أزيالل: إقليم302492

وليد زروال213 أزيالل: إقليم303355

حممد عياط214 أزيالل: إقليم302627

ليلى قشاش215 أزيالل: إقليم302539

دنيا شوبي216 أزيالل: إقليم301078
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خدجية الكرطاوي217 أزيالل: إقليم301027

حنان العشاك218 أزيالل: إقليم300906

سعاد الغنضور219 أزيالل: إقليم301298

شيماء مبديع220 أزيالل: إقليم301556

صالح عبضلي221 أزيالل: إقليم301593

عثمان الباز222 أزيالل: إقليم302002

نادية بوقبو223 أزيالل: إقليم303058

وردة التاقي224 أزيالل: إقليم303337

ملياء السراج225 أزيالل: إقليم302521

أحالم الناصريي226 أزيالل: إقليم300003

راضية الزين227 أزيالل: إقليم301090

وهيبة جناح228 أزيالل: إقليم303358

عبد اهلل بن عمي229 أزيالل: إقليم301878

خدجية ايت منصور230 أزيالل: إقليم301035

مسرية شارع231 أزيالل: إقليم301453

فاطمة الزهراء بوستة232 أزيالل: إقليم302294

حنان بططة233 أزيالل: إقليم300902

رباب الوعدي234 أزيالل: إقليم301097

ليلى بوعمر235 أزيالل: إقليم302537

محزة محوعلي236 أزيالل: إقليم300848

ايوب اضريوي237 أزيالل: إقليم300487

فاطمة الزهراء اهلامي238 أزيالل: إقليم302282

حممد الشيكر239 أزيالل: إقليم302681

مصطفى بوزكور240 أزيالل: إقليم302958
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احملجوب ازروال241 أزيالل: إقليم300352

رشيد اسرك242 أزيالل: إقليم301115

احلسني زغار243 أزيالل: إقليم300253

عبد اهلل خلوق244 أزيالل: إقليم301868

سناء حسين245 أزيالل: إقليم301481

فاطمة نازي246 أزيالل: إقليم302207

أمساء أوعيسى247 أزيالل: إقليم300019

عبد املالك زروالي248 أزيالل: إقليم301882

كرمية لبعاك249 أزيالل: إقليم302390

كنزة ايت عاشور250 أزيالل: إقليم302436

رقية مامو251 أزيالل: إقليم301190

فاطمة الزيتوني252 أزيالل: إقليم302237

سهام مشاش253 أزيالل: إقليم301501

عبد الواحد ايت سعيد254 أزيالل: إقليم301901

فتيحة أيتباعدي255 أزيالل: إقليم302325

مجيلة احلنانة256 أزيالل: إقليم300616

رشيد بوهريم257 أزيالل: إقليم301120

وليد زكريري258 أزيالل: إقليم303357

مسرية بارحو259 أزيالل: إقليم301442

عبد اهلل ازكاغ260 أزيالل: إقليم301867

خدجية مرصاص261 أزيالل: إقليم301064

سعيد بوهالل262 أزيالل: إقليم301328

حنان السمعلي263 أزيالل: إقليم300893

شادية بهوش264 أزيالل: إقليم301532
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هالة مزراق265 أزيالل: إقليم303262

محيد امتكريت266 أزيالل: إقليم300865

لبنى امكدول267 أزيالل: إقليم302463

حسن تغجدامت268 أزيالل: إقليم300698

سارة أزضوض269 أزيالل: إقليم301268

حمجوبة حفيظي270 أزيالل: إقليم302568

فاطمة مبارك271 أزيالل: إقليم302191

سارة هارير272 أزيالل: إقليم301265

محيد لكيمة273 أزيالل: إقليم300869

حممد دهباني274 أزيالل: إقليم302709

كرمية أعمو275 أزيالل: إقليم302400

ملياء بروك276 أزيالل: إقليم302518

زهري الدرعي277 أزيالل: إقليم301234

حممد احلكيمي278 أزيالل: إقليم302662

حبيبة زمرد279 أزيالل: إقليم300684

عبد الصديق مناصر280 أزيالل: إقليم301749

حممد جنحي281 أزيالل: إقليم302798

أمينة دحو282 أزيالل: إقليم300056

عبداحلق باعزيز283 أزيالل: إقليم301913

صباح كمال284 أزيالل: إقليم301579

شرف مبشور285 أزيالل: إقليم301536

راحبة االدريسي286 أزيالل: إقليم301087

خليل اعزام287 أزيالل: إقليم301069

حممد الزويت288 أزيالل: إقليم302652
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امين زوية289 أزيالل: إقليم300481

سناء سعدون290 أزيالل: إقليم301468

كامل حنتوم291 أزيالل: إقليم302383

عبدالرزاق بكوش292 أزيالل: إقليم301927

خدجية دادسي293 أزيالل: إقليم301047

فدوى املورسلي294 أزيالل: إقليم302354

رشيدة شوقي295 أزيالل: إقليم301163

مجال املري296 أزيالل: إقليم300607

رشيد ريداوي297 أزيالل: إقليم301119

هاجرة املسكي298 أزيالل: إقليم303261

نعيمة زيوي299 أزيالل: إقليم303160

عتيقة ترابي300 أزيالل: إقليم301999

مجال الدريغي301 أزيالل: إقليم300601

حممد ايتعلي302 أزيالل: إقليم302679

لبيض جناة303 أزيالل: إقليم302465

عبد النور ايكن304 أزيالل: إقليم301897

شيماء بن تواحيت305 أزيالل: إقليم301555

حورية الراشدي306 أزيالل: إقليم300938

عبد الرحيم بومهدي307 أزيالل: إقليم301710

عائشة فاريد308 أزيالل: إقليم301618

امينة الزين309 أزيالل: إقليم300453

سعاد تعريشت310 أزيالل: إقليم301290

حليمة جماهد311 أزيالل: إقليم300816

حممد بناوي312 أزيالل: إقليم302602
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مجيلة الطاهري313 أزيالل: إقليم300617

ياسني ثابت314 أزيالل: إقليم303376

كوثر بوعابد315 أزيالل: إقليم302444

امساء اعماري316 أزيالل: إقليم300195

سعاد فوزي317 أزيالل: إقليم301283

سعيدة الشكدالي318 أزيالل: إقليم301349

عبد اللطيف ايت سعيد اعلي319 أزيالل: إقليم301854

نورة كوسكري320 أزيالل: إقليم303251

بهيجة بنيوت321 أزيالل: إقليم300533

خدجية متار322 أزيالل: إقليم301005

عبد الصمد بوخامت323 أزيالل: إقليم301752

عبد العالي الصاحلي324 أزيالل: إقليم301764

مريم بوكريشة325 أزيالل: إقليم302903

خدجية الغليب326 أزيالل: إقليم301019

عبد اللطيف وشتاشن327 أزيالل: إقليم301847

نادية وحسو328 أزيالل: إقليم303064

خالد اتكالوت329 أزيالل: إقليم300991

حممد مزروب330 أزيالل: إقليم302800

عبد املومن بلعيدي331 أزيالل: إقليم301891

لطيفة ايت املوك332 أزيالل: إقليم302488

فاطمة الزهراء مضبري333 أزيالل: إقليم302290

يوسف املدليوي334 أزيالل: إقليم303414

خدجية حساني335 أزيالل: إقليم301011

صالح السكتاوي336 أزيالل: إقليم301595
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زهرة اجلادي337 أزيالل: إقليم301222

انتصار الكوريد338 أزيالل: إقليم300456

سارة بوعمر339 أزيالل: إقليم301267

حكيم اكناو340 أزيالل: إقليم300806

فاطمة الزهراء زياد341 أزيالل: إقليم302255

عبداهلل خبديش342 أزيالل: إقليم301960

عبد االله الدوهو343 أزيالل: إقليم301652

سارة منصور344 أزيالل: إقليم301271

مريم رزقي345 أزيالل: إقليم302928

فتيحة كمروني346 أزيالل: إقليم302331

مينة الطراح347 أزيالل: إقليم303036

سناء زنزول348 أزيالل: إقليم301466

سعيد العمري349 أزيالل: إقليم301336

حسناء خبا350 أزيالل: إقليم300783

حممد مطيع351 أزيالل: إقليم302619

حياة حقي352 أزيالل: إقليم300946

نادية شافعي353 أزيالل: إقليم303075

حنان بوشلي354 أزيالل: إقليم300907

خدجية ايت بوحس355 أزيالل: إقليم301033

خالد الفطواكي356 أزيالل: إقليم300992

كوثر احلاجب357 أزيالل: إقليم302450

عبد الغين الكالف358 أزيالل: إقليم301800

حليمة آيت الطالب359 أزيالل: إقليم300822

امساء مامحو360 أزيالل: إقليم300201
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جنوى الناجد1 الفقيه بن صاحل: إقليم304256

نادية احلقاوي2 الفقيه بن صاحل: إقليم304237

نورة سفريات3 الفقيه بن صاحل: إقليم304273

سارة منوط4 الفقيه بن صاحل: إقليم303804

الشرقاوية ابراهيمي5 الفقيه بن صاحل: إقليم303559

سارة ايت املامون6 الفقيه بن صاحل: إقليم303806

عبد الرحيم زرود7 الفقيه بن صاحل: إقليم303942

حبيبة ايت الشاوي8 الفقيه بن صاحل: إقليم303651

نادية جرباني9 الفقيه بن صاحل: إقليم304241

مسية لعمريي10 الفقيه بن صاحل: إقليم303859

سلمى موكينا11 الفقيه بن صاحل: إقليم303852

اكرام محيش12 الفقيه بن صاحل: إقليم303546

محزة نشيط13 الفقيه بن صاحل: إقليم303689

اميان املتقي14 الفقيه بن صاحل: إقليم303600

حبيبة البياض15 الفقيه بن صاحل: إقليم303650

عبد الرحيم بن العكروط16 الفقيه بن صاحل: إقليم303943

سكينة صبري17 الفقيه بن صاحل: إقليم303849

غزالن لغليمي18 الفقيه بن صاحل: إقليم304010

عبد السالم الصبيحي19 الفقيه بن صاحل: إقليم303945

حليمة النجدي20 الفقيه بن صاحل: إقليم303687
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النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

زينب سقارة1 بين مالل: إقليم304903

امحد بعاللي2 بين مالل: إقليم304468

اميان قبة3 بين مالل: إقليم304592

سهام اليوسفي4 بين مالل: إقليم305042

كوثر حدير5 بين مالل: إقليم305375

رجاء دهيب6 بين مالل: إقليم304850

زينب كبدي7 بين مالل: إقليم304904

دنيا طلحة8 بين مالل: إقليم304832

فدوى طاهري9 بين مالل: إقليم305341

فاطمة بن هلة10 بين مالل: إقليم305250

خدجية احاحا11 بين مالل: إقليم304811

لطيفة بومشامو12 بين مالل: إقليم305396

كوثر ويشو13 بين مالل: إقليم305372

بسمة امليمون14 بين مالل: إقليم304605

وفاء االزرق15 بين مالل: إقليم305698

مريم بويزران16 بين مالل: إقليم305543

فاطمة الزهراء الناجي17 بين مالل: إقليم305303

خدجية زروالي18 بين مالل: إقليم304804

عبد الرمحان صفرو19 بين مالل: إقليم305108

فاطمة حجمي20 بين مالل: إقليم305242

سكينة عمار21 بين مالل: إقليم304980

فاطمة أمزيل22 بين مالل: إقليم305244

وفاء الغزواني23 بين مالل: إقليم305699

زينب حبا24 بين مالل: إقليم304910
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

ميينة واهنني25 بين مالل: إقليم305720

حنان محدي26 بين مالل: إقليم304752

نعيمة عسو27 بين مالل: إقليم305632

ندا الصديق28 بين مالل: إقليم305622

فاطمة احاحا29 بين مالل: إقليم305251

فاطمة وجاوج30 بين مالل: إقليم305261

فاطمة الزهراء احلداوي31 بين مالل: إقليم305276

الشرقاوي حيي32 بين مالل: إقليم304526

املهدي صدقاوي33 بين مالل: إقليم304553

سهام بن سعيدي34 بين مالل: إقليم305032

حسنية العرش35 بين مالل: إقليم304700

أمال الشرقاوي36 بين مالل: إقليم304417

عبد الرحيم سيمور37 بين مالل: إقليم305114

نورة اخنالي38 بين مالل: إقليم305656

سناء وعالي39 بين مالل: إقليم305024

شيماء عاللي40 بين مالل: إقليم305063

صاحل خاموسي41 بين مالل: إقليم305069

وليد رحيمي42 بين مالل: إقليم305707

أمني املرزوقي43 بين مالل: إقليم304427

زينب عرباوي44 بين مالل: إقليم304907

بشرى املغراوي45 بين مالل: إقليم304612

لبنى اخلطابي46 بين مالل: إقليم305388

مريم خمو47 بين مالل: إقليم305506

ليلة الوهلي48 بين مالل: إقليم305411
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

عفيفة عشاب49 بين مالل: إقليم305191

فاطيمة بومنصور50 بين مالل: إقليم305331
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

كوثر غرفاوي1 خريبكة: إقليم306661

سارة شريفة2 خريبكة: إقليم306247

سعيد هدين3 خريبكة: إقليم306285

سارة جماهد4 خريبكة: إقليم306249

صباح الزايدي5 خريبكة: إقليم306379

املصطفى عامر6 خريبكة: إقليم305904

مسية حبري7 خريبكة: إقليم306320

سهام خوادري8 خريبكة: إقليم306341

عبد الرمحان باهي9 خريبكة: إقليم306413

هناء بوخلري10 خريبكة: إقليم306940

مريم عكراش11 خريبكة: إقليم306792

صاحل احديدو12 خريبكة: إقليم306375

وصال صفوان13 خريبكة: إقليم306958

معاد وكريش14 خريبكة: إقليم306804

سفيان العامر15 خريبكة: إقليم306291

نورة عباد16 خريبكة: إقليم306904

سعيدة حافظي17 خريبكة: إقليم306287

فاطمة ادريوش18 خريبكة: إقليم306547

هند بيوضي19 خريبكة: إقليم306942

غزالن جمدولي20 خريبكة: إقليم306497

كوثر قاصد21 خريبكة: إقليم306656

يوسف احلاجي22 خريبكة: إقليم306997

غزالن بنحدو23 خريبكة: إقليم306495

بسمة عنرب24 خريبكة: إقليم305992
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املديرية االقليمية
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

سارة شعرية25 خريبكة: إقليم306255

كوثر هشام26 خريبكة: إقليم306642

مريم الشميطي27 خريبكة: إقليم306761

رشيد مدراني28 خريبكة: إقليم306203

سلوى موافق29 خريبكة: إقليم306315

ملياء علوي امساعيلي30 خريبكة: إقليم306676

كرمية الساري31 خريبكة: إقليم306629

ياسني فريدي32 خريبكة: إقليم306981

فاطمة الغزلي33 خريبكة: إقليم306529

خدجية احلروري34 خريبكة: إقليم306139

زهرية العناب35 خريبكة: إقليم306229

مريم الزهراء الشرقاوي36 خريبكة: إقليم306798

انصاف سالمي37 خريبكة: إقليم305960

حسناء الرمحوني38 خريبكة: إقليم306057

زينب رخامي39 خريبكة: إقليم306233

سارة الناهي40 خريبكة: إقليم306256

حسناء اطرالي41 خريبكة: إقليم306060

زينب صبرية42 خريبكة: إقليم306241

وجدان هرامة43 خريبكة: إقليم306952

حياة وراق44 خريبكة: إقليم306119

غزالن جابري45 خريبكة: إقليم306501

كوثر العسالني46 خريبكة: إقليم307007

محزة الشرقاوي47 خريبكة: إقليم306084

فتيحة فوهادي48 خريبكة: إقليم306603
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

العربي ناصر49 خريبكة: إقليم305902

وفاء بيضي50 خريبكة: إقليم306963

فاطمة الزهراء الشرقاوي51 خريبكة: إقليم306586

حممد فطاح52 خريبكة: إقليم306724

فاطمة الزهراء براجع53 خريبكة: إقليم306569

اميان حملمدي54 خريبكة: إقليم305965

أنس قصماوي55 خريبكة: إقليم305821

نورة الغزلي56 خريبكة: إقليم306907

مسية املسعودي57 خريبكة: إقليم306319

حسناء كريم58 خريبكة: إقليم306065

امال اجباري59 خريبكة: إقليم305946

عبد احملسن اسعادي60 خريبكة: إقليم306436
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

اسرار فاطمة1 خنيفرة: إقليم307159

سناء الشرنوبي2 خنيفرة: إقليم307557

وداد بوحجا3 خنيفرة: إقليم308102

سلمى منار4 خنيفرة: إقليم307541

نبيلة خاعدي5 خنيفرة: إقليم308017

الشوهاني بوشتى6 خنيفرة: إقليم307200

أمينة اخلولي7 خنيفرة: إقليم307124

يامسني شوحو8 خنيفرة: إقليم308107

يوسف كراضي9 خنيفرة: إقليم308131

يونس زضوقي10 خنيفرة: إقليم308142

منى يقوتي11 خنيفرة: إقليم307960

فاطمة الزهراء مصمودي12 خنيفرة: إقليم307755

أمساء زولي13 خنيفرة: إقليم307105

احلسني محيمي14 خنيفرة: إقليم307192

سعيد صميد15 خنيفرة: إقليم307523

نعيمة لعرج16 خنيفرة: إقليم308047

حياة كنوبي17 خنيفرة: إقليم307389

فطيمة اشاتى18 خنيفرة: إقليم307791

ابراهيم فرشاخ19 خنيفرة: إقليم307146

سعيدة طالوي20 خنيفرة: إقليم307531

فاطمة الزهراء ناصري21 خنيفرة: إقليم307753

فايزة عمراوي22 خنيفرة: إقليم307778

حممد يامني23 خنيفرة: إقليم307898

حبوبة محناوي24 خنيفرة: إقليم307298
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

منعم اعنيين25 خنيفرة: إقليم307958

مريم اعزيز26 خنيفرة: إقليم307922

يونس الدالئي27 خنيفرة: إقليم308146

عائشة افرحيي28 خنيفرة: إقليم307608

حكيم بويعقوبي29 خنيفرة: إقليم307347

امساء خامتي30 خنيفرة: إقليم307162

حسام الدين تعيش31 خنيفرة: إقليم307303

سكينة قجو32 خنيفرة: إقليم307537

نورة اوبنعلي33 خنيفرة: إقليم308067

آسية بوعلوشن34 خنيفرة: إقليم307109

عبدالرحيم عمري35 خنيفرة: إقليم307652

سهام معديين36 خنيفرة: إقليم307572

وئام برشيشو37 خنيفرة: إقليم308097

امساء اجاو38 خنيفرة: إقليم307163

حممد خالوي39 خنيفرة: إقليم307858

سعاد امعكوم40 خنيفرة: إقليم307506

وداد ازعيرتي41 خنيفرة: إقليم308103

فتيحة هوير42 خنيفرة: إقليم307780

نوصرة جربان43 خنيفرة: إقليم308071

سليمان الغازي44 خنيفرة: إقليم307544

إميان بايى45 خنيفرة: إقليم307129

مجيلة ميشال46 خنيفرة: إقليم307281

أمحد املهاوشي47 خنيفرة: إقليم307102

نزهة كوداد48 خنيفرة: إقليم308031
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مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

هاجر بودومة49 خنيفرة: إقليم308075

منال بالوالي50 خنيفرة: إقليم307956

فاطمة الزهراء بوغيت51 خنيفرة: إقليم307767

سارة مجكيل52 خنيفرة: إقليم307496

اللة مينة بلحسن53 خنيفرة: إقليم307821

سهام السعدي54 خنيفرة: إقليم307564

سناء الباز55 خنيفرة: إقليم307558

يسرا بوفضيض56 خنيفرة: إقليم308128

امني البعمري57 خنيفرة: إقليم307239

زهرة مالك58 خنيفرة: إقليم307479

حمسن شريفي59 خنيفرة: إقليم307852

حممد اخندجي60 خنيفرة: إقليم307871

كريم فوالي61 خنيفرة: إقليم307800

ماجدة يامني62 خنيفرة: إقليم307846

حنان البجاوي63 خنيفرة: إقليم307379

موراد الوردي64 خنيفرة: إقليم307964

مينة املسناوي65 خنيفرة: إقليم307992

مونية زعيمي66 خنيفرة: إقليم307985

ليلى بن زيان67 خنيفرة: إقليم307844

سعيد زيتوني68 خنيفرة: إقليم307515

حياة احممدي69 خنيفرة: إقليم307388

منار هداوي70 خنيفرة: إقليم307954

امساعيل بن احسني71 خنيفرة: إقليم307166

فاطمة سيبو72 خنيفرة: إقليم307747
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم االمتحان

التخصص

املديرية االقليمية

مباراة توظيف األساتذة أطر األكادميية

2018دورة دجنرب 

النتائج النهائية  لسلك التعليم االبتدائي

مرتبة حسب االستحقاق
مزدوج

شيماء خالص73 خنيفرة: إقليم307590

حادة الداودي74 خنيفرة: إقليم307295

عبد الرمحان املتوكل75 خنيفرة: إقليم307622

عمر مشاش76 خنيفرة: إقليم307696

صباح ترفاس77 خنيفرة: إقليم307599

ياسني مجالي78 خنيفرة: إقليم308111

سهام زكاري79 خنيفرة: إقليم307569

مونة اقلمون80 خنيفرة: إقليم307978
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