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 "2019مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية " دورة نونبر 

اقيت إجراء االختبارات  مو
 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 االبتدائي  التعليم

 )التخصص املزدوج(

 

 2 ة ونصفساع العلوم والرياضيات

 السبت 

 2019 نونبر 16 

  10د إلى الساعة  30و 8من الساعة 

 د 45و 11د إلى الساعة  15و 10من الساعة  2 ة ونصفساع اللغة العربية 

 د 30و 15إلى الساعة  14من الساعة  2 ة ونصفساع مستجدات نظام التربية والتكوين

 د 15و 17د إلى الساعة  45و 15من الساعة  2 ة ونصفساع اللغة الفرنسية

 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 االبتدائي التعليم

 تخصص االمازيغية 

 السبت  3 ساعات 3 اللغة األمازيغية

 2019 نونبر 16 

 د30و 11إلى الساعة   د30و 8من الساعة 

 د 30و 15إلى الساعة   14من الساعة  2 ة ونصفساع مستجدات نظام التربية والتكوين

 

 التوقيت التاريخ املعامل مدة االنجاز االختبار السلك

 الثانوي  التعليم

 )جميع التخصصات( 

 مادة التخصص و ديداكتيك 

 مادة التخصص
 السبت  3 ساعات 3

 2019 نونبر 16 

 د  30و 8من الساعة 

 د 30و 11إلى الساعة 

 17إلى الساعة   14من الساعة  2 ساعات 3 والتكوينمستجدات نظام التربية 

 
 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتإلهام بخداش30264 138410

المدرسة المركزية بدمناتإلياس سهيل30265 176626

المدرسة المركزية بدمناتإيمان  سجيب30266 123729

المدرسة المركزية بدمناتأيوب عشور30267 65103

المدرسة المركزية بدمناتأيوب ايت دحمان30268 89346

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم  هاللي30269 83240

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم تقبيبت30270 90823

المدرسة المركزية بدمناتاحماد حادق30271 89288

المدرسة المركزية بدمناتاحمد نببا30272 130920

المدرسة المركزية بدمناتالحبيب العباسي30273 181594

ي30274
ن اوخن المدرسة المركزية بدمناتالحسي  169586

المدرسة المركزية بدمناتالسسعدية بورحيم30275 104856

المدرسة المركزية بدمناتالسعدية وجورة30276 182673

المدرسة المركزية بدمناتالسعيد ايت الحسن30277 146825

المدرسة المركزية بدمناتالكبي  الهواري30278 53680

المدرسة المركزية بدمناتالمحجوب ادمام30279 152050

ن30280 المدرسة المركزية بدمناتالمهدي اوحسي  173625

المدرسة المركزية بدمناتالمهدي فالق30281 219918

ي30282
المدرسة المركزية بدمناتامبارك  احست  212339

المدرسة المركزية بدمناتايوب بن اعراب30283 150307

المدرسة المركزية بدمناتبدر بولعالم30284 125088

المدرسة المركزية بدمناتبدر الدين سافي 30285 39743

المدرسة المركزية بدمناتبراهيم  حجاج 30286 238941

ي30287
ن
المدرسة المركزية بدمناتبوبكر اشبان 57810

المدرسة المركزية بدمناتجمال ارحو30288 108852

المدرسة المركزية بدمناتحسام زاد30289 227079

المدرسة المركزية بدمناتحسن فرعون30290 132930

المدرسة المركزية بدمناتحسن توراوين30291 48866

المدرسة المركزية بدمناتحسن مجاطي30292 141012

المدرسة المركزية بدمناتحسن بنشطو30293 125266

المدرسة المركزية بدمناتحسناء سهلي30294 40473

المدرسة المركزية بدمناتحمزة عليجة30295 96690

المدرسة المركزية بدمناتحمزة انوار30296 24429

192من 1الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتحميد التمار30297 117607

المدرسة المركزية بدمناتحنان ايت ابوح30298 170073

ي30299
المدرسة المركزية بدمناتحياة مالغن 107203

المدرسة المركزية بدمناتحياة  الصغي 30300 63104

المدرسة المركزية بدمناتخالد ايت الحسن30301 38208

المدرسة المركزية بدمناتخالد شيدا30302 14754

المدرسة المركزية بدمناتخديجة  سابري30303 73874

المدرسة المركزية بدمناتخديجة أفقي 30304 47705

المدرسة المركزية بدمناتخديجة بهيش30305 157286

ن30306 المدرسة المركزية بدمناتخويا ياسي  56095

اث30307 المدرسة المركزية بدمناترحال مي  157778

المدرسة المركزية بدمناترشيد  التابغي 30308 38590

المدرسة المركزية بدمناترشيد ايت عدوش30309 80393

ي30310
ن
المدرسة المركزية بدمناترشيد العمران 202816

المدرسة المركزية بدمناترضوان أقديم30311 24538

المدرسة المركزية بدمناترضوان كوعمر30312 37146

المدرسة المركزية بدمناتزكرياء االدريسي30313 94543

المدرسة المركزية بدمناتزوهي  موكيل30314 144993

المدرسة المركزية بدمناتزينب الحامدي30315 79749

ي30316
المدرسة المركزية بدمناتزينب يوسفن 24819

المدرسة المركزية بدمناتسارة مساوي30317 82874

المدرسة المركزية بدمناتسعيد  موصليح30318 60592

المدرسة المركزية بدمناتسعيد العمراوي30319 110438

المدرسة المركزية بدمناتسعيد مزوار30320 229523

المدرسة المركزية بدمناتسفيان برم30321 66040

المدرسة المركزية بدمناتسفيان وعريب30322 63706

المدرسة المركزية بدمناتسكينة عمو30323 63387

المدرسة المركزية بدمناتسكينة حرشاوي30324 15597

المدرسة المركزية بدمناتسكينة صادق30325 76573

المدرسة المركزية بدمناتسلوى خلوق30326 101244

المدرسة المركزية بدمناتسمي  سعدوي30327 101950

المدرسة المركزية بدمناتسناء اقدي30328 74013

المدرسة المركزية بدمناتسهام حماوي30329 107853
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الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتصادق غفوا30330 190702

المدرسة المركزية بدمناتصالح العباسي30331 67318

ي 30332
ن
المدرسة المركزية بدمناتصالح عثمان 95207

المدرسة المركزية بدمناتصالح الدين غربوز30333 83942

ي30334
ن
المدرسة المركزية بدمناتطه الكرشان 75285

المدرسة المركزية بدمناتعبد الحكيم الراوي30335 12120

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم  مرشيد30336 110906

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم  اكرزي 30337 97922

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم اعمر30338 105448

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم علوي30339 11839

المدرسة المركزية بدمناتعبد العالي  ايت سليمان30340 186071

المدرسة المركزية بدمناتعبد العزيز ويامنة30341 68732

ي اباشعو30342
المدرسة المركزية بدمناتعبد الغتن 31379

ي30343
ن
المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم الورشان 143578

المدرسة المركزية بدمناتعبد الكريم هال30344 158264

المدرسة المركزية بدمناتعبد هللا حباب30345 92541

المدرسة المركزية بدمناتعبد هللا ايتبنعلي30346 52972

ن30347 المدرسة المركزية بدمناتعبدالحق ياسي  178146

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرحيم الحاتمي30348 107161

المدرسة المركزية بدمناتعبدالرحيم اكلي30349 179604

المدرسة المركزية بدمناتعبدالصمد الزعيم30350 190997

المدرسة المركزية بدمناتعبدالعاطي بورزيق30351 146151

المدرسة المركزية بدمناتعبداللطيف ايت الطالب30352 161643

المدرسة المركزية بدمناتعبدهللا بعدي30353 145089

المدرسة المركزية بدمناتعبي  رشيد30354 21075

المدرسة المركزية بدمناتعزالدين عاللي30355 93506

المدرسة المركزية بدمناتعزيز  مصادي30356 16189

المدرسة المركزية بدمناتعماد الصاض30357 89446

المدرسة المركزية بدمناتعماد بوقريعة30358 78999

المدرسة المركزية بدمناتعماد اوشتاشن30359 93692

المدرسة المركزية بدمناتعمر العرسي30360 122491

المدرسة المركزية بدمناتعمر ربيع30361 170544

المدرسة المركزية بدمناتغزالن اغيض30362 105265
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي30363
ن
المدرسة المركزية بدمناتغيث وردان 140545

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة  تقبيبت30364 72744

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة اكعيليل30365 108530

و30366 المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء عي  203787

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء معصي30367 196633

المدرسة المركزية بدمناتفتيحة مشاش30368 61110

المدرسة المركزية بدمناتفرح بودينة30369 59329

المدرسة المركزية بدمناتكريمة الحيمر30370 109058

المدرسة المركزية بدمناتكمال العرسي30371 130616

المدرسة المركزية بدمناتكمال  ايت حوس30372 53054

ي30373
المدرسة المركزية بدمناتلحسن اوخن 133629

ي30374
يفن المدرسة المركزية بدمناتلحسن الرسر 143706

كات30375 المدرسة المركزية بدمناتلحسن تير 141905

المدرسة المركزية بدمناتلحسن ازناك30376 123878

المدرسة المركزية بدمناتلحسن عابد30377 215551

المدرسة المركزية بدمناتمحسن وامس30378 67029

المدرسة المركزية بدمناتمحماد مخربش30379 109267

المدرسة المركزية بدمناتمحمد ازكاغ30380 46380

المدرسة المركزية بدمناتمحمد الزاكي30381 116094

المدرسة المركزية بدمناتمحمد مقور30382 95747

المدرسة المركزية بدمناتمحمد بن ابراهيم30383 134243

اك30384 المدرسة المركزية بدمناتمحمد  بوشر 133574

ي30385
ن
المدرسة المركزية بدمناتمحمد مغران 93102

المدرسة المركزية بدمناتمحمد ايت اكثي 30386 107863

المدرسة المركزية بدمناتمحمد العدراوي30387 126807

ي30388 ن المدرسة المركزية بدمناتمحمد كين 101089

المدرسة المركزية بدمناتمحمد إسالك30389 36662

المدرسة المركزية بدمناتمحمد  دحو30390 46401

المدرسة المركزية بدمناتمحمد الحراري30391 16150

ان30392 المدرسة المركزية بدمناتمحمد جير 145282

المدرسة المركزية بدمناتمحمد امدرار30393 81814

30394
المدرسة المركزية بدمناتمحمد بنغن 74211

المدرسة المركزية بدمناتمحمد انارص30395 79096
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الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

30396
المدرسة المركزية بدمناتمحمد باسر 207068

المدرسة المركزية بدمناتمحمد الكبي 30397 182233

المدرسة المركزية بدمناتمحمد أبلحسن30398 159651

ي30399
ن
المدرسة المركزية بدمناتمحمد همون 173027

المدرسة المركزية بدمناتمحمد اتانوت30400 227306

المدرسة المركزية بدمناتمراد ميميل30401 133315

المدرسة المركزية بدمناتمريم مؤتمي 30402 142510

ي30403 المدرسة المركزية بدمناتمريم ذكي  117175

المدرسة المركزية بدمناتمريم سعدوي30404 65557

المدرسة المركزية بدمناتمصطفن ايت اومي30405 145393

المدرسة المركزية بدمناتمصطفن لمعاون30406 42159

ي30407
المدرسة المركزية بدمناتمني  العتيف  10121

المدرسة المركزية بدمناتمني  النارصي30408 79432

المدرسة المركزية بدمناتنجاة  الشفناج30409 99540

المدرسة المركزية بدمناتنورالدين مرد30410 132303

المدرسة المركزية بدمناتهجر احساب30411 124613

المدرسة المركزية بدمناتهشام العزيز30412 115559

المدرسة المركزية بدمناتهند حكيم30413 19854

المدرسة المركزية بدمناتهند واعدي30414 184971

المدرسة المركزية بدمناتوديع الفاتحي30415 76410

ن بابغو30416 المدرسة المركزية بدمناتياسي  25371

ن وغاض30417 المدرسة المركزية بدمناتياسي  191525

المدرسة المركزية بدمناتيوسف عاللي30418 49266

المدرسة المركزية بدمناتيوسف بهيش30419 78929

المدرسة المركزية بدمناتيوسف مرزوك30420 109428

المدرسة المركزية بدمناتيوسف  كمري30421 127675

المدرسة المركزية بدمناتيونس القوري30422 132228

المدرسة المركزية بدمناتيونس بن محجوبة30423 172485

المدرسة المركزية بدمناتيونس بلعيدي30424 212866
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38876 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأحمد  ايت سعيد31103

93478 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأحمد جيكي31104

198446 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأحمد  يحياوي31105

ن  بنعبدو 31106 14069 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأمي 

ن رؤف31107 50967 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأمي 

105218 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأيوب ازهول31108

110488 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأيوب بوسنة31109

ي31110
ن
218325 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأيوب تيجان

115211 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم مكاوي31111

122257 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم اوكسوم31112

173114 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم شديد31113

167631 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم الطالب31114

199728 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحالم  الحباش 31115

ي31116 32352 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحماد حادخر

83450 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد البقالي31117

116818 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد امعمي31118

237577 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتادريس  العبدي 31119

ي31120
73326 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل لهتن

96224 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل بنغاء31121

111407 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل طرفاوي31122

200159 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل  لوطار31123

200664 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل  ايت موحو31124

214147 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل وهبور31125

62318 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاكرام ملوك31126

11578 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالتهامي الفاضلي31127

73334 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسن أعدي31128

111757 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسنية ويحند31129

ي31130
ن
ن هوان 177882 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ي31131 ن  احاخر 187427 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ي31132 48913 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعدية خي 

211206 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعيد بوزدو31133

قاوي حجالوي31134 164570 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالرسر

37842 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالصالحة أعزيز31135
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184480 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالصديق عمي علي31136

138903 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن اختم31137

ي31138
ن
206220 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن الغرف

166106 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن اضامن31139

ي31140
ن
168110 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاميمة الوشوان

166518 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتايوب معطاوي31141

159334 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبديعة كرماج31142

38339 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبنارص  اجو31143

225145 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبهيجة برداوي31144

213831 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبوشت   شقالب31145

ة الرويس31146 224175 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبوشر

ي31147
62767 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتتحفا لطفن

16652 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتتوفيق  وراوش31148

214435 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتتوفيق جيجان31149

38178 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجعفر الفاضلي31150

128262 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجعفر الحدجاوي31151

53685 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجالل اكرض31152

144985 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجمال النارصي31153

168792 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجميلة ايت  اخلف31154

ي31155 99541 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجواد خطانر

183521 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجواد وعمي31156

124204 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجوهري زينب31157

220755 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجيهان  المساعدي31158

97282 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحافض أزما31159

100431 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن موهو31160

106704 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن مزوغ31161

ي31162 211546 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن  شعيتر

142076 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء اموزيل31163

62543 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء المساوي31164

200195 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء بخال31165

169394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحكيمة بومائة31166

ي فردوس31167
203843 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمادي عبدالغتن

116915 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة باجدي31168
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105559 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة الهاليل31169

ي31170
 
53969 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة صداف

148425 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة نيتشا31171

179126 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة ناسيك31172

125268 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمو با سعيد31173

111889 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمو الحجاوي31174

64894 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان رشيق31175

54273 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحياة  ايت مبارك31176

181066 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحياة احنصال31177

139358 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد واب31178

67793 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد ايت شتاش31179

222761 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد علوي31180

160861 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد مستن31181

100270 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة بوزيد31182

93135 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة لعشي 31183

ي31184 42035 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة لحجوخر

132370 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخليفة بن قاسم31185

118559 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترزيق شفيق31186

99336 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد  حمري 31187

33310 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد لمان31188

20044 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد  بن بيا31189

196825 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد اعبدي31190

144495 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيدة حسو31191

184467 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيدة البغدادي31192

160798 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيدة اسالم31193

48313 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضا كباش31194

ن31195 143063 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضوان بن الحسي 

ي31196
 
123220 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضوان الراف

222125 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضوان غيغو31197

111426 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزكرياء بوجرمون31198

91881 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزكية مريوا31199

133191 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيد أمداديا31200

207457 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيد المباركي31201
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50707 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسفيان الزراعي31202

ي31203
ن
146554 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسفيان عمران

133099 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسفيان عريدة31204

ي31205
61718 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسكينة كنتيت 

106138 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسلمة ازروال31206

154155 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسلوى  خوداوي 31207

124134 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسليمان مرزوك31208

ة اولمان31209 116777 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمي 

ي31210
ة  بيوضن 132154 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمي 

ة حشاد31211 77522 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمي 

97145 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهام السمعلي31212

191092 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسهيلة الوزي31213

208131 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية  صدري 31214

210376 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشادية  لحروري31215

ف اسبيكة31216 30089 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

191019 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشيماء رامود31217

187359 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصادق  الرغاي31218

60816 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح نادي31219

152536 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح تغورت31220

182474 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح فضول31221

160311 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصاليحة نجلي31222

116354 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتطارق الدومي31223

10141 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اإلله كريم31224

136138 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحق عالم31225

80937 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم  كارخي31226

143873 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم جومدي31227

ي31228
170507 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق اليوسفن

199604 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد بوكوس31229

ي أبوسعود31230
86834 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغتن

ي بركاوي31231
173960 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغتن

141529 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم بنجالل31232

140673 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكريم العزوزي31233

230274 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا البحري31234
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49944 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المجيد الطاهري31235

120884 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد المنعم  دنار31236

ي31237
ن
85675 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النرص ايت المدان

91729 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحمن امكون31238

62576 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق احرير31239

150593 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرزاق اتكالوت31240

ي 31241
ن
ي  احمدان

ن
171979 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالغان

ي31242
ن
18420 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعتيقة جرف

133396 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعثمان بارودي31243

64563 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزالدين مجدي31244

ن31245 48136 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزالدين تطروفي 

ي31246 74248 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيز درانر

ي 31247
ن
106063 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيز وحدان

ي31248
108787 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيز الحستن

62817 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعصام  ايت لحسن احماد31249

ي31250
ن
202183 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعصام الصاف

126362 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعلي الحكماوي 31251

95041 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعمر ابكان31252

116161 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعمر رابح31253

140770 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعمر بوستة31254

134436 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعيس اعدوش31255

31583 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاضمة امقران31256

165073 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاضمة الدوهو31257

74677 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة خلوف31258

72983 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة التباعي31259

75372 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء حاللي31260

91404 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء بصي 31261

121616 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء مؤدن31262

76103 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفتيحة بوحت 31263

150156 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفدوى  انميش31264

48503 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفريد اكعيش31265

62267 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفضيل الناوي31266

140606 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكريمة عازم31267
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االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

33631 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكريمة حيدر31268

57012 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكلثوم الرويسي31269

147394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكمال المفضل 31270

ي31271
209170 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكمال حف 

62927 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكوثر منار31272

164253 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلبتن الفاسي31273

اهيم31274 116251 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن ايتير

64695 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن بالونص31275

ن بومردول31276 202880 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسي 

101584 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلطيفة الصغي 31277

210446 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلطيفة باكور31278

ي31279
ن
235515 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلطيفة سلمان

33468 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلمياء آيت طرخ31280

158691 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلوبنة داودي31281

96531 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتليلة المفضول31282

132119 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتليل أفرماش31283

70321 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتماجدة ديان31284

133906 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسن شمرخي31285

204439 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسن  زنان 31286

ن كبور31287 91500 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسي 

ي31288 ن صبي  169516 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسي 

149777 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد أطلحة31289

110416 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد أمزيان31290

58627 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد جواو31291

50320 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بن حميد31292

119456 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بلقيد31293

117959 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد المنصوري31294

26359 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مزوار31295

43160 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد وشاكو31296

148993 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اتغزافت31297

97500 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الرحالي31298

33680 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد تربيعت31299

ن31300 92607 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد محسي 
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

23805 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اعرابن31301

ي31302
 
77188 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ابان

ي31303
120599 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد هياضن

95121 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ناجح31304

141582 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مقوري31305

161353 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ابن احماد31306

185503 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد لوريكي31307

212856 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اسهلي31308

193888 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ايت نارص31309

ي31310 151718 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الذهتر

180085 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الفاطمي31311

162746 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد لعريش31312

164257 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بوعمر31313

194205 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مغالي31314

237170 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد  إمزيلن31315

227397 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد  المعناوي31316

ي31317
ن
114590 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمراد وعون

ي31318
25821 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمروان حموسر

77717 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمروة ايت وهالل31319

224772 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم مرادي31320

226326 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم مومن31321

62262 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن  بورحيم 31322

21750 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن اشمها31323

213119 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن احماد31324

127199 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمليكة بريم31325

77130 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمتن الغازيري31326

212086 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمتن اغالل31327

182777 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمني  ابوشادي31328

32520 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمولود بنحدة31329

ي31330
74777 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمونية اجواضن

212791 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتميمون كوميح31331

23021 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنادية وردي31332

108698 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنبيل ونناش31333
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أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

119221 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنبيل رغداوي31334

60461 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنجاة افقي 31335

55739 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنجاة كسيمة31336

130127 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنزهة متقالي31337

200128 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنعيمة ايت مبارك31338

ي31339
31283 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورالدين حستن

102535 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورة ابراهيمي31340

86657 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورة قطيب31341

27366 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهجر بصار31342

133068 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام ايطو31343

55034 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام الفطواكي31344

185516 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام  الكاطور31345

195412 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام  العماري31346

194852 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام الدوهو31347

119670 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهند منجلي31348

134885 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتواسمة العالم31349

و31350 193660 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتوليد شر

 فاضلي31351
ن 101322 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن31352 ن أمي  29242 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ي31353
 
ن سدوف 111162 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن  بن منصور 31354 189160 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن بواالكتاف31355 189880 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن بوزيان31356 164275 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن جمال31357 200527 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

48003 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف بنكتوا31358

212391 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف  عيان31359

104896 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيونس الربات31360

75584 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيونس لزعر31361

104541 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيونس ناجيب31362

25918 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيونس جمعاوي31363
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الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

123373 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأسامة فياللي31836

36755 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتإسماعيل زروال31837

54802 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتإسماعيل  المنصوري31838

177125 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتإسماعيل  العماري 31839

146155 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأمينة مجدي31840

اوي31841 65755 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتأنس  العرصن

48193 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابتسام معطوش31842

41568 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابتسام تعدي31843

142895 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم  أغاوس 31844

143664 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم  اوريل31845

62217 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم  بن سعيد31846

183015 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم وزاع31847

236684 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتابراهيم دزاز31848

ي31849
ن
97879 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحسان المدن

14883 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحماد الدرقاوي31850

103447 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد زكري31851

61559 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد الهوري 31852

ي31853
46098 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد كزيتن

ن31854 195694 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد بواحليير

ي31855
يفن 160298 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاحمد الرسر

22125 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتادريس احنصال31856

40347 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتادريس أبالغ31857

178279 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتادريس شطاح31858

122003 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسامة القادري31859

85586 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماء اشبع31860

172827 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماء فاضل 31861

66267 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماء  المنصوري31862

شاوي31863 52738 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل  الير

177300 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل عال31864

190519 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل بنتحمانيت31865

159783 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل نجلي31866

110150 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسماعيل اعيوي31867

94310 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاسيا مرصاد31868
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رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

28835 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتاكرام العروضي31869

ي31870
ن
126893 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسن كدران

133165 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسن  ابرعاش31871

199533 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسن ابلقاسم31872

ن  أقمرى31873 162481 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ن يزيد31874 93927 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ن بنجكي 31875 90720 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ي31876 ن أيت العرانر 127153 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ي31877  مجدونر
ن 34200 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ن  ايت الحاج31878 151684 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ن نفال31879 72154 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

  الجزولي 31880
ن 146226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ن المنترص31881 208929 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحسي 

ي اطلحا31882
144625 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالحنفن

102898 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالزهرة الغربة31883

ي هالل31884
ن
183035 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالزيتون

104473 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعدية فاريد31885

228746 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعدية  زاهدي31886

37243 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعيد  عدي31887

93180 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعيد هاشم31888

122927 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعيد بزوي31889

232544 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالسعيد خدى31890

قاوي لمفضلي31891
41359 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالرسر

ي31892
222884 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالطيب القاضن

ي أوفال31893
ن
159397 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمدن

208111 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن  عبدي31894

131208 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن الشاوي 31895

31198 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالمصطفن اتفراوت31896

79004 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتالياس اوبنهار31897

177229 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتامحمد حاضوض31898

62388 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتامينة أيت حدو31899

ي31900
ن
77226 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتانوار الحدان

179255 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتايمان رابح31901
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ي31902 188281 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتايوب  شانر

155007 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتايوب اشهري31903

129296 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبدر حيمود31904

98725 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبدر الدين  سالم 31905

27540 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبدرالدين العينوس31906

89728 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبديعة ايتشطو احماد31907

ى  الروم 31908 184705 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبرسر

104399 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبوبكر أوموي31909

14494 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبوجمعة باهوم31910

ى ايت ادريس31911 204717 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتبوشر

96811 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجمال ايت ابرايم31912

69629 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجمال العمري31913

221238 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجميلة مجاهد31914

145158 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجميلة امزان31915

17223 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجواد ربيع31916

21731 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتجواد أيت وقا31917

109928 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحجيبة زهار31918

141939 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسان احانو31919

222290 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن بوشاري31920

ي31921 182797 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن خبي 

152555 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن  بامقورن31922

90271 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسن  صاخط31923

ي31924
ن
21076 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء بنان

ي31925
85370 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء صديف 

168579 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحسناء داروانو31926

ي 31927
213707 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحفصة  حف 

83002 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحفيضة زمهتن31928

ي31929 139094 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحفيظة دهتر

164561 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحليمة اولحسن31930

136591 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحليمة واخي 31931

ي31932 120848 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمزة مجدونر

141953 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحمو اعراب31933

37166 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحميد المهداوي31934
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16605 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحميد بنسديرة 31935

115125 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحميد  امناي31936

196865 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحميد اغزف31937

188830 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان اوعولي31938

ي31939
ن
124939 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان اتلمسان

ي31940
176890 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان حسيتن

ي31941 142140 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان ايت عانر

180903 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحنان غزولي31942

ي 31943
ن
235006 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحورية  إكرن

45675 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتحياة امسيكي31944

ي31945
104634 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد رهموسر

44947 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخالد أيت لعريف31946

215248 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخاليد مساعد31947

174278 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة االزهاري31948

162450 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة اشمراش31949

145846 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخديجة وكوز31950

51541 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخليل طرفاوي31951

128394 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتخولة عتيق31952

91608 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترجاء  الرشدي 31953

103204 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد  العمري31954

91712 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد اورنيش31955

150483 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد الغزاوي31956

58270 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد التونسي31957

110826 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد بوالرشاد31958

111431 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد غافر31959

194939 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد ابدور31960

ي31961
65386 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد الحسيتن

187691 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد أعزيز31962

182277 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد جبور31963

ي31964
ن
134991 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد  العمران

73607 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد طهار31965

240395 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيد ايت الطالب31966

ي31967
204509 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيدة بونفن
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ي31968
ن
184989 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترشيدة العمران

123926 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضوان بوعامر31969

68918 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناترضوان شغوغ31970

ي31971
179566 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزايد أوحتن

20934 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزكرياء اعالم31972

87053 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزهرة شعبة31973

107837 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزهور كمال31974

17856 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزهي   أعاللم31975

146696 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزين العابدين الفاروق31976

يوة31977 100357 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزينب ارصن

156688 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتزينب الزهراء رضات31978

ي 31979
155590 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعاد  يزيتن

ي31980
212530 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعاد المحفوطن

ي31981
ن
171782 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيد علوان

112847 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيد ايت لحساين31982

144749 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيد بلقاسم31983

ي31984
112554 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيدة اليامتن

153843 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسعيدة  العماري31985

128564 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسفيان  بويكضاض31986

146720 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسفيان الحمري31987

168338 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسكينة الشمراخي31988

ي31989
47134 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسكينة مرضن

129414 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسلوى  بوكاجة 31990

83866 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسلوى اروهال31991

98631 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسمية  العرساوي31992

24497 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسومية موغات31993

228664 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتسي محمد سالم31994

111494 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشامة سمي 31995

قاوي تميم31996 130793 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتشر

165769 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصارة الجزولي31997

187819 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح بوراس31998

ي31999
ن
61659 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصباح كنون

75229 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء والشمش32000
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233231 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصفاء الزواوي32001

ي32002
ن
62222 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتصالح الدين معون

73691 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل السعيدي32003

79255 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعادل أقبور32004

48762 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االله الخداش32005

49241 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد االله االنصاري32006

42557 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحافظ صحبوض32007

172679 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحكيم امروس32008

160975 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحليم ليونسي32009

100484 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الحميد ليحضاري32010

ي32011
204662 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان بونفن

148321 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحمان اوبعدي 32012

ي32013
 
180692 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم مرزوف

ي32014
ن
189838 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم الصوف

127189 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم هيدور32015

211596 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم زاهد32016

47434 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم الحنصالي32017

168368 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرحيم زاهد32018

ي32019
159492 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الرزاق  الساخن

95490 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم شيبوب32020

44431 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد السالم معروف32021

37477 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد الزاهدي32022

73271 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الصمد مسكور32023

43995 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي ازناك32024

50946 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي المنصوري 32025

90804 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العالي  بوهالل32026

ن 32027 76247 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز يوكي 

191198 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز يزيد32028

ي32029
ن
154145 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز المكون

ي32030
 
99024 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد العزيز تاف

ي  العادي32031
ن
179756 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغان

ي جداوي32032
81813 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغتن

ي32033
ي الراضن

83677 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغتن
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قاوي32034 ي الرسر
177452 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الغتن

102731 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الفتاح بنسعدون32035

32036
44281 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الكبي  جفن

28532 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف أوزال32037

63689 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف اباها32038

190899 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف  النعيم32039

164536 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد اللطيف محب32040

58454 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا نايت اعمر32041

117800 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا الراسي32042

194501 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا الكابوس32043

114698 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا باللي32044

115797 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد هللا واخي 32045

33810 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد النارص  ايوب32046

93967 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الهادي ابوالوفاء32047

224152 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبد الواحد  بوكطية32048

14407 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالرحمان ابوكار32049

130429 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدالصمد رياح32050

16639 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبدهللا اتدغوت32051

109625 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعبال بلوش32052

159658 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعتيقة مسعودي32053

194407 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعثمان حميدوش32054

196236 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعثمان صحري32055

119639 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعــزيــز أمـــوتـي32056

23737 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيز الداودي32057

47657 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيزة فاضل32058

55583 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيزة بعكريم32059

162657 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعزيزة اوبرشا32060

79562 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعصام عشاق32061

ى32062 32341 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعصام اخي 

54029 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعلي ايت الحاج32063

149458 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعلي الزناد32064

111118 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعمر مجان32065

18430 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعمر  بنعيس 32066
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 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

13842 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتعيادة اوصاكم32067

48684 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفؤاد النارصي32068

ي32069
ن
101672 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاتحة عمران

69442 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة ايت عبد السالم32070

44970 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة بوتكجت32071

49737 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة  علو32072

148842 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء البطاح32073

122531 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء العمادي32074

214314 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء  خليل32075

176904 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء بالحو32076

186348 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء نوري32077

149759 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء العباسي32078

87988 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء النواري32079

114341 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفتح هللا الرشدي 32080

32941 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتفدوى فتح32081

182809 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتقاسم بويا32082

ة مكي32083 20152 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكبي 

50525 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتكريمة بنودة32084

35361 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن  حاسن 32085

105930 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن لمغاري32086

ي 32087
ن
99270 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن  العمران

183129 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن شويشوي32088

180851 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلحسن العاصمي32089

65695 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلطيفة  مرزوك32090

198601 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتلوبتن اعملو32091

ي32092
144902 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتماجدة مخفن

158385 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمبارك تاولي32093

75913 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسن  ايت كرداس32094

117445 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسن المتوكل32095

165654 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحسن الحمداوي32096

212971 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحماد  الجعفري 32097

215853 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد منعام32098

35127 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بيقت 32099

192من 21الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

59819 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد تحلبة32100

107751 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اوفقي 32101

ن32102 38331 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الموعي 

60420 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بورحيم32103

36682 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد فارس32104

103102 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد  بوتفلوست32105

ي32106
61372 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد العدلفن

106545 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد جعفر32107

172792 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد منصور32108

21563 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد معروف32109

77525 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد طريف32110

71568 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الفاضلي32111

180080 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد منصور32112

86189 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد حم32113

86788 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ايت احمد32114

178084 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد جمالي32115

177555 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مسلم32116

87307 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد فارس32117

194997 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد أهيو32118

19825 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بنماخي32119

63450 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد معروف32120

90782 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد فاضل32121

ي 32122
ن
66834 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد السليمان

91389 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اومكون32123

30954 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد فاللي32124

165574 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ازمي 32125

163295 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد  بوبري32126

161520 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ايت سيد ابراهيم32127

ي32128
98320 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد حرسر

160813 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد صبار32129

99591 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مهيم32130

173030 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد جمال32131

ن32132 114717 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد فني 
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

145405 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد اد سيدي بال 32133

117835 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد أدادس32134

143467 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد صائغ32135

111513 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد ايتبنعلي32136

ي32137
206837 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الحرسر

203598 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد بنعبد العزيز32138

140127 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد مفيد32139

ي32140
46660 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد خرشيسر

129798 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد كنوز32141

147503 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد  الجمار32142

17058 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد عدي32143

127626 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمحمد الحيطي32144

97318 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمراد  قربيس 32145

146645 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمراد بونارص32146

ي32147
159643 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم  الساخن

109541 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم يدير32148

118080 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم  اللماط32149

69979 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم الغول32150

26730 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم الحمودي32151

10536 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمريم حسينة32152

145285 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن فتوح32153

188714 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن افرياض32154

194605 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن بيكوة32155

ن32156   ملي 
57041 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن

52468 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن القاد32157

174009 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن أحتوش32158

212463 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن علعزي32159

164093 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمصطفن ايت رحو32160

49504 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمعاد بوالكرش32161

159796 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمنال أصابر32162

75344 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمنعم الغادي32163

94162 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمنعم  شاكر 32164

97635 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمني  زوباع32165
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 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

113665 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتموس المنصوري32166

ي32167
ن
81900 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمولود الزمان

اوي32168 10731 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتمولودة الخي 

199995 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنادية  يارور32169

ي 32170
ن
178380 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنادية الزيان

147691 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنادية الرمادي32171

32856 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنبيل مكافر32172

207293 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنبيل كوعمر32173

187299 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنجاة مجدي32174

امي32175
ن 136271 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنجاة الير

66611 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنرسين ايت تابيا32176

154883 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنسيمة باب هللا32177

96685 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنسيمة مزيــــغ32178

154585 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنعيمة الزاهري32179

49120 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنعيمة وسمكو32180

ي32181
ن
78127 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنعيمة يامان

84173 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنهال مبشور32182

158409 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنور الدين  ايت نارص32183

ن32184 178472 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورالدين تغفي 

209880 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورالدين اجبالي32185

20944 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورة افيون32186

218743 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتنورة جنابية32187

ي 32188 98632 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام الحرصن

اوي32189 ن 12114 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام الهير

68012 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام امزيل 32190

65803 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهشام بايموت32191

27345 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتهالل رابحة32192

209899 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتوجدان  حامدي 32193

ي32194
21477 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتوداد حنسر

142347 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتوفاء الجابري32195

94977 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتوليد ايت ادريس32196

ن الزهراوي32197 133929 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 

ن أبغوغ32198 199926 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتياسي 
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 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

13389 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيحت  العسولي32199

87821 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف تفروت32200

108159 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف لفراع32201

67116 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف ميمي32202

32886 ثانوية دمنات التأهيلية بدمناتيوسف ايت اعمارة32203
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية بدمناتأحمد البطاوري32453 87767 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتإدريس أيتلحادج32454 144465 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأسامة العالمي32455 101350 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأسامة أيت العيد32456 171404 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ف  مؤذن32457 ن التأهيلية بدمناتأشر 97273 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ف رزوق32458 ن التأهيلية بدمناتأشر 102803 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ف زكرياء32459 ن التأهيلية بدمناتأشر 46785 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32460
 
ن التأهيلية بدمناتإلياس وسالن 218052 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتإلياس مجغلي32461 36882 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأميمة  موادين 32462 96913 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن32463 ن األولبي  ن التأهيلية بدمناتأمي  24804 ثانوية يوسف بن تاشفي 

اوي32464 ن خرصن ن التأهيلية بدمناتأمي  107043 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن رضات32465 ن التأهيلية بدمناتأمي  116555 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن الكنشية32466 ن التأهيلية بدمناتأمي  94771 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأنس الغزوي32467 139598 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأنوار مكوس32468 189183 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأنوار وجدي32469 16061 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتأيوب أطرس32470 179415 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32471 ن التأهيلية بدمناتأيوب الصغي  137583 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32472 ن التأهيلية بدمناتأيوب العرانر 197942 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتابراهيم تميم 32473 49319 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتابراهيم العرمية32474 184865 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتابراهيم رفيق32475 101560 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتابراهيم بيطة32476 148132 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاحمد دراوي32477 219714 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاحمد بقالي32478 36930 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاسامة الهندي32479 138543 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاسماعيل  اكالو32480 41833 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاسماعيل بازي32481 198751 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاسماعيل بويمي32482 113127 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتاسماعيل هدان32483 47858 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32484 ن التأهيلية بدمناتاسية صير 232725 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ف الصلحي32485 ن التأهيلية بدمناتاشر 130304 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتاعال صالح32486 206211 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32487  وعتر
ن ن التأهيلية بدمناتالحسي  124809 ثانوية يوسف بن تاشفي 

قاوي بوخالد32488 ن التأهيلية بدمناتالرسر 10118 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالعسافر نادية32489 120061 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالمصطفن زرايدى32490 170391 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالمصطفن نادر32491 13285 ثانوية يوسف بن تاشفي 

32492
ن  برغي 

ن التأهيلية بدمناتالمصطفن 95264 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالمهدي فتاح32493 52482 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالمهدي المهدب32494 84576 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32495
ن التأهيلية بدمناتالنعمان نسفن 168788 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتالهام الصديق32496 10320 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتامال اكرادي32497 203019 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن الشكلو32498 ن التأهيلية بدمناتامي  145857 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتانوار المختاري32499 231115 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتانور ايت امبارك32500 110325 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايتصبيحا عماد32501 219849 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايخلف وعكال32502 218407 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايوب يوسف32503 172343 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32504
ن التأهيلية بدمناتايوب يزيتن 132588 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايوب حباش32505 179436 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايوب ايت اجو32506 48409 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايوب هندي 32507 94716 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتايوب ابزيز32508 158623 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32509
ن التأهيلية بدمناتبثينة ورضن 207968 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتبدر كمال32510 127931 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتبالل اللويزي32511 87838 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتبالل أمكار32512 109290 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتبوعزة عزيزي32513 10827 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتتوفيق النوري32514 226270 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي 32515 ن التأهيلية بدمناتجمال العنير 217834 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتجواد مبشور32516 192404 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتجواد الوالد32517 126541 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحافظ  بوالهناء32518 46055 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتحدو عتيق32519 87625 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحسام خويا32520 232690 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحسن غنمي32521 15416 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحسن يحيوي32522 121890 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحسناء مباركي32523 46936 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحسناء الصاهي 32524 217749 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحمزة أعيا32525 106298 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحمزة عبيد32526 106588 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ى 32527 ن التأهيلية بدمناتحمزة  بوشر 175977 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحمزة ادريسي32528 13797 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32529
ن
ن التأهيلية بدمناتحمزة حمان 20109 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحمزة اورير32530 119580 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحمزة المجدوب32531 52293 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحميد خلو32532 162003 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32533
ن التأهيلية بدمناتحياة لحسيتن 46225 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتحياة اهميش 32534 231794 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتخالد ايت مبارك32535 197404 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتخالد عكراش32536 69739 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتخديجة الحمداوي32537 170380 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتخديجة الهاشيمي32538 199753 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتخليل نجيب32539 205091 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترائد نجيب32540 147584 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتربيع قماش32541 59106 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32542 ن التأهيلية بدمناترشيد الناخر 166856 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترشيد ايت الطالب32543 141349 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترشيد عمري32544 118175 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32545
 
ن التأهيلية بدمناترضا الهان 52538 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي 32546
ن التأهيلية بدمناترضا  الغتن 94531 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترضا باعدي32547 203307 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن 32548 ن التأهيلية بدمناترضا  احسي  237308 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترضوان أعالم32549 44153 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناترضن زينون32550 82753 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32551 ن التأهيلية بدمناتزكرياء باخر 142194 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتزهي  دادس 32552 146518 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتزهي  فرشاخ32553 41356 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتزوهي  الرامي32554 131399 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسعاد ضامن32555 149639 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسعيد متوكل32556 192578 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسعيد الخياري32557 179459 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسعيد وخاعلي32558 161745 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسعيد بوهريس32559 177248 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان باحاج32560 169503 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان حشاد32561 190036 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان اشبا32562 51206 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان الداكي 32563 42219 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان صاموط32564 116105 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسفيان عاشور32565 229846 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسكينة افطيطيش32566 21031 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسليمان حبيب هللا32567 125123 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسماح احميدوش32568 97912 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسمي  الطاهري32569 170926 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسمي  ايت دادا32570 96963 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسمي  بوزيان32571 84881 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسناء اكزوم32572 108945 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتسهام  حميوي32573 211475 ثانوية يوسف بن تاشفي 

اكة32574 اف الير ن التأهيلية بدمناتشر 100642 ثانوية يوسف بن تاشفي 

اف صالح32575 ن التأهيلية بدمناتشر 13441 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ف الوداعي32576 ن التأهيلية بدمناتشر 94222 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتشيماء أطرس32577 133827 ثانوية يوسف بن تاشفي 

اوي32578 ن التأهيلية بدمناتشيماء بن الخي  220680 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتصالح لشقر 32579 50000 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتصالح العصعاص32580 224154 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتضح الفنجاوي32581 158671 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعائشة الفهدي32582 140165 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعادل ايت بركا32583 144249 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعادل كبا32584 195603 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتعبد الجليل كريم32585 177276 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32586 ن التأهيلية بدمناتعبد الحميد نوصي  230816 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد الرحمان كوسكي 32587 111931 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد الصمد لحمامي32588 205925 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد الصمد المنجا32589 30775 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد العزيز طها32590 46430 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد العلي سفيان32591 170641 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي المالكي32592
ن التأهيلية بدمناتعبد الغتن 146045 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي فاضل32593
ن التأهيلية بدمناتعبد الغتن 150905 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32594
ن
ن التأهيلية بدمناتعبد اللطيف حسا ف 168432 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد المجيد باهدي32595 147925 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبد المنعم  كراج 32596 169797 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالحكيم وخويا32597 79586 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالرحيم تبعندوست32598 202200 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالصمد  اللمي 32599 65626 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالعالي عتيق32600 239742 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالفتاح فقي 32601 65628 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدهللا ليشوي32602 206650 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالمول عبدالنور32603 191059 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعبدالهادي الريــــغ32604 101815 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32605 ن التأهيلية بدمناتعثمان شهتر 219586 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعثمان ايت عامر32606 115902 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعدنان اقالل32607 167227 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعزيز ايكان32608 115856 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعزيز فاكر32609 203313 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعصام  كريم32610 98815 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتعماد رشمون32611 65159 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتفاطمة الزهراء أمعطي32612 139553 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32613
ن
ن التأهيلية بدمناتفيصل بهنان 171431 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتكمال جواد32614 21408 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتكمال حجراوي32615 197650 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتكوثر شابور32616 149943 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتلحسن احنصال32617 133872 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتلطيفة بن قحر 32618 191181 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتليل بعنو32619 188337 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتليل مهداوي32620 87005 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحسن لحرير32621 75483 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد اكلي32622 204911 ثانوية يوسف بن تاشفي 

يدي32623 ن ن التأهيلية بدمناتمحمد الي  171804 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد بوامهيم32624 123911 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد المصليت32625 70116 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد الهرام32626 78178 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد شوراد32627 132386 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد اللوزي32628 179449 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32629
ن التأهيلية بدمناتمحمد البلغيت  83233 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد النوري32630 147923 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد عالمي32631 174957 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32632
ن التأهيلية بدمناتمحمد الروتتن 157993 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد حدادي32633 77304 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد عوام32634 114040 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32635
ن التأهيلية بدمناتمحمد ضاضن 142030 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي 32636
ن التأهيلية بدمناتمحمد  واثيف  105473 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد ابسكيض32637 111911 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ة32638 ن التأهيلية بدمناتمحمد جبي  41801 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد الخي 32639 20986 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد بوغنيسة32640 172470 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمحمد تقبيبت32641 220576 ثانوية يوسف بن تاشفي 

قاوي32642 ن الرسر ن التأهيلية بدمناتمحمد أمي  218490 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمراد اعدراوي32643 64172 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمروان فهمي32644 107404 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمروان بلعيدي32645 75829 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمريم  رازيق32646 168333 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمريم احديدو32647 137858 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمريم  الدومي 32648 78975 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32649
ن
ن التأهيلية بدمناتمصطفن مدن 186946 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمصطفن  اشبو 32650 122534 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن التأهيلية بدمناتمصطفن فائق32651 46178 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمصطفن ايت لحسن32652 97339 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمعاد المسعودي 32653 94950 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمعاد  بلمجدوب32654 72295 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمعاذ بانيض32655 173085 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمليكة أيوب32656 184753 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتمنصف فياض32657 94969 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتموس الحداوي32658 141645 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتموالي هشام هشامي32659 174051 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنبيل بوجو32660 143978 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنبيل مدن32661 192077 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنزهة نيمرواحد32662 71276 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنسيم مالح32663 35962 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنضال  خاشون32664 173549 ثانوية يوسف بن تاشفي 

يش32665 ن التأهيلية بدمناتنعيمة حير 52320 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنور الدين نجيد32666 198796 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32667
 
ن التأهيلية بدمناتنور الدين صادف 160510 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنورالدين حمداوي 32668 70467 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنورالدين اعيس32669 196342 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتنورة  محفوض 32670 147179 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتهشام بوكروم32671 192561 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتهشام  مدي32672 27800 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتهشام وحمي32673 155962 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتهيثم محب32674 23948 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتوحيد سمان32675 131655 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتوفاء  عكروط 32676 181587 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32677 ن التأهيلية بدمناتوفاء اخت  171296 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتوليد زين العابدين 32678 96085 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32679  لحبانر
ن ن التأهيلية بدمناتياسي  205001 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32680  اوعتر
ن ن التأهيلية بدمناتياسي  131125 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن  نايت عبو32681 ن التأهيلية بدمناتياسي  72551 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن اسيد32682 ن التأهيلية بدمناتياسي  152895 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن الهناوي32683 ن التأهيلية بدمناتياسي  140358 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ن فاهيم32684 ن التأهيلية بدمناتياسي  178937 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن جدة32685 ن التأهيلية بدمناتياسي  86120 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن دوميا32686 ن التأهيلية بدمناتياسي  234420 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف زكري32687 67327 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف ايتمري32688 67311 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف  فنكاري32689 200359 ثانوية يوسف بن تاشفي 

خت32690 ن التأهيلية بدمناتيوسف  اتير 77955 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32691
 
ن التأهيلية بدمناتيوسف  رازف 142217 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف زيدان32692 99326 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف المزوري32693 64009 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف جعفري32694 188054 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيوسف بلعروسي32695 124948 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ي32696 ن التأهيلية بدمناتيونس لعتانر 202906 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيونس  زاوي32697 145925 ثانوية يوسف بن تاشفي 

ن التأهيلية بدمناتيونس ايت باميلود32698 128190 ثانوية يوسف بن تاشفي 
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأسماء طوبطوب32757 18663

ي32758
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأيوب عثمان 38003

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأيوب علوي32759 66983

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتابراهيم ززولي32760 90262

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتاحماد  الصديق32761 144210

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتادريس خرواش32762 173231

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتاسماعيل شاهي32763 21875

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتاسماعيل هرير32764 84167

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالسعدية عزيز32765 37987

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالمامون  جدع32766 39064

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالمصطفن الدادسي32767 106774

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالمصطفن  ايت حدو32768 50084

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتالمكي أزروف32769 187063

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتايت حمو اداود عبد الواحد32770 170643

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتايوب وشعو32771 88902

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتايوب االحباب32772 86404

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتايوب ايت حمو32773 189191

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتبراهيم برعوز32774 162551

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتبرحو لعميميش32775 188254

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتتوفيق بومركود32776 96174

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجمال خويا 32777 203135

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجمال إغرمومري 32778 41364

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجمال اشو32779 223958

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجمال جابا32780 132516

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجواد اهوار32781 113824

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتجواد الحدجاوي32782 227379

ي32783
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحسن عاطفن 184919

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحسن توفيق32784 170510

فاوي32785 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحسناء الرسر 18997

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحكيم وملوك32786 65077

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحمزة رمضان32787 127893

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحميد المرزوق32788 192329

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحنان  مبارك32789 75596
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحنان الغول32790 136075

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتحياة  موايا 32791 205727

ي32792 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتخديجة الهير 138478

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتخولة بوالزيت32793 61901

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناترجاء عاشوري32794 100548

ي32795
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناترحو اليوسفن 17733

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناترشيد عادل32796 37592

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتزهور مطيع32797 124452

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتزهي  اإلدريسي32798 19285

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسعاد اعالوش32799 33455

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسكينة بحاري32800 41196

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسمي   الباز32801 138254

ي32802
ن
بان ة الرصن ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسمي  131940

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسناء فرحات32803 82516

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسناء  وخلو 32804 172687

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسناء أردوش32805 187120

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسناء الخطاب32806 12173

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسهام  بالوش32807 64025

ي32808
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسهام الرحمون 183429

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسهام بهالوي32809 227898

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتسوفيان اتغيام32810 158123

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتصباح ازروال32811 105806

ي32812
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتصالح الشبان 99837

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتصالح حياخي32813 97844

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعادل بوتنخار32814 83718

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد االله لمغيلي32815 60330

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد االله ابيهي32816 92985

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الجليل المفهوم32817 151264

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الحميد القشتولي32818 145193

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان  العارف32819 226876

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم  سحيم 32820 138849

ي32821
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الرزاق لحميان 63782

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الرزاق مستور32822 140902
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الصادق امزيل32823 165883

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الصمد  طاهري32824 88400

ي32825 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد العاطي طعارخر 149941

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد العزيز كريم32826 93841

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الغفور ازياد32827 49359

ي الشهبة32828
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الغتن 95285

ي  القجار32829
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد الغتن 60971

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف السهلي32830 77896

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف اونارص32831 166727

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبدالكبي  رضات32832 156333

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبدهللا  بولحسن 32833 88176

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبدهللا السباعي32834 105226

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعتمان الناظر32835 87001

ي32836
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعثمان مصطاف 180233

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعصام احريش32837 129012

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعماد الملكي32838 161337

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعمر الشابلي32839 99210

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعيس زبرون32840 72746

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفؤاد ربيغي32841 30748

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفؤاد غزيلي32842 87171

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الجابري32843 77122

ي32844 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفدوى الطهي  225758

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفضيل هشامي32845 42808

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفطومة  المنصوري32846 94217

ي32847
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتفيصل القرسر 87328

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتكوثر المبتوث32848 198036

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتلحسن تمسكينت32849 136114

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتليل لهديلي32850 101445

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحسن صاطوري32851 150130

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد مونا 32852 142382

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد  الهواري32853 92892

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد بنيكو32854 48074

ي32855
 
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد  عمران 31945
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ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد شهبون32856 112748

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد امحول32857 100395

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد زرزة32858 25840

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد اسحلي 32859 165155

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد معطالوي32860 213224

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمراد العاللي32861 83466

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمريم  زوهي  32862 95009

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمصطفن بوشوى32863 78687

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمصطفن بوست 32864 68307

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتموالي عبد اللطيف  صابر32865 120800

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتميمون  اسدرام 32866 120705

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنبيل شعطيط32867 225978

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنجاة آيت عمرو32868 229987

ي32869
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنور الدين  الحقيف  151100

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنورالدين احتسن32870 182666

ي 32871
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنورالدين البوزيان 157875

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنورة اهتوتو32872 86041

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهجر  عزراوي32873 21298

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهشام  حمامي32874 140721

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهشام لعرج32875 133041

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهشام الحيان32876 15050

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهشام ازغاري32877 192655

ي 32878
ن
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهشام ايت الحناف 28719

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهند فضيلي32879 139827

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهنو  مرشید32880 109610

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتودادة  اولعيد32881 111737

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتوفاء آيت طرخ 32882 33722

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتوفاء مبديع32883 178293

ن جوهري32884 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتياسي  15942

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف احمايمو32885 102305

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف ادجغي 32886 193384

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف عجيك32887 20807

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف اكلي32888 132635
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ي32889
ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف القرسر 56847

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيوسف بوتحروست32890 68290

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتيونس عاطف32891 148222
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ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأحمد السعدي 33217 158343

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأمال سحيت33218 20358

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأمينة العمري33219 97388

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتإيمان شوت33220 26027

ي33221
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتإيمان  القريسر 180101

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأيوب ليجماع33222 149936

ي33223 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتأيوب تونر 38465

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتابراهيم  أعياط33224 110602

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتابراهيم جوهر33225 218961

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاحمد  اوريل33226 19511

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاحمد كركاش33227 79557

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسامة افكيس33228 147046

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسامة بنغاء33229 95772

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاسماعيل بومار33230 11430

ن اسكور33231 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالحسي  209646

ن ويسكي  33232 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالحسي  146261

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالسعيد  معتمد33233 35560

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالسعيد اوموي33234 154168

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتالهام الراعي33235 139278

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتامال جفي 33236 127493

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاميمة ووال33237 124480

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتاميمة تسكل33238 78079

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتايوب والباشا33239 32350

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتايوب اوفاطنة33240 12822

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتايوب واغزاز33241 135832

ي33242
ن
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجمال  العمران 204706

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجهان  النكاوي33243 65425

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجواد النوري33244 138456

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجيهان بنشكرة33245 75158

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتجيهان صندي33246 214992

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسناء وتمغارت33247 182664

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحسناء العالوي33248 216258

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحفيظة عباسي33249 42770
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ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحميد امزكان33250 181433

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحنان وعالي33251 142222

ي33252
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتحياة القريسر 150501

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخالد فاهم33253 122453

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخالد ملوكي33254 201647

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخالد  فطماوي 33255 157236

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخالد بوعمر33256 104086

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخديجة أيت عزيزي33257 81696

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتخديجة  جوهري33258 79512

ن33259 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترجاء اسبعي  153226

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترجاء ابن حدا33260 87970

ي33261 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناترشيد ايت عتر 101517

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزكرياء زيدان33262 61541

يش33263 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزكرياء بي  44368

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزنبة زرقاوي33264 135174

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزهور ويشن 33265 236591

ي33266
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتزوهي  أكتن 144066

ي33267 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسارة لكمي  79594

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسعد بوزيد33268 215141

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسعيد الحلو33269 39505

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسفيان جراري33270 11542

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسفيان عالوي33271 196198

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسفيان بولواز33272 116811

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسكينة ظهي 33273 174849

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسلوى فالت33274 184624

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسهام بن ايشو33275 61602

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسهام بولحروف33276 127261

ا33277 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتسيهام أخي  40154

ف عوبيد33278 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتشر 56113

ف الدين عز33279 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتشر 100755

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتصفاء األسوي33280 44510

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعادل الفاطمي33281 80812

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الحميد  مؤتمي  33282 204000
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ي 33283
ن
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان  العمران 185142

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم عاتق33284 131225

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم بن عمر33285 118506

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد الكريم ايت منصور33286 17121

ي33287
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف العريسر 90565

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبد هللا اعمر33288 125179

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبداالله طالب33289 86045

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدالرحيم عماوي33290 79772

اعت33291 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعبدهللا تشير 142634

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعزالدين العابدي33292 230772

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعزيزة الرمادي33293 147004

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعصام اوزال33294 210845

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعصام الفتاكي33295 75238

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتعمر غالم33296 129309

ي33297
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتغزالن ورسر 122083

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتغزالن سقراط33298 224417

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفاروزة الصبار33299 124712

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء رضوان33300 108995

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء كروم33301 103205

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتفوزية هرامة33302 47178

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتلحسن عبو33303 105727

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحسن زيدان33304 51726

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحسن قافو33305 53043

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحسن لعياطي33306 92269

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحماد زيدان33307 175244

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد تنضوفت33308 160528

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد مليج33309 122392

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد ايت احساين احدو33310 44527

يف33311 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد شر 189495

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد مشكور33312 173844

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد وبعوز33313 142901

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد  ايت خافو33314 161122

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد حموش33315 109204
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ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد الفولي33316 179961

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمحمد اوالطالب33317 126414

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمراد النارصي33318 10859

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمراد احمو33319 130201

ي33320
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمروان عرسر 93333

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم رحمون33321 187385

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم  قاسمي33322 149098

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم اومسعود33323 81198

م33324 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمريم وعي  190225

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفن العروسي33325 179785

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفن عمراوي33326 67791

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفن بليش33327 13963

ي33328
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمصطفن القاضن 147236

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتمهدي ايت مالك33329 97097

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنبيل بوخريصي33330 17225

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنجاة المكرود33331 138987

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنجوى حلمي33332 92840

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنورالدين فوزي33333 75684

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتنورالدين شيفاوي33334 158267

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتهشام بوزاد33335 12006

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتهشام اتكو33336 34184

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتوليد مداح33337 170758

ن السوداري33338 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسمي  34144

ن مرادي33339 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  191008

ن ايت ميمون33340 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  67920

ن الزماندي33341 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  73970

ن والمختار33342 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتياسي  227781

ن عالوي33343 ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيسي  143900

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف اوتاب33344 154185

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف غلوسي33345 178883

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف الفاطمي33346 71141

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف  بوشقور33347 36600

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف عوين33348 117984
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33349
ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف حرصن 214181

ثانوية موالي اسماعيل اإلعدادية بدمناتيوسف ماديش33350 123104
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأسماء مسليم33740 85257

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتإلهام بوقدير33741 122942

ي33742 ن خي  ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأمي  235705

ي33743 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتأيوب  صابي  164285

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتادريس حنصالي33744 211265

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسامة  بيضان33745 106569

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماء حمديس33746 135899

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماء باري33747 15572

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل اشبان33748 10074

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل جباري33749 61252

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل رشيد33750 125221

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتاسماعيل اباش33751 134901

 الحنصالي33752
ن ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالحسي  121550

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالسعدية مليح33753 112420

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتالمهدي مديح33754 197924

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتامحمد خاموح33755 124631

ي33756 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتامنة ناخر 83073

ن قجيم33757 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتامي  211721

ن الرائيس33758 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتامي  167526

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتانس شامو33759 212941

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايمان برطوط33760 176016

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايمان اغريس33761 27327

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب جمال33762 81181

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب فوزي33763 154279

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتايوب نوري33764 161141

ي االدريسي33765
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبثينة الجرمون 30925

ي33766
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبدر  مسكيتن 29447

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبدر زيزال33767 32292

ى انسل33768 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبرسر 27664

ي33769
 
ى رزوف ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتبرسر 236732

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتثورية  الفتح 33770 200198

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجمال حجراوي33771 56414

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجمال الدين عضيم33772 39855
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجميلة بن عمار33773 163371

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتجواد فريد33774 20070

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسن وشتاشن33775 74133

ي33776
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسن الحدوسر 104591

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسناء  اكسار 33777 79078

ي33778
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسناء تجان 143944

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسناء  يوسف 33779 137994

ي33780
 
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحسناء الحارن 191102

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحفيض حدادي33781 186478

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحفيظة معزة33782 69095

ش33783 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحكيمة الير 140378

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحمزة اوعزى33784 120757

ي33785 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحمزة العنير 60342

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحميد الدرعي33786 104530

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحميد  بوفردة 33787 208305

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتحميد فالخي33788 42496

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتخالد بوست 33789 132877

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتخديجة بن سيسان33790 25513

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتخديجة اوعبود33791 64757

ي33792
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتخليد يوسفن 60030

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترجاء األسوي33793 44113

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد بقاس33794 120251

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد ايت بوشوي33795 132786

ي33796
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد الظتن 133745

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد فراع33797 151312

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد المومن33798 198649

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد موساوي33799 211144

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد بحمي33800 182710

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد مجان33801 151352

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترشيد  شكي 33802 227919

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناترضوان ايت بنعيس33803 49933

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزينب  الرغاي33804 133653

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتزينب بوجديك33805 91097
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسارة مكور33806 37316

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسارة اهضي 33807 164004

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيد ايت اقديم33808 150057

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسعيدة موشت 33809 101809

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة رحيمي33810 153619

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسكينة قاسمي33811 211104

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسناء  ايت تعموت33812 137489

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسهام دوهو33813 32944

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسهام بورخي33814 122097

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسومية ورحو33815 55517

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتسومية ورباط33816 57957

ي 33817
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصفاء  مدان 52029

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصالح الدين دوهو33818 147265

ي33819
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتصالح الدين الحسان 212015

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتطارق شفيق33820 122504

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعائشة  المنور 33821 15405

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعادل  أوشي33822 220357

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الجليل  هرى33823 98635

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الحق أيت الجياللي33824 42455

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان امزر33825 90356

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم ناجم33826 197203

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الصمد أمخو 33827 161433

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الصمد بركايو33828 167347

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الصمد حبوش33829 119774

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد العزيز باكا33830 26873

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد العزيز  خدى33831 64694

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد العزيز  فوزي 33832 145121

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد الكبي   الخسيم33833 65539

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد هللا خويا ابراهيم33834 70991

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبد هللا ايت علي33835 173250

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعبدهللا بوربيط33836 177320

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعلي موجان33837 102228

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعماد حالل33838 186777
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اح33839 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتعمر اشر 95015

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاتحة بن تواحيت33840 179580

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة وتفلغات33841 96754

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  اليسامي33842 132712

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  أيت لعريف33843 112318

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء موماد33844 155065

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفاظمة بويمي33845 64498

ي 33846
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتفدوى  مدان 52285

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتقرواوي عماد33847 11840

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكريمة امراغ33848 193924

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكريمة شالل33849 105514

ة بوحاجة33850 ن ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكين 164183

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتكوثر اوقديم33851 135919

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلبتن اوربيط33852 167324

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتلحسن شهيد33853 143753

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتليل  فضلي33854 83557

ي33855
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحسن الحمدان 18698

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد االزودي33856 57929

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد قوري33857 22581

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ازلماضن33858 166603

ي33859
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد اكتن 219292

ي33860 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الطناخر 22990

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ناجم33861 173046

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد اكركاري33862 106596

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد زغار33863 106336

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد ايت البوهالي33864 203798

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد  نعيم33865 101011

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد  بوفارس33866 133961

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد رياض33867 146093

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد دريسو33868 148067

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد مني 33869 163831

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد الشامي33870 120249

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد صابور33871 144770

192من 47الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد لعشي 33872 171330

ي33873 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد طالتر 112857

ي33874 ن البصي  ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمحمد امي  194060

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمديحة واخي33875 165463

ي33876
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمروى الحستن 108047

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم شامو33877 203340

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم ليم33878 124627

ي33879
 
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم صدف 48669

ي33880
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمريم الصفصاف 107131

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمصطفن خويا ابراهيم33881 67281

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمعاد أبركوكس33882 51346

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمليكة همو 33883 139809

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتموالي اسماعيل  الفاللي 33884 125913

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتمولود أزضوض33885 134615

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنادية  بومهدي 33886 124775

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنارص جميل33887 184306

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنبيل عال33888 75832

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنجاة صبار33889 223468

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنعيمة  المركوا33890 68877

ي33891
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنعيمة رضوان 129049

يف33892 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنعيمة أوشر 101933

ي33893
ن
ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنهاد الريحان 96557

ام33894 ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنهيلة الكي  13093

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنورا امدجعب33895 31253

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتنورالدين امروس33896 61861

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهاجر العيبود33897 126335

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهدى العمري33898 48374

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهشام بديع33899 165722

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهشام ارحو33900 110457

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهشام بنغانم33901 50482

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتهند رمضان 33902 60644

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتوداد بن خوى33903 176294

 كرومي33904
ن ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتياسي  65422
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ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف مهموز33905 181214

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيوسف الزاويت33906 181772

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيونس ساحة33907 51573

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيونس عباس33908 46976

ثانوية إغيـر اإلعدادية بدمناتيونس أبري33909 225340
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأحالم أعبودو34443 134925

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتإكرام زكي34444 72520

ار34445 ن ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأمال إمي  72006

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأمال بن الفقي 34446 24753

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأميمة ناسور34447 105925

ي34448
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابتسام حناف 76705

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم شكري34449 79437

ي34450
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم  الراضن 48438

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم صفصاف34451 120011

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم  ندير34452 101735

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاحالم  مازوز34453 146406

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتازهور مجدي34454 145770

ودي34455 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسامة الير 96503

ي34456
 
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماء  اكون 98271

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماء بن العالم34457 138542

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماعيل ازو34458 136644

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماعيل أحنصال34459 215050

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماعيل  ابوح 34460 216785

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسماعيل اوطوف34461 126486

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاكرام الهواري34462 162813

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحبيب جداوي34463 49182

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحسن علوان34464 150590

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحسنية  شلغوم34465 90563

ن الفالخي34466 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحسي  96502

ن حنتوم34467 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحسي  74821

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالدي محمد34468 65245

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالزهرة مشهوري34469 65955

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالسعدية الفهمي34470 24320

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالكدري الحبيب34471 162353

ي34472
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالمحجوب  الحنفن 64597

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالمصطفن النوري34473 46075

ي34474
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالمصطفن ارضن 194155

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالهام البداوي34475 77604
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالهام ايت نارص34476 63881

ي34477
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالهام ركان 68357

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتايمان حداوي34478 117537

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتباسو اعوري34479 107171

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبديعة البكاري34480 37428

ي عمر34481
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبست  162118

ى ايت مسعود34482 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبرسر 57284

ى كحبس34483 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبوشر 127379

ى بنحسو34484 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبوشر 101333

ى الركيك34485 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبوشر 114896

ى لكطارنة34486 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبوشر 237418

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبوعزة دردور34487 117599

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتتمر عبد الفتاح34488 55614

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتثورية  امزيلن 34489 123712

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجليلة جعوان34490 49334

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجمال حدمي34491 223084

ي34492 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجمال الطيتر 195047

ي34493
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجمال الرضن 119788

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجمال أتكرامت34494 198743

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجواد ايت بوحدو34495 105458

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجواد ازيفان34496 62744

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحادة  احنصال34497 180405

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحبيبة  وحسوا34498 35559

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسام الدين  الوفودي 34499 105348

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسن جالل34500 94736

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسناء فراخي34501 24418

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسناء بولنوار34502 75781

ي 34503
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحكيمة  الفزن 206354

اكات34504 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحليمة الير 203502

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان حموشة34505 56481

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان علم34506 47761

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان لهريمي34507 167100

ي34508
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان الحنفن 118636
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان حصار34509 113803

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان ازلماض34510 86905

ن34511 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان شتاشي  152434

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحورية صليحي34512 189098

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة اخلف34513 125128

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة تغدوين34514 160458

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة شتاش34515 154912

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد رشدي34516 148341

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد كجعوت34517 30040

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد لمودن34518 27290

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد اشعيب34519 103448

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة نعيمي34520 45100

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة  بايد34521 187675

ي34522
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة صديف  56100

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة افطو34523 104721

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة صدرى34524 187968

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة اوكيلي34525 179220

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة الزكراوي34526 159007

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة مستنرص34527 72877

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة بوتمنث34528 110007

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة ويبمح34529 139866

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة عدالش34530 167280

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتداودي اسية34531 77062

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتدنيا العرسي34532 30367

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتربيعة أقديم34533 203571

ي34534 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء بوشر 43864

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء باهيل34535 27437

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء الفاللي34536 41584

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترشيد كعلوز34537 154200

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترشيد بروز34538 79852

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترشيد مندير34539 102021

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترشيد قاسم34540 125301

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترشيدة بومكماك34541 147466

192من 52الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي34542
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترضوان بنان 134743

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترضوان الحرار34543 167958

ي34544 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترضوان بن ناصي  102571

ي34545
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترضوان الحافطن 181953

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترضوان تندوفت34546 105233

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزكرياء امحدوك34547 57422

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزكرياء نارص34548 172965

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزهرة القيسي34549 202431

ي34550
 
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزهور دمنان 63105

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزوهي  اروى34551 43885

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعاد لغريسي34552 12733

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعاد كمال34553 201195

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعاد أتحسيت34554 129448

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد بن خويا34555 166354

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد بن الحاج34556 112577

ن34557 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد حني  229182

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيدة خلوق34558 104483

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيدة ورحمان 34559 56982

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسفيان السائح34560 43389

ي34561
 
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسفيان الصادف 151378

اك34562 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسفيان بوشر 43459

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسكينة عزان34563 76453

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسكينة اشعيب34564 175016

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسكينة المكاوي34565 132805

ي34566
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسكينة األميسر 73586

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسلوى اجانا34567 55523

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسلوى بوري34568 156784

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسلوى البوجعودي34569 181537

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسليمة اخروب34570 20191

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسماح الهاشمي34571 90198

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمية باتو34572 198106

ة شمرخي34573 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  96145

ة وردي34574 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  26754
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ة تغفيست34575 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  126978

ة   أوزيزي34576 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  148495

ة وكريرش34577 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  48070

ة خيو34578 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  166288

اف34579 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسناء شر 96349

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسناء المؤدن34580 85777

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسناء اخوني34581 151902

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسهام نعيم34582 124671

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسهام السماللي34583 102381

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسهام ايت سي احماد34584 34457

ي34585 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشادية لحبي  184007

ف بوطانوب34586 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشر 77202

ي34587 ف الطنحر ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشر 43368

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشيماء شهاب34588 25304

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصالح طالوي34589 220578

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصباح صلحاوي34590 189207

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصفا بن الفقي 34591 25096

ي االدريسي34592
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصالح الدين الجرمون 52395

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصوفية فراح34593 176634

ي34594
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصوفية الصفصاف 53997

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتطارق لبحر34595 106485

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتطارق بوسالم34596 174358

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعائشة آيت بوشوي34597 28453

ي34598
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد االله معون 61662

ي34599
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد االله المروان 163165

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الجليل أكوز34600 177929

اح34601 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الجليل الير 235734

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الحكيم  بنفاضل34602 150684

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الحي ركطاوي34603 150880

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الحي التايم34604 215418

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم أحانو34605 39369

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الرحيم جليل34606 122107

ي34607
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الرزاق القاضن 85287
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الرزاق بلجديد34608 99638

ي34609 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد السميع البحي  83391

ي 34610
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد العزيز  حستن 156006

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الفتاح  الحيان34611 136718

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الكريم خويا34612 58624

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الكريم مستور34613 31674

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف بوغابة34614 115734

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف زايدي34615 137480

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف جمال34616 96058

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد هللا سالك34617 154214

ي34618
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد هللا مخلوف 230996

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الهادي مرفوق34619 149984

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الهادي ايت وعزان34620 185303

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الواحد مالك34621 109727

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالحي بوالراس34622 210441

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالحي الفولي34623 143767

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالرزاق أمزيل34624 167057

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعتيقة مالل34625 179556

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعثمان سمي 34626 72196

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعز الدين  جدار 34627 152152

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعزالدين أبورك34628 77439

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعزيزة تونسي34629 118460

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعصام حماد34630 109003

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعلي ايت ميمون34631 143839

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعواطف احسو34632 22339

ي34633
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن سكتان 143189

ي34634
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن الراضن 77796

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغسان بزيوي34635 54275

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاتحة العطار34636 12281

دوز34637 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  الير 122020

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة وعزاوى34638 150331

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة بوخدادي34639 104321

ي34640
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة المهدان 84333
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة ايتشتاش34641 165892

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة وغديش34642 38741

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  اوتموح 34643 39088

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  اوبلحسن34644 132632

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة ايت درى34645 27749

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة امامي34646 187302

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الوحاسي34647 93804

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة حمداوي34648 11089

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء حميد34649 119273

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء منيالي34650 167360

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء المعزوزي34651 38263

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الرويسة34652 124509

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء احمروش34653 150992

ي34654
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء العون 61111

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء  المنصوري34655 60921

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الشعشاع34656 58770

ي34657
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الرضوان 20728

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بوتسمت34658 122787

ن34659 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء مسكي  105958

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطيمة الطالب34660 207395

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة شكوندي34661 97146

ي 34662 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة الدهتر 117873

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفتيحة مرزاق34663 30458

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى عمراوي34664 102772

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفطومة عالمي34665 160675

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريم وشافغي34666 121366

ي34667
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة عاطفن 200584

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة  شكي 34668 161069

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة بروك34669 83805

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة اهروي34670 109982

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة برقوش34671 63478

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة ايتعلي اموح34672 90307

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة صولحي34673 94416
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكريمة شقيوي34674 123162

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكمال سولوكي34675 131243

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكمال باكري34676 26493

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكوتر اخواجة34677 161304

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكوثر السبيع34678 135088

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلبتن كمال34679 112084

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن  بنتيفاست 34680 42061

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن زيدان34681 188377

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلطيفة أقران34682 82590

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلطيفة صابري34683 124238

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلمياء بولحروف34684 88015

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل  وقشميح34685 213308

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل  أجبلي34686 137311

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل اهالل34687 50557

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل قديري 34688 187869

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل عياط34689 84583

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمجيدة عزوز34690 65155

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحماد هالل34691 155474

ي34692
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد الغدويتن 50639

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد شكري34693 124153

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد العبيد34694 103733

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد المجداوي34695 99805

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد قدوري 34696 192006

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد ايت ادرى34697 105451

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد رفغي34698 102249

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد معطاوي34699 129498

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد دوهو34700 198653

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد مرابطي34701 183940

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد شماوي34702 43542

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد  مرغادي34703 88957

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد ايت صالح34704 148263

ي34705
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد ستان 163289

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد بوطويل34706 183709
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد بركان34707 26719

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد العمري34708 12314

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمراد بلزعر34709 198438

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمراد العاللي34710 148418

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمراد صبار34711 88287

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمراد ازرايك34712 61010

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم كمال34713 98530

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم الفرساوي34714 38401

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم ايت بن لفقيه34715 76496

ي34716
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم لوطفن 189988

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم  الشقراوي34717 200403

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم اكلزي34718 97590

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريمة اومالك34719 148208

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن  ابورك34720 104816

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن شفري34721 33663

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن الصبان34722 101334

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن المجودي34723 107237

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن  الشناق 34724 59321

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمنية  صابري 34725 130352

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمينة النرصي34726 214035

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمينة الزاكي34727 70017

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنادى عادل34728 202433

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنادية هرامة34729 75155

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنادية بوحمادي34730 101796

ي34731 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنبيل مجدونر 121094

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنبيهة  بدوش34732 154197

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجاة الناصي 34733 182810

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجاة زوابرا34734 117203

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجاة القدوسي34735 68890

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجوى واوالى34736 117223

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنخيلي فاطمة الزهراء34737 125103

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنزهة حراركي34738 187544

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنزهة  فائز34739 170846
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمة الزين34740 104814

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمة شوعي34741 131561

اعت34742 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمة تشير 182015

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمة الحافظ34743 100060

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمة بوخريس34744 125794

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنعيمىة اوليضاض34745 202101

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنوال  اهنانض34746 132430

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنوال محفوظ34747 133404

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنوال بوستة34748 100040

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنورة تدارت34749 168565

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهاجر ايت حمو34750 104998

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهدى اتبي 34751 186914

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام  وجوظن34752 202591

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام سمان34753 157491

ي34754
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام الغنوسر 72724

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوجدان أبوالطيب34755 143931

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوداد فالخي34756 181832

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتودبع الهموري34757 210492

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوفاء هريمو34758 148992

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوليد لعكاد34759 74564

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوليد علوش34760 47388

ن لوبد34761 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسمي  48855

ن علوش34762 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  35386

ن أقدوس34763 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  20154

ن  السائح34764 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  89516

ن الحوات34765 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  167717

ي34766  العشانر
ن ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  116664

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيوسف بن حسي34767 213849

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيوسف صالحي34768 178115

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيوسف زينون34769 71015

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيونس حراز34770 88044

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيونس بوقرون34771 61105
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأسماء  أيت وعزان 35028 98766

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتإسماعيل سمي 35029 117656

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأسية الزعيمي35030 95080

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتإكرام وختار35031 160028

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأيوب امسحار35032 96038

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتأيوب لعطور35033 195438

ي35034 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم الشهايتر 124664

ي35035 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتابراهيم اكركحر 36509

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاحمد التدالوي35036 92360

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاسامة بنعبد العزيز35037 143544

ي35038
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاكرام رشدان 211060

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتاكرام مازين35039 107402

ن35040 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالحسن أمي  76891

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالزوهرة      الزبيدي      35041 174221

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالمصطفن  ياحفيظ35042 170759

ي رشيدة35043
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالمومتن 22083

از35044 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتالهام امي  127167

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتايمان رفيق35045 48100

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتايوب شبالوي35046 121564

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتايوب علي وعمر35047 27658

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبدر اوسعدن35048 128839

ي35049
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتبدرالدين مجوان 55905

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتتوفيق زنوري35050 53746

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتجواد هرك35051 118213

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسن أبقاس35052 117471

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسناء عفيف35053 79119

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسناء سالمي 35054 75970

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحسناء شكي 35055 110374

فوي35056 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحفيظة شر 63695

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحكيمة براهيمي 35057 123339

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحنان بحلحال35058 117781

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة ورحو35059 108391

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة ابابا35060 60227
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتحياة خشون35061 236424

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد بهولي35062 153222

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخالد بومور35063 41279

ي35064 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة القتتر 152447

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتخديجة مسليم35065 85107

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتدنيا ذاكر35066 79956

ي35067 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتراندة دراخر 46749

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء حديم35068 77088

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء لمنور35069 77373

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناترجاء خرازي35070 217444

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتزينب قزباري35071 54527

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعاد حفوظ35072 219078

ي35073 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد زهي  200690

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد خويا35074 223031

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيد وعصام35075 68281

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسعيدة  اكرام 35076 144481

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسفيان بوجان35077 18909

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسفيان بوطاهري35078 224217

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسكينة بودرقة35079 216958

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسلوى فداوي35080 92529

ة بونو35081 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  154818

ة  العلوي35082 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسمي  128696

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسناء  عربوي35083 127555

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسناء احريزي35084 91003

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسهيلة النوخي35085 164952

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسومية زعيطي35086 193113

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتسومية بوعزاوي35087 16998

ف الغزالوي35088 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشر 188074

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشيماء ايت عكي35089 54423

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشيماء حافيظ35090 82877

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشيماء ايت موالي35091 24512

ي35092
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتشيماء مطفن 233004

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصالح رحمون 35093 90856
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصباح   اخبوز35094 175627

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتصفاء حجيب35095 169174

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعائشة يدير35096 93530

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعائشة قرواوي35097 62080

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد االله ادومزي  35098 95898

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الخالق عابيد35099 145032

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الرحمان اوعكي35100 117765

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد الصمد عاللي 35101 37468

ي35102 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد العزيز التونر 149338

ي35103
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد العزيز احمدان 95126

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد القادر اهردى35104 178944

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد اللطيف حيمود35105 125912

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد هللا  لعمي  35106 144774

ي35107 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبد هللا نارصن 210212

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالرحيم جيير35108 125024

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالصمد  مجاطي 35109 197173

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدهللا الزهراوي35110 63856

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبدالواحد اعياظ35111 67925

ي35112
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعبي   البوزيان 81871

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعثمان لهالل35113 76284

ي35114
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعثمان فراقسر 56249

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعزالدين الخومري35115 238789

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعزيزة درموش35116 180727

ن35117 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتعصام إسبعي  31041

ي35118
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغزالن العبدون 213331

ي35119
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتغيتة رضن شاف 82651

ي35120 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة غاخر 121411

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة مليح35121 228458

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة  الزهراء  قاسيدي35122 39288

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الهرام35123 83438

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء الحمدي35124 173767

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفاطمة الزهراء بيموت35125 185867

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتفدوى الفرساوي35126 16205
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ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتكمال بوشحا35127 189670

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلبتن بولشغال35128 164973

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن رافع35129 28358

يف35130 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن الرسر 125281

ي35131 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن صابي  62164

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن إحركي35132 63544

ي35133 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلحسن الكتي  118593

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتلطيفة طرمون35134 95256

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل سداد35135 130232

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتليل بوشحة35136 80197

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد  العزوزي35137 169212

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد نافع35138 73849

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد المستغفي 35139 132840

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد     الوردي35140 97278

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد عزيزي 35141 21834

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد فرتاخي35142 176370

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد بنمسعود35143 174754

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمحمد بركاوي35144 72252

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمرعي حميد35145 37175

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمروان اغي 35146 180372

ي35147
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمروان  المازون 174772

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمروان الشامي35148 111855

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمروان العيادي35149 167003

ي35150
ن
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم الحلوان 56398

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم اعراب35151 105263

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم الطائع35152 138553

ي35153 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريم لغريتر 193173

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمريمة الكاموس35154 87763

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن أمخون35155 116623

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصطفن بن عمار35156 168498

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمصعب الحجام35157 63484

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمعاد اكرو35158 71905

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمهدي بوسلهام35159 51088
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتموخ جضيض35160 11142

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمونة بامح35161 131957

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتمينة الديب35162 178376

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجاة الخاوى35163 202488

ي35164
ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنجوى محفوطن 144350

ي35165 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنرسين أقصتر 187226

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنضال مولي35166 128104

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنور الدين بوعدي35167 142778

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتنور الهدى  السماللي35168 64318

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهجر  لقلش35169 183530

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهجر شانيد35170 127444

ن 35171 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام  تطروفي  145462

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام بوغروم35172 185186

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتهشام عقوي35173 151343

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوئام رحيمة بدروي35174 33598

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتوسيلة  حوميدي35175 76761

ن االخديم35176 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسمي  89904

ن  ومحمود35177 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتياسي  125107

اوي35178 ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيوسف حرصن 116274

ثانوية حمان الفطواكي اإلعدادية بدمناتيوسف تسة35179 149514
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأسامة الدراوي35207 48661

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأسامة  بوزيد35208 76484

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتأنس سماللي35209 61066

شور35210 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتايوب شر 239114

ف35211 ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتخالد المرسر 175141

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعبي  مسكيتو35212 208095

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتعمر إيكن35213 55729

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد أيت أومي35214 180281

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمحمد عزوز35215 14870

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتمريم ماق35216 215943

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتنارصة خرازي35217 216314

ثانوية موالي يوسف اإلعدادية بدمناتهاجر  مخلص35218 84713
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتأحمد فتوكي35472 59238

المدرسة المركزية بدمناتأسماء بودرى35473 190476

ف أيت بوشوي35474 المدرسة المركزية بدمناتأشر 202254

المدرسة المركزية بدمناتأنس  بنحمو 35475 58838

المدرسة المركزية بدمناتأنوار لمقدمي35476 21999

المدرسة المركزية بدمناتابراهيم   اتمكونت35477 26371

ن 35478 ي ياسي 
المدرسة المركزية بدمناتاتخسر 147887

المدرسة المركزية بدمناتاسماء    القنادسي35479 91327

المدرسة المركزية بدمناتاسماء بردهم35480 69124

ات35481 المدرسة المركزية بدمناتاكرام عشي  177688

المدرسة المركزية بدمناتالسعدية والفقي 35482 81571

المدرسة المركزية بدمناتالمهدي  ايت عمار35483 196194

المدرسة المركزية بدمناتالهام بكيوض35484 198588

ي35485 المدرسة المركزية بدمناتاميمة الخامي  55176

ى بوزيدة35486 المدرسة المركزية بدمناتبرسر 122298

المدرسة المركزية بدمناتبالل احدو35487 88482

المدرسة المركزية بدمناتجامع القادري35488 128600

المدرسة المركزية بدمناتجمال أبغوغ35489 212458

المدرسة المركزية بدمناتحسام بركات35490 153716

المدرسة المركزية بدمناتحسان  اخمردي35491 226659

المدرسة المركزية بدمناتحسناء الزين35492 209995

المدرسة المركزية بدمناتحسناء محتوش35493 87168

المدرسة المركزية بدمناتحمزة المعطاوي35494 12494

ي35495
ن
المدرسة المركزية بدمناتحنان الواف 105063

المدرسة المركزية بدمناتحنان سنوسي35496 24286

المدرسة المركزية بدمناتحياة باحمو35497 165451

وت35498 المدرسة المركزية بدمناتخالد تشير 130404

المدرسة المركزية بدمناتخالف أمنصكو35499 121421

المدرسة المركزية بدمناتخديجة اجبور35500 77399

المدرسة المركزية بدمناتخديجة لعريف35501 13175

المدرسة المركزية بدمناترباب  العطاوي35502 217822

المدرسة المركزية بدمناترشيدة القادري35503 127376

المدرسة المركزية بدمناتزينب جرير35504 218112
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتزينب فاضيل35505 161131

المدرسة المركزية بدمناتسعيد بن الحاج35506 37759

المدرسة المركزية بدمناتسعيد ارجدال35507 122373

المدرسة المركزية بدمناتسعيدة  أيت تز 35508 149063

المدرسة المركزية بدمناتسكينة وصغي 35509 91264

المدرسة المركزية بدمناتسلوى كاوكاو35510 130754

ي35511
ة زكيت  المدرسة المركزية بدمناتسمي  60124

المدرسة المركزية بدمناتسهام باز35512 192441

المدرسة المركزية بدمناتعبد الحق البكاري35513 10916

المدرسة المركزية بدمناتعبد الحق احنصال35514 91077

المدرسة المركزية بدمناتعبد الرحيم غولدان35515 133996

المدرسة المركزية بدمناتعبد الصمد ويبمح35516 214433

المدرسة المركزية بدمناتعبد العالي فاضل35517 168036

المدرسة المركزية بدمناتعبد اللطيف الخياري35518 129291

المدرسة المركزية بدمناتعبدالعزيز فرساوي35519 102723

المدرسة المركزية بدمناتعثمان  هرشاوي35520 100955

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة احانو35521 67877

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة عشور35522 156017

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء إغيض35523 168971

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء ربيع35524 190094

المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء  الدردار35525 72160

ي 35526
المدرسة المركزية بدمناتفاطمة الزهراء  البلغيت  219966

المدرسة المركزية بدمناتفدوى فكري35527 57391

المدرسة المركزية بدمناتفيصل جلولي35528 95045

المدرسة المركزية بدمناتكوثر اماخي35529 44117

المدرسة المركزية بدمناتمحسن جناع35530 173402

المدرسة المركزية بدمناتمحمد برعوز35531 68903

المدرسة المركزية بدمناتمحمد بوكيوض35532 128429

المدرسة المركزية بدمناتمحمد أشهبار35533 221936

ن35534 المدرسة المركزية بدمناتمحمد الموسعي  55674

المدرسة المركزية بدمناتمحمد عدنان35535 217185

ي35536 المدرسة المركزية بدمناتمحمد نصي  215942

ي35537
ن
المدرسة المركزية بدمناتمحمد الرحمان 164916
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

أزيالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

المدرسة المركزية بدمناتمحمد ديان35538 59916

المدرسة المركزية بدمناتمريم بازي35539 147525

ن35540 المدرسة المركزية بدمناتمريم نايت سيدي حسي  91635

المدرسة المركزية بدمناتمريم ازلماض35541 90739

المدرسة المركزية بدمناتمصطفن الخادير35542 94400

المدرسة المركزية بدمناتمهدي عالمي35543 68130

المدرسة المركزية بدمناتنادية بوكايو35544 106447

المدرسة المركزية بدمناتنبيلة ابراهمي35545 22822

المدرسة المركزية بدمناتنوفيسة بنشطو35546 96054

ي35547 المدرسة المركزية بدمناتنوهيلة بوخر 66229

المدرسة المركزية بدمناتوليد وبي 35548 78603

ن  اعالم35549 المدرسة المركزية بدمناتياسي  197179

ن انحاس35550 المدرسة المركزية بدمناتياسي  40014

ن العابد35551 المدرسة المركزية بدمناتياسي  114487

ي 35552 المدرسة المركزية بدمناتيوسف برصن 38422

ي    35553
المدرسة المركزية بدمناتيونس  شتن 52780

ي35554
 
المدرسة المركزية بدمناتيونس  رزف 64331
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحإلهام ازعيطر30160 ثانوية بير 109095

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب سكوم30161 ثانوية بير 36946

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاحمد االدريسي30162 ثانوية بير 149360

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحادريس جوهري30163 ثانوية بير 73969

ي30164
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل الكزن ثانوية بير 219915

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالسعيد انعما30165 ثانوية بير 118174

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفن فيطوط30166 ثانوية بير 49863

قاوي30167 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبدر الدين الرسر ثانوية بير 220802

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسن خوي30168 ثانوية بير 105933

ي30169 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة  البوصي  ثانوية بير 51187

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة  شنان30170 ثانوية بير 40565

ي30171
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة الخلوف ثانوية بير 79698

ادي30172 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرضوان بين ثانوية بير 53185

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزينب ناهض30173 ثانوية بير 132981

ي30174 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد الحرصن ثانوية بير 106142

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد عليل30175 ثانوية بير 107058

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام حميد هللا30176 ثانوية بير 216078

ي30177
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحصالحة موجان ثانوية بير 118494

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعادل حلومي30178 ثانوية بير 44976

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد االله محبوب30179 ثانوية بير 108380

ي علوي30180
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الباسط  امران ثانوية بير 120402

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم كريثة30181 ثانوية بير 103857

ي هلومي30182
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغان ثانوية بير 28475

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الغفور اعطيوى30183 ثانوية بير 140442

ي30184 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد القيوم محبونر ثانوية بير 197187

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة  ويديرن30185 ثانوية بير 145961

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء فضيلي30186 ثانوية بير 33269

ي30187
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء كراضن ثانوية بير 106388

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفريد راديوس30188 ثانوية بير 145636

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر توفيق30189 ثانوية بير 39056

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحلبتن   الناوي30190 ثانوية بير 62854

ي30191
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحماجدة كردان ثانوية بير 171221

ي30192
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد السجدان ثانوية بير 62234

192من 69الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد  أعالم30193 ثانوية بير 96705

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد وقاري30194 ثانوية بير 17152

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد بوعناك30195 ثانوية بير 162406

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد أبال30196 ثانوية بير 154166

 نبولي30197
ن انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ياسي  ثانوية بير 146501

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمراد امزوض30198 ثانوية بير 203536

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية كليل30199 ثانوية بير 219540

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنجيب نجيح30200 ثانوية بير 57117

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهند بوعام30201 ثانوية بير 137585

ن مخلصي30202 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 125748

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف معروف30203 ثانوية بير 117571

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف فضيل30204 ثانوية بير 32980
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأحالم عرصي30783 74924

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأمال لمجمل30784 60820

ي30785
ن
ن شكران ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأمي  14915

30786
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأمينة عني  98623

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأمينة  القلغي30787 148973

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأيوب حمد 30788 128895

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأيوب تويزي30789 202378

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحابتسام سدير30790 98290

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاحالم الصاديق30791 123690

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاحمد الكرامي30792 104499

ي30793
 
ف ي الرسر ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالحاخر 48584

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالحبيب لخديمي30794 26367

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالحسن احماموش30795 37055

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالسعيد غزغوز30796 133689

ي30797
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمحفوظ مرزوف 163799

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمصطفن خرباش30798 102841

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمصطفن نشيد30799 216772

ي30800
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالهام اليوسفن 30001

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحامحمد بنجياللي30801 54394

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبديعة نوعامي30802 85668

ى نورالدين30803 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبرسر 161444

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبلكاسم الشافغي30804 43270

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبهيجة عياش30805 190466

ي30806 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبوعبيد  لعمي  196319

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبوعزة هرجم30807 11276

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحجمال ايت عزوز30808 60840

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححسن  العباسي 30809 159891

ي30810
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة  الفان 114978

ي30811 ن ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة  العين 223764

ي30812 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة الطنحر 156043

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة ابوالعتاد30813 161689

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححنان الرابحي30814 145661

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخالد اكوران30815 40252
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخالد الصالحي30816 126339

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة همي30817 14723

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة ابن الصديق30818 83601

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة اماوي30819 114962

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة اليسمي30820 216692

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحدنيا العماري30821 13900

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحدنيا خفاف30822 161200

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرجاء هرجم30823 78243

ي30824
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرجاء الدحان 69732

ي 30825
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرجاء  الحفيان 232449

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرشيد عزيز30826 20331

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرشيد الهجمي30827 77275

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزكرياء كساب30828 196463

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزينب مصلح30829 49505

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزينب طائع30830 47404

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزينب خوجة30831 76942

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعاد جابري30832 149000

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيد زبي 30833 79907

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيد محطاوي30834 89640

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيد مليح30835 177346

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسكينة بادسي30836 226384

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسلمة منتصي 30837 195789

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسمية بولمان30838 47239

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسناء قنبوع30839 193045

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحصالح حجار30840 225544

ي30841
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحصالح الدين مومتن 12313

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحطارق سوفاع30842 233949

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعادل ناجح30843 11964

ي30844
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الحق واف 48032

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الرزاق  الطاهري30845 122126

ات30846 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الرزاق مي  158340

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الرفيق كسعاد30847 151204

ي 30848
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد النافع  السجدان 151288
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الهادي الرامي30849 144855

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الوهاب  ارحيله 30850 151480

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبداالله زيدوح30851 189587

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبدالرحيم لمساق30852 151994

ي30853
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبدالرزاق الوازن 18497

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبدالصديق ساطع30854 161212

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعدراء علون30855 104564

ي30856 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزيز النرصن 182890

ي 30857
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزيز  دحمان 152138

ي 30858 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزيزة  العرنانر 37932

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزيزة الزروالي30859 159021

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعماد الظاهري30860 147276

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعماد وردي30861 139513

ي30862
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحغزالن وصفن 56028

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفؤاد  نافع30863 105911

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاتحة ايت حمو30864 160350

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة خطيب30865 159667

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء هنداوي30866 149810

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء إقبال30867 42940

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء دزاز30868 136303

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء زيدوح30869 185810

قاوي30870 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء الرسر 221702

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاظمة ايت المختار30871 62857

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكريمة كركابة30872 97182

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكريمة الزهوري30873 104210

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكريمة مهداوي30874 110861

ة هنوب30875 ن ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكين 193977

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكوتر هارمي30876 149516

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحلبتن قميحة30877 221915

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحلطيفة روادي30878 70951

ي30879
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحليل التوفيف  229662

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحسن حب30880 103587

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد كريم30881 142580
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد راموسي30882 117133

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد مفكري30883 45521

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد منصف30884 55616

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد العونية30885 181740

ي30886 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد االعرانر 169967

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد السايحي30887 234817

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد لعوينة30888 214210

ي30889 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد النتحر 193738

ي30890
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد العمران 195295

ي30891
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد الشابتن 220278

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمروان بلعيدي30892 32704

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمروان صمودي30893 46429

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم الهبطي30894 90972

ي30895
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم وصفن 55819

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم سليم30896 152751

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمصطفن وحمان30897 82203

ي30898
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمصطفن الميمون 63771

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحموالي حفيظ  وبا30899 182264

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنادية  الزاعري30900 214365

ي30901
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنزهة شقرون 172640

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنورة التباعي30902 54481

ي30903
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهدى المزيتن 117592

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهشام بوروس30904 202584

ي 30905
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحوداد عرجون 47307

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحوداد الرساج30906 169194

ن كدير30907 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحياسي  127244

 نحلي30908
ن ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحياسي  165745

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيوسف دليل30909 169166

ي30910 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس  العرنر 169636

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس الشجيع30911 155262
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ف32288 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأسامة اشر 36052

ي32289
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأميمة  وراسر 36258

ي32290 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأيوب ضمي  81310

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأيوب شهيد32291 32569

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاسامة  الهوس32292 124636

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاسماء وصال32293 160076

يدي32294 ن ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاسماعيل الي  225503

ن32295 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالبتاوي  يسي  16318

قاوي  خلطي32296 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالرسر 60001

ي32297
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالعلمي التودمريتن 220100

ي32298
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمصطفن  حرسر 159738

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمهدي رصيدي32299 141927

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالهام  لكدح 32300 225110

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاناس المكاوي32301 76817

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاناس التوجر32302 81467

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحايوب عاطف32303 102418

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحبهيج عبد الحميد32304 225245

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححسام كبور32305 159773

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححفيظة بولغيت32306 223324

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة دغاب32307 215536

ي32308 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة بشي  222180

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة البهاوي32309 32657

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححميد عبدالوي32310 134848

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححنان دودي32311 160558

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخالد النوخي32312 164016

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخالد وسحاق32313 219015

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة الفاصح32314 227531

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرشيد حرير32315 64840

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزكرياء قديري32316 210803

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزكرياء عكرود32317 26050

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيد المولي32318 186600

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيد مراد32319 180584

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسعيدي  محمد 32320 142043
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ازي32321 ن ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسفيان  الير 162328

ي32322
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسكينة العروسر 80303

ي32323 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسكينة دهي  232284

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسلوى بنعمر32324 139115

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسناء عنالي32325 212968

قاوي شهي 32326 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحشر 188092

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحشيماء هديج32327 90624

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعادل حفيان32328 41511

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعادل  اقنيطرات 32329 27531

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعادل زكي 32330 76776

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعادل فيدة32331 209809

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعالي الحداوي32332 134502

ي32333
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الرحمان القرسر 62328

ي32334
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الرزاق حنان 88315

ي32335
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الغفور الحسيتن 56305

ي برصاوي32336
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الغتن 200486

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الفتاح الزموري32337 25508

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الفتاح زروالي32338 59566

ي مالل32339 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد النتر 194100

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الهادي غيور32340 100123

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبدهللا متوكل 32341 186732

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعثمان   الطاهري32342 129757

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعثمان عبيدة32343 173243

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعدنان الوردي32344 227400

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزالدين  بوعبيدي 32345 64119

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعزالدين مسكاوي32346 199269

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعصام المضل32347 189557

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعماد عباد32348 199521

ي32349
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعمر السان 14789

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء منصوري32350 69375

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفريد امزير32351 201658

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفريد حقاوي32352 156993

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكريم بن العكروط32353 103770
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحسن بن بوهوش32354 51725

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحسن  بورطال32355 71192

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد شنان32356 121178

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد العماري32357 140292

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد بووشان32358 120714

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد لعويصي32359 206834

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد بخاوي32360 148304

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد بوكرين32361 186306

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد مسكي32362 126036

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد الراوي32363 94815

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد النارصي32364 49459

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد امداز32365 178980

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد حمشان32366 227045

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد ياش وهواه32367 228800

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمروان عبدالموجود32368 116696

32369
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنادية عني  211998

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنبيل لمصاهري32370 126751

ي 32371 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنبيل  شهتر 32820

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنجوى بوراية32372 234241

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنوال عفان32373 225954

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنوفل  نجيم 32374 23367

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهيثم وحيد32375 122666

ي32376
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحوصال الواف 71680

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحوليد رابحي32377 108894

ن االزهري32378 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحياسي  16285

ن سعيدي32379 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحياسي  143460

ن عازم32380 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحياسي  104656

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيوسف سهار32381 111331

ي 32382 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيوسف برصن 212944

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس بوزيان32383 136065

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس  السميحي 32384 207478

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس فهي 32385 13954
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفلسفة (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأحمد لركو32725 64578

ي32726
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام الراف 175892

ي32727 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحمد بهحر 92661

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمصطفن شاهيب32728 89390

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحامحمد زكاري32729 31147

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحامل وقاد 32730 70235

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحبنارص منشيح 32731 165219

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحثرية كريم32732 163238

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحجمال بيجبيج32733 87710

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة بومليك32734 217748

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة الحداوي32735 156484

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة محجيب32736 57814

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة ندير32737 156911

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة الحاجب32738 34487

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد عالج32739 152010

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحسفيان مرباح32740 210714

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة  غريب32741 77323

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالحة كرامة32742 133281

ة32743 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحصالح الدين الشعي  208730

ي32744 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الباسط بلخي  11517

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الجليل يعكوب32745 64497

ي32746 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الكريم  لعكونر 207165

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبدالصادق الدراري32747 74026

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفؤاد حالم32748 59971

ي32749 ة ناخر ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكين 194592

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد نامق32750 175055

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بوشبوش32751 182049

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم الناجم32752 102939

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم ألهري32753 80676

ي32754 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمني   المي  17615

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنهيلة  العقاري 32755 209495

ي32756
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس حستن 79058
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحإيمان فتاخي33077 ثانوية بير 26193

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب اتهريس33078 ثانوية بير 28245

ي 33079 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام  الحرصن ثانوية بير 117950

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاحالم زايدي33080 ثانوية بير 156083

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاسماعيل  بكري33081 ثانوية بير 51654

ي33082
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالسعدية صفصفن ثانوية بير 167196

ي الحبلي33083
 
ف انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالرسر ثانوية بير 94121

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالغالية بن لوكلية33084 ثانوية بير 163104

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالمهدي العرباوي33085 ثانوية بير 34278

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحانس قتر33086 ثانوية بير 229079

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان لكدح33087 ثانوية بير 183526

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحايوب المرابطي33088 ثانوية بير 196615

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبدر شاهي33089 ثانوية بير 238305

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبوجمعة لكيمة33090 ثانوية بير 112448

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحثورية أسد33091 ثانوية بير 71855

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحجمال ايتعمار33092 ثانوية بير 224542

ي33093
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححاتم القنت  ثانوية بير 136161

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسام خفيف33094 ثانوية بير 10590

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسن فسواطي33095 ثانوية بير 167511

ي33096 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححفيظة العرنر ثانوية بير 59930

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة سقارة33097 ثانوية بير 75557

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخالد ملهم33098 ثانوية بير 50767

ن33099 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة األمي  ثانوية بير 27913

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء شامي33100 ثانوية بير 134178

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء شمسي33101 ثانوية بير 150188

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء معله33102 ثانوية بير 159054

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيد نافيدي33103 ثانوية بير 53973

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزكرياء ناهب 33104 ثانوية بير 30027

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزهرة نجيدي33105 ثانوية بير 130314

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسارة عاشق33106 ثانوية بير 232239

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعاد سيف33107 ثانوية بير 121701

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد أنوار 33108 ثانوية بير 58313

ي 33109 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسفيان  الزبي  ثانوية بير 82026
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انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة ابوفارس33110 ثانوية بير 84485

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسكينة الدهري33111 ثانوية بير 176239

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء  زغبيط33112 ثانوية بير 165234

ي33113
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسوكينة الطوخن ثانوية بير 115636

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الجليل البدر33114 ثانوية بير 45373

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحميد البوبكري33115 ثانوية بير 211503

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الحي غشتي 33116 ثانوية بير 80091

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم  عائدي 33117 ثانوية بير 217659

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرحيم  مروان33118 ثانوية بير 81859

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الصماد السبوبة33119 ثانوية بير 59132

ي 33120
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز ملف  ثانوية بير 207949

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرحيم السعيدي33121 ثانوية بير 111373

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالصمد خدي33122 ثانوية بير 125260

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام  دبالي33123 ثانوية بير 159950

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعماد لغراوي33124 ثانوية بير 191623

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء الزيكوري33125 ثانوية بير 15803

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء قرباب33126 ثانوية بير 117483

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء فارية33127 ثانوية بير 137855

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطنة  بنجبار33128 ثانوية بير 105419

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة حمدون33129 ثانوية بير 213182

ي33130
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكمال المراكسر ثانوية بير 72541

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحلبتن قديري33131 ثانوية بير 128869

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحلبتن كريم33132 ثانوية بير 54549

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمارية مينا33133 ثانوية بير 121498

ان33134 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد جير ثانوية بير 117591

ي33135
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد كروسر ثانوية بير 136326

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد ايت احميد33136 ثانوية بير 105024

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد وقتاوي33137 ثانوية بير 195772

ي33138
ن
ن حربون انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد أمي  ثانوية بير 159938

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمراد  منعيم33139 ثانوية بير 120507

33140
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم عني  ثانوية بير 72885

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم كوثار33141 ثانوية بير 92873

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمصطفن مزي33142 ثانوية بير 164108

192من 80الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي33143
ن
ان انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية جير ثانوية بير 129216

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنضال ودود33144 ثانوية بير 158483

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهند الفضلي33145 ثانوية بير 86328

ي33146
 
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهند والتان ثانوية بير 171001

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحوداد السهال33147 ثانوية بير 70928

ن جدوي33148 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 131471

ن ركيك33149 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 135009

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف  نوعيم33150 ثانوية بير 146012

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحيوسف طبيب33151 ثانوية بير 196983
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ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأحمد  بوه33575 129404

ي33576 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحإكرام كصانر 182896

وك33577 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأميمة مير 24048

ن  أفساخي33578 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأمي  225322

يدي33579 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأنس الي  149166

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحإيمان جمال33580 66676

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحابتسام نائح33581 80822

يف33582 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحابراهيم ابن الرسر 29676

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحسان ادريسي33583 149082

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحمد الهادي33584 14904

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمهدي دحان33585 220053

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالمهدي مومن33586 122707

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالهام سكيكيمة33587 172395

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحتورية نجاح33588 142431

ي33589
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحجميلة سمران 53547

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححادة اغدا33590 24028

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححسن ايت كشوض33591 94620

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة فضال33592 183800

ي33593
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححنيف شكران 15127

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخالد فالخي33594 11503

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة  المتوكل33595 158454

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة فرج33596 10755

ي33597 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخديجة لبيتر 127092

وك33598 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيد مير 27477

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحرشيدة بوطيب33599 92502

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحرضوان  رضوان 33600 103757

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحرضن البرصى33601 76417

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب البوخاري33602 52420

ي33603
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحسارة اسليمان 86993

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحسكينة  طوريس33604 18152

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحطه غيدود 33605 27050

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الحكيم الخياط33606 122090

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الرحمان خياط33607 51685
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ي مرحاب33608
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الغتن 151584

ي  المنصوري33609
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الغتن 149151

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد المطلب سقالن33610 97936

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الملك حموش33611 119477

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد المول  باجدي33612 189136

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الواحد صدوق33613 92240

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبدالخالق امزكان33614 142038

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعثمان  رفيق33615 133712

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعزالدين شداد33616 209642

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعصام المصمودي33617 70144

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعصام حيضار33618 104804

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعفاف  رضه33619 117906

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن  الفتحي33620 60742

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغزالن رحمون33621 33537

ي33622
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحغيت  لوديتن 42894

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفا طمة الزهراء بن رضوان33623 188574

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة طائع33624 70656

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة  بولحية 33625 112117

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء رجيب33626 34840

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء طاهر33627 98084

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى سلمي33628 53181

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكمال يونس33629 101829

ي33630
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلوبنة  طنينسر 94679

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن سكوري33631 21571

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن الهاللي33632 92612

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحسن خلوق33633 184165

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد مخنطر33634 103289

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد مجاهد33635 136282

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد مطالع33636 147818

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد األزهر  الطالب 33637 203251

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم موفيد33638 17511

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريمة بانوار33639 28535

ي33640 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنادية الخطانر 187263
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي33641 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنوال الراخر 168617

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنور الدين الكردودي33642 185098

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهناء الزعواطي33643 236197

ن  كباري33644 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسي  119029

ي33645
ن
ن العدنون ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسي  162741

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيوسف انوار33646 70899

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحيونس الركباوي33647 177347
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأسماء ماخي34260 ثانوية بير 60533

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأسيا  الحامض34261 ثانوية بير 180738

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب الطاهري34262 ثانوية بير 208998

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب البهجاوي34263 ثانوية بير 17094

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأيوب دروسي34264 ثانوية بير 18584

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام االزهري34265 ثانوية بير 49646

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحابتسام بهلول34266 ثانوية بير 177726

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاسماء المعطاوي34267 ثانوية بير 170228

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحاكرام علون34268 ثانوية بير 181934

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسن الغالمي34269 ثانوية بير 69797

ن  الحريق34270 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالحسي  ثانوية بير 44939

 شكي 34271
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفن ثانوية بير 148744

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالمصطفن رضوان34272 ثانوية بير 149785

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحالهام عبد الموجيب34273 ثانوية بير 93298

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحايمان  التالوي34274 ثانوية بير 149473

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبرطوط غزالن34275 ثانوية بير 169788

ى ناصيت34276 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبرسر ثانوية بير 172674

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبهيجة الشاكوري34277 ثانوية بير 87918

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحبوعزة سطوال34278 ثانوية بير 113137

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححافظ المعطاوي34279 ثانوية بير 147036

وف34280 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسن مي  ثانوية بير 93061

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء  المرسلي34281 ثانوية بير 84639

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححسناء لرزاق34282 ثانوية بير 188162

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححفيظ لباد34283 ثانوية بير 61364

ن34284 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة امي  ثانوية بير 37979

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححنان عياش34285 ثانوية بير 190792

ي34286 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححنان اشفي  ثانوية بير 97613

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححياة عبداللوي34287 ثانوية بير 98685

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححياة دالل34288 ثانوية بير 74798

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخالد مكيلبة34289 ثانوية بير 16241

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخالد بخداش34290 ثانوية بير 80260

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة دالل34291 ثانوية بير 74896

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة سفراوي34292 ثانوية بير 41615
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة بوكلي34293 ثانوية بير 135371

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة دروسي34294 ثانوية بير 39617

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة ساطع34295 ثانوية بير 155191

ح34296 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة نرسر ثانوية بير 148291

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحخديجة الفتوكي34297 ثانوية بير 142485

ي34298 ن انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرانيا العين ثانوية بير 48897

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرجاء المطلع34299 ثانوية بير 51400

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرشيدة القطان34300 ثانوية بير 67391

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحرقية مايس34301 ثانوية بير 222445

ي34302
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزاهية زيتون ثانوية بير 99037

ي34303
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزهرة الحيان ثانوية بير 202460

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزهور الموجبي 34304 ثانوية بير 189378

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسارة رجيب34305 ثانوية بير 93348

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيد اجرود34306 ثانوية بير 30009

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسعيدة هاللي34307 ثانوية بير 83129

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسميحة ازريعة34308 ثانوية بير 214070

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء السالمي34309 ثانوية بير 166807

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسناء  غانمي34310 ثانوية بير 104278

ي34311 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام شهتر ثانوية بير 81180

ي34312 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحسهام النعي  ثانوية بير 90598

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحصباح عاجم34313 ثانوية بير 159600

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحصفاء فرحان34314 ثانوية بير 154083

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحصفاء رصادي34315 ثانوية بير 225742

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحطارق القاسمي34316 ثانوية بير 208499

ي34317 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الرزاق عبونر ثانوية بير 179223

ي34318
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز بوختن ثانوية بير 83566

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد العزيز عالم34319 ثانوية بير 108746

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد الفتاح غفار34320 ثانوية بير 33083

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد هللا جاد34321 ثانوية بير 196872

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد المجيد  حريق 34322 ثانوية بير 200341

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالرحيم الحرار34323 ثانوية بير 169867

ي34324
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالكبي  الكلحن ثانوية بير 51763

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبدالهادي  شديد 34325 ثانوية بير 12935
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي34326
ن
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعتيقة الرضوان ثانوية بير 222402

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيز سهيل34327 ثانوية بير 26943

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة عليلوش34328 ثانوية بير 116384

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعزيزة تخيم   34329 ثانوية بير 167780

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعصام  عابد 34330 ثانوية بير 51158

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحغزالن عتقاوي34331 ثانوية بير 34189

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الفاضيلي34332 ثانوية بير 110725

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة عاصيم34333 ثانوية بير 219388

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة أميد34334 ثانوية بير 237126

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء المؤدن34335 ثانوية بير 207957

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء  النوري34336 ثانوية بير 182170

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء صداق 34337 ثانوية بير 187740

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحفتيحة النعيمي34338 ثانوية بير 186802

ة جالل34339 ن انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكين ثانوية بير 96657

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكوثر محروك34340 ثانوية بير 155350

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة الرقيوي34341 ثانوية بير 209406

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحلطيفة  ايت لحسن34342 ثانوية بير 183398

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمجيدة  االزهري 34343 ثانوية بير 135218

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد تكامي34344 ثانوية بير 54674

ي34345 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الكطتر ثانوية بير 75594

ي 34346
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد انويتن ثانوية بير 47319

ي34347 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد حجاخر ثانوية بير 28229

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمد الرقيوي34348 ثانوية بير 104789

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم بلعيش34349 ثانوية بير 91340

ي34350
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم النويسر ثانوية بير 66193

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمنعم خداش 34351 ثانوية بير 76746

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية الزنك34352 ثانوية بير 74730

حبيل34353 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنادية شر ثانوية بير 116147

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنجية نجيب34354 ثانوية بير 180044

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنرسين يامس34355 ثانوية بير 49810

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحنوال الحرشاوي34356 ثانوية بير 121239

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهدى وتيط نبالل34357 ثانوية بير 177101

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهند بوكريم34358 ثانوية بير 149423
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحوداد فوزي34359 ثانوية بير 136729

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحوسيلة  ركاع34360 ثانوية بير 180849

ن بهلول34361 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 151858

ن جمال االدريسي34362 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحياسي  ثانوية بير 50602
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اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي34922
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحأنور مرزوف 232012

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاحمد بروك34923 101709

ي34924
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاست  درواسر 154295

اق تغزوت34925 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحاشر 180062

ي34926
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالياقوت الكريتن 46812

يد الغالب 34927 ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحالي  166508

ي34928 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال اليعقونر 106945

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحامال عبدالناوي34929 102029

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان فنان34930 166459

ي34931 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحايمان صير 235916

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحايوب زهراوي34932 97943

ي34933
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحبديعة السليمان 67349

ة كريم34934 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحبرسر 190439

ي34935
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحبوزكري البونان 181458

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحجميلة الربيب34936 145744

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحجيهان اسدر34937 204846

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححافظ الشامي34938 114756

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححكيم  حافظ34939 112202

ي34940
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة الفرسان 48864

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححمزة براس34941 131006

ي34942
ن
ن ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححميد الير 153771

ي34943
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححوسام اليوسفن 150899

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالححياة بن منصور34944 228643

اوي 34945 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحخولة حرصن 156959

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا الميناوي34946 212792

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحدنيا البطناوي34947 21628

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحزكريا حميدي34948 108065

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحزكرياء شاج34949 158516

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحزينب بوعرفة34950 67423

ي34951 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشفيعة تلحر 133050

ي34952
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء العاف 53359

ي34953
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحشيماء بت  96810

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الحق جالل34954 27335
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد الصمد الشليحي34955 167251

ي34956
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعبد العالي المامون 121445

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحعفاف  البهالي34957 85486

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة  صهي 34958 205567

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفاطمة الزهراء فائق34959 147929

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفدوى ايت احساين34960 79674

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحفوزية بولح34961 224903

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحكوثر لخديم34962 20543

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحلحسن فاللي34963 104197

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحليل اورير34964 65287

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد سليم34965 127543

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد كرادة 34966 51974

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد بحري34967 128812

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد نابغ34968 227059

ن34969 ن يسي  ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمحمد أمي  171716

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحمريم بدري34970 138811

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحنهيلة المزهور34971 75597

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر إغيل34972 21692

ي34973
 
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهاجر  فروف 94900

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحهالة العلماوي34974 33268

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد الصاليح34975 129758

ي34976
ن
ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوداد المروان 149765

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوصال رابح34977 47693

ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحوفاء  الجريفات34978 51424

ن  الورد 34979 ثانوية ابن خلدون اإلعدادية بالفقيه بن صالحياسي  223481
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحأنس لشكر35192 ثانوية بير 185738

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحابراهيم الفالخي35193 ثانوية بير 209567

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالححمزة شغال35194 ثانوية بير 165926

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزوهي  المكاوي 35195 ثانوية بير 210722

ي35196 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحزينب  حاخر ثانوية بير 205132

ي35197
ن
ن الواف انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعبد األمي  ثانوية بير 88467

ي35198 انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحعدنان ترايتر ثانوية بير 51826

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحغيثة لشهب35199 ثانوية بير 40179

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحكريمة الباشة35200 ثانوية بير 152456

ي35201
انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمحمود  كوباسر ثانوية بير 79323

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحمريم سالمي35202 ثانوية بير 79290

انزران التأهيلية بالفقيه بن صالحهيثم العيدودي35203 ثانوية بير 138255
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأحمد نسيم35364 200821

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحإكرام حدوش35365 85332

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأميمة  سعود35366 83288

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحإيمان نادي35367 90500

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحأيوب عدالي35368 10701

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاسماء وكاس35369 85772

ي35370
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحاكرام دويتن 156845

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالمصطفن  منصف 35371 103619

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحالهام هاللي35372 169577

ي35373
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحامال رزف 148699

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحايمان بن الغريب35374 90726

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحجهاد بودة35375 152904

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححسناء قيس35376 99449

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححسنية شوكرى35377 178841

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححليمة الباشا35378 53773

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة هداج35379 51666

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة مومح35380 85086

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححمزة جدلي35381 112048

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالححياة رفيق35382 154817

ي35383 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة الحيرصن 233782

ي35384
 
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة العطالن 43761

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة وامتن35385 67077

ي35386
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحخديجة رصفان 130673

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرباب حمداوي35387 70391

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرباب حجباوي35388 84290

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرباب حنيد35389 192936

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرجاء العرش35390 54951

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحرشيد عبالوي35391 208692

ة دنياوي35392 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزهي  154960

ي35393
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحزينب مامون 103484

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسارة  الزين 35394 220020

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسارة مريك35395 229912

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسكينة صواب35396 116325
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

الفقيه بن صاحل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ة  عصام35397 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسمي  91111

ي35398 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحسناء الذهتر 76371

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحشيماء ناموسي35399 155834

ي35400
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحصالح الدين بنان 74727

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحصوفية برزاك35401 86955

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد الخالق جليل35402 62413

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعبد هللا اشتكي 35403 199201

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعز الدين محتو35404 201416

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعصام الطاهري35405 84707

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحعواطف كامل35406 66516

ي35407
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحفاطمة الزهراء دهتن 129021

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحكريمة العشي 35408 169855

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد خيلي35409 156250

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد  عينان35410 114089

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد الحمومي35411 188241

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمحمد اجويدا35412 168134

ن35413 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمرشيد الحسي  11638

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمروان خبو35414 187813

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم   الرافغي35415 139420

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم زيناوي35416 91198

35417
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم حرصن 155804

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمريم الفزوي35418 140379

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحمليكة احدوس35419 86285

اوي35420 ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنزهة جير 66586

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحنورالدين زاللي35421 174305

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهاجر مالكي35422 87586

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهدى ضيغم35423 108759

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحهشام اوبــها35424 151888

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحوفاء عدالي 35425 185089

ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيوسف  الهايب 35426 179228

ي35427
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيوسف زيتون 94783

ي35428
ن
ثانوية الكندي التأهيلية بالفقيه بن  صالحيونس التجان 22530
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ي30205 ي ماللأيمن العمي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 162391

ي ماللأيوب عزمي30206
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 165467

ي ماللابراهيم جندو30207
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 120773

ي ماللاحمد بوزيد30208
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 38299

ي ماللاسماء جوضار30209
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 135678

ي30210 ي ماللاسماء وهانر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 111777

يف30211 ي ماللاسماء شر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 225403

ي30212
ن
ي ماللاسماعيل حدان

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 216527

ي ماللالحسنية روان30213
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 104900

ن عضوش30214 ي ماللالحسي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 80122

ي ماللالملوودي فرساوي30215
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 17102

ن اخويا30216 ي ماللامي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 94209

ي30217 ي ماللايحيا طاليتر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 130136

ي30218
ن
ان ن ي ماللايوب الي 

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 164614

ي30219
 
ي ماللحسام صادف

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 46469

ي30220 ي ماللحسن عبيتر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 115107

ي ماللحسن بوزرايب30221
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 166434

ي ماللحفيظة خلفاوي30222
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 117582

ي30223 ي ماللحليمة الصغي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 100343

ي ماللحمزة حروش30224
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 101562

ي ماللحمزة والعريف30225
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 53702

ي ماللحمزة صلحوي30226
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 191672

ي30227 ي ماللخديجة صير
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 33216

ي ماللرجاء جدار30228
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 60315

ي ماللرشيد الباسط30229
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 115354

ي ماللرشيدة حروكة30230
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 224405

ن30231 ي ماللروح السالم مسكي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 24329

ة حلمي30232 ي ماللزهي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 183295

ي ماللزياد الزعبولي30233
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 196674

ي30234
ي ماللسعيد الورضن

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 42067

ي ماللسلم الناهري30235
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 170865

ي ماللسليمان أسمرار30236
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 10949

اوي30237 ي ماللسماح الخرصن
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 221832
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ي30238 ن ي ماللسناء خبي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 120264

ي ماللصابرين خرواعي30239
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 60959

ي ماللعبد الصمد الملك30240
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 130880

ي30241
ي ماللعبد العالي اروسر

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 15881

ي الجديلي30242
ن
ي ماللعبدالغان

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 26801

ي ماللعلي السالمي30243
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 88142

ي ماللعمار محمد 30244
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 175677

ي ماللفاطمة الغريسي30245
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 40253

ي ماللفاطمة الزهراء بورحيم30246
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 215976

ي30247
ي ماللكوثر فيف 

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 221948

ي ماللمحسن ومحا30248
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 88532

ن ايت بن عدي30249 ي ماللمحسي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 31868

ي ماللمحمد عزدوز30250
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 52249

ي ماللمحمد اهيو30251
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 89755

ي ماللمحمد زهمون30252
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 37495

ي ماللمحمد سبنات30253
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 132502

ي30254
ن
ي ماللمحمد العمران

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 220991

ي ماللمروان ايت سكة30255
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 183679

ي ماللمنال منشيح30256
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 112369

ي ماللمنال مكاوي30257
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 189524

ي ماللنعيمة تقبيبت30258
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 174762

ي ماللهاجر أمزان30259
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 61280

ي ماللهشام أهرايشو 30260
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 136993

ي ماللهند صبي 30261
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 101650

 المباريكي30262
ن ي ماللياسمي 

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 127355

ي مالليوسف خويا30263
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 59269
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ن بوركيبا30912 ي ماللأحمد أمي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 12421

ف مزي30913 ي ماللأشر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 28151

ي ماللإلهام  قمار 30914
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 203607

و30915 ي ماللاحالم ماشر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 129219

ي ماللاسامة بوكوس30916
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 225218

ي ماللاسماعيل ايت احساين30917
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 97779

ي 30918 ي ماللاصالح اليعقونر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 175614

ي ماللاطرس رشيد30919
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 44999

ي ماللاعلي الكيحل30920
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133361

ي ماللالحسن المشكر30921
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77144

ن حاسو 30922 ي ماللالحسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 67996

ي ماللالزوهرة بازهرة30923
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 200168

ي ماللالمصطفن لحرش30924
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 67043

ي ماللالمصطفن خزان30925
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 70512

 فتوكي30926
ي ماللالمصطفن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 136308

ي30927
ي ماللالمصطفن العريسر

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 154757

ي ماللالمعطي بريان30928
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 30821

ي ماللالهام العمري30929
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 190928

ي ماللامال  المهدي30930
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109891

ي ماللامينة سليم30931
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77343

ي ماللانس  شغوغ30932
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 164555

ي ماللانوار اغشوي30933
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 131717

ي ماللانوار عجم30934
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 195787

ي ماللايمان عصام30935
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 92851

ي ماللايمان بلفياللي30936
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 172688

ي ماللباحة فائق30937
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 111134

ي ماللبراهيم عطوي30938
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 35547

وكي30939 ى مير ي ماللبرسر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 79831

ى عربوش30940 ي ماللبرسر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 16157

ى  قصطال30941 ي ماللبرسر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 155306

ي ماللبهيجة  بولحية 30942
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 210442

ي ماللتوفيق بن علي30943
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 67216

ي ماللتوفيق فطيطش30944
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 85866
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ي ماللجليلة بوخريص30945
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 190411

ن30946 ي ماللجمال اساسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 123422

ي ماللجميلة الصاليح30947
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133409

ي ماللجواد عضوش30948
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 43383

ي ماللجواد بل المغرية30949
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 162463

ي ماللجواد  ابوالعباس30950
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 182239

ي ماللحسناء عشاق30951
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 25129

ي ماللحمزة المرابطي30952
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77286

ي ماللحمزة لخميس30953
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 144154

ي ماللحمزة طه30954
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 197201

ي ماللحميد ازريز30955
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 66597

ي ماللحميد العدوي30956
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 63710

ي ماللحنان بويزري30957
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 136837

ي ماللحياة البكوري30958
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 177411

ي ماللخالد بن حمدان30959
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 40370

ي ماللخدوج  باعروص30960
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 217983

ي ماللخديجة افتو30961
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 37023

ي ماللخديجة الحداوي30962
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 207975

ي30963
ن
ي ماللخولة  الرصاف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 75462

ي ماللخولة الجراري30964
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 71176

ي ماللخولة  عز الدين30965
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 209469

ي ماللخولدية نافع30966
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 101215

ي ماللدعاء  أكديد 30967
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 148305

ي ماللرباب بنموس30968
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 16130

ي ماللرجاء عبة30969
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 126527

ي30970
ي ماللرشيد الخلفن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 204658

ي ماللرشيد الكون30971
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 163524

ي30972
ي ماللرشيد وجرحتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 195862

ي ماللرضوان احدو30973
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 41348

ي ماللرضوان ليدامي30974
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 138940

ي30975
ن
ي ماللرضوان العون

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 98773

ي 30976  عتانر
ي ماللرضن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 196970

ي ماللزايد وبعالل30977
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 100590
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ي30978
ن
ي ماللزنبة  زرقان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 48131

ي ماللزهرة جمو30979
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 108751

ي ماللزهور العواد30980
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 179270

ي ماللزينب زاهي30981
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 45275

ي ماللزينب منعم30982
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 220298

ي ماللسعيد البحري30983
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 132159

ي ماللسعيد بويزري30984
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 166377

ي ماللسعيدة مجدوب30985
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 205979

و30986 ي ماللسفيان عي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 168185

ي ماللسكينة الناعمي 30987
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 89912

ي ماللسلوى الباز30988
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 205083

ي ماللسليمة تفروت30989
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 93869

ة قماش30990 ي ماللسمي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 230020

ة النماوي30991 ي ماللسمي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 201039

ي ماللسناء عطوف30992
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 209038

ي ماللسهام الصالحي30993
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 113690

ي ماللسهام  گعودي 30994
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 103620

ي ماللسومية عقابوش30995
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 196437

ي ماللشادية شنكاط30996
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 35803

ي 30997
ن
ي ماللشادية  مخلوف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 190046

ي30998
ن
ي ماللصفية حمان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 108177

ي ماللطارق تزيرين30999
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 73136

ي 31000
ن
ي ماللطارق  الكمران

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 190266

ي ماللعائشة شطار31001
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 128405

ي31002
ي ماللعبد الصادق حنيتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 230405

ي ماللعبد الصمد  رفالي 31003
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 131197

ي ماللعبد العالي زهراوي31004
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 111365

ي ماللعبد العالي أيت عمر31005
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 202201

ي ماللعبد العزيز عاسق31006
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 129864

ي ماللعبد العزيز  أحمو31007
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77932

ي ماللعبد العظيم العرباوي31008
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 176654

ي العالم31009
ي ماللعبد الغتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 83626

ي تانسي31010
ي ماللعبد الغتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 193390
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللعبد اللطيف  عسولي31011
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 26333

ي31012 ي ماللعبد الواحد ناصي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 28827

ي ماللعبدالرحمان هيهات31013
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 141432

ي31014
ي ماللعبدالرزاق ابنيتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 177013

ي ماللعبدالصادق العلوي31015
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 21294

ي31016
ن
ي ماللعبدهللا العاف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 177772

ي ماللله بولشغالالعبدا31017
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 116424

ي ماللعثمان عزوز31018
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 95179

ي ماللعزالدين خطباوي31019
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 128908

ي31020
ن
ي ماللعزيز العمران

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 124422

ي ماللعزيز بومروان31021
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 200643

ي ماللعزيز الحنصالي31022
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 195568

ي ماللعفاف أيت غوت31023
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 146979

ي ماللغزالن منصوري31024
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 239320

ي ماللفؤاد الطراف31025
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 101357

ي ماللفؤاذ محفوظ31026
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 42531

ي ماللفاتحة بولشغال31027
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 119156

ي ماللفاتحة الهنتاري31028
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 61501

ي31029
ي ماللفاضمة عمتسر

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 50805

ي 31030
ي ماللفاطمة  العياسر

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 99855

ي ماللفاطمة الرفاعي31031
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77387

ي ماللفاطمة الماللي31032
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 165810

ي ماللفاطمة الزهراء المستقيم31033
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 89978

ي ماللفاطمة الزهراء كريم 31034
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 135854

ي ماللفاطمة الزهراء فكري31035
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 70671

ي ماللفاطمة الزهراء نعيم31036
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 35310

ي ماللفاطمة الزهراء هالل31037
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 144524

ي31038
 
ي ماللفاطمة الزهراء مرزوف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 90041

ي ماللفاطمة الزهراء  بوزركان31039
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 219547

ي ماللفاطمة الزهراء فتح هللا31040
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 205954

داحة31041 ي ماللفاطمة الزهراء بي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 221795

ي ماللفتيحة الهائبة31042
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 97630

ي ماللفدوى قشقاش31043
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 206002
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللفطيمة بكا31044
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 101429

ي ماللكريم حشالف31045
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109357

ي مالللبتن النارصي31046
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109642

ي مالللحسن  واحتوس31047
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 230156

ي مالللكبي  حشوف31048
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 136586

ي ماللليل مذكوري31049
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 10305

ي31050
ي ماللمحمد كتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 24155

ي ماللمحمد سمي 31051
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 100468

ي ماللمحمد زيدان31052
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 98419

ي ماللمحمد حاتم31053
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 61142

ي ماللمحمد الزين31054
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 47064

ي ماللمحمد  خويا  31055
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 123702

ي ماللمحمد الكرناوي31056
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 187271

ي ماللمحمد الماللي31057
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 181198

ي31058 ي ماللمحمد محر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 168923

ي ماللمحمد وباعسو31059
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 182242

ي ماللمحمود اسماعيلي31060
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 202328

ي ماللمراد بن رزاق31061
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 209371

ي ماللمرية الصادق31062
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 104293

ي ماللمريم ايت امحمد31063
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 37079

ي31064
ن
ي ماللمريم دحمان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 130450

ي ماللمريم  زغرات31065
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109766

ي31066
ن
ي ماللمريم الكمان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 47008

ي ماللمريم شبوت31067
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133257

ي ماللمريم  رفيق31068
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 208475

ي ماللمريم وغاض31069
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 191802

ي31070
ن
ي ماللمصطفن معروف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 141016

ي ماللمصطفن أيت جبا31071
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 161856

ي ماللملودة دينار31072
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 173902

ي ماللموخ التاعل31073
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 130419

ي ماللموخ  جداد31074
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 194208

ي31075
ن
ي ماللميلودة بولمان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 194930

ي ماللميمون الباسط31076
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 205148
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمينة لمرابط31077
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 69655

ي ماللنادية العرباوي 31078
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 121238

ي ماللنادية برواود31079
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 149161

ي ماللنادية رضوان31080
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 209782

ي ماللنادية  البكوري31081
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 209594

ي ماللنادية احميد31082
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 210535

ي31083 ي ماللنادية  الناخر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 159316

يــــح31084 ي ماللنرسين اوشر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 224864

ي ماللنعيمة بولمان31085
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 117809

ي ماللنفيعة الشاوي31086
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 153106

ي31087 ي ماللنوال نصي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 182996

ي ماللنورالدين بادي31088
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 157639

ي ماللنورة اعالم31089
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 180260

ي31090
ي ماللهاجر الطرسر

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 148768

ي ماللهاشم  عبالوي31091
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 10607

ي ماللهشام الطالب31092
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 127938

ي ماللهشام نزهي31093
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 220372

ناوي 31094 ي ماللوفاء  الير
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 146532

ن الجوهري31095 ي ماللياسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109132

ن عزيم31096 ي ماللياسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 202310

ن  نمزيل31097 ي ماللياسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 196142

ي مالليوسف موزيري31098
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 148521

ي مالليوسف  وديع31099
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 132637

ي مالليوسف منيالي 31100
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 62227

ي مالليوسف ناشيط31101
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 201763

ي مالليونس احجو31102
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 170572
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

وخي 31723 ي ماللأسماء  مرسر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 212987

ي31724
ن
ي ماللأسماء بعنان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 160756

ي ماللإسماعيل مذكر31725
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 127914

ي31726
ن
ف اسمون ي ماللأشر

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 91618

ي31727
ي ماللأيوب  لعويتن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 144233

ي ماللاحالم باعريب31728
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 229259

ي ماللاحماد ألتان 31729
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 24380

ي ماللاحمد هاللي31730
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 171222

ي31731 ي ماللاحمد الحاخر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 200213

ي ماللاسماعيل  زاكي31732
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 92563

ي ماللاقريضحي  ايوب 31733
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 118280

ي ماللالزهرة وردي31734
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 58495

ي ماللالساعيد  وخباش31735
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 124577

ي ماللالسعدية ابو سالمة31736
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 57409

ي ماللالسعدية العلمي31737
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 209496

ي ماللالصالحة هزاب    31738
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 87980

ي ماللالكبي  ابرابر31739
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 144299

ي ماللالمهدي مساعد31740
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 41449

ي ماللالمهدي  ادريسي31741
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 76629

ي ماللبسمة زيدوح31742
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 88062

ي ماللبن لعالوي  مينة31743
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 93336

ي31744
ي ماللبوالل الخباسر

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 113761

ي ماللجمال لكريم31745
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 128998

ي ماللحسناء  بلمهدي31746
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 102595

ي ماللحفيضة البوعالوي31747
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 212670

ي ماللحليمة منصور 31748
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 38023

ي ماللحليمة المجدوب31749
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 28706

ي31750
 
ي ماللحنان العطالن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 28223

ي ماللحنان  بوغالم 31751
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 205909

ي 31752 ي ماللحياة حاخر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 148100

ي ماللخالد زهرون31753
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 93497

ي ماللخديجة ماماي31754
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 74675

ي علوي31755
ي ماللخديجة التعرمت 

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 105453
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ي ماللخديجة الكندي31756
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 209168

ي ماللدالل القندوسي31757
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 149392

ي ماللرجاء شكور31758
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 233429

ي ماللرشيد سموي31759
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 99106

ي ماللرشيد وتال31760
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 46947

ي ماللرشيدة بوهدار31761
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 76945

ي ماللرشيدة لغري31762
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 84239

ي ماللرضوان بوداود31763
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 170574

ي ماللزايد ناهض31764
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 171338

ي ماللزكرياء بنعزيز31765
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 78918

ان31766 ي ماللزكرياء جير
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 193678

ة ولدارحيلة31767 ي ماللزهي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 78839

ي ماللزينب  كوعراب31768
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 229077

ي ماللسارة أبوعطاء هللا31769
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 112680

ي ماللسعيد  الزعفراوي31770
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 97711

ي ماللسعيد  التومزي31771
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 181503

ي ماللسعيد خالص31772
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 211022

ي ماللسمي  فائق31773
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 72996

ي ماللسناء حياة31774
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 223719

ي ماللسناء حبيب هللا31775
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 152182

ي ماللسهام وغاض31776
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 44896

ي ماللسوسن اوزيوى31777
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 160260

ي ماللسومية بويتالن31778
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 63312

ي ماللسومية الحدود31779
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 131032

ي31780
 
ي ماللسومية مرزوف

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 138266

ي ماللسومية بن رزوق31781
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 140049

ي ماللعبد الجليل  الصالحي 31782
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 183275

ي ماللعبد الحق  بربوع31783
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 81963

ي ماللعبد الحكيم لكريم31784
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 133521

ي ماللعبد الحميد  بندرويش31785
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 211892

ي ماللعبد الرحيم اولمودن31786
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 31594

ي ماللعبد الرحيم  اربيب31787
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 201245

ي31788 ي ماللعبد الرحيم الفقي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 223341
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ي ماللعبد الصمد نجيب االدريسي 31789
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 135998

ي ماللعبد الصمد المغراوي31790
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 221355

ي قزداري31791
ي ماللعبد الغتن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 17701

ي قرباب31792
ي ماللعبد الغتن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 71109

ي ماللعبد الكريم بنيوسف31793
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 170091

ي ماللعبد اللطيف مسكاوي31794
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 143054

ي ماللعبد هللا  الغنجاوي 31795
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 47679

ي31796
ي ماللعبد هللا  الساخن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 109493

ي31797
ن

ي ماللعبدالحكيم اليازع
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 57342

ي ماللعبدالعالي حمزاوي31798
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 97651

ي ماللعبدالكريم بنحيلة31799
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 54487

ي31800
 
ي ماللعصام خون

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 177888

ي ماللفاطمة التومي31801
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 156544

ي ماللكريم رضوان31802
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 86310

ي ماللكريمة الزيتيتو31803
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 147259

ي ماللكلثوم اكريش31804
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 229336

ي31805 ن ي ماللكمال العين
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 33392

ي31806
ي مالللطيفة يوسفن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 48620

ي مالللوبنة  المهدوي31807
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 84464

ي31808 ي ماللمحمد الطالتر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 32207

ي ماللمحمد العباسي31809
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 105751

ي ماللمحمد حمزاوي31810
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 118303

ي ماللمحمد العابد31811
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 101812

ي31812
ن
ي ماللمحمد موجان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 33374

ي ماللمحمد اكركاو31813
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 159571

ي  نافع 31814 ي ماللمحمد العرنر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 14507

ي ماللمراد خيي 31815
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 200444

ي ماللمريم أجبال31816
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 201938

ي ماللمصطفن عصيم31817
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 17101

ي31818 ي ماللمعاد الطالتر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 97349

ي ماللمونة عشوي31819
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 57898

ي31820
ي ماللنادية  لوطفن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 142166

ي ماللنجوى المصلوخي31821
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 92183
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ي ماللنجية صدوق31822
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 127933

ي ماللنرصي حسناء31823
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 182018

ي31824
ن
ي ماللنعيمة عتمان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 45527

ي ماللنعيمة  وغزمان 31825
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 171754

ي ماللنورالدين بنجباري31826
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 207036

ي ماللنورة أعضوش31827
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 108429

ي ماللهشام  الهواري31828
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 94351

ي31829
ي ماللوفاء صديف 

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 162597

ي31830
ن
ي مالليوسف فزوان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 85799

ي مالليوسف مالك31831
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 83535

ي مالليوسف ماماي31832
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 98519

ي31833 ي مالليونس  لمغرنر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 137521

ي مالليونس البهلوي31834
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 218445

ي مالليونس كبوري31835
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 227171
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ن32386 ي ماللأدعوش الحسي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 74003

ن شاد32387 ي ماللأمي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 196025

ي ماللأمينة ربطاوي32388
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 19493

ي ماللأنس الشافغي32389
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 184551

ي ماللاحمد  ابوربيل 32390
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 33675

ي ماللادريس جمال32391
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 205120

ي ماللاسامة زين الدين32392
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 39049

ي ماللالصالحة محفوظ32393
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 80230

ي ماللالمهدي سقارة32394
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 63062

ي ماللالمهدي زوهري32395
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 95480

ي32396
ن
ي ماللالمهدي حنان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 57463

ي ماللامال سدام32397
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 163776

ي32398
ن
ي ماللامال لمون

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 194374

ي ماللايوب شعالل 32399
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 98827

ي ماللايوب بكري32400
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 30100

ي ماللبوعزى خباش32401
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 122600

ي ماللجمال ملوان32402
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 183109

ي ماللجواد بوهو32403
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 148310

ي ماللحمزة حريف32404
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 28925

ي ماللحياة  رسكال 32405
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 139481

ي ماللخالد قشاش32406
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 182244

ي ماللخليل حسيب32407
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 233594

الدين وردي32408 ي ماللخي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 126495

ي ماللدنيا المنور32409
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 199271

ي ماللرشيد  ساعيدي 32410
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 240377

ي ماللرضوان خالدي32411
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 25410

ي32412
ي ماللرضن لطفن

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 29568

ي ماللزكرياء ريحان32413
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 28184

ي ماللزكرياء صنهاج32414
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 232823

ي32415
ن
ي ماللسارى رودان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 132132

ي ماللسعيدة عابد32416
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 140915

ي ماللسليم لواخي 32417
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 154004

ي ماللسهام العرف32418
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 73380

192من 106الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللسهيل السيد32419
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 132642

ي32420
 
ي ماللعبد االله الغسان

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 78537

ي ماللعبد الحميد كزانة32421
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 29788

ي ماللعبد الرحيم أرميت32422
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 145596

ي ماللعبد العاطي كريم32423
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 46042

ي ماللعبدالرزاق الحداد32424
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 156606

ي ماللعزالدين العمراوي32425
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 55221

ي32426
ن
ي ماللعماد الصاف

ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 191215

ي ماللعماد شملي32427
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 147141

ن32428 ي ماللعماد حني 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 229196

ي ماللعمر كجعوط32429
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 86373

ي ماللفاطمة خربوش32430
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 129065

ي ماللفهد اكرو32431
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 168047

ي ماللكمال وعال32432
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 181478

ي مالللطيفة أكردي32433
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 98688

ي ماللماريا فضلي32434
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 66495

ي32435 ي ماللمحسن العشانر
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 128456

ي ماللمحمد حاردي32436
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 165797

ي ماللمحمد إشحا32437
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 70488

ي ماللمحمد أيوب حفوض32438
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 52778

ي ماللمراد لعوان32439
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 180286

ي ماللمراد جنان32440
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 203766

ي ماللمروان الغفاري ادريسي32441
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 233770

ي ماللمنية تلويالن32442
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 218342

ي32443 ي ماللموني  لغمي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 122185

ي ماللنادية مطيع32444
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 165828

ي ماللنزار خالد32445
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 160022

ي ماللنعيمة كمال32446
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 13857

د32447 ي ماللنوح الير
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 233910

ي ماللوفاء كرفال32448
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 16142

ن حديوي 32449 ي ماللياسي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 162553

ن زين الدين32450 ي ماللياسي 
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 80481

ي مالليوسف مفتاح32451
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 59781
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و التعليم العالي و البحث العلمي
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خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي مالليونس مناس32452
ثانوية ابن سينا  التأهيلية ببتن 207728
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رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللأيمن أدعو33152
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 21982

ي ماللاسامة احمودو33153
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 129926

ي ماللالمصطفن  أيت رحو33154
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 228749

ي33155
ي ماللالمنصوري عبد الغتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 155527

ي ماللالمهدي عصيم33156
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 52812

ي ماللالهام   الحناوي33157
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 90773

ي33158
ن
ي ماللانس  الزرهون

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 164569

ى علمي33159 ي ماللبرسر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 45574

ي ماللجميلة امهيدرة 33160
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 29912

ي ماللجيهان المستور33161
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 186116

ي ماللحسن اغزيف33162
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 134481

ي ماللحفيظة دادسي33163
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 39619

ي33164
ن
ي ماللحياة الواف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 232271

ي ماللخديجة عبالوي33165
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 167082

ي ماللخولة دحو33166
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 168397

ي ماللرجاء زهومي33167
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 80961

ي ماللزينب جوضار33168
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 162413

ن33169 ي ماللسارة السمي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 163001

ي ماللسكينة بوهو33170
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 83933

ي ماللسكينة بنسبعية33171
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 18185

ي ماللسناء بداوي33172
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 16476

ي ماللسناء  حمادى33173
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 58931

ي ماللسناء ثابت33174
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 29940

ي ماللسهام  لغماري33175
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 89340

ي ماللصالح الدين عمارة33176
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 30603

ي ماللصليحة الغريب 33177
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 141436

ي ماللطارق محتفظ33178
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 204881

ي ماللعبد الجالل والطلح33179
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 173285

ي ماللعبد الرحمان بواليد33180
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 223066

ي33181 ي ماللعبد العزيز العمي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 162600

ي ماللعبد العزيز تاخش33182
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 140981

ن33183 ي ماللعبدالرحمان المسكي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 50430

ي ماللعبدالرحيم اخبوش33184
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 203702

192من 109الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي 33185
ن
ي ماللعبدالمجيد  المعروف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 19234

ي ماللعثمان طه33186
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 78309

ي ماللعزيز  بويزدم33187
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 174827

ي ماللعيس الكليلي33188
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 95791

ي ماللفؤاد بنعالل33189
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 109760

ي ماللفاطمة مستنرص33190
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 116479

ي ماللفاطمة سالك33191
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133814

ي ماللفاطمة الزهراء لوضيفة33192
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 61582

قاوي 33193 ي ماللفاطمة الزهراء  الرسر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 120384

ي ماللفاطمة الزهراء الزهراوي33194
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 63237

ي مالللطيفة هبادي33195
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 142451

ي ماللمحسن روان33196
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 82992

ي ماللمحماد عيقيب33197
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 227894

ي ماللمحمد أحدو33198
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 97831

ي ماللمحمد بغاش33199
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 116214

ي33200
ي ماللمحمد لطفن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 15099

ي ماللمحمد مانوا33201
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 81630

ي ماللمحمد احانو33202
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 170899

ي ماللمراد حمداوي33203
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 97225

ي ماللمريم مايس33204
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133200

ي33205
ي ماللمريم بلقاضن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 72961

ي ماللمريم احمامة33206
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 202199

ي ماللمريم احنحاو33207
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 136651

ي ماللمليكة المنترص33208
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 63720

ي ماللنزهة بلعيدي33209
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 104983

ي ماللنوال تنكوين33210
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 191017

ي ماللنورالدين باخوش33211
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 201342

ي33212 ي ماللهاجر كسانر
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 45961

ي ماللهشام  دحمان33213
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 81265

ي33214
ي ماللهشام زكتن

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 78517

ن  المعطاوي33215 ي ماللياسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 237309

ي مالليوسف العباسي 33216
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 66097
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بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللأزهار كرول33648
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 102415

ي33649
ي ماللأسماء ياستن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 75320

ي ماللإكرام شكور33650
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 20730

ي ماللأمل باقلي33651
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 59030

ي ماللأميمة يمون33652
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 192955

ي ماللأميمة هارمي33653
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 142734

ي ماللأناس هرشاوي33654
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 105723

ي ماللإيمان  مقدم 33655
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 191312

ي ماللأيمن موبالد33656
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 185580

ي ماللأيوب الجراري33657
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 148272

ي ماللاحمد رزق33658
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 138859

ان33659 ي ماللاحمد جير
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 144130

ي ماللاسية ايت مامة33660
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 21053

ي ماللالبشي  الجملي33661
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 98797

ي ماللالمهدي  نعمان33662
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 64418

ي ماللانتصار حطاطي33663
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 125318

ي ماللانس عبد الحميد  العالمي33664
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 214493

ي ماللبركات الرفيق33665
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 51719

ي ماللبسمة البكاري33666
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 29524

ى كمال33667 ي ماللبوشر
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 192715

ي ماللحسن زغواض33668
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 217672

ي ماللحسيبة لفضالي33669
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 115318

ي33670
ن
ي ماللحمزة الوشوان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 29064

ي ماللحنان زكرياء33671
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 52861

ي ماللخالد  بن عمر33672
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 111320

ي ماللخدوج الشيخ33673
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 159514

ي ماللدنيا زنير33674
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 152503

ي ماللرجاء القصبة33675
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 125185

ي ماللرجاء باديس33676
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 160895

ي33677
ن

ي ماللرجاء التاع
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 138362

ي ماللزكرياء مؤدن33678
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 50208

ي ماللزينب وراد33679
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 105571

ي ماللزينب ادالفناس 33680
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 111661
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ي33681
ن
ي ماللزينب مدان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 186115

ي ماللزينب هريدا33682
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 103270

ي ماللسعيد السوعيدي33683
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 197332

ي ماللسعيد هموري33684
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 73206

ي ماللسعيد منصوري33685
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 99723

ي ماللسفيان ارهام33686
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 122749

ي ماللسكينة شادلي33687
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 212551

ي ماللسكينة سعيد33688
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 117215

ي33689 ي ماللسلوى طالتر
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 94790

ة الرومادي33690 ي ماللسمي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 150547

ي ماللسناء عصام33691
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 42702

ي ماللسناء الزروالي33692
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 218320

ي ماللسناء  رسود33693
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 227159

ي ماللشيماء خوال 33694
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 125002

ي ماللعادل فهمي33695
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 11577

ي بوعشة33696
ن
ي ماللعبد الغان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 206053

ي ماللعبد الكريم بخداش33697
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 18951

ي ماللعبد المنعم وداد33698
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 114354

و33699 ي ماللعبد الهادي كي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 63391

ي ماللعبدالصمد بنطاطا33700
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 95981

ي ماللعتيقة  نغموش 33701
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 106361

ي ماللعزالدين السعيدي33702
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 103361

ي33703
ي ماللعزيز الساخن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 74878

ي ماللعصام امزيان33704
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 166680

ي ماللفاطمة الزهراء حرير33705
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 149789

ي ماللفاطمة الزهراء المستور33706
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 168380

ي33707
ن
ي ماللفاطمة الزهراء صفيان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 70413

ي ماللفاطمة الزهراء شتاشن33708
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 125847

ي ماللفاطمة الزهراء بها اعلي33709
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 136935

ي مالللحسن كرو33710
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 164598

ي مالللمياء جمال الدين33711
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 45162

ي ماللماجدة ابزامي33712
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 171434

ي33713  األيونر
ن ي ماللمحسي 

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 183127
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة االجنليزية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمحمد البوسعادي33714
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 94666

ي33715
ن
ي ماللمحمد الدلوف

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 174448

ي ماللمحمد نجار33716
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 87914

ي33717
ي ماللمحمد زويت 

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 185315

ي ماللمحمد عمراوي33718
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 232841

ي ماللمراد  حمزاوي33719
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 198143

ي ماللمريم وردي33720
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 57340

ي ماللمريم لشقر33721
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 173619

ي ماللمريم دياب33722
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 210562

ي ماللمريم  جواعة33723
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 88899

ي ماللمزيان رماح33724
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 61807

ي33725
ن
ي ماللمصطفن عثمان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 114258

ي ماللمليكة اتعمرت33726
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 47959

ن33727 ي ماللمنال بلكوطي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 216050

ي ماللنزهة باديس33728
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 187454

ي33729
ن
ي ماللنوال اسنان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 71596

ي ماللنورة قزداري33730
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 122384

ي ماللهبة الوالي33731
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 124424

ي33732
ي ماللهشام لطفن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 157153

ي ماللهند عادل33733
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 47272

ي ماللوسيم عيبودي33734
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 166982

ي ماللوصال  يزيد 33735
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 103779

ن  الدحيوي33736 ي ماللياسي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 35506

ي مالليوسف أمنضيض33737
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 162517

ي مالليوسف بن داد ز33738
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 113189

ي33739
 
ي مالليونس حرن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 100516
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللأسماء  مودنيب34363
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 54083

ي ماللأسماء ايت مزوار34364
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 151630

ي34365
ن
ي ماللآسيا لغزوان

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 134286

ي ماللأيوب صابري34366
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 131384

ي ماللاسماعيل الدكيكي34367
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 155223

ي ماللالزهرة البخاوي34368
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 100160

ي34369 ي ناصي 
ن
ي ماللالغزوان

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 61576

قاوي34370 ي ماللالمصطفن الرسر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 84652

ي ماللامينة المعزاز34371
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 175091

ي34372
 
ي ماللامينة الحارن

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 80424

ى اوعداد34373 ي ماللبرسر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 99911

ي34374
ي ماللجمال حف 

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 120422

ي ماللجميلة خنوسة34375
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 215164

ي ماللحسناء خوالي34376
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 150377

ي ماللحسنة البقال34377
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 111825

ي ماللحمزة سيلوح34378
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 180474

ي ماللحنان حافي 34379
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 117674

ي ماللحنان بال34380
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 77722

ي ماللحياة  العثمان34381
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 141847

ي ماللحياة كرو34382
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 68792

ي ماللخالد مسعودي34383
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 26883

ي ماللخالد حلي34384
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 191216

ي34385
 
ي ماللخديجة الزيان

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 102497

ن34386 ي ماللخديجة الشي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 138297

ي ماللخديجة الزروالي34387
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 217920

ي ماللربيع انوار34388
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 68932

ي ماللرشيدة بوطالب34389
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 167575

ي ماللزهي  الراك34390
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 205384

ي ماللسارة بنشكرة34391
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 113074

ي ماللسارة أسي سعيد34392
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 203094

ي ماللسعاد بناوي34393
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 88148

ي ماللسعاد  بنمسعود 34394
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 214313

ي ماللسفيان المحرير34395
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 209589
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللسكينة  ريدي34396
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 81482

وق34397 ي ماللسلوى شر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 186028

ي ماللسمية حاجوي34398
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 78163

ي ماللسناء كوجان34399
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 51460

ي ماللسهام  ورعي 34400
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 178741

ي ماللعبد الرحيم أيت معاد34401
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 130579

ي34402 ي ماللعبد الرزاق يعكونر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 29867

ي ماللعبد الكريم وحمان34403
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 145390

ي ماللعبد الكريم هرامة34404
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 67689

ي ماللعتيقة  وعزيز34405
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 92592

ي34406
ن
ي ماللعثمان الزيتون

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 58435

ي ماللعزيز لعروضي34407
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 168533

ي ماللغالية بلعيدي34408
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 72869

ي ماللفاطمة شكري34409
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 161375

ي ماللفاطمة الواتق34410
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 86535

ي34411
ي ماللفاطمة الزهراء بتفن

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 200709

ي ماللفاطمة الزهراء  االدريسي34412
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 118851

ي ماللفاطمة الزهراء برطوط34413
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 164434

ي ماللفاطمة الزهراء رحمي34414
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 35651

ي ماللفاطمة الزهراء بوقلي34415
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 228268

ي ماللفوزية عبو34416
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 200799

ي ماللكمال بوداي34417
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 39214

ي34418
ي ماللكوثر بتفن

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 123441

ي ماللماجدة نجاح34419
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 91235

ي ماللماريا ذكي34420
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 77440

ي ماللمحمد مهداوي34421
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 11918

ي ماللمحمد بويكزارن34422
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 190006

ي ماللمحمد عبار34423
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 221125

ي ماللمحمد اشهيوض34424
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 110536

ي ماللمحمد اكرين34425
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 172057

ي ماللمحمد  مسكوري34426
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 126106

ي ماللمحمد لهديلي34427
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 144418

ي ماللمريم رحماوي34428
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 117506
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمريم بسعود34429
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 55782

ي ماللمريم النارصي34430
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 13258

ي ماللمليكة اجو34431
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 103218

ي ماللموراد مراس34432
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 81560

ي ماللنادية وديح34433
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 188210

ي ماللنجاة األزهري34434
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 230039

ي ماللنسيمة باخوش34435
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 15706

ي ماللنسيمة الرابح34436
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 62412

ي34437
ي ماللنوال الحبسر

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 49630

ي ماللنورة ضاوي34438
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 61249

ي34439
 
ي ماللنورة شوف

ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 92228

ي ماللهند الراشدي 34440
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 141955

ي34441 ي مالليوسف العزانر
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 130859

ان34442 ن ي مالليونس دولي 
ثانوية موخ و حمو التأهيلية ببتن 214793
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي 34980 ي ماللأحمد  العنير
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 231935

ي ماللأميمة  صاديق34981
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 218416

ي ماللاحماد امعرير34982
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 96695

ي ماللاسماء هدر34983
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 136374

ن الدنياوي34984 ي ماللالحسي 
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 28859

ي ماللامال االدريسي34985
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77233

ي ماللامال اوطي 34986
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 155215

ي ماللامال الخي  نفيع34987
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 114305

ي34988
ن
ي ماللامينة عثمان

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 76637

ي ماللانس ادجمري34989
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 33784

ي ماللانوار السائح 34990
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 160439

ي ماللبدر وشعو34991
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 97902

ي ماللبسمة العسولي34992
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 233388

ي ماللجواد اقرس34993
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 139473

ي ماللجيهان بوزيان34994
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 13530

ي ماللحنان ايت لحسن34995
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 113456

ي ماللحياة  عليجة34996
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 106762

ي ماللدليلة فخرالدين34997
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 157606

ي ماللرحمة التومي34998
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 139647

ي ماللزهور عماري34999
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 211445

ي ماللسعد قوساس35000
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 164090

ي ماللسعيد قاسي35001
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 137331

ي ماللسهام البوكاري35002
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 34088

ي ماللعبد الجليل  الحسيب35003
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 202519

ي ماللعلي ومحمود35004
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 182786

ي ماللعماد الهاشمي35005
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 131527

ي ماللفاطمة الزهراء خباش35006
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 155503

ي35007
ن
ي ماللفاطمة الزهراء مران

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 220000

ي ماللفاطمة الزهراء حيلمي35008
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 133927

ي ماللفدوة أسوبا35009
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 39703

ي ماللفدوى اعراب35010
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 98627

ي ماللمايسة الخيط35011
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 140285

ي ماللمحمد موزون35012
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 12238
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي35013
ي ماللمحمد وست 

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 141809

ي ماللمحمد ناجحي35014
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 231832

ي ماللمروة نرسي35015
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 69712

ي ماللمريم زاهي 35016
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 171209

ي35017
 
ي ماللمهدي رزوف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 35631

ي ماللمونية بوصلوح35018
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 212447

ي ماللمينة بنضام35019
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 206840

ي ماللنرسين فدجيخ35020
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 160421

ي ماللهبة العابدي35021
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 100898

ي ماللهدى هرمان35022
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 155454

ي ماللوجدان بادو35023
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 163315

ي ماللوفاء تالوي35024
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 181441

ي ماللوفاء زاكي 35025
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 77837

ي مالليرسى  حمزاوي35026
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 14129

ي35027
 
ي مالليونس الورزف

ي التأهيلية ببتن
ن
ثانوية الحسن الثان 110998
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللايوب الحماوي35204
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 18796

ي ماللحسن اكراز35205
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 160012

ي ماللهند بواخي35206
ي التأهيلية ببتن

ن
ثانوية الحسن الثان 225185
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
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 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللأسامة سموري35429
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 28850

ي35430 ي ماللإشاء صير
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 44417

ي ماللإكرام وزا35431
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 161117

ي ماللأيوب العرسي35432
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 166716

ي ماللابتسام لبدن35433
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 200872

ي35434
 
ي ماللاروان الزيان

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 121416

ي ماللاسماعيل أيت حسا35435
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 122982

ي ماللاسمهان كعطيش35436
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 161167

ي35437
ي ماللالياس يوسفن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 10143

ن العكاري35438 ي ماللامي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 152435

ي ماللايمان حجاج35439
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 72977

ي ماللحسن مساعد35440
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 232423

ي ماللحسن حداش35441
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 157695

ي ماللحسناء جينو35442
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 19590

ي35443
ن
ي ماللحنان المخلوف

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 179574

ي ماللخديجة اومزيان35444
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 108242

ي35445 ي ماللدنيا المي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 113711

ي ماللراضية بنبيك35446
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 173961

ي ماللسارة  صدقاوي 35447
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 92317

ي ماللسارة امضوف35448
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 212967

ي ماللسعاد الرويشق35449
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 46083

ي ماللسعيد بوهاشم35450
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 239868

ة العباسي 35451 ي ماللسمي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 31023

ي ماللسهام األطلس35452
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 116854

ي ماللعاطف فوزي35453
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 116699

ي ماللعبدالواحد اوبخان35454
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 149395

ي ماللعثمان ختوش35455
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 192804

ي ماللفاطمة الزهراء السالكي35456
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 127429

ي35457
ي ماللفاطمة الزهراء صديف 

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 138141

ي 35458
ي ماللكريمة لفاللصن

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 187467

ن35459 ي مالللبتن حني 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 56405

ي35460
 
ي ماللمحجوبة  الطاف

ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 74361

ي ماللمروان بومالو35461
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 46062
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

بين مالل: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي ماللمريم البغدادي35462
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 26432

ي ماللمنصف ريداوي35463
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 220427

ي ماللمتن مني 35464
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 167977

ي35465 ي ماللمولودة المفي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 219499

ي ماللمونية عزوز35466
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 203699

ي ماللهجر ربالي35467
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 152806

ي ماللهند محتفظ35468
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 212957

ن ومزوت35469 ي ماللياسي 
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 11855

ي مالليوسف لهالل35470
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 152410

ي مالليوسف بوح35471
ثانوية محمد الخامس التقنية ببتن 62878
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةأمال اإلدريسي30001 ثانوية بن ياسي  91888

ن الحرفوف30002 ن التأهيلية  بخريبكةأمي  ثانوية بن ياسي  14304

ن األنزاري30003 ن التأهيلية  بخريبكةأمي  ثانوية بن ياسي  86897

ي30004
ن
ن التأهيلية  بخريبكةإيمان اسمون ثانوية بن ياسي  90357

ي30005 ن التأهيلية  بخريبكةأيوب حبيتر ثانوية بن ياسي  48150

ن التأهيلية  بخريبكةاحمد  جبلي30006 ثانوية بن ياسي  56538

ن التأهيلية  بخريبكةاحمد اخجام30007 ثانوية بن ياسي  183195

ي30008 ي الكمي 
ن
ن التأهيلية  بخريبكةالغزوان ثانوية بن ياسي  181455

ن التأهيلية  بخريبكةالمهدي خنوسي30009 ثانوية بن ياسي  131163

ي30010 ن التأهيلية  بخريبكةالمهدي العرانر ثانوية بن ياسي  213320

ن التأهيلية  بخريبكةالياس العالمي30011 ثانوية بن ياسي  23325

ي30012 ن التأهيلية  بخريبكةامينة الغلتر ثانوية بن ياسي  13342

ي30013
ن التأهيلية  بخريبكةاناس عتيف  ثانوية بن ياسي  83528

ي30014
 
ن التأهيلية  بخريبكةايوب خلوف ثانوية بن ياسي  132318

ن التأهيلية  بخريبكةايوب بهالوي30015 ثانوية بن ياسي  109669

ن التأهيلية  بخريبكةايوب حمزاوي30016 ثانوية بن ياسي  223583

ن التأهيلية  بخريبكةجهان كوري30017 ثانوية بن ياسي  111871

ن التأهيلية  بخريبكةجهان باكي30018 ثانوية بن ياسي  157759

ي30019 ن التأهيلية  بخريبكةحسام لعونر ثانوية بن ياسي  23829

ن التأهيلية  بخريبكةحسن  خربوش30020 ثانوية بن ياسي  208071

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء الزير30021 ثانوية بن ياسي  140423

 لمراكي30022
ن ن التأهيلية  بخريبكةحسي  ثانوية بن ياسي  108767

ي30023 ن التأهيلية  بخريبكةحفصة  هجي  ثانوية بن ياسي  59657

ن التأهيلية  بخريبكةحليمة بن علي30024 ثانوية بن ياسي  89583

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة طاوسي30025 ثانوية بن ياسي  51572

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة مالكي30026 ثانوية بن ياسي  66980

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة  نرصون 30027 ثانوية بن ياسي  75892

ن التأهيلية  بخريبكةخالد عرسي30028 ثانوية بن ياسي  16648

ي30029
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة اليمتن ثانوية بن ياسي  104341

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة  الدقيوش30030 ثانوية بن ياسي  176089

وخي30031 ن التأهيلية  بخريبكةخليل مرسر ثانوية بن ياسي  207831

ن التأهيلية  بخريبكةرضوان اسد30032 ثانوية بن ياسي  145419

ن التأهيلية  بخريبكةزينب مغراوي30033 ثانوية بن ياسي  171374
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةسارة النفر30034 ثانوية بن ياسي  30907

ي   30035 ن التأهيلية  بخريبكةسارة اشبيتر ثانوية بن ياسي  93412

ن التأهيلية  بخريبكةسفيان التومي30036 ثانوية بن ياسي  159544

ن التأهيلية  بخريبكةسلوى نضامي30037 ثانوية بن ياسي  132515

ي عبدالعالي30038 ن التأهيلية  بخريبكةسمي  ثانوية بن ياسي  61032

ي30039
ن
ن التأهيلية  بخريبكةصارة قراف ثانوية بن ياسي  65593

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الحق فائز30040 ثانوية بن ياسي  209956

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الرزاق  العبار30041 ثانوية بن ياسي  108280

ي30042
ن
ن التأهيلية  بخريبكةعبد الصمد زيان ثانوية بن ياسي  156697

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الصمد نبيل30043 ثانوية بن ياسي  209337

ن التأهيلية  بخريبكةعبد هللا الركي30044 ثانوية بن ياسي  39131

ن التأهيلية  بخريبكةعبد المجيد ايت حمو30045 ثانوية بن ياسي  39453

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الموجيب عرسي30046 ثانوية بن ياسي  96901

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الهادي حجراوي30047 ثانوية بن ياسي  178188

ن التأهيلية  بخريبكةعبداالله لفقيهي30048 ثانوية بن ياسي  178593

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرحيم  كدكد30049 ثانوية بن ياسي  175696

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالكريم مقتصيد30050 ثانوية بن ياسي  40280

ن التأهيلية  بخريبكةعبدهللا بدري30051 ثانوية بن ياسي  132453

ن التأهيلية  بخريبكةعبدهللا بوشكوك30052 ثانوية بن ياسي  13814

ن التأهيلية  بخريبكةعبدهللا سالمي30053 ثانوية بن ياسي  179058

ن التأهيلية  بخريبكةعمر ايت ازروال30054 ثانوية بن ياسي  149824

ن التأهيلية  بخريبكةفؤاد عروى30055 ثانوية بن ياسي  43846

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء السعيد30056 ثانوية بن ياسي  16764

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء السبطي30057 ثانوية بن ياسي  97311

ي 30058 ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء شعيتر ثانوية بن ياسي  56439

ن التأهيلية  بخريبكةفتح هللا  قصماوي30059 ثانوية بن ياسي  224617

ن التأهيلية  بخريبكةلحسن كوجان30060 ثانوية بن ياسي  40735

داوي30061 ن ن التأهيلية  بخريبكةلطيفة الير ثانوية بن ياسي  87951

ن التأهيلية  بخريبكةلكبي  الدردوري30062 ثانوية بن ياسي  206641

ن التأهيلية  بخريبكةلمياء بوطاهر30063 ثانوية بن ياسي  207553

ن فداوي30064 ن التأهيلية  بخريبكةمجدولي  ثانوية بن ياسي  68762

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد ربحي30065 ثانوية بن ياسي  112291

ي30066
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد لمدن ثانوية بن ياسي  92155
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ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  ايت امحمد احمد 30067 ثانوية بن ياسي  128347

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد ايتكرين30068 ثانوية بن ياسي  217669

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد بنشهيد30069 ثانوية بن ياسي  236877

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد بوهالل30070 ثانوية بن ياسي  152677

ي30071
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد شالخن ثانوية بن ياسي  212899

ن الفاتحي30072 ن التأهيلية  بخريبكةمحمد ياسي  ثانوية بن ياسي  29770

ي30073
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمروان  نون ثانوية بن ياسي  63462

ن التأهيلية  بخريبكةمريم شبيلي30074 ثانوية بن ياسي  59330

اس30075 ن التأهيلية  بخريبكةمريم شر ثانوية بن ياسي  164154

ن التأهيلية  بخريبكةمصطفن  سلواوي30076 ثانوية بن ياسي  205473

ن التأهيلية  بخريبكةنبيل لوداوي30077 ثانوية بن ياسي  40946

ة30078 ن التأهيلية  بخريبكةنجوى جبي  ثانوية بن ياسي  110193

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة الهشامي30079 ثانوية بن ياسي  160930

ن30080 ن التأهيلية  بخريبكةهجر محسي  ثانوية بن ياسي  190196

ن التأهيلية  بخريبكةهشام واكريم30081 ثانوية بن ياسي  121943

ن التأهيلية  بخريبكةهند عريم30082 ثانوية بن ياسي  83534

ي30083
ن
ن التأهيلية  بخريبكةوئام  اليمون ثانوية بن ياسي  81342

ن الصفحي30084 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  30382

ن  مغوص 30085 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  59365

ن بادر30086 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  114418

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف  السعداوي 30087 ثانوية بن ياسي  12670

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف ندير30088 ثانوية بن ياسي  35056

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف عنرصي 30089 ثانوية بن ياسي  80425

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف فايد30090 ثانوية بن ياسي  198249

ي30091 ن التأهيلية  بخريبكةيوسف الطهي  ثانوية بن ياسي  224236

ي30092 ن التأهيلية  بخريبكةيونس وعرانر ثانوية بن ياسي  64659

ن التأهيلية  بخريبكةيونس األداريسي30093 ثانوية بن ياسي  149080

ن التأهيلية  بخريبكةيونس حواص30094 ثانوية بن ياسي  224481

ن التأهيلية  بخريبكةيونس سيف النرص30095 ثانوية بن ياسي  168825
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ن التأهيلية  بخريبكةأحمد دهمالي30425 ثانوية بن ياسي  194463

ن التأهيلية  بخريبكةأسماء اجباري30426 ثانوية بن ياسي  102130

ي30427
ن
ن التأهيلية  بخريبكةأسية الكرشان ثانوية بن ياسي  35486

ن التأهيلية  بخريبكةإلهام الحرار30428 ثانوية بن ياسي  112581

ي30429 ن التأهيلية  بخريبكةإلهام طالتر ثانوية بن ياسي  94365

ن  خلوى30430 ن التأهيلية  بخريبكةأمي  ثانوية بن ياسي  190830

ن التأهيلية  بخريبكةإيمان بوجالل30431 ثانوية بن ياسي  134946

ن التأهيلية  بخريبكةأيوب لحمامي30432 ثانوية بن ياسي  11566

ن التأهيلية  بخريبكةابتسام النكاط30433 ثانوية بن ياسي  47980

ن التأهيلية  بخريبكةابتسام العمري30434 ثانوية بن ياسي  100324

ن التأهيلية  بخريبكةاحمد شجامي30435 ثانوية بن ياسي  83867

ن التأهيلية  بخريبكةادريس هاللي30436 ثانوية بن ياسي  105151

ب30437 ن التأهيلية  بخريبكةادريس بوشر ثانوية بن ياسي  77696

ن التأهيلية  بخريبكةاسماعيل الحايط30438 ثانوية بن ياسي  112530

ن30439 ن التأهيلية  بخريبكةاسماعيل  اوملي  ثانوية بن ياسي  17774

ن الصوردي30440 ن التأهيلية  بخريبكةالحسي  ثانوية بن ياسي  232741

ي سهاب30441
ن
ن التأهيلية  بخريبكةالغزوان ثانوية بن ياسي  113562

ن التأهيلية  بخريبكةالمصطفن المعطاوي30442 ثانوية بن ياسي  33927

ن30443  طجي 
ن التأهيلية  بخريبكةالمصطفن ثانوية بن ياسي  77381

 سمي 30444
ن التأهيلية  بخريبكةالمصطفن ثانوية بن ياسي  71731

ي30445  لبيتر
ن التأهيلية  بخريبكةالمصطفن ثانوية بن ياسي  219472

ي30446
ن
ن التأهيلية  بخريبكةالمصطفن الزعوف ثانوية بن ياسي  167568

ن التأهيلية  بخريبكةالمعطي صفوان30447 ثانوية بن ياسي  11482

ي30448
ن التأهيلية  بخريبكةالهام الصبتن ثانوية بن ياسي  80100

ن التأهيلية  بخريبكةالهام برصاوي30449 ثانوية بن ياسي  13142

ن التأهيلية  بخريبكةالياس فانيدي30450 ثانوية بن ياسي  66216

ن التأهيلية  بخريبكةاميمة حدامي30451 ثانوية بن ياسي  21506

ن التأهيلية  بخريبكةامينة  تجاج30452 ثانوية بن ياسي  174775

ن التأهيلية  بخريبكةايمان كرادي30453 ثانوية بن ياسي  162968

ن التأهيلية  بخريبكةايوب الهشامي30454 ثانوية بن ياسي  166128

ن التأهيلية  بخريبكةايوب بورزاح30455 ثانوية بن ياسي  160281

ي 30456
 
ن التأهيلية  بخريبكةبديعة  شقاف ثانوية بن ياسي  218942

ى طلباوي30457 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  93648
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ى فريد30458 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  135116

ى  الدباح30459 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  192504

ن التأهيلية  بخريبكةبهيجة اروابع30460 ثانوية بن ياسي  30612

ي30461
ن التأهيلية  بخريبكةبهيجة فكتن ثانوية بن ياسي  54048

ن التأهيلية  بخريبكةجليلة دهان30462 ثانوية بن ياسي  47431

ن التأهيلية  بخريبكةحسن اموني 30463 ثانوية بن ياسي  150020

ي30464
ن
ن التأهيلية  بخريبكةحسناء رصف ثانوية بن ياسي  39471

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء الجييد30465 ثانوية بن ياسي  82840

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء بنضاوية30466 ثانوية بن ياسي  58951

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء جالن30467 ثانوية بن ياسي  150860

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء لفقايهي30468 ثانوية بن ياسي  191089

ي30469
ن
ن التأهيلية  بخريبكةحسنة الحالن ثانوية بن ياسي  85641

ي30470
ن التأهيلية  بخريبكةحمزة غنوسر ثانوية بن ياسي  112846

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة مارس30471 ثانوية بن ياسي  82851

ي30472 ن التأهيلية  بخريبكةحمزة البرسر ثانوية بن ياسي  188263

ن التأهيلية  بخريبكةحنان اكليد30473 ثانوية بن ياسي  16550

يطيط30474 ن التأهيلية  بخريبكةحنان بنير ثانوية بن ياسي  104271

ن التأهيلية  بخريبكةحياة  الوراد30475 ثانوية بن ياسي  79853

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة نرصون30476 ثانوية بن ياسي  21675

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة الزغبة30477 ثانوية بن ياسي  55380

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة الدقيق30478 ثانوية بن ياسي  174208

ي30479
 
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة شقاف ثانوية بن ياسي  208160

ي30480
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة يوسفن ثانوية بن ياسي  216472

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة مطهر30481 ثانوية بن ياسي  186136

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة معود30482 ثانوية بن ياسي  236859

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة حلمي30483 ثانوية بن ياسي  234828

ن التأهيلية  بخريبكةدنيا لوحة30484 ثانوية بن ياسي  53546

ن التأهيلية  بخريبكةرجاء ماماسي30485 ثانوية بن ياسي  17729

ن التأهيلية  بخريبكةرجاء الدراج30486 ثانوية بن ياسي  190691

ن التأهيلية  بخريبكةرشيدة  المجدي30487 ثانوية بن ياسي  97728

ن التأهيلية  بخريبكةرضوان مديح30488 ثانوية بن ياسي  23942

ن التأهيلية  بخريبكةرقية مبدوعي30489 ثانوية بن ياسي  82376

ن التأهيلية  بخريبكةزينب بورزمات30490 ثانوية بن ياسي  172701
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ي30491 ن التأهيلية  بخريبكةسارة قطتر ثانوية بن ياسي  33156

ي30492 ن التأهيلية  بخريبكةسعاد  وهحر ثانوية بن ياسي  104552

30493
ن التأهيلية  بخريبكةسعاد  الشويي  ثانوية بن ياسي  187026

ن التأهيلية  بخريبكةسعيدة وراق30494 ثانوية بن ياسي  52435

ن التأهيلية  بخريبكةسعيدة الساري30495 ثانوية بن ياسي  227550

ن التأهيلية  بخريبكةسفيان السعيدي30496 ثانوية بن ياسي  31494

ن التأهيلية  بخريبكةسكينة عماري30497 ثانوية بن ياسي  138441

ن التأهيلية  بخريبكةسكينة الدومي30498 ثانوية بن ياسي  69864

ن التأهيلية  بخريبكةسمي  غنان30499 ثانوية بن ياسي  141984

ة  سعدون 30500 ن التأهيلية  بخريبكةسمي  ثانوية بن ياسي  122870

ن التأهيلية  بخريبكةسناء الخوخ30501 ثانوية بن ياسي  55658

ن التأهيلية  بخريبكةسهام لفتوخي30502 ثانوية بن ياسي  85066

ي30503
ن
ن التأهيلية  بخريبكةسهام الغان ثانوية بن ياسي  211593

وق العالم30504 ن التأهيلية  بخريبكةشر ثانوية بن ياسي  107481

ن التأهيلية  بخريبكةصارة الخطاب30505 ثانوية بن ياسي  38132

ن التأهيلية  بخريبكةصالح كريم30506 ثانوية بن ياسي  20866

ن التأهيلية  بخريبكةصالح مساعدي30507 ثانوية بن ياسي  115116

ي 30508
ن التأهيلية  بخريبكةصالحة  خريفن ثانوية بن ياسي  221553

ن التأهيلية  بخريبكةصليحة مويلحي30509 ثانوية بن ياسي  136535

ن التأهيلية  بخريبكةعائشة  الفاتحي 30510 ثانوية بن ياسي  53900

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الرحيم  فتوح30511 ثانوية بن ياسي  153601

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الرحيم نجاح30512 ثانوية بن ياسي  216665

ن التأهيلية  بخريبكةعبد العزيز  حريز30513 ثانوية بن ياسي  81244

ي  انجيلي 30514
ن التأهيلية  بخريبكةعبد الغتن ثانوية بن ياسي  63223

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الكريم رتال30515 ثانوية بن ياسي  160218

ي30516
ن
ن التأهيلية  بخريبكةعبد اللطيف سياف ثانوية بن ياسي  168129

ن التأهيلية  بخريبكةعبد المجيد بوغيد30517 ثانوية بن ياسي  10568

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الهادي عاقلي30518 ثانوية بن ياسي  194725

ن30519 ن التأهيلية  بخريبكةعبد الهادي حني  ثانوية بن ياسي  225620

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرحيم لحمامي30520 ثانوية بن ياسي  191314

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرزاق كركور30521 ثانوية بن ياسي  130531

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرزاق كامل30522 ثانوية بن ياسي  135773

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرزاق الدومي30523 ثانوية بن ياسي  88887
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةعبداللطيف ندير30524 ثانوية بن ياسي  146275

ن التأهيلية  بخريبكةعبدهللا لعروضي30525 ثانوية بن ياسي  232825

ي االدريسي30526
ن
ن التأهيلية  بخريبكةعزالدين العمران ثانوية بن ياسي  43263

ن التأهيلية  بخريبكةعزالدين مرادي30527 ثانوية بن ياسي  173278

ن التأهيلية  بخريبكةعزيز غيالن30528 ثانوية بن ياسي  28813

ن التأهيلية  بخريبكةعزيز وضيح30529 ثانوية بن ياسي  150665

ن التأهيلية  بخريبكةعزيزة االدريسي30530 ثانوية بن ياسي  222776

ن التأهيلية  بخريبكةعزيزة  عسو30531 ثانوية بن ياسي  160052

ي 30532 ن التأهيلية  بخريبكةعزيزة  مهتر ثانوية بن ياسي  200274

يف30533 ن التأهيلية  بخريبكةعلي ارصن ثانوية بن ياسي  136207

ي30534
ن
ن التأهيلية  بخريبكةعواطف سفيان ثانوية بن ياسي  143022

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن عارص30535 ثانوية بن ياسي  130515

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن صادق30536 ثانوية بن ياسي  136434

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن زوهي 30537 ثانوية بن ياسي  129196

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن كيان30538 ثانوية بن ياسي  171828

ن التأهيلية  بخريبكةغيثة نرصاوي30539 ثانوية بن ياسي  71487

ي30540
ن
ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  بوجلبان ثانوية بن ياسي  65081

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  العمري30541 ثانوية بن ياسي  89359

ي30542
ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة وسفن ثانوية بن ياسي  94869

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة كرتيل30543 ثانوية بن ياسي  190685

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة البغدادي30544 ثانوية بن ياسي  173829

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة مصباح30545 ثانوية بن ياسي  200355

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء  بنكاسم30546 ثانوية بن ياسي  142861

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء بن حمو30547 ثانوية بن ياسي  137201

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء خريبش30548 ثانوية بن ياسي  142511

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء صفيح30549 ثانوية بن ياسي  83713

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء الدابدي30550 ثانوية بن ياسي  119180

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء نرصاوي30551 ثانوية بن ياسي  171369

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء سعيدي30552 ثانوية بن ياسي  167840

ي30553 ن التأهيلية  بخريبكةفدوى العنانر ثانوية بن ياسي  238007

ن التأهيلية  بخريبكةفوزية  صابر 30554 ثانوية بن ياسي  138546

ن التأهيلية  بخريبكةفوزية الزاوي30555 ثانوية بن ياسي  38660

ن التأهيلية  بخريبكةفوزية بنكعارو30556 ثانوية بن ياسي  49082
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خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةكريم الحدجاوي30557 ثانوية بن ياسي  39974

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر بوزردة30558 ثانوية بن ياسي  119316

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر  عرسية30559 ثانوية بن ياسي  185723

ي30560
ن التأهيلية  بخريبكةليل رحمت  ثانوية بن ياسي  91832

ن التأهيلية  بخريبكةليل  وراق30561 ثانوية بن ياسي  62550

ي30562
 
ن التأهيلية  بخريبكةليل غراف ثانوية بن ياسي  235748

ن التأهيلية  بخريبكةليلي المنصوري30563 ثانوية بن ياسي  205981

ن التأهيلية  بخريبكةمحسن  حمدي 30564 ثانوية بن ياسي  132098

ي30565
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحسن علوان ثانوية بن ياسي  121208

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد سهيل30566 ثانوية بن ياسي  69295

ي30567 ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  الهتر ثانوية بن ياسي  81858

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد موصف30568 ثانوية بن ياسي  118565

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد كرومي30569 ثانوية بن ياسي  10370

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد سعيد30570 ثانوية بن ياسي  46757

ي30571
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد رصف ثانوية بن ياسي  39264

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  المكاوي30572 ثانوية بن ياسي  129173

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد جبلو30573 ثانوية بن ياسي  126485

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد الزيك30574 ثانوية بن ياسي  77782

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد عبيدار30575 ثانوية بن ياسي  125459

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  بوعزة30576 ثانوية بن ياسي  76455

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد زنواكي  30577 ثانوية بن ياسي  66411

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد شكوج30578 ثانوية بن ياسي  210886

اكي30579
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد شر ثانوية بن ياسي  193877

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد كروش30580 ثانوية بن ياسي  159793

ن التأهيلية  بخريبكةمراد طويل30581 ثانوية بن ياسي  119749

ن التأهيلية  بخريبكةمراد اخميش30582 ثانوية بن ياسي  92267

ن التأهيلية  بخريبكةمراد امردة30583 ثانوية بن ياسي  127990

ن التأهيلية  بخريبكةمروة القاد30584 ثانوية بن ياسي  13384

ن التأهيلية  بخريبكةمريم عزاري30585 ثانوية بن ياسي  211489

ن التأهيلية  بخريبكةمريم حجار30586 ثانوية بن ياسي  198752

ن التأهيلية  بخريبكةمعاد تالت30587 ثانوية بن ياسي  46246

ن التأهيلية  بخريبكةمنعم راشيد30588 ثانوية بن ياسي  57062

ن التأهيلية  بخريبكةمنعم خطيب30589 ثانوية بن ياسي  132435

192من 129الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

 كروش30590
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمون ثانوية بن ياسي  102699

ن التأهيلية  بخريبكةنادية مطاهر30591 ثانوية بن ياسي  172351

ن التأهيلية  بخريبكةنادية  مطهر 30592 ثانوية بن ياسي  170960

ي30593
ن التأهيلية  بخريبكةنادية المحفوطن ثانوية بن ياسي  223824

ن التأهيلية  بخريبكةنادية عاقد30594 ثانوية بن ياسي  224358

ن التأهيلية  بخريبكةنادية القماح30595 ثانوية بن ياسي  189069

ي30596 ن التأهيلية  بخريبكةنبيل المي  ثانوية بن ياسي  144638

ي30597
ن التأهيلية  بخريبكةنبيل العريسر ثانوية بن ياسي  64773

ي30598
ن
ن التأهيلية  بخريبكةنجاة الوزن ثانوية بن ياسي  93818

ن التأهيلية  بخريبكةنجاة شكراوي30599 ثانوية بن ياسي  160045

ن التأهيلية  بخريبكةنجوى شعبة30600 ثانوية بن ياسي  184495

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة االصل30601 ثانوية بن ياسي  90502

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة كعيدي30602 ثانوية بن ياسي  47677

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة  كطيب30603 ثانوية بن ياسي  193595

ي30604
ن التأهيلية  بخريبكةنورة الغيت  ثانوية بن ياسي  80439

ن التأهيلية  بخريبكةنورة فاضل30605 ثانوية بن ياسي  93434

ن التأهيلية  بخريبكةنورة اقبال30606 ثانوية بن ياسي  48235

ن التأهيلية  بخريبكةنورة  اسعيدي30607 ثانوية بن ياسي  168418

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر سقام30608 ثانوية بن ياسي  32154

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر حداد30609 ثانوية بن ياسي  79740

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر نشاط30610 ثانوية بن ياسي  122936

ن التأهيلية  بخريبكةهشام بن حُم30611 ثانوية بن ياسي  75756

ن التأهيلية  بخريبكةهشام توفيق30612 ثانوية بن ياسي  150921

ن التأهيلية  بخريبكةهشام أحمدات30613 ثانوية بن ياسي  180701

ن التأهيلية  بخريبكةهود الصابري30614 ثانوية بن ياسي  79397

ن التأهيلية  بخريبكةوليد عدنان30615 ثانوية بن ياسي  43747

ن  حدفاوي 30616 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  59854

ن خلوق30617 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  63024

ي30618
ن
ن الزوان ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  227637

ن بنعاشي 30619 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  169053

ن غزال30620 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  209485

ن لخضاري30621 ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  202803

ي30622
ن التأهيلية  بخريبكةيوسف لحسيتن ثانوية بن ياسي  62230
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ن التأهيلية  بخريبكةيوسف الرصصاري30623 ثانوية بن ياسي  185696

ن التأهيلية  بخريبكةيونس خوجا30624 ثانوية بن ياسي  66963

ن التأهيلية  بخريبكةيونس الدويمي30625 ثانوية بن ياسي  71876
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ة اإلعدادية بخريبكةأحالم عيادي31364 ثانوية المسي  181427

ي 31365
ة اإلعدادية بخريبكةأحالم  الحاضن ثانوية المسي  204041

ة اإلعدادية بخريبكةأحمد بوخرواعة31366 ثانوية المسي  132452

ة اإلعدادية بخريبكةأحمد ازريكو31367 ثانوية المسي  57578

ي31368
 
ة اإلعدادية بخريبكةأحمد الحارن ثانوية المسي  230112

ة اإلعدادية بخريبكةأسية  باهي31369 ثانوية المسي  126443

ة اإلعدادية بخريبكةأسية أيت إدريس31370 ثانوية المسي  71658

ة اإلعدادية بخريبكةأمال  جابري31371 ثانوية المسي  141402

يف31372 ة اإلعدادية بخريبكةأمينة الرصن ثانوية المسي  129122

ة اإلعدادية بخريبكةابتسام الحرشاوي31373 ثانوية المسي  83696

ة اإلعدادية بخريبكةابتسام الخلفاوي31374 ثانوية المسي  103335

ة اإلعدادية بخريبكةابتسام  بالريلة31375 ثانوية المسي  171235

ة اإلعدادية بخريبكةابراهيم سعداوي31376 ثانوية المسي  183218

ة اإلعدادية بخريبكةاحمد اندي31377 ثانوية المسي  136562

ة اإلعدادية بخريبكةاحمد المي 31378 ثانوية المسي  16912

ة اإلعدادية بخريبكةادريس وازيدي31379 ثانوية المسي  109483

ة اإلعدادية بخريبكةازهور بطاش31380 ثانوية المسي  114736

ة اإلعدادية بخريبكةاسماء الفلكي31381 ثانوية المسي  72333

ة اإلعدادية بخريبكةاسماعيل رحيوي31382 ثانوية المسي  26080

ة اإلعدادية بخريبكةاسيا لكنافدي31383 ثانوية المسي  103377

ة اإلعدادية بخريبكةاكرام موجان31384 ثانوية المسي  207069

ة اإلعدادية بخريبكةالجياللي  الحمداوي31385 ثانوية المسي  108997

ي31386 ة اإلعدادية بخريبكةالحبيب  البوصي  ثانوية المسي  74632

ة اإلعدادية بخريبكةالحسن متمر31387 ثانوية المسي  149130

ة اإلعدادية بخريبكةالحسن الرداد31388 ثانوية المسي  217186

ن الكنوبو31389 ة اإلعدادية بخريبكةالحسي  ثانوية المسي  30651

ن  المنصوري 31390 ة اإلعدادية بخريبكةالحسي  ثانوية المسي  200968

ة اإلعدادية بخريبكةالزهرة الضاوي 31391 ثانوية المسي  91804

ي31392
ن
ة اإلعدادية بخريبكةالسعدية زرقتون ثانوية المسي  91229

قاوي  خرواعي 31393 ة اإلعدادية بخريبكةالرسر ثانوية المسي  187319

ة اإلعدادية بخريبكةالمصطفن  عزيب31394 ثانوية المسي  176892

ة اإلعدادية بخريبكةالمولودي فائز31395 ثانوية المسي  32522

ي المرسلي31396 ة اإلعدادية بخريبكةالناخر ثانوية المسي  12583
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ة اإلعدادية بخريبكةالهام الجوهري31397 ثانوية المسي  88723

ة اإلعدادية بخريبكةامال  لشهب 31398 ثانوية المسي  106512

ة اإلعدادية بخريبكةاناس مزكوري31399 ثانوية المسي  144381

ة اإلعدادية بخريبكةايمان ابريطيط31400 ثانوية المسي  182071

ي31401 ة اإلعدادية بخريبكةبدر الدين  ناخر ثانوية المسي  143735

ة اإلعدادية بخريبكةبدر الدين  فوضال31402 ثانوية المسي  30121

ة اإلعدادية بخريبكةبهيجة السعيد31403 ثانوية المسي  91505

ة اإلعدادية بخريبكةبهيجة الفرساوي31404 ثانوية المسي  81128

ة اإلعدادية بخريبكةبوشت   المنصوري31405 ثانوية المسي  20462

ة اعقاتن31406 ة اإلعدادية بخريبكةبوشر ثانوية المسي  149012

ن 31407 ة اإلعدادية بخريبكةبوشعيب  منشي  ثانوية المسي  134272

ة اإلعدادية بخريبكةتوفيق عقاوي31408 ثانوية المسي  94937

ة اإلعدادية بخريبكةتوفيق كريم31409 ثانوية المسي  202002

ة اإلعدادية بخريبكةجمال نزيه31410 ثانوية المسي  72814

ة اإلعدادية بخريبكةحبيبة مهراج31411 ثانوية المسي  127048

ة اإلعدادية بخريبكةحبيبة شكور31412 ثانوية المسي  31549

ة اإلعدادية بخريبكةحجوب  فاطمة 31413 ثانوية المسي  225254

ة اإلعدادية بخريبكةحسن بوشيم31414 ثانوية المسي  45151

ي31415
ن
ة اإلعدادية بخريبكةحكيمة العون ثانوية المسي  54644

ة اإلعدادية بخريبكةحمزة الكرناوي31416 ثانوية المسي  92212

ي31417 ة اإلعدادية بخريبكةحمزة طي  ثانوية المسي  26316

ة اإلعدادية بخريبكةحمزة الكعلولي31418 ثانوية المسي  114256

ي31419 ة اإلعدادية بخريبكةحميد خطتر ثانوية المسي  37141

ة اإلعدادية بخريبكةحياة بن الرابح31420 ثانوية المسي  52759

ة اإلعدادية بخريبكةحياة  فقي  31421 ثانوية المسي  141800

ي31422
ة اإلعدادية بخريبكةخاليد الكرشيتن ثانوية المسي  110573

ة اإلعدادية بخريبكةخديجة موهوب31423 ثانوية المسي  64548

ة اإلعدادية بخريبكةخديجة بوتول31424 ثانوية المسي  44575

ة اإلعدادية بخريبكةخديجة  الضاوي31425 ثانوية المسي  75486

ي31426
ة اإلعدادية بخريبكةخديجة الورديتن ثانوية المسي  162867

ة اإلعدادية بخريبكةخديجة  المود  31427 ثانوية المسي  151133

ة اإلعدادية بخريبكةخليجة ايت حمو31428 ثانوية المسي  208326

ي31429
ة اإلعدادية بخريبكةخليل المحفوضن ثانوية المسي  99691
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ة اإلعدادية بخريبكةخليل التازي31430 ثانوية المسي  197946

ة اإلعدادية بخريبكةرابحة مني 31431 ثانوية المسي  233091

ة اإلعدادية بخريبكةرحمة قديري31432 ثانوية المسي  141711

ة اإلعدادية بخريبكةرشيد قيدي31433 ثانوية المسي  126133

ي31434
ة اإلعدادية بخريبكةرشيد العريسر ثانوية المسي  118847

ة اإلعدادية بخريبكةرشيد  لحرش 31435 ثانوية المسي  169455

ة اإلعدادية بخريبكةرفيق نديري31436 ثانوية المسي  50185

ة اإلعدادية بخريبكةرقية بوكطية31437 ثانوية المسي  167107

ة اإلعدادية بخريبكةريحانة موهوب31438 ثانوية المسي  123376

ة اإلعدادية بخريبكةزكرياء امجهدي31439 ثانوية المسي  54004

ة اإلعدادية بخريبكةزكرياء معتمد31440 ثانوية المسي  104250

ة اإلعدادية بخريبكةزهور بن العوجة31441 ثانوية المسي  46878

ة اإلعدادية بخريبكةزهي  صغوري31442 ثانوية المسي  45980

ة اإلعدادية بخريبكةزينب حيدة31443 ثانوية المسي  140793

ة اإلعدادية بخريبكةسارة المستقيم31444 ثانوية المسي  179955

ة اإلعدادية بخريبكةسعاد بن الرابح31445 ثانوية المسي  27526

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد بن زليم31446 ثانوية المسي  100726

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد المودن31447 ثانوية المسي  74571

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد مني 31448 ثانوية المسي  213706

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة كروي31449 ثانوية المسي  174311

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة بركان31450 ثانوية المسي  193907

ة اإلعدادية بخريبكةسلوى كحالوي31451 ثانوية المسي  54801

ة اإلعدادية بخريبكةسمية السعيدي31452 ثانوية المسي  201721

ة اإلعدادية بخريبكةسناء  الحالم31453 ثانوية المسي  120531

ة اإلعدادية بخريبكةسناء  بو الخي  31454 ثانوية المسي  131970

ة اإلعدادية بخريبكةسناء العباسي31455 ثانوية المسي  136461

ة اإلعدادية بخريبكةصالح منور31456 ثانوية المسي  21552

ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين نوار31457 ثانوية المسي  104897

ة اإلعدادية بخريبكةطامو نرصون31458 ثانوية المسي  52126

ة اإلعدادية بخريبكةعادل  هريم31459 ثانوية المسي  57838

ي31460
ة اإلعدادية بخريبكةعادل المحفوضن ثانوية المسي  96126

ة اإلعدادية بخريبكةعبد االله عوبيد31461 ثانوية المسي  166349

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحق اغودان31462 ثانوية المسي  30296

192من 134الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب
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ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحكيم حركات31463 ثانوية المسي  180929

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحكيم الجوهري31464 ثانوية المسي  163412

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحميد خالد31465 ثانوية المسي  114571

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم  طنجاوي31466 ثانوية المسي  147998

ي31467 ة اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد  الحاخر ثانوية المسي  239589

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز العامري 31468 ثانوية المسي  22953

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز اللوزي31469 ثانوية المسي  214131

ي31470
ة اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز  حسيتن ثانوية المسي  168422

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العلي لهبيل31471 ثانوية المسي  118692

ة اإلعدادية بخريبكةعبد القادر العاشوري31472 ثانوية المسي  62454

ة اإلعدادية بخريبكةعبد هللا  نافع 31473 ثانوية المسي  65481

ة اإلعدادية بخريبكةعبد هللا  نوكة 31474 ثانوية المسي  72425

ة اإلعدادية بخريبكةعبد المجيد امال31475 ثانوية المسي  68239

ي31476
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الهادي لقريسر ثانوية المسي  75588

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الهادي سعداوي31477 ثانوية المسي  157239

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الواحد  رزاق 31478 ثانوية المسي  19950

ي31479
يفن ة اإلعدادية بخريبكةعبد الواحد الرسر ثانوية المسي  119767

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالباسط عيار31480 ثانوية المسي  11962

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالعزيز المعطاوي 31481 ثانوية المسي  37769

ة اإلعدادية بخريبكةعبدهللا ادحيدخي31482 ثانوية المسي  42164

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالواحد القدوري31483 ثانوية المسي  31206

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان المر31484 ثانوية المسي  97676

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان رامي 31485 ثانوية المسي  115436

ي31486
ن
ة اإلعدادية بخريبكةعثمان  فرون ثانوية المسي  155064

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز إبن الصغي 31487 ثانوية المسي  89106

ة اإلعدادية بخريبكةعظوش نورة31488 ثانوية المسي  32990

ي عتيقة31489
ن
ة اإلعدادية بخريبكةعلوان ثانوية المسي  68893

ة اإلعدادية بخريبكةعمار  الورزادي 31490 ثانوية المسي  205848

ي31491
ن
ة اإلعدادية بخريبكةعمر جمران ثانوية المسي  19112

ة اإلعدادية بخريبكةعمر زي31492 ثانوية المسي  193205

ي المهدي31493 ة اإلعدادية بخريبكةعنير ثانوية المسي  19736

ة اإلعدادية بخريبكةعواطف ازمو31494 ثانوية المسي  71043

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن مراوي31495 ثانوية المسي  136942
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ي31496
ة اإلعدادية بخريبكةغيتة حستن ثانوية المسي  83494

ة اإلعدادية بخريبكةفاتحة  مسليط31497 ثانوية المسي  128187

ة اإلعدادية بخريبكةفاتحة عينوس31498 ثانوية المسي  215683

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة عيدوك31499 ثانوية المسي  142046

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة اخميش31500 ثانوية المسي  46979

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الحاسي31501 ثانوية المسي  210780

ي31502
 
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الفوران ثانوية المسي  79784

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء سيب31503 ثانوية المسي  66590

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الحالي31504 ثانوية المسي  91910

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء لمسلك31505 ثانوية المسي  46795

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الغرسي31506 ثانوية المسي  63940

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الصيلي31507 ثانوية المسي  138991

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء بومزيل31508 ثانوية المسي  99152

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الزكوري31509 ثانوية المسي  166052

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء مرزاق31510 ثانوية المسي  150720

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء النجمي31511 ثانوية المسي  187760

ي31512
ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الوزكيت  ثانوية المسي  199799

ة اإلعدادية بخريبكةفاطنة دويمي31513 ثانوية المسي  69092

ة اإلعدادية بخريبكةفطومة العالم31514 ثانوية المسي  177540

ة اإلعدادية بخريبكةفوزية راجب31515 ثانوية المسي  208997

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة قودر31516 ثانوية المسي  78625

ة اإلعدادية بخريبكةكلثوم باهر31517 ثانوية المسي  74824

ة اإلعدادية بخريبكةكمال متوكل31518 ثانوية المسي  143378

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر خمسي31519 ثانوية المسي  58871

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر اوديدن31520 ثانوية المسي  125355

ة اإلعدادية بخريبكةلبنة خطيب31521 ثانوية المسي  90806

ي31522
 
ة اإلعدادية بخريبكةلحسن هقهاف ثانوية المسي  119505

ة اإلعدادية بخريبكةليال زكرياء31523 ثانوية المسي  209548

ة اإلعدادية بخريبكةليل أحميمصة31524 ثانوية المسي  208256

ة اإلعدادية بخريبكةمبارك بصي 31525 ثانوية المسي  145235

ة اإلعدادية بخريبكةمحماد فايز31526 ثانوية المسي  111280

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الدائز31527 ثانوية المسي  110250

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الدائز31528 ثانوية المسي  79575
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ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الخياط31529 ثانوية المسي  60877

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد جعران31530 ثانوية المسي  19892

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد تمزورت31531 ثانوية المسي  76639

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد حرشوي31532 ثانوية المسي  120163

ي31533
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد لوان ثانوية المسي  17973

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد نضيف31534 ثانوية المسي  43324

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد أيت بوريك31535 ثانوية المسي  124315

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد البرصاوي31536 ثانوية المسي  109520

ي31537 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد نتيحر ثانوية المسي  110782

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بنون31538 ثانوية المسي  30468

ي31539
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد خشون ثانوية المسي  145497

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد قاصد31540 ثانوية المسي  110664

ي31541
يفن ة اإلعدادية بخريبكةمحمد  الرسر ثانوية المسي  160149

ي31542
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الحماموسر ثانوية المسي  190799

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد مصباح31543 ثانوية المسي  183965

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الحمزاوي31544 ثانوية المسي  171734

ي31545
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد اجموعت  ثانوية المسي  201922

ة اإلعدادية بخريبكةمراد المعانيد31546 ثانوية المسي  126171

ة اإلعدادية بخريبكةمراد فاضلي31547 ثانوية المسي  75437

ة اإلعدادية بخريبكةمريم عارص31548 ثانوية المسي  130843

ة اإلعدادية بخريبكةمريم بناوي31549 ثانوية المسي  48360

ة اإلعدادية بخريبكةمريم غراف31550 ثانوية المسي  47345

ة اإلعدادية بخريبكةمريم الحورية31551 ثانوية المسي  123284

ة اإلعدادية بخريبكةمريم رجيم31552 ثانوية المسي  57037

ة اإلعدادية بخريبكةمريم ابراو31553 ثانوية المسي  106491

ة اإلعدادية بخريبكةمريم طياف31554 ثانوية المسي  139950

ن31555 ة اإلعدادية بخريبكةمريم معي  ثانوية المسي  198555

ي31556
ة اإلعدادية بخريبكةمريم مريتن ثانوية المسي  150349

ة اإلعدادية بخريبكةمصطفن ناخل31557 ثانوية المسي  67282

ة اإلعدادية بخريبكةمليكة أيت كزي31558 ثانوية المسي  187134

ي31559
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمني  عدنان ثانوية المسي  78352

ة اإلعدادية بخريبكةموس عالوة31560 ثانوية المسي  67638

ة اإلعدادية بخريبكةمولودة زوهري31561 ثانوية المسي  131228
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ة اإلعدادية بخريبكةنادية لمرابط31562 ثانوية المسي  74446

ة اإلعدادية بخريبكةنادية دكيك31563 ثانوية المسي  84575

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل اليساع31564 ثانوية المسي  121293

ة اإلعدادية بخريبكةنجاة السعدي31565 ثانوية المسي  225299

ة اإلعدادية بخريبكةنجوى حميد31566 ثانوية المسي  61270

ي31567 ة اإلعدادية بخريبكةنزهة دهتر ثانوية المسي  84312

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة الطاهري31568 ثانوية المسي  230010

ة اإلعدادية بخريبكةنعيمة مباركي31569 ثانوية المسي  231234

ة اإلعدادية بخريبكةنور الدين  ندهمو31570 ثانوية المسي  82221

ة اإلعدادية بخريبكةنورالدين عسكري31571 ثانوية المسي  14511

ة اإلعدادية بخريبكةنورالدين انزار31572 ثانوية المسي  221913

ة اإلعدادية بخريبكةنورة بخان31573 ثانوية المسي  80782

ة اإلعدادية بخريبكةنورة  فتاح 31574 ثانوية المسي  64493

ة اإلعدادية بخريبكةنورة  حرطيطي31575 ثانوية المسي  135288

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر  بوشامة 31576 ثانوية المسي  82656

ي31577
ن
ة اإلعدادية بخريبكةهاجر الواف ثانوية المسي  97171

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر التويمي31578 ثانوية المسي  169872

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر فوزير31579 ثانوية المسي  163745

ة اإلعدادية بخريبكةهجر مرشيد31580 ثانوية المسي  127610

ة اإلعدادية بخريبكةهجر قزباري31581 ثانوية المسي  54639

ة اإلعدادية بخريبكةهشام اكرضان31582 ثانوية المسي  214204

ي31583
ة اإلعدادية بخريبكةهناء المسكيتن ثانوية المسي  153796

ن خشناوي31584 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  145784

ن بنبايا31585 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  131000

ن الورزادي31586 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  32189

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف استيلي31587 ثانوية المسي  143377

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف الدوام31588 ثانوية المسي  109086

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف مساوي31589 ثانوية المسي  120657

ي 31590
ن
ة اإلعدادية بخريبكةيوسف  العمران ثانوية المسي  85966

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف زين الدين31591 ثانوية المسي  114022

ة اإلعدادية بخريبكةيونس فائز31592 ثانوية المسي  117097

ي31593 ة اإلعدادية بخريبكةيونس ضمي  ثانوية المسي  201110
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي32204 ة اإلعدادية بخريبكةإسماعيل حرصن ثانوية المسي  14917

ة اإلعدادية بخريبكةالملودي اللوزي32205 ثانوية المسي  121930

ة اإلعدادية بخريبكةالمهدي عكلة32206 ثانوية المسي  17745

ة اإلعدادية بخريبكةالمهدي خلفاوي32207 ثانوية المسي  141126

ي32208 ة اإلعدادية بخريبكةالياس العبونر ثانوية المسي  17423

ة اإلعدادية بخريبكةامال زين الدين32209 ثانوية المسي  89078

ة اإلعدادية بخريبكةاناس درجة 32210 ثانوية المسي  207048

ة اإلعدادية بخريبكةانس  برور32211 ثانوية المسي  239132

ة اإلعدادية بخريبكةايوب لوليد32212 ثانوية المسي  11042

ة اإلعدادية بخريبكةبدر  الجودي 32213 ثانوية المسي  53725

ة اإلعدادية بخريبكةبدر زين الدين32214 ثانوية المسي  171364

ة اإلعدادية بخريبكةبوشعيب  اللويزي32215 ثانوية المسي  26658

ة اإلعدادية بخريبكةحمزة غالب32216 ثانوية المسي  198710

ة اإلعدادية بخريبكةحمزة اكني 32217 ثانوية المسي  169863

32218
ة اإلعدادية بخريبكةحنان الشويي  ثانوية المسي  149104

ي32219 ة اإلعدادية بخريبكةربيعة قزيير ثانوية المسي  31382

ة اإلعدادية بخريبكةرضوان دنان32220 ثانوية المسي  78694

ة اإلعدادية بخريبكةزينب فاضلي32221 ثانوية المسي  181196

ة اإلعدادية بخريبكةسعيد خيوب32222 ثانوية المسي  24964

ة اإلعدادية بخريبكةسعيدة  التخامي32223 ثانوية المسي  206459

ة اإلعدادية بخريبكةسهام اسعيدي32224 ثانوية المسي  126377

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء  العلوي32225 ثانوية المسي  237437

ة اإلعدادية بخريبكةصفية الكرم32226 ثانوية المسي  163081

ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين حسناوي32227 ثانوية المسي  197492

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الصمد بضاز32228 ثانوية المسي  131643

ي32229
ة اإلعدادية بخريبكةعبد الوهاب العياسر ثانوية المسي  54789

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالدائم بوسالم32230 ثانوية المسي  77086

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالرحيم البرصي32231 ثانوية المسي  127084

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان األعرج 32232 ثانوية المسي  106253

ة اإلعدادية بخريبكةعصام الدين  الكرسي32233 ثانوية المسي  235449

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء ندير32234 ثانوية المسي  106940

ة اإلعدادية بخريبكةفيصل ليليف32235 ثانوية المسي  144354

ي 32236 ة اإلعدادية بخريبكةكريم الهانر ثانوية المسي  183811
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ة اإلعدادية بخريبكةكريمة  جايل 32237 ثانوية المسي  46896

ة اإلعدادية بخريبكةكوثر منرص32238 ثانوية المسي  46282

ي32239 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الحاخر ثانوية المسي  102317

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد اليسع32240 ثانوية المسي  75897

ي32241 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الخرونر ثانوية المسي  30744

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الرصدي32242 ثانوية المسي  79861

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بن علي32243 ثانوية المسي  239649

ة اإلعدادية بخريبكةمروان محرب32244 ثانوية المسي  94708

32245
ة اإلعدادية بخريبكةمهدي االخرصن ثانوية المسي  225505

ة اإلعدادية بخريبكةنبيل  كنسي 32246 ثانوية المسي  19122

ة اإلعدادية بخريبكةهشام خروب32247 ثانوية المسي  179273

ة اإلعدادية بخريبكةهشام الححر32248 ثانوية المسي  131524

ة اإلعدادية بخريبكةوافق محمد32249 ثانوية المسي  131001

ن الوديال32250 ة اإلعدادية بخريبكةياسمي  ثانوية المسي  146442

ن لحلو32251 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  181243

ن الغلمي32252 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  88644

ن  ضمي 32253 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  48928

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف المكاوي32254 ثانوية المسي  60941

ة اإلعدادية بخريبكةيونس عضومي32255 ثانوية المسي  168704

ة اإلعدادية بخريبكةيونس مكون32256 ثانوية المسي  49580

ة اإلعدادية بخريبكةيونس مخليصي32257 ثانوية المسي  186799
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفلسفة (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ة اإلعدادية بخريبكةابتسام ويشن32699 ثانوية المسي  235960

ة اإلعدادية بخريبكةاسماء الساعي32700 ثانوية المسي  87100

ة اإلعدادية بخريبكةالمصطفن  كريم 32701 ثانوية المسي  169824

ة اإلعدادية بخريبكةالمهدي لنصار32702 ثانوية المسي  59477

ة اإلعدادية بخريبكةامينة الربوح32703 ثانوية المسي  116572

ي32704 ة اإلعدادية بخريبكةبوعبيد دسطونر ثانوية المسي  37186

ة اإلعدادية بخريبكةحسناء يونسي32705 ثانوية المسي  163242

ة اإلعدادية بخريبكةزينب ديناوي32706 ثانوية المسي  237682

ي32707 ة اإلعدادية بخريبكةسعاد الهير ثانوية المسي  232033

ة اإلعدادية بخريبكةسهام سعدان32708 ثانوية المسي  177246

ة اإلعدادية بخريبكةعائشة عاطي32709 ثانوية المسي  48516

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرحيم طويل32710 ثانوية المسي  107872

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العلي باحماد32711 ثانوية المسي  132595

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز مازي32712 ثانوية المسي  221952

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز رافلي32713 ثانوية المسي  167706

ة اإلعدادية بخريبكةعواطف شهيدي32714 ثانوية المسي  54582

ة اإلعدادية بخريبكةعواطف وديغي32715 ثانوية المسي  182975

ة اإلعدادية بخريبكةمليكة المفرج32716 ثانوية المسي  183224

ة اإلعدادية بخريبكةنادية موجان32717 ثانوية المسي  171971

ة اإلعدادية بخريبكةنادية مراوي32718 ثانوية المسي  96524

ي32719
ة اإلعدادية بخريبكةنبيل عطيفن ثانوية المسي  142935

ة اإلعدادية بخريبكةنزهة لحمامي32720 ثانوية المسي  107187

ة اإلعدادية بخريبكةهشام العاهد32721 ثانوية المسي  136429

ن شكور32722 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  146563

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف دهيم32723 ثانوية المسي  105371

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف  المحمدي32724 ثانوية المسي  150612
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةإبتسام تفاخي32892 ثانوية بن ياسي  139891

ن التأهيلية  بخريبكةأبوبكر دكمي32893 ثانوية بن ياسي  218799

ن التأهيلية  بخريبكةأحمد جبور32894 ثانوية بن ياسي  165658

ي32895
ن
ن التأهيلية  بخريبكةإسماعيل الحمسان ثانوية بن ياسي  91874

ي32896
ن
ن التأهيلية  بخريبكةأمال سوف ثانوية بن ياسي  98273

ن التأهيلية  بخريبكةأميمة منتهي32897 ثانوية بن ياسي  147235

ن التأهيلية  بخريبكةأنس لبنيطي32898 ثانوية بن ياسي  183562

ي32899
ن التأهيلية  بخريبكةأنس حنيفن ثانوية بن ياسي  33615

ي32900
ن
ن التأهيلية  بخريبكةإيمان البيالن ثانوية بن ياسي  221862

ن التأهيلية  بخريبكةابتسام بدري32901 ثانوية بن ياسي  32952

ن التأهيلية  بخريبكةابتسام اندية32902 ثانوية بن ياسي  98689

ن التأهيلية  بخريبكةادريس لوحة32903 ثانوية بن ياسي  180829

ن التأهيلية  بخريبكةالصديق فطومي32904 ثانوية بن ياسي  177388

ن التأهيلية  بخريبكةامال بنطيش32905 ثانوية بن ياسي  152179

ن التأهيلية  بخريبكةايوب كنون32906 ثانوية بن ياسي  191224

ن التأهيلية  بخريبكةباسو الزهراوي32907 ثانوية بن ياسي  96946

ن التأهيلية  بخريبكةبدر الدين المجهد32908 ثانوية بن ياسي  38122

ي32909 ن التأهيلية  بخريبكةبديعة لتر ثانوية بن ياسي  130438

ى  الهاشمي32910 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  21019

ي32911 ن التأهيلية  بخريبكةبالل الشهيتر ثانوية بن ياسي  55181

ن التأهيلية  بخريبكةبوشت  ناوي32912 ثانوية بن ياسي  14443

ى الدرعي32913
ن التأهيلية  بخريبكةبوشر ثانوية بن ياسي  106637

ن التأهيلية  بخريبكةبوشعيب عمار32914 ثانوية بن ياسي  199825

ن التأهيلية  بخريبكةجواد  النارصي32915 ثانوية بن ياسي  57591

ن التأهيلية  بخريبكةحسام بولعراس32916 ثانوية بن ياسي  19223

ن التأهيلية  بخريبكةحسام الدين السعيدي32917 ثانوية بن ياسي  39773

ي32918 ن التأهيلية  بخريبكةحسن  خي  ثانوية بن ياسي  60371

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة خليلي32919 ثانوية بن ياسي  147746

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة شقيمة 32920 ثانوية بن ياسي  221117

ي32921 ن التأهيلية  بخريبكةحمزة فجوخر ثانوية بن ياسي  139331

ي32922
ن التأهيلية  بخريبكةحمزة بلخنسر ثانوية بن ياسي  103875

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة نفوسي32923 ثانوية بن ياسي  184214

ي32924
ن
ن التأهيلية  بخريبكةحمزة عرف ثانوية بن ياسي  49330
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ن التأهيلية  بخريبكةحميد السيار32925 ثانوية بن ياسي  221696

وخي32926 ن التأهيلية  بخريبكةخالد مرسر ثانوية بن ياسي  56288

ن التأهيلية  بخريبكةرحمة تابع32927 ثانوية بن ياسي  48781

ن التأهيلية  بخريبكةرضا  تونسعدي32928 ثانوية بن ياسي  175375

ن التأهيلية  بخريبكةرضوان شعطيط32929 ثانوية بن ياسي  57091

ي32930
ن
ن التأهيلية  بخريبكةسعيد  البون ثانوية بن ياسي  128271

ي32931
ن
ن التأهيلية  بخريبكةسفيان زعنان ثانوية بن ياسي  96860

ن التأهيلية  بخريبكةسكينة نبار32932 ثانوية بن ياسي  126317

ن التأهيلية  بخريبكةشيماء نوكة32933 ثانوية بن ياسي  239463

ن التأهيلية  بخريبكةصالح سباعي32934 ثانوية بن ياسي  76646

ن التأهيلية  بخريبكةصفاء البهان32935 ثانوية بن ياسي  14319

ن التأهيلية  بخريبكةصالح الدين  بوعبادي 32936 ثانوية بن ياسي  46008

ن التأهيلية  بخريبكةعادل هونر32937 ثانوية بن ياسي  147823

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الجليل الهاللي32938 ثانوية بن ياسي  75397

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الحليم أزويتة32939 ثانوية بن ياسي  43683

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الرحمان عقران32940 ثانوية بن ياسي  113993

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الصمد  وزين32941 ثانوية بن ياسي  44107

ن التأهيلية  بخريبكةعبد العزيز مكيالي32942 ثانوية بن ياسي  12588

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الفتاح  كريت32943 ثانوية بن ياسي  110481

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الكريم اوخويا32944 ثانوية بن ياسي  70967

ي32945
ن التأهيلية  بخريبكةعبد اللطيف  إريف  ثانوية بن ياسي  163307

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالصمد البرصي32946 ثانوية بن ياسي  88499

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالواحد احديدو32947 ثانوية بن ياسي  187616

ن التأهيلية  بخريبكةعثمان سطيلي32948 ثانوية بن ياسي  94849

اوي32949 ن التأهيلية  بخريبكةعثمان عي  ثانوية بن ياسي  91006

ن التأهيلية  بخريبكةعصام شعري32950 ثانوية بن ياسي  91098

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء زورزي32951 ثانوية بن ياسي  26637

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء زهرالليل32952 ثانوية بن ياسي  50983

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء  الداودي32953 ثانوية بن ياسي  236040

ن التأهيلية  بخريبكةكوتر الصالحي32954 ثانوية بن ياسي  72841

ة زوهري32955 ن التأهيلية  بخريبكةلكبي  ثانوية بن ياسي  173415

ن التأهيلية  بخريبكةماجدة شبة32956 ثانوية بن ياسي  14535

ن التأهيلية  بخريبكةماجدة برور32957 ثانوية بن ياسي  33101
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ن التأهيلية  بخريبكةمحسن الرفيق32958 ثانوية بن ياسي  145628

32959
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد المحفوضن ثانوية بن ياسي  71506

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد القالب32960 ثانوية بن ياسي  143384

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد أكومي32961 ثانوية بن ياسي  13618

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد جعفري32962 ثانوية بن ياسي  193265

ي32963
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد بو محراسر ثانوية بن ياسي  105503

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد ميمون32964 ثانوية بن ياسي  96123

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد ربحي32965 ثانوية بن ياسي  238771

ن معروف32966 ن التأهيلية  بخريبكةمحمد أمي  ثانوية بن ياسي  34736

ن منور32967 ن التأهيلية  بخريبكةمحمد أمي  ثانوية بن ياسي  49814

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد عدنان ساسي32968 ثانوية بن ياسي  134206

ي32969
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمريم فهمون ثانوية بن ياسي  34985

ن التأهيلية  بخريبكةمريم عسولي32970 ثانوية بن ياسي  184209

ي32971
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمريم العدران ثانوية بن ياسي  121365

وف32972 ن التأهيلية  بخريبكةمصطفن مي  ثانوية بن ياسي  15635

ن التأهيلية  بخريبكةمنية افضيل32973 ثانوية بن ياسي  92102

ن التأهيلية  بخريبكةميلود الهرامي32974 ثانوية بن ياسي  120779

ن التأهيلية  بخريبكةنبيل بن التامي32975 ثانوية بن ياسي  215894

ن التأهيلية  بخريبكةنبيل كميل32976 ثانوية بن ياسي  131802

ن التأهيلية  بخريبكةنجية الحياح32977 ثانوية بن ياسي  126057

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة بوقنطار32978 ثانوية بن ياسي  10264

ن التأهيلية  بخريبكةنرسين دامي32979 ثانوية بن ياسي  28601

ي32980
ن
ن التأهيلية  بخريبكةنضال منيان ثانوية بن ياسي  65160

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر الرامي32981 ثانوية بن ياسي  12483

ن التأهيلية  بخريبكةوئام غالمي32982 ثانوية بن ياسي  40086

32983
ن
ن التأهيلية  بخريبكةوليد ابولوف ثانوية بن ياسي  106855

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف النياكي32984 ثانوية بن ياسي  170827

ي32985 ن التأهيلية  بخريبكةيونس لعسي  ثانوية بن ياسي  80821
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ف مصليط33351 ة اإلعدادية بخريبكةأشر ثانوية المسي  173327

ف زهي 33352 ة اإلعدادية بخريبكةأشر ثانوية المسي  29779

ة اإلعدادية بخريبكةإكرام  أنزار 33353 ثانوية المسي  17144

ن33354 ة اإلعدادية بخريبكةأمال محسي  ثانوية المسي  66249

ة اإلعدادية بخريبكةأميمة فالحي33355 ثانوية المسي  52895

ن رزقاوي33356 ة اإلعدادية بخريبكةأمي  ثانوية المسي  51148

ي33357 ة اإلعدادية بخريبكةأمينة   الطلتر ثانوية المسي  51446

ة اإلعدادية بخريبكةأيوب عابيد33358 ثانوية المسي  207709

ة اإلعدادية بخريبكةابتهال لفقيه33359 ثانوية المسي  117785

ة اإلعدادية بخريبكةاكرام مسبيح33360 ثانوية المسي  22284

ة اإلعدادية بخريبكةالتهامي الضحاك33361 ثانوية المسي  158013

ة اإلعدادية بخريبكةالحاج  منيولي33362 ثانوية المسي  161335

ة اإلعدادية بخريبكةالحبيب عبدالنباوي33363 ثانوية المسي  143262

ة اإلعدادية بخريبكةالشائط  مريم 33364 ثانوية المسي  199389

 باكي 33365
ة اإلعدادية بخريبكةالمصطفن ثانوية المسي  10039

ة اإلعدادية بخريبكةالمصطفن جغيدار33366 ثانوية المسي  113560

ة اإلعدادية بخريبكةامال اوعالل33367 ثانوية المسي  34905

ة اإلعدادية بخريبكةامال الفاضلي33368 ثانوية المسي  103862

ة اإلعدادية بخريبكةاميمة السالمة33369 ثانوية المسي  17175

ة اإلعدادية بخريبكةاميمة شاكب33370 ثانوية المسي  190904

ن الجراري33371 ة اإلعدادية بخريبكةامي  ثانوية المسي  130726

ن مكيمل33372 ة اإلعدادية بخريبكةامي  ثانوية المسي  11700

ة اإلعدادية بخريبكةامينة مورادي33373 ثانوية المسي  157438

ي33374
ة اإلعدادية بخريبكةاناس تابيت  ثانوية المسي  19925

ة اإلعدادية بخريبكةانتصار االدريسي33375 ثانوية المسي  26322

ة اإلعدادية بخريبكةبثينة نعمان33376 ثانوية المسي  155837

ة اإلعدادية بخريبكةبهيجة اوسيدي33377 ثانوية المسي  79659

ة اإلعدادية بخريبكةحسام الدين أبوالسعد33378 ثانوية المسي  219610

ي33379
ة اإلعدادية بخريبكةحسنة حافطن ثانوية المسي  129230

ة اإلعدادية بخريبكةحمدي الموحد33380 ثانوية المسي  238671

ة اإلعدادية بخريبكةحمزة اكريت33381 ثانوية المسي  52023

ة اإلعدادية بخريبكةحنان سكادي33382 ثانوية المسي  55939

ة اإلعدادية بخريبكةحياة جبناوي33383 ثانوية المسي  45824
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ي33384 ة اإلعدادية بخريبكةخالد الكونر ثانوية المسي  176328

ة اإلعدادية بخريبكةخالد خمسي33385 ثانوية المسي  159555

ة اإلعدادية بخريبكةخديجة وازيدي33386 ثانوية المسي  160842

ة اإلعدادية بخريبكةخولة الهاشمي33387 ثانوية المسي  87775

ة اإلعدادية بخريبكةخولة كسوس33388 ثانوية المسي  231514

ة اإلعدادية بخريبكةرجاء جخال33389 ثانوية المسي  64337

يوي33390 ن ة اإلعدادية بخريبكةرشيد الير ثانوية المسي  66612

ة اإلعدادية بخريبكةرشيد سنوي33391 ثانوية المسي  62154

ة اإلعدادية بخريبكةرشيد بطاش33392 ثانوية المسي  29088

ة اإلعدادية بخريبكةزكرياء تمود33393 ثانوية المسي  25759

ة اإلعدادية بخريبكةزكرياء بدر33394 ثانوية المسي  229383

ة اإلعدادية بخريبكةسارة عبيد33395 ثانوية المسي  140362

ي33396
ة اإلعدادية بخريبكةسارة لطفن ثانوية المسي  188878

ي33397
ن
ة اإلعدادية بخريبكةسكينة العاف ثانوية المسي  63894

ة اإلعدادية بخريبكةسناء فارسي33398 ثانوية المسي  31310

ف الدين  مكريم33399 ة اإلعدادية بخريبكةشر ثانوية المسي  155775

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء فاضلي33400 ثانوية المسي  136446

ة اإلعدادية بخريبكةصوفيا المزواري33401 ثانوية المسي  57849

ة اإلعدادية بخريبكةطارق الجبار33402 ثانوية المسي  95991

ة اإلعدادية بخريبكةعادل الغازي33403 ثانوية المسي  88767

ة اإلعدادية بخريبكةعادل المودة33404 ثانوية المسي  183618

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الحميد العزيز33405 ثانوية المسي  60027

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالسالم  سجال33406 ثانوية المسي  75581

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالصمد التسليم33407 ثانوية المسي  147935

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالفتاح عابدي33408 ثانوية المسي  87134

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالمجيد عبدالنباوي33409 ثانوية المسي  77877

ة اإلعدادية بخريبكةعبدالهادي التسليم33410 ثانوية المسي  114293

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان  بجاري33411 ثانوية المسي  150301

وس33412 ة اإلعدادية بخريبكةعمر العي  ثانوية المسي  232432

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة نبيل33413 ثانوية المسي  53526

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة س ابيه 33414 ثانوية المسي  88089

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء السعيدي33415 ثانوية المسي  189373

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء ويشن33416 ثانوية المسي  127740
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ي33417
ن راضن ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة ام البني  ثانوية المسي  33655

ة اإلعدادية بخريبكةفايزة بدران33418 ثانوية المسي  82325

ة33419 ة اإلعدادية بخريبكةكريم  خضي  ثانوية المسي  110356

ة اإلعدادية بخريبكةلمياء سالمي33420 ثانوية المسي  55987

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد عطومي33421 ثانوية المسي  39994

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد صفيحي33422 ثانوية المسي  63997

ي33423
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمحمد زيان ثانوية المسي  76330

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد كركوب33424 ثانوية المسي  26443

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد حمادو33425 ثانوية المسي  104665

ي33426
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمريم كران ثانوية المسي  149786

ي33427
ن
ة اإلعدادية بخريبكةمريم رومان ثانوية المسي  186159

ة اإلعدادية بخريبكةمريم انفاوي33428 ثانوية المسي  107665

ة اإلعدادية بخريبكةمريم اورنيش33429 ثانوية المسي  193691

ة اإلعدادية بخريبكةنرسين  عابدي 33430 ثانوية المسي  36629

ي33431
ة اإلعدادية بخريبكةنورة عطفن ثانوية المسي  160624

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر إحسان المكاوي33432 ثانوية المسي  62049

ة اإلعدادية بخريبكةوائل العاللي33433 ثانوية المسي  108732

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء  المجير33434 ثانوية المسي  128149

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء بولحية33435 ثانوية المسي  155124

ون33436 ن ة اإلعدادية بخريبكةياش     حي  ثانوية المسي  45801

ن بوجيد33437 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  130259

ن عابدي33438 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  130434

ن دحاوي33439 ة اإلعدادية بخريبكةياسي  ثانوية المسي  91827

ي 33440
ن
اف ة اإلعدادية بخريبكةيوسف شر ثانوية المسي  131250
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ن التأهيلية  بخريبكةإبراهيم صبور33910 ثانوية بن ياسي  204145

ي33911
ن التأهيلية  بخريبكةأسماء لعريسر ثانوية بن ياسي  130379

ي33912
 
ن التأهيلية  بخريبكةأمال خرفان ثانوية بن ياسي  100964

ي 33913
ن
ن التأهيلية  بخريبكةأمال منون ثانوية بن ياسي  96368

ن التأهيلية  بخريبكةأمال  شقيمة33914 ثانوية بن ياسي  217365

ن التأهيلية  بخريبكةأمينة سيدنا33915 ثانوية بن ياسي  235940

ن التأهيلية  بخريبكةإيمان  الكنبوري33916 ثانوية بن ياسي  105006

ن التأهيلية  بخريبكةأيوب احريزان33917 ثانوية بن ياسي  30560

ن التأهيلية  بخريبكةاحمد لكتاوي33918 ثانوية بن ياسي  88078

ي33919
ن
ن التأهيلية  بخريبكةازهور علوان ثانوية بن ياسي  75677

ن التأهيلية  بخريبكةاسم قدومي33920 ثانوية بن ياسي  24314

ن التأهيلية  بخريبكةاسياء  كموسي33921 ثانوية بن ياسي  101984

ي33922
ن
ن التأهيلية  بخريبكةاسية لحان ثانوية بن ياسي  216912

ي33923
ن
ن التأهيلية  بخريبكةالحبيب صفوان ثانوية بن ياسي  66402

ن عوام33924 ن التأهيلية  بخريبكةالحسي  ثانوية بن ياسي  200891

ن التأهيلية  بخريبكةالزهرة سليمي33925 ثانوية بن ياسي  53660

ي33926
ن
ن التأهيلية  بخريبكةالزهرة مصطاف ثانوية بن ياسي  19023

ن التأهيلية  بخريبكةالسعدية السعدي33927 ثانوية بن ياسي  213658

ي33928
ن
ي اشبان ن التأهيلية  بخريبكةالعرنر ثانوية بن ياسي  164679

ن التأهيلية  بخريبكةالمهدي رحيم 33929 ثانوية بن ياسي  26344

ن التأهيلية  بخريبكةالمهدي ارفوش33930 ثانوية بن ياسي  47629

ي33931
ن
ف ن التأهيلية  بخريبكةامنة شر ثانوية بن ياسي  100753

ي33932
ن
ن التأهيلية  بخريبكةاناس اسمون ثانوية بن ياسي  181884

ي33933
ن
ن التأهيلية  بخريبكةايمان ريدان ثانوية بن ياسي  95114

ن التأهيلية  بخريبكةايمان نصي 33934 ثانوية بن ياسي  133038

ن التأهيلية  بخريبكةايمن  الكهدة33935 ثانوية بن ياسي  223901

ي33936
ن
ان ن ن التأهيلية  بخريبكةبدر الي  ثانوية بن ياسي  216277

ي33937
ن
ى حمان ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  112902

ن التأهيلية  بخريبكةبهيجة معمر33938 ثانوية بن ياسي  174855

ن التأهيلية  بخريبكةبوشت  لمزوري33939 ثانوية بن ياسي  132147

ي33940
ن
ى  الوردان ن التأهيلية  بخريبكةبوشر ثانوية بن ياسي  44724

ى عليجات33941 ن التأهيلية  بخريبكةبوشر ثانوية بن ياسي  156134

ي 33942
ن التأهيلية  بخريبكةجهان الناضن ثانوية بن ياسي  101154
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ن التأهيلية  بخريبكةحاتم  بومروان33943 ثانوية بن ياسي  80284

ن التأهيلية  بخريبكةحسن شعطيط33944 ثانوية بن ياسي  148632

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء فتاح33945 ثانوية بن ياسي  40338

ي33946
ن
ن التأهيلية  بخريبكةحسناء بومديان ثانوية بن ياسي  213499

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء عوادي33947 ثانوية بن ياسي  193093

ن التأهيلية  بخريبكةحفيظة قسومي33948 ثانوية بن ياسي  99559

ن التأهيلية  بخريبكةحفيظة  نورالدين33949 ثانوية بن ياسي  177587

ن التأهيلية  بخريبكةحكيمة وديغي33950 ثانوية بن ياسي  69359

ن التأهيلية  بخريبكةحليمة  قصطال33951 ثانوية بن ياسي  192786

ن التأهيلية  بخريبكةحليمة كبدي33952 ثانوية بن ياسي  18170

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة الفالك33953 ثانوية بن ياسي  117312

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة عسكري33954 ثانوية بن ياسي  75494

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة  عنب33955 ثانوية بن ياسي  43758

ن 33956 ن التأهيلية  بخريبكةحمزة  بورحي  ثانوية بن ياسي  97364

ن التأهيلية  بخريبكةحميد اكنو33957 ثانوية بن ياسي  220004

ي33958 ن التأهيلية  بخريبكةحنان المرانر ثانوية بن ياسي  56068

ن التأهيلية  بخريبكةحنان بواحسو33959 ثانوية بن ياسي  148604

ن التأهيلية  بخريبكةحنان البهلول33960 ثانوية بن ياسي  142990

ن التأهيلية  بخريبكةحنان الزهراوي33961 ثانوية بن ياسي  132680

ن التأهيلية  بخريبكةحنان برحيل33962 ثانوية بن ياسي  114150

ن التأهيلية  بخريبكةحورية قربال33963 ثانوية بن ياسي  115861

ن33964 ن التأهيلية  بخريبكةحياة الهامي  ثانوية بن ياسي  184267

ن التأهيلية  بخريبكةخالد امزوار 33965 ثانوية بن ياسي  231872

ي33966
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة صاخن ثانوية بن ياسي  136197

ي33967
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة الياقيتن ثانوية بن ياسي  81863

ي33968
ن التأهيلية  بخريبكةخديجة مرضن ثانوية بن ياسي  89714

ي33969
 
ن التأهيلية  بخريبكةخليد شون ثانوية بن ياسي  160823

وخي33970 ن التأهيلية  بخريبكةدنيال مرسر ثانوية بن ياسي  188376

ن التأهيلية  بخريبكةرابحة ندير33971 ثانوية بن ياسي  180787

ن التأهيلية  بخريبكةرشيدة حكيم33972 ثانوية بن ياسي  211272

ي33973
ن
ن التأهيلية  بخريبكةزهرة علوان ثانوية بن ياسي  47287

ن التأهيلية  بخريبكةزهور ابن الخطاب33974 ثانوية بن ياسي  189194

ن التأهيلية  بخريبكةزهي  غزالن33975 ثانوية بن ياسي  154066
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ن التأهيلية  بخريبكةزهي  ظريف33976 ثانوية بن ياسي  188819

ي طالب33977 ن التأهيلية  بخريبكةسارة انر ثانوية بن ياسي  143229

ن التأهيلية  بخريبكةسارة التدالي33978 ثانوية بن ياسي  233346

ن التأهيلية  بخريبكةسعاد ودود33979 ثانوية بن ياسي  105270

ن التأهيلية  بخريبكةسعاد الشيف33980 ثانوية بن ياسي  216540

ي33981
 
ن التأهيلية  بخريبكةسعاد شوف ثانوية بن ياسي  178677

ي33982 ن التأهيلية  بخريبكةسعيد رقتر ثانوية بن ياسي  33282

ن التأهيلية  بخريبكةسعيدة اكريت33983 ثانوية بن ياسي  130412

ن التأهيلية  بخريبكةسعيدة أقشار33984 ثانوية بن ياسي  232609

ن التأهيلية  بخريبكةسكينة الدوري33985 ثانوية بن ياسي  154773

ي33986
ن
ن التأهيلية  بخريبكةسمية عدنان ثانوية بن ياسي  90931

ن التأهيلية  بخريبكةسمي  الزبي 33987 ثانوية بن ياسي  113537

ي33988
ن التأهيلية  بخريبكةسناء حستن ثانوية بن ياسي  150974

ن التأهيلية  بخريبكةسناء أمرير33989 ثانوية بن ياسي  183237

ن التأهيلية  بخريبكةسناء  نمراوي33990 ثانوية بن ياسي  85296

ن التأهيلية  بخريبكةسناء  اجدايدي33991 ثانوية بن ياسي  230651

ن التأهيلية  بخريبكةسهام الدقيق33992 ثانوية بن ياسي  173706

ن التأهيلية  بخريبكةسهام العم33993 ثانوية بن ياسي  160397

ن التأهيلية  بخريبكةسهيلة لعرج33994 ثانوية بن ياسي  166975

ي33995
 
ن التأهيلية  بخريبكةسومية مرزوف ثانوية بن ياسي  89881

ن التأهيلية  بخريبكةسومية الكيالي33996 ثانوية بن ياسي  198842

ن التأهيلية  بخريبكةشامة بصطاوي33997 ثانوية بن ياسي  113148

ي33998
ن
قاوي الزحاف ن التأهيلية  بخريبكةشر ثانوية بن ياسي  103897

ن33999 ن التأهيلية  بخريبكةشيماء  أمي  ثانوية بن ياسي  44131

ي34000
ن التأهيلية  بخريبكةصارة الخربوسر ثانوية بن ياسي  26930

ن التأهيلية  بخريبكةصباح سوندوسي 34001 ثانوية بن ياسي  75380

ن التأهيلية  بخريبكةصالح الدين الهاشمي34002 ثانوية بن ياسي  87449

ن التأهيلية  بخريبكةعادل ورديش34003 ثانوية بن ياسي  146705

ي34004
ن
ان ن التأهيلية  بخريبكةعبد العزيز جير ثانوية بن ياسي  108362

ي اجباري34005
ن التأهيلية  بخريبكةعبد الغتن ثانوية بن ياسي  207954

ي34006
ماست  ي الي 

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الغتن ثانوية بن ياسي  27243

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الكبي  الجمري34007 ثانوية بن ياسي  178694

ن التأهيلية  بخريبكةعبد هللا زين الدين34008 ثانوية بن ياسي  213366
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ي34009
ن التأهيلية  بخريبكةعبد المجيد حافطن ثانوية بن ياسي  81995

ن التأهيلية  بخريبكةعبداالله معتميد34010 ثانوية بن ياسي  47709

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالجليل رحالي34011 ثانوية بن ياسي  201383

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرحمان ابعيوي34012 ثانوية بن ياسي  119989

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرحمان اربيحي34013 ثانوية بن ياسي  181386

ة34014 ن التأهيلية  بخريبكةعبدالعزيز الغير ثانوية بن ياسي  206776

ن التأهيلية  بخريبكةعبداللطيف المعطاوي34015 ثانوية بن ياسي  105456

ن التأهيلية  بخريبكةعتيقة فاضيلي34016 ثانوية بن ياسي  55430

وخي34017 ن التأهيلية  بخريبكةعتيقة مرسر ثانوية بن ياسي  170320

ن التأهيلية  بخريبكةعزالدين الرحالي34018 ثانوية بن ياسي  107024

ن التأهيلية  بخريبكةعزيزة فاضلي34019 ثانوية بن ياسي  118184

ن التأهيلية  بخريبكةعصام أمكار34020 ثانوية بن ياسي  237376

ن التأهيلية  بخريبكةعمر جبور34021 ثانوية بن ياسي  80209

ي34022
ن
ن التأهيلية  بخريبكةغزالن كنوف ثانوية بن ياسي  159631

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن حيداوي34023 ثانوية بن ياسي  105601

ن التأهيلية  بخريبكةغيثة سليمي34024 ثانوية بن ياسي  54302

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة مباركي34025 ثانوية بن ياسي  165583

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  نورالدين 34026 ثانوية بن ياسي  95999

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة دحاوي34027 ثانوية بن ياسي  83390

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة فروك34028 ثانوية بن ياسي  28010

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  النارصي34029 ثانوية بن ياسي  182923

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة سالك34030 ثانوية بن ياسي  150725

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة سقام34031 ثانوية بن ياسي  222744

ي34032 ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  وصي  ثانوية بن ياسي  114183

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة  افضيل34033 ثانوية بن ياسي  91877

ي34034
 
ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء صدف ثانوية بن ياسي  154580

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء ضاليل34035 ثانوية بن ياسي  64999

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء لويمنة34036 ثانوية بن ياسي  177177

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء فاضلي34037 ثانوية بن ياسي  118065

ي34038 ن التأهيلية  بخريبكةفوزية خرصن ثانوية بن ياسي  180513

ي34039 ن التأهيلية  بخريبكةفوزية الدهتر ثانوية بن ياسي  132827

ن التأهيلية  بخريبكةكريمة امان34040 ثانوية بن ياسي  162261

ن34041 ن التأهيلية  بخريبكةكريمة الهامي  ثانوية بن ياسي  91779
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ن التأهيلية  بخريبكةكريمة السعدي34042 ثانوية بن ياسي  76523

ن التأهيلية  بخريبكةكريمة الحارث34043 ثانوية بن ياسي  178605

ن التأهيلية  بخريبكةكريمة تمري34044 ثانوية بن ياسي  76036

ي34045 ن التأهيلية  بخريبكةكوثر خرونر ثانوية بن ياسي  61944

ي34046
ن
ن التأهيلية  بخريبكةكوثر اللبان ثانوية بن ياسي  28503

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر الداخي34047 ثانوية بن ياسي  87817

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر صمطة34048 ثانوية بن ياسي  80679

ي34049 ن التأهيلية  بخريبكةلطيفة  وصي  ثانوية بن ياسي  133668

ن التأهيلية  بخريبكةلطيفة تاجر34050 ثانوية بن ياسي  211330

ي34051
ن التأهيلية  بخريبكةلوبنة اليوسفن ثانوية بن ياسي  193891

ن التأهيلية  بخريبكةليلة زاهي 34052 ثانوية بن ياسي  195001

ن التأهيلية  بخريبكةليل شيكر34053 ثانوية بن ياسي  124273

د34054 ن التأهيلية  بخريبكةماجدة لمير ثانوية بن ياسي  154182

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد لخميس34055 ثانوية بن ياسي  54422

34056
ن ن التأهيلية  بخريبكةمحمد كني  ثانوية بن ياسي  75660

ي34057
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  العالف ثانوية بن ياسي  102971

ي34058
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد لعيون ثانوية بن ياسي  99419

ي34059
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد لمريسر ثانوية بن ياسي  47597

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  جباوي34060 ثانوية بن ياسي  10145

ي34061
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد عثمان ثانوية بن ياسي  54540

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد  القاسمي34062 ثانوية بن ياسي  19320

ن التأهيلية  بخريبكةمريم الهاشمي34063 ثانوية بن ياسي  209677

ن التأهيلية  بخريبكةمريم البكري34064 ثانوية بن ياسي  81305

ن التأهيلية  بخريبكةمريم العينوس34065 ثانوية بن ياسي  78183

ن34066 ن التأهيلية  بخريبكةمريم لحني  ثانوية بن ياسي  58236

ن التأهيلية  بخريبكةمريم امريزيق34067 ثانوية بن ياسي  130472

ن التأهيلية  بخريبكةمريم صادير34068 ثانوية بن ياسي  227077

ن التأهيلية  بخريبكةمصطفن امرشيش34069 ثانوية بن ياسي  75847

ن التأهيلية  بخريبكةمصطفن الحاردي34070 ثانوية بن ياسي  77047

ن التأهيلية  بخريبكةمني  ابريطيط34071 ثانوية بن ياسي  91071

ن التأهيلية  بخريبكةمني  زريعة34072 ثانوية بن ياسي  87875

ي34073
ن التأهيلية  بخريبكةموس حستن ثانوية بن ياسي  94979

ن34074 ن التأهيلية  بخريبكةنبيلة الهامي  ثانوية بن ياسي  82634
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ن التأهيلية  بخريبكةنجاة لمساعدة34075 ثانوية بن ياسي  177202

ن التأهيلية  بخريبكةنجية خلفاوي34076 ثانوية بن ياسي  184188

ن التأهيلية  بخريبكةنجية عتاوي34077 ثانوية بن ياسي  54427

ن التأهيلية  بخريبكةنزهة اقريض34078 ثانوية بن ياسي  126022

ن التأهيلية  بخريبكةنورة شعطيط34079 ثانوية بن ياسي  13827

ن التأهيلية  بخريبكةنورة بخان34080 ثانوية بن ياسي  210646

ن التأهيلية  بخريبكةنورة نوالي34081 ثانوية بن ياسي  90378

ن التأهيلية  بخريبكةنوفل صبار34082 ثانوية بن ياسي  12731

ن التأهيلية  بخريبكةهشام بل بنار34083 ثانوية بن ياسي  172588

ن التأهيلية  بخريبكةهشام لغماوي34084 ثانوية بن ياسي  19801

ن التأهيلية  بخريبكةهند بومية34085 ثانوية بن ياسي  65693

يحي34086 ن شر ن التأهيلية  بخريبكةياسي  ثانوية بن ياسي  123131

ن التأهيلية  بخريبكةيوسف الشاقوري34087 ثانوية بن ياسي  74428

ي34088 ن التأهيلية  بخريبكةيوسف عرانر ثانوية بن ياسي  76641
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ي34772
ن
ة اإلعدادية بخريبكةأسماء الدندان ثانوية المسي  101035

ي34773
 
ة اإلعدادية بخريبكةإسماعيل استان ثانوية المسي  74402

ة اإلعدادية بخريبكةإكرام السعدي 34774 ثانوية المسي  223248

ة اإلعدادية بخريبكةأيوب قاصد34775 ثانوية المسي  102672

ة اإلعدادية بخريبكةابتسام الشميطي34776 ثانوية المسي  110373

ة اإلعدادية بخريبكةاخالص ايت بن حسن34777 ثانوية المسي  158356

ي34778
ة اإلعدادية بخريبكةاسماء مكريتن ثانوية المسي  185095

قاوي34779 ة اإلعدادية بخريبكةالجابري الرسر ثانوية المسي  22002

ة اإلعدادية بخريبكةالهام حمدي34780 ثانوية المسي  90420

ن معطاوي34781 ة اإلعدادية بخريبكةامي  ثانوية المسي  166369

ة اإلعدادية بخريبكةانصاف الحميدي34782 ثانوية المسي  85933

ة اإلعدادية بخريبكةبدر طاسة34783 ثانوية المسي  27874

ي34784
ن
ى حربون ة اإلعدادية بخريبكةبرسر ثانوية المسي  159625

ي34785
ة اإلعدادية بخريبكةبهيجة  يوسفن ثانوية المسي  63509

ى كرداد34786 ة اإلعدادية بخريبكةبوشر ثانوية المسي  148623

ي34787
ن
ة اإلعدادية بخريبكةجمعة الهينون ثانوية المسي  180191

ة اإلعدادية بخريبكةحسام صحراوي34788 ثانوية المسي  51308

ة اإلعدادية بخريبكةحسناء دنكي 34789 ثانوية المسي  82722

ة اإلعدادية بخريبكةحسناء بوحميدة34790 ثانوية المسي  66978

ة اإلعدادية بخريبكةحكيمة جالل34791 ثانوية المسي  111854

ة اإلعدادية بخريبكةحميد   شمندر34792 ثانوية المسي  70031

ة اإلعدادية بخريبكةحميد زاهوري34793 ثانوية المسي  89127

ي   34794
ة اإلعدادية بخريبكةحنان فنيسر ثانوية المسي  160867

ة اإلعدادية بخريبكةدحو  بن دحو 34795 ثانوية المسي  10791

وي34796 ة اإلعدادية بخريبكةرباب أشر ثانوية المسي  172397

ة اإلعدادية بخريبكةريحانة هبادي34797 ثانوية المسي  67125

ة اإلعدادية بخريبكةريم شكي 34798 ثانوية المسي  181735

ة اإلعدادية بخريبكةزينب بريلة34799 ثانوية المسي  97414

ة اإلعدادية بخريبكةزينب عموري34800 ثانوية المسي  57303

ة اإلعدادية بخريبكةزينب مومادي34801 ثانوية المسي  90506

ة اإلعدادية بخريبكةزينب مخاص34802 ثانوية المسي  193061

ي34803
 
ة اإلعدادية بخريبكةسارة  صدف ثانوية المسي  28134

ي34804
ن
ة اإلعدادية بخريبكةسارة لكان ثانوية المسي  14050
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ة اإلعدادية بخريبكةسارة  عفاض34805 ثانوية المسي  195142

ة اإلعدادية بخريبكةسارة   العرسي34806 ثانوية المسي  103334

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة جواللي34807 ثانوية المسي  39806

ة اإلعدادية بخريبكةسكينة بوكمة34808 ثانوية المسي  79502

ة اإلعدادية بخريبكةسلم لعراش34809 ثانوية المسي  47392

ة اإلعدادية بخريبكةسهام الحمدي34810 ثانوية المسي  229367

كاوي34811 ة اإلعدادية بخريبكةشيماء الير ثانوية المسي  81382

ة اإلعدادية بخريبكةشيماء حدادو34812 ثانوية المسي  143433

ي34813
ن
ة اإلعدادية بخريبكةشيماء خاشون ثانوية المسي  224760

ة اإلعدادية بخريبكةصالحة أساين34814 ثانوية المسي  202710

ة اإلعدادية بخريبكةصالح الدين عسال34815 ثانوية المسي  172412

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الرحمان أشعو34816 ثانوية المسي  156695

ة اإلعدادية بخريبكةعبد العزيز مزوز34817 ثانوية المسي  75678

ة اإلعدادية بخريبكةعبد القدوس  ادحيدخي34818 ثانوية المسي  15521

ة اإلعدادية بخريبكةعبد الهادي الزهراوي34819 ثانوية المسي  145231

ة اإلعدادية بخريبكةعبداالله فالوي34820 ثانوية المسي  214655

ي سعيد34821
ة اإلعدادية بخريبكةعبدالغتن ثانوية المسي  223221

ة اإلعدادية بخريبكةعثمان  رزاق34822 ثانوية المسي  224332

ة اإلعدادية بخريبكةعزيز وعيد34823 ثانوية المسي  211664

ة اإلعدادية بخريبكةعزيزة زواري34824 ثانوية المسي  122407

ة اإلعدادية بخريبكةعفاف فاللي34825 ثانوية المسي  103844

ة اإلعدادية بخريبكةعلي كريمة34826 ثانوية المسي  178498

ة اإلعدادية بخريبكةعمر شير34827 ثانوية المسي  15492

ة اإلعدادية بخريبكةغزالن عدساوي34828 ثانوية المسي  224194

ة34829 ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء الغير ثانوية المسي  12312

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء عسال34830 ثانوية المسي  227078

ة اإلعدادية بخريبكةفدوى شعطيط34831 ثانوية المسي  125402

ة اإلعدادية بخريبكةفدوى عراض34832 ثانوية المسي  201187

ة اإلعدادية بخريبكةفراح غرباوي34833 ثانوية المسي  140616

ة اإلعدادية بخريبكةلبتن عبادي34834 ثانوية المسي  26957

ة اإلعدادية بخريبكةمارية المعطاوي34835 ثانوية المسي  129816

ة اإلعدادية بخريبكةمحسن الزهري34836 ثانوية المسي  82272

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد لمخنطر34837 ثانوية المسي  55684
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ة اإلعدادية بخريبكةمحمد بلهادي34838 ثانوية المسي  39566

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد فنحار34839 ثانوية المسي  13917

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد البهجاوي34840 ثانوية المسي  20994

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الزيكوري34841 ثانوية المسي  26853

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الحمزاوي34842 ثانوية المسي  205488

ة اإلعدادية بخريبكةمحمد الرودي34843 ثانوية المسي  61992

ن مناري34844 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد ياسي  ثانوية المسي  199596

ة اإلعدادية بخريبكةمراد زروال34845 ثانوية المسي  67507

ة اإلعدادية بخريبكةمريم دالل34846 ثانوية المسي  129402

ة اإلعدادية بخريبكةمريم عقار34847 ثانوية المسي  86024

ي34848
ة اإلعدادية بخريبكةمريم  الموصطفن ثانوية المسي  217302

دودي34849 ة اإلعدادية بخريبكةمريم شر ثانوية المسي  136736

ة اإلعدادية بخريبكةمريم حرفاوي34850 ثانوية المسي  15841

ة اإلعدادية بخريبكةنجية المعاوي34851 ثانوية المسي  156133

ة اإلعدادية بخريبكةندى عمراوي34852 ثانوية المسي  90027

ي34853
ة اإلعدادية بخريبكةنهيلة بورسر ثانوية المسي  30525

ي34854
ة اإلعدادية بخريبكةنهيلة است  ثانوية المسي  64237

ي34855 ة اإلعدادية بخريبكةنوال خرصن ثانوية المسي  180377

ة اإلعدادية بخريبكةهاجر القضيوي34856 ثانوية المسي  73858

ة اإلعدادية بخريبكةهشام   بديل34857 ثانوية المسي  217005

ة اإلعدادية بخريبكةهشام شقرة34858 ثانوية المسي  59780

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء رقيق34859 ثانوية المسي  146529

ة اإلعدادية بخريبكةوفاء االماوي34860 ثانوية المسي  148151

ن ادبال34861 ة اإلعدادية بخريبكةياسمي  ثانوية المسي  49540

ة اإلعدادية بخريبكةيحت  غيور34862 ثانوية المسي  128218
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي35180
ة اإلعدادية بخريبكةانس اليامتن ثانوية المسي  77308

ي35181 ن ة اإلعدادية بخريبكةحمزة لمعي  ثانوية المسي  22682

ة اإلعدادية بخريبكةزكرياء الصمغي35182 ثانوية المسي  17740

ة اإلعدادية بخريبكةزهي  حيان35183 ثانوية المسي  133858

ة اإلعدادية بخريبكةسناء   النخيلي35184 ثانوية المسي  137633

ة اإلعدادية بخريبكةفاطمة الزهراء كمال35185 ثانوية المسي  192764

ن بوخال35186 ة اإلعدادية بخريبكةمحمد أمي  ثانوية المسي  222733

ة اإلعدادية بخريبكةيوسف  الهاللي35187 ثانوية المسي  27709
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةأسية أيت الزهرية35219 ثانوية بن ياسي  152089

ف القرصاوي35220 ن التأهيلية  بخريبكةأشر ثانوية بن ياسي  47262

ي35221
ن التأهيلية  بخريبكةإلهام  ضن ثانوية بن ياسي  181032

ن التأهيلية  بخريبكةأميمة سعودي35222 ثانوية بن ياسي  96832

ن اوكوك35223 ن التأهيلية  بخريبكةأمي  ثانوية بن ياسي  219339

ن التأهيلية  بخريبكةأيوب رفاع35224 ثانوية بن ياسي  220211

ن التأهيلية  بخريبكةأيوب رباط35225 ثانوية بن ياسي  119014

ن التأهيلية  بخريبكةأيوب ونصار35226 ثانوية بن ياسي  91742

ن التأهيلية  بخريبكةاسماء ساكف35227 ثانوية بن ياسي  127762

ار35228 ن ن التأهيلية  بخريبكةاسماعيل الير ثانوية بن ياسي  73927

ن اوحساين35229 ن التأهيلية  بخريبكةالحسي  ثانوية بن ياسي  225239

ن التأهيلية  بخريبكةامحمد  عاقم35230 ثانوية بن ياسي  91423

ن التأهيلية  بخريبكةاميمة  لحريري 35231 ثانوية بن ياسي  190998

ن التأهيلية  بخريبكةاميمة اعال35232 ثانوية بن ياسي  169576

ن التأهيلية  بخريبكةاميمة السعدي35233 ثانوية بن ياسي  104675

ي35234 ن التأهيلية  بخريبكةانتصار كبي  ثانوية بن ياسي  156434

ن التأهيلية  بخريبكةايمان عريم35235 ثانوية بن ياسي  32881

اوي35236 ن التأهيلية  بخريبكةايمان الجير ثانوية بن ياسي  88386

ى هر35237 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  43629

ى  كطيب 35238 ن التأهيلية  بخريبكةبرسر ثانوية بن ياسي  57714

ن التأهيلية  بخريبكةجليلة بخان35239 ثانوية بن ياسي  52910

ن التأهيلية  بخريبكةحسن  مبعوث 35240 ثانوية بن ياسي  130087

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء الدويلي35241 ثانوية بن ياسي  49602

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء  هكوي35242 ثانوية بن ياسي  199288

ن التأهيلية  بخريبكةحسناء ابوفارس35243 ثانوية بن ياسي  86715

ن التأهيلية  بخريبكةحمزة العباسي35244 ثانوية بن ياسي  215529

ن التأهيلية  بخريبكةحنان العماري35245 ثانوية بن ياسي  134532

ي35246 ن التأهيلية  بخريبكةحياة سمي  ثانوية بن ياسي  187222

ن التأهيلية  بخريبكةخالد حمراوي35247 ثانوية بن ياسي  17327

ن التأهيلية  بخريبكةخالد امزيل35248 ثانوية بن ياسي  196201

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة الخدير35249 ثانوية بن ياسي  42807

ن التأهيلية  بخريبكةخديجة العداوي35250 ثانوية بن ياسي  148706

ن التأهيلية  بخريبكةدنيا كرمة35251 ثانوية بن ياسي  56873
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةرانيا بوخريص35252 ثانوية بن ياسي  30832

ن التأهيلية  بخريبكةرجاء عسو35253 ثانوية بن ياسي  40871

ن التأهيلية  بخريبكةرحمة احديدو 35254 ثانوية بن ياسي  95148

ن التأهيلية  بخريبكةرشيد توام35255 ثانوية بن ياسي  221521

قاوي35256 ن التأهيلية  بخريبكةزكرياء الرسر ثانوية بن ياسي  49741

ن التأهيلية  بخريبكةزينب بوخمسة35257 ثانوية بن ياسي  58465

ون35258 ن ن التأهيلية  بخريبكةسارة حي  ثانوية بن ياسي  219829

ن التأهيلية  بخريبكةسارة أمريام35259 ثانوية بن ياسي  118215

ن التأهيلية  بخريبكةسارة  روان35260 ثانوية بن ياسي  30262

ن التأهيلية  بخريبكةسارة قادري35261 ثانوية بن ياسي  23593

ي35262
ن التأهيلية  بخريبكةسعاد الورديغن ثانوية بن ياسي  49700

ن التأهيلية  بخريبكةسعيد قصيب35263 ثانوية بن ياسي  65331

ن التأهيلية  بخريبكةسعيد اتبي 35264 ثانوية بن ياسي  112858

ن التأهيلية  بخريبكةسكينة بلحرصة35265 ثانوية بن ياسي  39410

ي35266
ن التأهيلية  بخريبكةسكينة لحسيتن ثانوية بن ياسي  27995

ن التأهيلية  بخريبكةسلوى فريحة35267 ثانوية بن ياسي  100560

ن التأهيلية  بخريبكةسهام بنان35268 ثانوية بن ياسي  36169

ن التأهيلية  بخريبكةسومية حموية35269 ثانوية بن ياسي  104606

ة35270 ن التأهيلية  بخريبكةشيماء جبي  ثانوية بن ياسي  220695

ن التأهيلية  بخريبكةشيماء نوكة35271 ثانوية بن ياسي  47810

ي35272
ن
ن التأهيلية  بخريبكةشيماء العون ثانوية بن ياسي  22045

ن التأهيلية  بخريبكةصارة رابحة دناعي35273 ثانوية بن ياسي  118056

ن التأهيلية  بخريبكةصالح الدين تونسعدي35274 ثانوية بن ياسي  121929

ن التأهيلية  بخريبكةعبد الكبي  انفاوي35275 ثانوية بن ياسي  12433

ي35276
ن التأهيلية  بخريبكةعبدالرحيم اخن ثانوية بن ياسي  132064

ن التأهيلية  بخريبكةعبدالكبي  حمزاوي35277 ثانوية بن ياسي  184237

ن التأهيلية  بخريبكةعتيقة  حرشوي35278 ثانوية بن ياسي  216934

ن التأهيلية  بخريبكةعزيزة برد35279 ثانوية بن ياسي  140968

ن التأهيلية  بخريبكةعالل منكر35280 ثانوية بن ياسي  126125

ن التأهيلية  بخريبكةعمر  صبحي35281 ثانوية بن ياسي  104780

ن التأهيلية  بخريبكةغزالن آيت ابا35282 ثانوية بن ياسي  116894

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة العيادي35283 ثانوية بن ياسي  35970

ي35284 ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء الطاهي  ثانوية بن ياسي  97090
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء منصف35285 ثانوية بن ياسي  15107

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء الحمزاوي35286 ثانوية بن ياسي  157133

ي35287
ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء الياسيتن ثانوية بن ياسي  93858

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء العاراج35288 ثانوية بن ياسي  93085

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء صوالحي35289 ثانوية بن ياسي  13354

ن التأهيلية  بخريبكةفاطمة الزهراء امساعد35290 ثانوية بن ياسي  116515

ن التأهيلية  بخريبكةفدوى الصابري35291 ثانوية بن ياسي  26086

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر اجبارى الناهي35292 ثانوية بن ياسي  53197

ن التأهيلية  بخريبكةكوثر عراض35293 ثانوية بن ياسي  26632

ن التأهيلية  بخريبكةمحسن مخبان35294 ثانوية بن ياسي  49057

ي35295 ن التأهيلية  بخريبكةمحسن سمي  ثانوية بن ياسي  43177

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد شقيمة35296 ثانوية بن ياسي  189187

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد بنان35297 ثانوية بن ياسي  46109

ن زكيم35298 ن التأهيلية  بخريبكةمحمد امي  ثانوية بن ياسي  107220

ن التأهيلية  بخريبكةمحمد قدور  اطوايلع35299 ثانوية بن ياسي  192711

ي35300
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمحمد نجيب  الصوف ثانوية بن ياسي  41850

ن التأهيلية  بخريبكةمرضية ايوب35301 ثانوية بن ياسي  25746

ن التأهيلية  بخريبكةمروان بدو35302 ثانوية بن ياسي  56272

ن التأهيلية  بخريبكةمريم بوري35303 ثانوية بن ياسي  184016

ي35304
ن التأهيلية  بخريبكةمريم مرضن ثانوية بن ياسي  90018

ن التأهيلية  بخريبكةمريم توفيق35305 ثانوية بن ياسي  26153

ن التأهيلية  بخريبكةمريم عزى35306 ثانوية بن ياسي  188754

ي35307
ن
ن التأهيلية  بخريبكةمريم الكمون ثانوية بن ياسي  28548

ن التأهيلية  بخريبكةمريم  لهاللي35308 ثانوية بن ياسي  172489

ي35309 ن التأهيلية  بخريبكةمصطفن برسر ثانوية بن ياسي  238628

ن التأهيلية  بخريبكةنادية ودود35310 ثانوية بن ياسي  124908

ن التأهيلية  بخريبكةنجيب ابوالربيع35311 ثانوية بن ياسي  137244

ي35312 ن التأهيلية  بخريبكةنزهة لبكي  ثانوية بن ياسي  220106

ن التأهيلية  بخريبكةنهيلة بنصيكوك35313 ثانوية بن ياسي  105028

ي35314
ن
ن التأهيلية  بخريبكةنور الدين  الواف ثانوية بن ياسي  233742

ن التأهيلية  بخريبكةنورالدين افقي 35315 ثانوية بن ياسي  239420

ادي35316 ن التأهيلية  بخريبكةنورة شر ثانوية بن ياسي  70203

ن التأهيلية  بخريبكةنورة بوزناد35317 ثانوية بن ياسي  91587
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علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خريبكة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر بن علي35318 ثانوية بن ياسي  159227

ن التأهيلية  بخريبكةهاجر الفرايكي35319 ثانوية بن ياسي  115450

ن التأهيلية  بخريبكةهجر زي35320 ثانوية بن ياسي  72434

ن التأهيلية  بخريبكةهشام رقيق35321 ثانوية بن ياسي  225009

ن التأهيلية  بخريبكةوجدان بن غزال35322 ثانوية بن ياسي  137088
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الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإبراهيم  مهزولي30096 121331

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةإسماعيل فتحي30097 95846

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأيوب  اعدوش30098 157593

ي30099
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابتسام اللحيان 11824

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةابراهيم الفهري30100 189292

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماء اعلي30101 163711

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل   مرشيد30102 28792

ف اكلو30103 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاشر 32313

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحاج اهبور30104 10481

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالهام كريمش30105 83860

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالياس فوقار30106 119999

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوعزة ودوحان30107 146819

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال ايت امحمد30108 180275

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسن فتحي30109 37586

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمو بودرع30110 99074

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان عباسي30111 62885

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد العروي30112 105997

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخاليد بوزكراوي30113 95927

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد بوادمار30114 73467

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد أمخلوف30115 199001

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء الدخيسي30116 112960

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء   عوام30117 179100

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد زهي 30118 176321

ة خوالن30119 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسمي  82124

ي30120
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء قشتان 179622

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسيدي أحمد المعدودي30121 35539

اس30122 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد اإلله نير 124479

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم  خياط30123 108349

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحمان نارصي30124 116163

ي30125
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي اليمان 122424

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العزيز لبيب30126 108747

ي تونسي30127
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الغان 20557

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد القادر راشيدي30128 230227
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرياضيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد المجيد كروم30129 26783

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبداالله اقضاض30130 87484

ن30131 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالحق باحسي  82335

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم هتن30132 111034

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدهللا حمواطالب30133 180114

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالملك بويقدارن30134 42248

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعثمان امغار30135 91244

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعزيز الشوريف30136 17513

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعلي بمو30137 58357

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة ويــه30138 222901

ن برادعي30139 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحسي  132822

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد حادي30140 95172

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد خوالن30141 77939

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  أنغمر30142 59525

ي30143
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  البوزيان 138095

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أمغار30144 69670

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد اشير30145 108957

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد نبيل30146 65398

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ويعبوب 30147 133111

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد لمصال30148 104234

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد احمو قجيع30149 140463

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمصطفن أيت علي30150 182659

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة اعالتون30151 98237

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة وعزيز30152 151952

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةموس بنحيدا30153 135873

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةموس قيبو30154 221316

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمونية جزولي30155 109457

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل والزين30156 148475

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنورالدين جعفري30157 221009

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهاجر الرحيوي30158 100659

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوفاء الوردي30159 163540
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأسماء العزيزي30626 17370

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأم كلثوم حساوي30627 45957

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأنوار الرحيوي30628 89107

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأيوب شهري30629 160280

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاحمد عياش30630 94085

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماء محداش30631 180435

30632
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل اف 21939

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل أزوماك30633 104192

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل خليد30634 123212

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل اغزاف30635 14380

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسمهان أمزيان30636 84093

ي30637
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحبيب عياسر 11596

ن المدرع30638 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحسي  19898

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن بوفوس30639 133484

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن عقاوي30640 93224

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن زيان30641 151165

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن المودن30642 204961

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن بوخالد30643 158673

ي30644
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالهام اغزاف 165093

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاوطالب حنان30645 141128

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايمان الركراكي30646 155300

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايوب اعدي30647 156102

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبايو اجياللي30648 225549

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبدر يكو30649 71008

ي30650
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبن عيس بوزيان 75446

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبنيحت  شعبان30651 35007

ى الضاوي30652 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوشر 43861

ى  مساعيد30653 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوشر 232490

ى  جميل 30654 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةبوشر 169431

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال بوهناز30655 143970

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجمال الراشدي30656 178047

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجواد بومسيس30657 119828

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجواد بومهدي30658 151130

192من 164الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

االجتماعيات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحرية عبوي30659 74351

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسن أقرحون30660 175608

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء عسولي30661 234501

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحسناء بسام30662 217221

ي30663
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحفصة الوف 150825

ي30664
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحفيظة الصاف 117308

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحليم الصويري30665 105253

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحليمة ابابا30666 180214

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة وليدي30667 240290

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة طلحة30668 211957

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد حنضوري 30669 79538

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد افضيل30670 213054

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحميد اوعمي30671 161378

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان  البصي 30672 16937

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان البوهالي30673 103216

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحنان جبار30674 220384

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحياة  الكاملي 30675 85832

ي30676
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحياة مرضن 112379

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحياة بويعقوب30677 163862

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد الجزمي30678 167297

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخالد زعزاعي30679 172974

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة الياسع30680 101770

ي30681 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةخديجة الخطانر 117861

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةدريس عزيز30682 163403

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةدوال البقالي30683 38549

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرباب اوبرايم 30684 47916

ي30685
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرحو العثمان 222870

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد الكامل30686 216075

ي30687
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد سعديتن 191900

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيد  الموساوي30688 160811

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرشيدة بوهالل30689 156754

ي30690 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةرضوان يعقونر 216016

ي30691
 
ف ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزوهي  الرسر 140633
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ي30692
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعاد حنيتن 104603

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعاد المساعدي30693 204467

ي30694 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد الشاطتر 105648

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد بووراغ30695 33331

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد  موحداش30696 75329

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد لكناوي30697 97354

ي30698
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيد سليمان 153024

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيدة نعطيت30699 73539

جاوي30700 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسعيدة  الير 35482

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسفيان سنان30701 23668

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسلم نارصي30702 202244

ة عيادي30703 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسمي  135650

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسناء اوعثمان30704 165851

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام حساكو30705 144714

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام انكزدم30706 187553

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسهام حمر الرأس30707 161834

ي30708
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةسومية يمان 213269

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةشيماء اعسكري30709 133444

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةصابر الزعيم30710 37944

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةطارق قشت 30711 221386

ي 30712
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد  العزيز  متف  221908

ي30713
 
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الخالق بسون 129675

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحمان بن سالم30714 31396

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم زقور30715 115649

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد السالم الخليل30716 172910

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي رحيوي30717 57880

ي30718 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي جوخر 175543

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الفتاح اسماعيلي30719 43247

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد اللطيف ايت كريز30720 10856

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا الكاملي30721 95404

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد هللا أهونتي 30722 144333

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبد الواحد عباس30723 227519

ي30724 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالرحيم اقصتر 29789
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعدنان السقلي30725 176644

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعصام حجري30726 145293

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعصام تزواوت30727 102754

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعلي زيطان30728 128872

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعمر مفتوح30729 13718

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعمر بولمان30730 205877

ي30731
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةغزالن الرامسر 225830

ي30732 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاتحة اليونر 200061

ي 30733
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  الرحمان 72861

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة البوهالي30734 103290

ي30735
يفن ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة اشر 34093

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة رشدي30736 123378

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة امساعد30737 51539

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة عزاوي30738 160159

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء بن السيد30739 45817

ي30740
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاظمة سليمان 199854

ي30741
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةماجدة المريتن 166908

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحسن  هري30742 190640

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد عاطيف30743 84447

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد ببكري30744 97372

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد المنصوري30745 128239

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  شوني 30746 13977

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بغساين30747 119352

ي 30748
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد  الرغتن 82584

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد أولمكي30749 32624

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد عبوي30750 134157

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بوحو30751 208146

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد بلقاسم30752 164495

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد الطرشوش30753 185833

ي30754
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمراد العثمان 32883

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريم  أفراس30755 84348

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمريمة أغالف30756 162847

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمصطفن  غازيوي 30757 22992
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ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمصطفن باوعزيز30758 106591

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمليكة ابن عدي30759 223171

ن  أزازو30760 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةموحسي  210854

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةموس القرقوري30761 90455

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل اقداش30762 105079

30763
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل أكصن 57709

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنبيل بوهالل30764 157336

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنجاة العالوي30765 77980

ي30766
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنجاة المامون 51318

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنجات لعفو30767 185518

ي30768
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنزهة اكرف 173310

ة كاكة30769 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنصي  139344

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنعيمة عماري30770 179997

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةنهاد خلفاوي30771 78708

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهجر أعزيزي30772 223477

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهشام بن رزوق30773 51670

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهند افرروى30774 62320

اوي30775 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةوداد الخي  31780

ن اسعيد30776 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسي  212730

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيامنة  اموليد 30777 127443

ي30778 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف زهي  200665

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس سعيدي30779 116964

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس سعيدي30780 102476

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس حمودو30781 183735

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيونس إيكن30782 183790
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ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأحمد  الخرفاوي 31594 219824

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةإسماعيل العزوزي31595 171835

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةإيمان الداعي31596 190497

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأيوب بوحويدة31597 65821

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةابراهيم باحماد31598 138928

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةابراهيم ملكي31599 170619

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاحمد البوزيدي31600 150727

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةادريس فرحات31601 39749

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةادريس شعو31602 96514

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسماء توامي31603 92055

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالجياللي  بكري31604 99848

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحاج الطاهر  بنوري31605 209046

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحسن اومحند31606 92337

ن بوراكدو31607 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحسي  63926

ن مجاط31608 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالحسي  32234

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالداودي فاطمة31609 120335

31610
ن

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالصالحة تورع 90146

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن بوشكوك31611 233670

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمصطفن غريب31612 152196

ي31613 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمكي باخر 108199

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالمهدي  المحفوظ 31614 208641

ي31615
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالهام الحراسر 170508

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةامينة بن عدي31616 142026

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةايمان  يومور31617 110275

ة البديوي31618 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبوشر 184195

ى باهدي31619 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبوشر 25607

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجلول افريحة31620 75067

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجمال مزيوت31621 11061

ي31622
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحسناء الراضن 116869

ي31623
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحمادي حفيصن 85150

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحمزة توفيق31624 97037

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحميد زي31625 86476

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان اخباش31626 111581
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان  بنعلي31627 106627

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان جلوق31628 224807

ي31629 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحنان راخر 188433

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحياة العدراوي31630 189652

ي31631
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة اذونيفن 112161

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخديجة لعروسي31632 209374

ي31633 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخيصام طوباخر 134517

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد اوموش31634 142579

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد بلحاج31635 99871

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد خلفاوي31636 227315

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزكرياء دحاوي31637 194191

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزهي  شكري31638 157329

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسارة أنوار31639 121046

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعاد راغب31640 181192

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعاد بوشيار31641 169047

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد منصور31642 141576

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد اوحدى31643 109812

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيد اويحت 31644 192704

ي31645 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعيدة خاطتر 159716

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسفيان بحمان31646 127831

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسكينة اسماعيلي31647 180236

ة حمي31648 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسمي  24107

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسناء صابر31649 219872

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسهام ايت اوسي 31650 167866

ي31651 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسومية الناخر 90706

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعادل لكراوي31652 26052

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد  الودود علوي31653 146980

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الحكيم ايت موالي31654 218900

ي31655
ن
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم الميمون 118906

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم الرساري31656 134673

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم  بوتسوكام 31657 158160

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحيم مولودي31658 236534

ي 31659 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد السالم  الطالتر 53491

192من 170الصفحةيعترب هذا اإلعالن  مبثابة استدعاء رمسي للمرتشحني أعاله: ملحوظة هامـــة 



مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الصمد حمراوي31660 33329

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الصمد اكدجيك31661 187946

ي31662
ن
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد العالي واف 168679

ي31663
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد اللطيف لحسيتن 174363

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الواحد الفضيل31664 33328

ي31665
ن
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الوهاب الحفيان 61980

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبدالرزاق وردي31666 82357

ي31667
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعزالدين اليوسفن 81841

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعزوزي خديجة31668 172448

ي31669
ن
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعمر سفيان 86202

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعمر بولكميت31670 93325

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاتحة باعمي31671 88154

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة خباوي31672 69478

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة بورحية31673 136221

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة  ملوح31674 79822

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة أزندور31675 89833

ي31676 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة دهتر 181157

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء عبوي31677 143296

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء منصف31678 116199

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء عكي31679 173852

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء بيهردي31680 181149

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلحسن فرحان31681 10351

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلحسن يادي31682 210061

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلطيفة زتمو31683 108414

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةماجدة الوكري31684 178019

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد الخودي31685 134913

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد  الزراري31686 149621

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد قصطال31687 77170

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد زتمو31688 79295

ن31689 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد  يسي  175429

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد   المردولي 31690 155954

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد جالل31691 169680

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد عبيد31692 182107
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية االسالمية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد فارس31693 188697

ي 31694 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحند عطانر 109976

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم المنديلي31695 64725

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  شوني 31696 14585

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  عبدالواحد 31697 84879

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم رشدي31698 221853

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم بوشيار31699 169231

ي31700
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمعاذ العيسر 109659

ي31701
ي  عاتف 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمولت  211967

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمينة بووشاف31702 180559

ي 31703
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنادية الحستن 99650

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنادية سالك31704 124984

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنجاة  المغراوي31705 90736

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنجاة شنقور31706 124603

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنجاة مزوار31707 187390

ي31708
 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنزهة الصادف 122385

ي31709 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة والعرنر 76855

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة بازز31710 174172

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنعيمة هراوي31711 168199

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنورالدين  قرباب31712 14245

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهشام نونازير31713 47012

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةهشام  الديكي31714 186583

ن  لمصال31715 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةياسي  138545

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيوسف المنصوري31716 118641

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيوسف عسالي31717 122774

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيوسف أقبوش31718 237820

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس اعسو31719 14318

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس المهداوي31720 88394

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس اشهبون31721 49333

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس يوس31722 88693
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الرتبية البدنية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأمامة  أعلوش32258 125919

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةأنس الداودي32259 175594

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل  ازكاغ32260 26913

ن سالم32261 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةالحسي  185134

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةايوب زيان32262 66013

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةجواد أغبال32263 133049

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحمزة بناوي32264 180604

ي32265
ي باسر

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةحوستن 25475

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء حمزة32266 79846

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء  عسيوي32267 75976

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء بركي32268 110686

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةزكرياء فرحات32269 235727

ي32270 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةشيماء  وهتر 235496

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعادل برعيش32271 113682

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعادل اعالل32272 237736

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعبدالمجيد  قريش32273 196569

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةعمر اإلدريسي32274 193159

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء أدراص32275 121709

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةفتيحة بقالي32276 158633

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةكمال ايدان32277 56864

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد عمري علوي32278 24537

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد زابور 32279 189314

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةمحمد مستاقل32280 231317

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهاجر سكوري32281 199956

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهجر زوهري32282 96691

ي32283
ن
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةهشام سليمان 104474

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياش بركي32284 69693

ن سكور32285 ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةياسي  239899

ي32286
ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف خشتن 85378

ثانوية األمي  موالي عبد هللا اإلعدادية بخنيفرةيوسف اجغيدر32287 111899
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مباراة توظيف األساتذة أطر األكاديمية
ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

الفيزياء والكيمياء (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأحمد العمري32986 107112

قاوي32987 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةإسماعيل  شر 75612

ف ميلودي32988 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأشر 26364

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأميمة العمري32989 14510

ي32990
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب إسر 53559

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأيوب الباز32991 98024

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم بوفتوق32992 115477

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابراهيم جمال32993 179234

ي32994 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةادريس االيونر 180445

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةادريس الطرشوش32995 192682

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسامة ذاكر32996 186002

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماء الحمداوي32997 222058

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل علوي32998 183639

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل مستحسن32999 173004

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل  ايمام33000 159402

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل  اعزيزي33001 220785

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاكرام الهريش33002 63189

يف مومان33003 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالرسر 194607

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالصديق زمزامي33004 161012

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمولود بولحفة33005 181093

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةانس الحمري33006 43748

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاوكندو عبدالعزيز33007 107883

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايوب اوحمان33008 148377

ي33009 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبدر صير 62321

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبدر بسكمار33010 148046

ي33011
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبلعيد مودن 182013

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجمال اوعلي33012 129363

ي33013
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجمال حوسيتن 205824

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجميلة  الغالي33014 89076

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجميلة احرار33015 47745

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد امباركي33016 127521

ي33017 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن وهتر 99046

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن  كرومي33018 81699
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ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن رابح33019 126745

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء اتعفوت33020 162442

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء محروش33021 154131

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسناء كريم33022 94868

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد كرارمي33023 202854

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةريحاب عيادي33024 114787

33025
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزكرياء أكصن 165153

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسارة غازيوي33026 57200

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد  أعفي 33027 87007

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد جالل33028 165685

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسعيد سالم33029 93834

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان مالكي33030 221275

ي33031 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسلم  وهتر 16047

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسناء شعطيط33032 85630

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةصباح عضيضوش33033 125298

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحافظ مزوز33034 141766

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحق   المنديلي  33035 173076

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد الحليم حساوي33036 24502

ي33037
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدالحق وحنيتن 206892

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبدهللا ذاكر33038 81896

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزوزي زوهي 33039 166666

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيز بورخ33040 50414

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعزيز صالحي33041 205189

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعصام اقبوش33042 90464

ي33043
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعمر مخلوف 128147

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعمر  الطاوسي33044 172955

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الهاللي33045 138718

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة  الرحالي33046 61585

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء اشباخ33047 108454

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء عالوي33048 54945

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء استوح33049 55704

   أقبلي33050
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلبتن 71033

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةلحسن المكاوي33051 63389
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ن أقمري33052 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحسي  118405

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد طاهري33053 201026

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد حالل33054 186361

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد امهوي33055 70336

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد بادور33056 149155

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمراد قدوري 33057 31967

ي 33058
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم  الممون 161178

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم الماللي33059 88733

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمصطفن الطرشوش33060 158573

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةموخ لخبا33061 96222

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنجاة حزرير33062 107158

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة المساوي33063 141708

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام ابراو33064 129940

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهشام أفطول33065 144224

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهند مرشد33066 85980

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهودة عسالي33067 44912

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوئام  لحميدي33068 149615

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوفاء بوزداي33069 44552

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوليد الشجيع33070 173697

ن قجقاج33071 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةياسي  26098

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف ادمامو33072 173253

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف ايت اوسي33073 149796

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس مكاوي علوي33074 136596

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس عديوي33075 121614

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس رابح33076 130628
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد البرصي33441 180305

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد نارصي33442 77581

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإلهام عدو33443 219834

ي33444 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإلهام  خشانر 160415

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأمينة المكاوي33445 43497

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإيمان بن حدو33446 86466

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب زيان33447 209902

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب  أغبالو33448 48604

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابتسام ادريسي33449 170133

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابتسام اعوين33450 139195

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاحمد ارحو33451 55724

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاشى اعراب33452 81185

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماء دوحان33453 219943

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالحسن امحمدي33454 185946

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالسعدية غرباوي33455 118421

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب بلمجدال33456 129327

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةايوب عابدي33457 188828

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةباعلي لمصال33458 21995

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبدر الدين سكيكري33459 197821

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوجمعة اخباز33460 232227

ي33461
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجمال زكطون 227951

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجميلة بومهدي33462 185096

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجهاد مستقل33463 14109

ي33464
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجهان عمسر 112595

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجواد  اقيصاري 33465 54675

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجواد  حيسي33466 153758

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن جابر33467 159154

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن هروش33468 163032

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء وازنطي33469 41808

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسنة أكنوز33470 165178

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحفيظة  عالل33471 93350

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحمزة بختوش33472 109203

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحياة اعزيزي33473 200915
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد القائد33474 176796

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة طالب33475 49971

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة  خزرج33476 131142

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة  موك اعلي 33477 234325

ي33478
 
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخولة  بان 103416

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةدنيا الساسي33479 23240

ن33480 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةربيع حاجي  195979

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةربيعة  اموليد 33481 123026

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرشيدة  العرمية33482 37472

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرقية وعبدوس33483 171186

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةريحانة  مغري33484 103706

ي33485
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزكرياء باحف  84586

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزوليخة العلوي33486 137547

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسارة حو33487 185822

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعاد علوش33488 156189

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد العماري33489 197761

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد الكيحل33490 104842

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيدة  زوهي 33491 73818

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيدة أحمار33492 75525

ي33493 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسفيان شنر 53001

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمية فقري33494 134003

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسناء حماري33495 105505

ي 33496
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسناء  الرحمون 85302

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشيماء بركان33497 221889

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصالح  حجي  33498 50003

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصالح ابوحسوس33499 36277

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصفاء ملوكي 33500 162898

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةطارق فارس33501 208395

ي33502 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعائشة األيونر 188746

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد اإلله كرومي33503 216366

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الحق اوبال33504 16520

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الحق بن الديهي33505 156026

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز بوهالل33506 25577
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز  فروق33507 162715

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالحق نارصي33508 176492

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم عصامي33509 160860

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم أوبخان33510 98485

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالعالي اوزكاغ33511 134745

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعثمان العمري33512 92003

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعثمان زروف33513 214359

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعلي رشيد33514 134420

ي33515
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعمار اعنيتن 87992

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعمر لمفضل33516 49651

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن نوي33517 61309

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن أكنوز33518 48882

ي33519
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن المومتن 198980

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفا طمة الزهرة األ نصاري33520 77395

ي33521 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة اخت  169930

ي33522
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة اكتن 54086

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة  أبراوي33523 106508

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة  الحداد33524 49716

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء التفاخي33525 223985

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  بن حدو33526 86312

ي33527
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء التيف  74448

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء أومسلغ33528 115684

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفايزة حجري33529 57820

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفيصل حريمة33530 109332

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريم حمي33531 122219

ن33532 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكلتومة مستعي  79694

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكملية أفطول33533 117768

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكوثر سحيمي33534 120887

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلبتن البهجاوي33535 18611

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلطيفة الداوش33536 88779

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلطيفة الكزار33537 174997

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلمياء عباز33538 120076

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل أوغريس33539 187199
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل شاهد33540 143042

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةماجدة العايدي33541 95847

ن هروش33542 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسي  150189

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد زروق33543 131587

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد حفيظ33544 60473

ي33545
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد الحروف 131513

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد اقلبوس33546 116108

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد احرشاو33547 141478

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمراد  أعكي33548 173199

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم بوفوس33549 207936

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم كرارمي33550 104916

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمليكة امزيان33551 106266

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةموس هاللي33552 185068

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمونة  وخالف33553 150619

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية حمراوي33554 122489

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية نعطيط33555 224173

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة اهتوتو33556 208182

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة أبوشة33557 31819

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة  العماري33558 221961

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال جمالي33559 85140

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال اقماش33560 194469

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنور الدين اماليك33561 113371

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنورالدين عميمي33562 90711

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر هواري33563 66602

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر والحاج33564 177655

ي33565 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهند بويعقونر 83406

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةوليد جعفري33566 197541

ن ابرهموش33567 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  219243

ن بومرسيط33568 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  221111

ن دردور33569 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  184663

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف محيب33570 79807

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف الشبلي33571 222627

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف  اوزكاغ33572 123137
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيونس عصام33573 82964

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيونس  بندغور33574 197879
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اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين
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خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد شامخ34089 179784

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأحمد غريب34090 13343

ن34091 ف لكمي  ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأشر 59602

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإكرام أكساس34092 126542

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةإكرام زكري34093 142729

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب  خربوش34094 149760

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةأيوب كريم34095 20267

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابتسام رفيع34096 199479

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةابراهيم أنوار34097 66850

ي34098 ن ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةارقية خبي  107664

ي34099
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاسماعيل صديف  90459

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاكرام اردوز34100 101608

ي34101
 
ي زرزوف

ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالتيجان 103025

ن الرابحي34102 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالحسي  232631

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالزالم  غزالن34103 101892

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالمصطفن شعبان34104 77349

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالمصطفن  عقيت34105 174198

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالهام سوفيان34106 63921

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالهام عتوي34107 223304

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةالياس الشافغي34108 228780

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةاميمة زعيطر34109 122145

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةباحرار مريم34110 152096

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبدر بوجران34111 120289

ى السعدي34112 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبرسر 150821

ى  لعواري 34113 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبرسر 218098

ن34114 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوانو الحسي  48665

ي34115
ن
ى الحمدان ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوشر 117779

ى عساوي34116 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوشر 122811

ى العالم34117 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوشر 184978

ى الفرخي34118
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةبوشر 225115

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةثريا بمشال34119 151736

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجمال بن عكو 34120 14323

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةجهاد ازكات34121 192916
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحادة وهرار34122 182010

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحادة اجو34123 200866

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحبيبة الفخار34124 150468

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحبيبة اسهلي34125 170237

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحدة ايكن34126 187006

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسن  بوتوال34127 25711

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء التهامي34128 53988

ي34129
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء  الواف 98413

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء انها34130 39201

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسناء زين العبدين34131 88481

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحسنة موكيل34132 106055

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحفيظة بوطيب34133 152075

ي34134
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحكيمة رضوان 125756

ي 34135
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحكيمة السليمان 237627

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحليمة كزيز34136 201356

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحميد لعجان34137 100791

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحميد صابيح34138 222372

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان اعوالي34139 73320

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان حمي34140 185436

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان والبوش34141 91580

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحنان ولعريف34142 65829

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةحوس والقيد34143 137220

ي 34144
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد العياسر 73845

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد الهاللي34145 129662

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد العرسي34146 42175

ي34147 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخالد ناصي  65271

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخاليد حمادى34148 187195

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخدوج اعقاوي34149 231355

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة  بوعلي34150 166594

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة بومسيس34151 168420

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةخديجة القدوري34152 179267

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةدونية البسيوي34153 121138

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرابحة أداز34154 71117
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ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةراضية التواللي34155 152121

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةراضية حندوش34156 66100

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةرمية أغبلي34157 228864

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزهرة خوالن34158 88686

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزينب أهنهاو34159 170777

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةزينب جوهري34160 69433

ي34161
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسارة علوان 175226

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسعيد أشيت34162 82910

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسفيان سهران34163 163779

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسكينة بورصباط34164 97914

ة السماللي34165 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  172310

ة زازولي34166 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  62818

ة  أحمر34167 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  165502

ة وعمو34168 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسمي  93150

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسومية زعم34169 124310

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسيهام بوادمار34170 87294

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةسکینة غواطي34171 73602

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشادية  فرحان 34172 29320

يفة أكعدي34173 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشر 181273

ي34174
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةشيماء المامون 96782

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةصوفيا سكندي34175 79109

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةطارق ايكو34176 225585

يم34177 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعائشة محي  76680

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعابا اهونات34178 71746

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الخالق الكرويطي34179 196852

ي34180
 
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الرحيم العليان 104295

ي34181
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الرحيم  معروف 109169

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد بوخري34182 42785

ن34183 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد الصمد يسي  115967

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف بن رزوق34184 173807

ي34185
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم العمران 91311

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالرحيم أعزيز34186 175832

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدالسالم اعويقة34187 90606
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعبدهللا  عزوزي34188 68523

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعتيقة بوري34189 70524

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعزيز فوزي34190 90006

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةعصام مردا34191 228529

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةغزالن اسنام34192 44551

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفؤاد مقدار34193 100904

ي34194 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاتحة ختي  102764

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة  بن يعوف34195 175180

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة البنار34196 159881

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة البهلول34197 210881

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة اعزيزي34198 151208

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة  حروش34199 164958

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بلقائد34200 71112

ي34201
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء عدنان 206304

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الهادي34202 93027

ي34203
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الواف 53358

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفاظمة اسكساو34204 80505

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفتيحة عزاوي34205 213713

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةفوزية سعيد34206 231092

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريمة سهران34207 184866

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريمة السالمي34208 117633

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكريمة زين الدين34209 226109

ة غاغا34210 ن ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكين 78706

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةكوثر قاصد34211 200092

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلحبيب المرزوق34212 155824

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةلمياء لحموش34213 114885

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل اولقائد 34214 42310

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةليل الشهري34215 138618

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحجوبة امزيان34216 159896

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحسن بالقسم34217 152090

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد أزروال34218 52360

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد طبق34219 182424

ان 34220 ن ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد  احمي  183841
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد ورزوق34221 223209

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد وزكاغ34222 91921

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد دهاب34223 160749

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد بدوش34224 67017

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد كي34225 83766

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد مكاوي34226 183615

ي34227
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمحمد  عزان 224640

ي34228
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمديحة بنيسر 102195

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم بودة34229 164058

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم حيدرى34230 131676

نت34231 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم ترسر 177681

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم الداودي34232 213409

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم الوزاع34233 82577

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريم أيت محمد34234 133517

ي34235
يفن ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريمة الرسر 85241

ي34236
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريمة العمران 132734

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمريمة الشبلي34237 50889

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمصطفن اركيك34238 187003

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةمينة بداش34239 197635

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية قصطال34240 78456

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنادية اعراب34241 44255

ود34242 ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنجاة شر 51168

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنجاة بوخرط34243 101651

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة  بوحو34244 208577

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنزهة الملكاوي34245 74168

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة ارصو34246 116718

ي34247
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة الحافطن 216536

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنعيمة ابعالل34248 155328

ي34249
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنهيلة احستن 128742

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةنوال معطاوي34250 127431

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهاجر باسو34251 17279

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهبة الراشدي34252 170584

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهدى زرواطي34253 27493
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة العربية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ي34254
ن
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام تغان 149441

ي34255
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام  الصديف  47294

ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةهشام  الزوهري34256 61385

ي34257
ن
ن سليمان ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  26543

ي34258
 
ن البنعيسان ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةياسي  139122

ي 34259
 
ثانوية طارق التأهيلية بخنيفرةيوسف أفتان 75648
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ن المدعوين الجتياز االختبارات الكتابية ""  شحي  ""الئحة أسماء  المتر

 -2019 نونتر 16دورة - 

مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةأسماء عماري34863 79384

فاد34864 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماء اني  86840

كانت34865 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماء تير 236919

امي34866
ن ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاسماعيل  الير 118540

ي34867 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةاكرم شنر 25554

ي اكوران34868
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالتجان 110114

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةالمصطفن قلوج34869 106677

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةايمان الهكاوي34870 142593

ى دحاسي34871 ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوشر 194940

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةبوعزى منصوري34872 141676

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجالل سكندي34873 40597

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجمال عجمي34874 149190

ي34875
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجواد النعمان 116705

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةجيهان  بحباح34876 141561

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحسن اوزكاغ34877 174708

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد عدال34878 206994

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحميد الحفصي34879 73534

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان شكري34880 150879

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحنان الوكيلي34881 76149

ي34882
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةحيات العياسر 85967

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخديجة بيعقوب34883 172161

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةخولة معتضد34884 83230

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرباب وليد34885 25424

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةرقية الغزاوي34886 68914

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةزينب  منصوري34887 34169

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسارة  امرهون34888 180801

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسفيان  خوي 34889 128610

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةسومية مولودي34890 150726

ي34891
 
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد العزيز زرزوف 84503

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةعبد اللطيف عابيد34892 15090

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةغزالن فرحات34893 228519

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفؤاد  جبابري34894 78326

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة ازوماي34895 186538
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

اللغة الفرنسية (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة أبراو34896 73465

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة  باحو34897 171014

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء فظلي34898 119802

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء الحسناوي34899 63213

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفطيمة عابيد34900 100336

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةليل الرجلي34901 122934

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةماجدة وحطي34902 170254

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةماجدة دادي34903 27630

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمجاط حسناء34904 136312

ي34905
ن
ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد داردن 163548

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد  المليح34906 120570

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد اوشقي 34907 78861

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمحمد الطاهري34908 56737

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمراد امقور34909 131955

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم الطاهري34910 192001

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم عالوي34911 111159

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمصطفن اتعفوت34912 142351

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمهدي الهكاوي34913 148737

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمونية الفزاري34914 212851

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةنعيمة فرعون34915 78231

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاجر موك علي34916 201947

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةهاشم زهرة 34917 156016

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةوفاء أسلك 34918 34715

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيرسى العمري34919 215112

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيوسف المرس34920 69212

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةيونس حوري34921 162727
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

املعلوميات (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةابتسام لغريسي35188 24992

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء  كرارمي35189 17356

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةفاطمة الزهراء بنقاسمي35190 163872

ثانوية فاطمة الزهراء التأهيلية بخنيفرةمريم بن سالم35191 104094
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأوعلي باداس35323 31892

ي35324
ن
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةأيوب اشاف 134523

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةاسماعيل كراوي35325 103338

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةالصالح موجان35326 60395

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةايمان حو35327 197486

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبثينة عمراوي35328 114125

ي35329
ن
ى   صفيان ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةبرسر 35839

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةجمال اعبدوس35330 97595

ن35331 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةحفيظ بن احسي  49415

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةخالد بوعزيز35332 117608

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد بوقلم35333 95724

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةرشيد الباري35334 193383

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةزهي   امسدل35335 91621

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسارة التعزي35336 130861

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسعاد ولعريف35337 51327

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسمي  اعبو35338 221225

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةسناء مورادي35339 129719

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةشيماء زروق35340 29211

ي35341 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الحق ناخر 10678

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعبد الرحمان صادق35342 30982

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعدنان اشير35343 109280

ي35344 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةعزيز باخر 97454

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفاطمة الزهراء  ناجب35345 172993

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةفتيحة حداد35346 208560

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةلبتن بورحيم35347 147689

ن بواعكاد35348 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةماجدولي  138525

ي35349
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد حوسيتن 228844

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد ابراهيمي35350 86364

ي35351 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد صير 56057

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمحمد بن تاتو35352 47661

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمروان يبيح35353 59104

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم صادق 35354 44875

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم زهبون35355 173914
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مركز االمتحــــــاناإلسم العائلي و الشخصيرقم اإلمتحان

علوم احلياة واالرض (االعدادي و التأهيلي)التعليم الثانوي  :التخصص :السلـــــك 

اململكةاملغربية

وزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين

و التعليم العالي و البحث العلمي

االكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين

خنيفرة-  جلهة بين مالل  

رقم الطلـب

خنيفرة: إقليم :مديرية الرتشيح 

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريم  امسدل35356 96326

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمريمة  سعيد35357 84537

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمصطفن زرايب35358 166570

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةمصطفن  حنضوري 35359 123798

ن35360 ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةنزهة بودمي  180925

ي35361
 
ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيوسف رزوف 108932

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس طالب35362 98533

ثانوية أنوال اإلعدادية بخنيفرةيونس اروين35363 137721
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